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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia adalah negara agraris yang banyak bergantung pada aktivitas 

dan hasil pertanian. Bidang usaha, sektor pertanian dibagi atas sub sektor tanaman 

pangan/palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian, perikanan, 

kehutanan. Berbagai macam lembaga kemitraan banyak berkembang di Indonesia. 

Lembaga kemitraan swasta sebagian besar dijalankan oleh perusahaan berskala 

besar. Perusahaan tersebut memiliki peran dalam melakukan kerjasama dengan 

petani daerah. 

PT. Benih Citra Asia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

produksi benih hortikultura di daerah Kabupaten Jember. Peningkatan jumlah 

permintaan benih membuat PT. Benih Citra Asia melakukan kerjasama dengan 

petani daerah setempat. Berbagai bentuk kemitraan ditawarkan ke petani setempat 

seperti bantuan benih, pelatihan usahatani, jaminan harga dan jaminan pasar. 

Petani di Desa Cakru Kecamatan Kencong merupakan salah satu 

kelompok tani di Kabupaten Jember yang menjalin mitra dengan perusahaan 

benih PT. Benih Citra Asia. Petani di desa tersebut memiliki beberapa kelompok 

tani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi 

lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan 

dan mengembangkan usahatani anggota. Salah satu tanaman yang diharuskan 

perusahaan untuk ditanam oleh petani yaitu buah pare hibrida. Pengelolaan 

usahatani pare hibrida memiliki banyak kekurangan seperti proses polinasi 
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berjalan lebih lama dan hasil produksi yang diperoleh petani tidak sebesar 

tanaman komoditas lain. Luas kepemilikan lahan sebagian petani di Desa Cakru 

Kecamatan Kencong berukuran kecil sehingga mempunyai dampak terhadap 

ketimpangan pendapatan. 

Permasalahan yang ada membuat penggunaan biaya produksi lebih 

kompleks dan mengharuskan petani mampu untuk mengetahui struktur biaya 

produksi. Hal ini membuat petani tidak dapat melihat dan membandingkan 

keuntungan bersih dari budidaya buah pare hibrida dengan jenis tanaman 

komoditi lain yang pernah ditanam. Uraian yang telah dipaparkan, dibutuhkan 

analisis struktur biaya produksi yang dikeluarkan petani selama tahap awal hingga 

akhir budidaya buah pare hibrida. Hasil kesimpulan akhir dapat menjawab apakah 

usahatani pare hibrida memberikan keuntungan bagi petani yang ada di Desa 

Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Permasalahan yang ada dirasa 

perlu untuk dilakukan penelitian berkenaan dengan “Struktur Biaya dan 

Pendapatan Usahatani Pare Hibrida di Desa Cakru Kecamatan Kencong 

Kabupaten Jember”.  

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumusan permasalahannya 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana deskripsi usahatani pare hibrida yang bermitra dengan perusahaan 

PT. Benih Citra Asia di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana struktur biaya, penerimaan dan pendapatan usahatani pare hibrida 

yang bermitra dengan perusahaan PT. Benih Citra Asia di Desa Cakru 

Kecamatan Kencong Kabupaten Jember? 
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3. Apakah hasil produksi usahatani pare hibrida di Desa Cakru Kecamatan 

Kencong Kabupaten Jember memenuhi target produksi PT. Benih Citra Asia?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui deskripsi usahatani pare hibrida yang bermitra dengan perusahaan 

PT. Benih Citra Asia di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. 

2. Mengetahui struktur biaya, penerimaan dan pendapatan usahatani pare hibrida 

yang bermitra dengan perusahaan PT. Benih Citra Asia di Desa Cakru 

Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. 

3. Mengetahui hasil produksi usahatani pare hibrida di Desa Cakru Kecamatan 

Kencong Kabupaten Jember memenuhi target produksi PT. Benih Citra Asia. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan tujuan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi penyuluh pertanian lapang dapat menjadi sarana informasi dalam 

melakukan penyuluhan mengenai usahatani pare hibrida. 

2. Bagi akademisi lain sebagai bahan referensi untuk studi lebih lanjut dan 

penelitian pihak yang memerlukannya. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1  Batasan istilah 

a) Usahatani merupakan kegiatan usaha pertanian yang memproduksi benih 

pare hibrida di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. 

Usahatani dalam penelitian ini memiliki kemitraan dengan PT. Benih Citra 

Asia dalam bentuk bantuan benih, pelatihan usahatani, jaminan pasar dan 

jaminan harga. 
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b) Pare hibrida merupakan hasil persilangan antara dua tetua tanaman berbeda 

secara genetik dan didapatkan hasil benih pare hibrida. 

c) PT. Benih Citra Asia merupakan perusahaan produksi benih berbagai 

macam tanaman hortikultura yang berada di Kabupaten Jember. 

d) Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan oleh petani pare 

hibrida di wilayah Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember 

untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang rupiah 

menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang 

akan terjadi. 

e) Penerimaan adalah hasil yang diterima dalam usahatani pare hibrida yang 

bermitra dengan perusahaan PT. Benih Citra Asia di wilayah Desa Cakru 

Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berupa uang yang diperoleh dari 

hasil penjualan benih ke pererusahaan tersebut.  

f) Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dikurangi biaya yang diperoleh 

dari usahatani pare hibrida yang bermitra dengan PT. Benih Citra Asia di 

wilayah Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. 

g) Struktur biaya dan analisis pendapatan menggunakan data konversi 

berdadarkan luas lahan 1 ha. 
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1.5.2  Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Struktur biaya merupakan jenis dan besarnya biaya yang harus dipikul

dalam usahatani pare hibrida. Struktur biaya dalam penelitian ini diukur

dengan satuan (Rp).

b) Upah tenaga kerja merupakan seluruh biaya untuk tenaga kerja dibagi

jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam satu kali proses produksi

(Rp/HOK).

c) Pupuk adalah bahan yang digunakan untuk menambah unsur hara tanaman

pare hibrida. Pupuk dalam penelitian ini diukur dengan satuan (Kg).

d) Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan hama

penyakit. Pestisida dalam penelitian ini diukur dengan satuan (Botol).

e) Penerimaan merupakan hasil kali harga produk dan total produksi (Rp).

f) Pendapatan adalah nilai dari pengurangan antara total penerimaan dengan

total produksi (Rp).


