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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pola Kemitraan antara petani kentang dan pemodal mandiri yang 

dilaksanakan di Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang perlu 

dikaji, disempurnakan dan ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif. 

Hal tersebut ditujukan kepada upaya mengoptimalkan pembinaan bagi petani 

kentang. Sub pertanian dalam hal ini petani kentang memilki peranan yang 

penting dalam meningkatkan pendapatan dan penghasilan serta perluasan 

lapangan kerja serta penghasilan masyarakat secara lebih merata oleh karena 

itu kita harus memelihara komitmen yang besar terhadap peningkatan sektor 

pertanian pada umumnya dan petani kentang pada khususnya. Sebagaimana 

diketahui pola kemitraan yang dilakukan dimasyarakat telah mendapat respon 

yang sangat positif oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 9 tahun 

1995 tentang usaha kecil yang kemudian dijabarkan dalam PP No 44 Tahun 

1997 tentang kemitraan. Aturan tersebut antara lain ditujukan untuk 

mengatasi kesulitan dan masalah keterbatasan modal dan teknologi bagi 

petani kecil peningkatan mutu dan masala dalam pemasaran (Departemen 

Pertanian). 

Manfaat ekonomi yang diperoleh petani mitra dari pola kemitraan 

yaitu produktivitas yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi, harga 

produk yang lebih baik dan mudah diterima pasar.Manfaat teknis yang 

didapatkan oleh petani mitra melalui pola kemitraan diantaranya mutu produk 

lebih baik dan meningkatkan teknologi pertanian (pangan) melalui 
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penggunaan pupuk yang merupakan produk dari perusahaan mitra.Manfaat 

sosial yang diperoleh petani mitra dari pola kemitraan yaitu keberlanjutan 

kerjasama antara perusahaan mitra dengan petani mitra, dan juga pola 

kemitraan yang dilaksanakan berhubungan dengan kelestarian lingkungan. 

Konsep kemitraan mengacu pada konsep kerjasama antara usaha 

kecil, menengah dan usaha besar disertai pembinaan dengan memperhatikan 

konsep saling menguntungkan dan saling memperkuat.Pola kemitraan adalah 

sebagai suatu inovasi yang mengandung pengertian bahwa telah terjadi suatu 

inovasi.Terhadap pola kemitraan dalam banyak hal. Artinya Pola kemitraan 

bukan suatu yang baru sama sekali dalam dunia petani tetapi telah mengalami 

perubahan dari waktu kewaktu hingga saat ini. Proses kerjasama antara 

petani, antara petani dan pedagang pengumpul dan antara petani dengan kios 

saprodi telah terjadi sejak lama, proses kerjasama tersebut kemudian disebut 

sebagai proses bermitra dalam hal ini adalah bidang agribisnis produksi 

kentang. 

Prospek dan arah perkembangan agribisnis kentang secara nasional 

sangat terbuka lebar karena kentang merupakan salahsatu komoditas 

unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Impor 

kentang terus meningkat, tak hanya kentang  french  fries  melainkan  juga  

kentang  sayur  dan  kentang  industri.  PT  Indofood  Fritolay  Makmur  

mengimpor 30 ton kentang produksi. Selebihnya bibit  untuk ditanam petani, 

kemudian hasil panen mereka ditampung Indofood. PT  Indofood  Fritolay  

Makmur , setiap tahun masih mengimpor sekitar 4.000  ton  bibit  ditanam  

petani,  tapi  biasanya  hanya  terpenuhi  60  persen.  Hal  ini  yang  membuat  
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Indonesia  masih  mengimpor  kentang french  fries.  Impor  terpaksa 

dilakukan lantaran produksi benih (atlantik) di dalam negeri memang  tidak  

ada.  Perusahaan  lokal  yang  dulu  pernah  bekerjasama  bangkrut.  Pihak PT  

Indofood  Fritolay  Makmur  bertekad  akan  mendukung  pemulia  kentang 

chips dan dalam tiga tahun ke depan dan berusaha menghapus impor. 

Di  Indonesia  terdapat  beberapa  jenis  kentang  yang  memiliki  

jumlah  permintaan  impor  yang  tinggi.  Pertama,  kentang  sayur  atau  

konsumsi  (granola),  kedua  kentang chip atau  atlantik,  ketiga  kentang  

beku  yang  saat  ini  masih  diimpor  100  persen.  Saat  ini,  biaya  produksi  

kentang  terdiri  dari     biaya benih yang mencapai 40 persen, biaya pestisida 

40 persen, sedangkan  biaya tenaga kerja 20 persen (Nugroho, 2011). 

Salah  satu  usahatani  kentang  varietas  Atlantik  yang  ada  di  

Indonesia  terletak  di  Kecamatan  Ngantang  Kabupaten  Malang.  

Kecamatan  Ngantang  merupakan  daerah  yang  memiliki  potensi  besar  

dalam  pengembangan  budidaya  kentang  varietas  Atlantik  dikarenakan  

letak  Kecamatan Ngantang memiliki syarat tumbuh yang baik dan  memiliki 

agroklimat  sesuai dengan  syarat tumbuh  kentang varietas Atlantik. Peluang 

budidaya  kentang varietas  Atlantik semakin cerah, sehingga memiliki 

prospek yang baik karena  kentang  varietas  Atlantik  memiliki  harga  yang  

stabil  dan  permintaan  yang  terus  meningkat  seiring  bertambahnya  

jumlah  penduduk  dan  perubahan  pola  konsumsi masyarakat. 

