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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

          Peranan pertanian saaat ini tidak perlu diragukan lagi hal itu dapat terlihat 

dalam perkembangan sektor-sektor pertanian di Negara sedang berkembang yang 

mempunyai kontribusi terbesar pada suatu Negara. Kontribusi yang pertama 

adalah kontribusi produksi, dimana perkembangan sektor non pertanian sangat 

bergantung pada sektor pertanian terutama dalam penyediaan bahan baku yang 

dibutuhkan oleh sektor industri. Kontribusi yang kedua yaitu kontribusi pasar, hal 

itu dikarenakan sektor pertanian menghasilkan produk-produk yang berupa 

komoditi dan menjual untuk membeli komoditi di sektor non pertanian. 

Kontribusi yang ketiga adalah kontribusi faktor produksi yang dapat dilihat dalam 

pembentukan dari sektor industri. Kontribusi yang keempat yaitu kontribusi dalam 

menciptakan devisa Negara mempunyai arti bahwa sektor pertanian mampu 

menghasilkan produk yang dapat di ekspor sehingga mampu menambah devisa 

negara. (Soekartawi 1995). Jumlah usahatani saat ini semakin berkurang areanya 

yang disebabkan berbagai macam faktor, namun perlu dipertahankan bahkan 

ditingkatkan produksinya meskipun hanya dibeberapa komoditas tertentu, agar 

sektor pertanian dapat terus berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan 

perekonomian. Sektor pertanian saat ini masih memegang peranan penting dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan 

pada sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam pertanian 
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dan memberikan nilai tambah pada komoditas pertanian, memperluas lapangan 

kerja dan meningkatakn pendapatan dan kesejahteraan petani. Indonesia sempat 

mengalami kondisi krisis ekonomi namun perlahan mulai dapat tumbuh kembali, 

hal tersebut terlihat dari pola konsumsi dan permintaan terhadap bahan baku baik 

dari masyarakat maupun industri yang mulai meningkat dan bervariasi.  

          Salah satu permintaan konsumen akan bahan pangan alternatif yang cukup 

banyak yaitu adalah kentang. Kentang adalah makanan yang bernilai gizi tinggi, 

umumnya kentang dikonsumsi sebagai pengganti makanan pokok seperti beras 

atau sebagai makanan siap saji, sifat kentang yang mudah diolah menyebabkan 

permintaan terhadap konsumsi kentang meningkat. Hal ini ditandai dengan 

banyaknya makanan olahan berbahan dasar kentang dan banyaknya gerai-gerai 

makanan siap saji ditengah pola hidup masyarakat yang berpola hidup serba 

instant.  

Sejak ditemukan berabad tahun yang lalu dipegunungan andes amerika 

selatan, tanaman kentang (sulanum tuberosum L) banyak dibudidayakan manusia 

untuk bahan pangan, terutama dibenua eropa. Saat ini untuk memenuhi beragam 

tanaman pangan, tanaman kentang dibudidayakan di hampir seluruh belahan 

dunia, tidak hanya dibenua eropa, Australia atau amerika namun juga di Negara 

sedang berkembang seperti asia tenggara khususnya Indonesia. Produksi kentang 

di Indonesia menyumbang 30% produksi kentang dunia yang berkisar 274 ton. 

Kentang termasuk genus solanum yang menghasilkan umbi untuk dimanfaatkan 

sebagai bahan pangan. Umbi kentang menghasilkan air 80%, protein 2% dan 

karbohidrat pati sekitar 17%. 
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Daerah penghasil kentang di Jawa Timur salah satunya adalah Desa Sumber 

Brantas Kecamatan Buniaji Batu.  Desa Sumber Brantas merupakan salah satu 

desa Agroindustri di Malang Jawa Timur dengan komoditas utama adalah 

kentang. Kentang dapat tumbuh subur di desa ini karena kondisi topografi Desa 

Sumber Brantas yang terletak di dataran tinggi dengan suhu yang dingin. Luas 

areal pertanian di Desa Sumber Brantas yang mencapai 325 ha dan 80% dari lahan 

pertanian tersebut ditanami tanaman kentang. Produksi kentang di Desa Sumber 

Brantas setiap satu periode bisa mencapai 25 ton/ha (Andji 2012). 

          Hasil pertanian kentang dari Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji 

Kota Batu banyak dilirik oleh industri makanan di Indonesia yang memproduksi 

snack atau makanan ringan dengan bahan dasar kentang. Setiap minggunya petani 

harus menyiapkan kurang lebih 20 ton kentang untuk dikirim ke pabrik tersebut. 

Mayoritas masyarakat menggantungkan kehidupannya melalui budidaya tanaman 

kentang.  Kentang yang banyak dibudidayakan di kota Batu adalah jenis atau 

varietas granola. Ada sekitar 40 ton kentang di Desa Sumber Brantas diseleksi di 

dalam gudang, setelah diseleksi, kentang tersebut dikirim ke pabrik-pabrik di 

Indonesia. Menurut Joko Sutrismo selaku bagian pemasaran UD Subur Makmur 

Desa Sumber Brantas. Kentang tersebut dibeli dari petani, setiap minggunya bisa 

terkumpul hingga 25 ton. 

