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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, lahan sudah menjadi salah 

satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Konkritnya, lahan 

difungsikan sebagai tempat utama manusia beraktivitas untuk mempertahankan 

eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk 

bercocok tanam (pertanian) (Iqbal dan Sumayanto, 2007). 

Kontribusi yang besar dalam sector pertanian terhadap penyerapan tenaga 

kerja dan Pendapatan Dosmetik Bruto (PDB) menyebabkan pihak pemerintah 

memberikan keutamaan pelaksanaan pembangunan sector pertanian. 

Sistim agribisnis merupakan kesatuan usaha kinerja yang bergerak dibidang 

pertanian dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang ada secara optimal 

untuk memperoleh hasil yang maksimal bagi seluruh subsistem agribisnis yang 

terlibat, seperti subsistem sarana produksi, subsistem pengadaan, subsistem 

pengolahan dan subsistem pemasaran. 

Semakin bertambahnya penduduk sehingga mengakibatkan meningkatnya 

kebutuhan manusia yang beraneka ragam, oleh karena itu perlu diadakanya 

peningkatan produksi tanaman sebagai bahan makanan sehari-sehari. Lahan 

sawah yang subur sebagai sumber daya lahan utama produksi tanaman. 

Dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan telah dilaksanakan 

berbagai cara antara lain melalui peningkatan produktivitas usahatani, perluasan 
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lahan pertanian serta peningkatan pemanfaatan lahan kering yang didukung 

dengan penyediaan sarana prasarana yang semakin efesien serta kebijakan harga 

yang sesuai. 

Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaikan mengalokasikan sumber 

daya yang dimiliki petani agar berjalan secara efektif dan efisien dan 

memanfaatkan sumberdaya tersebut agar memperoleh keuntungan yang setinggi-

tingginya (Soekartawi, 2011). Dalam hal ini tujuan utamanya yaitu untuk 

menambah kesejahteraan, memperoleh hasil yang maksimal, memperbaiki taraf 

kehidupan petani dan untuk menjaga ketahanan pangan. 

Memandang tujuan utama dari usahatani maka ada kalanya petani perlu 

mengembangkan peningkatan produktivitasnya. Melalui upaya khusus (upsus) 

merupakan strategi untuk peningkatan produktivitas dengan peningkatan mutu 

intensifikasi dan perluasan areal dengan peningkatan indeks yang secara simultan 

dilakukan pemberdayaan petani. Sejalan dengan kondisi tersebut, penerapan pola 

tanam menjadi salah satu tolak ukur terhadap keberhasilan yang dikelola petani 

(Zakaria, 2009). 

Pola tanam adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur 

susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk 

masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanamani selama periode tertentu. Pola 

tanam yang dilakukan secara bergilir tanaman yang berbeda selama 1 tahun 

dinamakan dengan pola tanam monokultur. 

Padi merupakan komoditas utama yang berperan sebagai pemenuh 

kebutuhan pokok bagi masyarakat. Komoditas padi memiliki peranan pokok 
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sebagai pemenuhan kebutuhan pangan utama yang setiap tahunya meningkat 

sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk yang besar, serta berkembangnya 

industri pangan dan pakan. 

Sebagai tanaman serealia, padi bisa tumbuh diseluruh dunia. Bagi 

Indonesia, padi termasuk bahan pangan penting karena mempunyai sumber 

karbohidrat dan menjadi salah satu sumber bahan pangan utama. 

Selain padi, tembakau juga merupakan salah satau tanaman perkebunan 

yang mempunyai peranan cukup penting bagi perekonomian nasional yaitu 

menyumbang pendapatan negara melalui cukai rokok dan devisa, serta sebagai 

salah satu sumber ekonomi dipedasaan berupa usaha perkebunan rakyat. 

Di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu 

penghasil padi dan tembakau yang potensial. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari salah satu ketua kelompok petani yang ada di Desa Sidopekso Kecamatan 

Kraksaan Kabupaten Probolinggo tanaman padi merupakan tanaman yang paling 

bagus untuk ditanami kembali setelah tanaman padi, dan tembakau ditanam 

setelah padi. Hal ini dikarenakan tanah atau lahan masih mengandung unsur hara 

yang bagus. Untuk hasil produksi tanaman padi yakni sebagian untuk digunakan 

atau dikonsumsi sendiri, akan tetapi hasil produksi padi dan tembakau 

kebanyakan untuk dijual kepada tengkulak atau pengempul yang sudah menjadi 

konsumen setianya. 