Lebih khusus konsep kemitraan yang dikembangkan di Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang adalah mengacu pada kerjasama antara 

pemodal perorangan non lembaga non perbankan tetapi secara pribadi 
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sehingga disebut pemodal mandiri dengan petani kentang dengan 

memperhatikan prinsip saling menguntungkan dan memperkuat antara satu 

dengan yang lain dan memegang teguh komitmen yang telah disepakati 

bersama. 

Kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas penyedia saprodi mulai 

dari bibit, pupuk, pestisida, dan herbisida serta tenaga kerja yang bersifat 

borongan ditanggulangi oleh pemodal, sedangkan aktifitas produksi antara 

lain mengolah tanah, menanam, memelihara dan memanen ditanggulangi oleh 

petani kentang adapun pemasaran hasil panen dilakukan secara bersama sama 

antara pemodal dan petani, inilah salah satu pertimbangan dan keputusan 

petani untuk memilih melakukan pola kemitraan untuk mengatasi masalah 

disektor pertanian pada umumnya yaitu keterbatasan modal (Kahar mustari 

2010:9) yang selama ini dirasakan oleh petani kentang di Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malangdan pola kemitraan ini sudah berjalan dengan 

baik, serasi dan saling menguntungkan baik pemodal maupun petani 

dibandingkan apabila petani menggunakan modal dengan sistem kredit yang 

memiliki resiko tinggi dengan pengembalian modal walupun terjadi gagal 

panen ataupun harga dipasaran anjlok (hasil wawanacawa prapenelitian), hal 

inilah yang menyebabakan petani kentang lebih memilih pola kemitraan dan 

bahkan banyak petani lain yang selama ini tidak menanam bawang beralih ke 

komoditas kentang karena faktor kendala dapat teratasi dibuktikan dengan 

adanya perkembangan produksi kentang di Kecamatan Ngantang Kabupaten 

Malangyang semakin meningkat dibandingkan komoditas lain.  



5 
 

Menurut survey yang dilakukan dilokasi penelitian di Desa Ngantru 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, Dalam pengembangannya 

kemitraan yang dijalankannya mengalami peningkatan jumlah petani mitra, 

karna dengan adanya kemitraan dengan perusahaan PT. Indofood Fritolay 

Makmur dapat memberikan kontribusi dalam kepastian pasar, ketetapan 

harga, dan bimbingan teknis Bagi petani mitra. PT. Indofood Fritolay 

Makmur berharap dengan adanya manfaaat tersebut, petani mitra dapat 

memperkirakan pendapatan yang akan diperolehnya sebelum masa panennya. 

Berbeda dengan petani non mitra yang menjual kentang dengan harga yang 

berfluktuasi sesuai dengan permintaan kentang dipasaran sehingga 

pendapatannya disesuaikan dengan harganya kentang. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan kemitraan yang dijalankan 

oleh PT. Indofood Fritolay Makmur dengan petani kentang dan bagaimana 

dampak atau pun pengaruh kemitraan yang dijalankan dengan petani terhadap 

pendapatan yamg diterima oleh petani kentang. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana pola kemitraan petani dengan PT. Indofood Fritolay Makmur, 

di Desa Ngantru  Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang? 

2. Berapakah biaya dan pendapatan yang diperoleh petani  mitra PT. 

Indofood Fritolay Makmur dan petani non mitra, di Desa Ngantru  

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ? 
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3. Bagaimanakah perbandingan biaya dan pendapatan petani kentang mitra 

PT. Indofood Fritolay Makmur dengan petani kentang non mitra,di Desa 

Ngantru  Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka tujuan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis pola kemitraan petani dengan PT. Indofood Fritolay 

Makmur , di Desa Ngantru  Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. 

2. Untuk menganalisis biaya dan pendapatan yang diperoleh petani mitra PT. 

Indofood Fritolay Makmur dan petani non mitra, di Desa Ngantru  

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. 

3. Untuk menganalisis perbandingan biaya dan pendapatan petani kentang 

mitra PT. Indofood Fritolay Makmur dengan petani kentang non mitra, di 

Desa Ngantru  Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang 

Sebagai saran bagi pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan 

budidaya kentang dan peningkatan kesejahteraan para petani. 

2. Bagi  petani di Desa NgantruKecamatan Ngantang Kabupaten Malang 

a. Sebagai bahan pertimbangan dan saran serta pemikiran yang 

bermanfaat bagi petani dalam peningkatan pendapatan. 
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b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pola kemitraan yang ada. 

3. Bagi pemberi modal 

Memberikan gambaran secara jelas kepada pemberi modal tentang 

prospek budidaya kentang sehingga modal yang diberikan secara tepat 

kepada petani. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya: 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan melengkapi referensi kerja 

ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

1.5  Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

a. Pola kemitraan 

Adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara petani 

dengan pemilik modal disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh 

pemilik modal sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan 

memperkuat. 

b. Modal 

Segala sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau mengembangkan 

usaha yang dijalankan yang diukur dengan Rupiah. 

c. Biaya  

Merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan oleh petani dalam 

menjalankan aktivitas budidaya kentang yang diukur dengan Rupiah 
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d. Produksi 

Hasil aktivitas yang dilakukan oleh petani dalam melakukan budidaya 

kentang yang diukur dengan satuan Kg. 

e. Keuntungan 

Sejumlah hasil yang diperoleh petani dari hasil aktivitas budidaya kentang 

melalui pola kemitraan yang dilakukan yang diukur dengan Rupiah 