          Petani tentu tidak hanya menginginkan produksi yang meningkat, namun 

mengharapkan pendapatan yang meningkat dengan biaya produksi yang sedikit. 

Petani mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan guna membiayai usaha 

taninya agar tetap berjalan dan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya. 
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Petani didalam proses usahataninya sangat mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi usahatani mereka. Banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu usahatani, selain faktor cuaca atau iklim faktor luas lahan, 

penggunaan bibit, pestisida, pupuk serta penggunaan tenaga kerja juga merupakan 

faktor penting yang perlu dipertimbangkan agar dalam proses usahatani petani 

dapat memiliki pendapatan yang tinggi dengan biaya produksi yang sedikit. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul “Faktor- Faktor Yang 

Mempengaruhi Usahatani Kentang”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas dapat di ambil rumusan masalah antara lain 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kentang di Desa Sumber 

Brantas Kecamatan Bumiaji Batu Malang. 

2. Berapa besarnya biaya, pendapatan dan efisiensi usaha tani kentang di 

Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Batu Malang. 

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi petani dalam usahatani kentang di 

Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Batu Malang. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

          Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kentang di 

Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Batu Malang. 
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2. Untuk mengetahui besarnya biaya, pendapatan dan menganalisis efisiensi 

usahatani kentang di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Batu 

Malang. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi petani dalam 

usahatani kentang di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Batu 

Malanng. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 1. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan  

faktor  faktor yang mempengaruhi usaha tani. 

 2. Dapat memberikan informasi dan pemikiran bagi pihak lain yang 

memerlukan. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

         Untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan di bahas maka dalam 

penelitian ini diambil batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada usaha tani petani kentang yang diusahakan 

di daerah Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Batu Malang 

2. Petani contoh yang diambil dalam penelitian ini adalah petani kentang di 

Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Batu Malang 

3. Usaha tani merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

dalam mengorganisir alam, modal, tenaga kerja dibidang pertanian yang 



6 
 

bertujuan unutk memenuhi kebutuhan keluarga dan mendapatkan keuntungan 

dari hasil usahanya. 

4. Penerimaan atau pendapatan adalah nilai uang yang diperoleh petani dari 

hasil penjualan produksi sebelum dikurangi biaya produksi. 

5. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung atau tidak 

dipengaruhi dengan besarnya produksi yang dihasilkan. 

6. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya tergantung pada biaya 

produksi dalam hal ini meliputi biaya produksi dan tenaga kerja. 

7. Biaya total adalah penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel dalam satu 

rupiah per periode (satu kali musim tanam atau satu kali musim produksi) 

8. Efisiensi adalah upaya untuk mendapatkan tujuan secara maksimal dengan 

pemakaian sumberdaya seminimal mungkin. 

1.4.2 Pengukuran Variabel  

1.  Luas lahan diukur dalam satuan hektar yang dihitung berdasarkan luas tanah 

yang  ditanami tanaman kentang (ha). 

2.   Bibit diukur dalam satuan kilogram (kg). 

3.  Pupuk adalah semua jenis pupuk yang digunakan dalam musim tanam dan 

diukur dalam satuan kilogram (kg). 

4.  Produksi merupakan hasil yang diperoleh dari satuan unit kentang yang diukur 

dalam kilogram (kg). 

5.  Biaya total adalah penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel dalam satu 

rupiah per periode diukur dalam satuan rupiah (Rp) 
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6. Harga jual adalah harga yang berlaku pada saat panen yang diukur dalam

satuan rupiah per kilogram (Rp)

7. R/C Rasio adalah perhitungan untuk mengukur dan mengetahui efisiensi

pendapatan yang diperoleh petani kentang.

8. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh petani kentang yang didapatkan dari

hasil pengurangan total revenue dengan total cost diukur dalam satuan (Rp)

9. Variabel dependend (Y) yaitu jumlah produksi kentang dalam satu kali panen

yang diukur dalam satuan kilogram (kg)

10. Variabel imdependend (X) yaitu input produksi dalam faktor-faktor yang

mempengaruhi produksi usahatani kentang. Variabel independend dalam

penelitian ini merupakan input produksi sebagai berikut:

X1 = Luas lahan yang dihitung dalam satuan hektar (ha) 

X2 = Jumlah tenaga kerja yang dihitung dalam satuan (HOK) 

X3 = Jumlah bibit yang dihitung dalam satuan kilogram (kg)  

X4 = Jumlah pupuk yang dihitung dalam satuan kilogram (kg) 

X5 = Jumlah pestisida yang dihitung dalam satuan liter. (L) 