Mengetahui latar belakang yang demikian, dipandang perlu untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut terkait dengan pendapatan petani dengan menerapkan pola 

tanam atau pergiliran tanaman. Penelitian ini nantinya akan dilakukan disatu 
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kecamatan yakni Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Penelitian 

tersebut yakni pendapatan petani dengan pola tanam padi – padi – tembakau. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah penelitian dari judul proposal yang mengenai 

perbedaan pendapatan petani dengan pola tanam padi – padi – tembakau di 

kecamatan kraksaan kabupaten probolinggo sebagai berikut : 

1. Berapa pendapatan yang diperoleh petani dengan pola tanam padi – padi – 

tembakau di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ? 

2. Bagaimana efisiensi pola tanam dalam satu tahun (padi – padi – tembakau) di 

Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari identifikasi masalah diatas yaitu sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh petani dengan pola tanam padi – 

padi – tembakau di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui efisiensi usahatani pola tanam dalam satu tahun (padi – padi 

– tembakau) di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian untuk peneliti dan pembaca yaitu sebagai 

berikut : 

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Pertanian 

di Fakultas Pertanian – Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang bagi 

penulis. 
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2. Sebagai bahan tambahan dan referensi serta dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan 

tema yang sama. 

3. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

1. Padi (Oryza sativa L) merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting 

dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, 

padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga (genus) 

yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India 

atau Indocina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang 

migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM. 

Produksi padi dunia menempati urutan ketiga dari semua serealia, setelah 

jagung dan gandum. Namun, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi 

mayoritas penduduk dunia. 

2. Tanaman tembakau (Nicotiana Tabacum) merupakan salah satau tanaman 

perkebunan yang mempunyai peranan cukup penting bagi perekonomian 

nasional yaitu menyumbang pendapatan negara melalui cukai rokok dan devisi, 

serta sebagai salah satu sumber ekonomi dipedasaan berupa usaha perkebunan 

rakyat. 

3. Petani pola tanam padi – padi - tembakau merupakan petani yang melakukan 

sistem pola tanam padi – padi – tembakau dalam satu tahun. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Peradaban
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Padi_liar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/India
https://id.wikipedia.org/wiki/Indocina
https://id.wikipedia.org/wiki/Serealia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jagung
https://id.wikipedia.org/wiki/Gandum
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4. Pola tanam merupakan salah satu metode yang sering diterapkan oleh petani 

dalam rangka untuk mencegah perkembangan hama dan penyakit, memelihara 

atau memperbaiki kesuburan tanah (ketersediaan hara dan sifat-sifat fisik 

tanah) serta dapat mengurangi erosi lahan. Dalam sistem ini dilakukan 

penanaman berbagai tanaman secara bergilir dalam urutan waktu tertentu pada 

sebidang lahan. 

5. Produksi (operasi) yang merupakan penghasil dari produk atau jasa yang akan 

di pasarkan kepada konsumen. 

6. Usahatani adalah suatu organisasi produksi dimana petani bertindak sebagai 

seorang pengelola mengkoordinasi alam (tanah), tenaga kerja dan modal yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mendapat keuntungan dari 

hasil usahanya. 

7. Pemilihan daerah penelitian yaitu pada kecamatan kraksaan kabupaten 

probolinggo jawa timur. 

1.5.2 Pengukuran Variabel  

1. Pemilihan responden hanya pada petani yang menerapkan pola tanam padi – 

padi – tembakau dikecamatan kraksaan kabupaten probolinggo jawa timur. 

2. Struktur biaya adalah bagaimana cara menyusun uang yang dikeluarkan selama 

proses produksi yang meliputi sewa tanah, tenaga kerja, dan sarana produksi, di 

ukur dalam satuan rupiah/ha. 

3. Biaya produksi adalah sebagian keseluruhan faktor produksi yang dikorbankan 

dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. 
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4. Penerimaan atau Revenue adalah semua penerimaan produsen dari hasil

penjualan barang atau outputnya.

5. Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya (biaya

mengsahakan).

6. R/C Ratio adalah jumlah ratio yang digunakan untuk melihat keuntungan

relatif yang akan didapatkan dalam sebuah proyek.


