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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai 

oleh setiap daerah. Hal ini didukung dengan berbagai upaya pemerintah baik 

melalui kebijakan, program maupun bantuan yang semata-mata guna menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakatnya.  

Pada periode lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap 

perekonomian nasional semakin nyata. Tahun 2010-2014, rata-rata kontribusi 

sektor pertanian terhadap PDB Indonesia mencapai 10,26 % dengan pertumbuhan 

sekitar 3,90 % tiap tahunnya. Sub-sektor perkebunan merupakan kontributor 

terbesar terhadap PDB sektor pertanian. Pada periode yang sama, sektor pertanian 

menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun.  

Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 

30,2 % dari total tenaga kerja. Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan 

Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke 

depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan 

(Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai 

penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup 

transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata 

kelola pembangunan. 
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Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup 

berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan 

pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain 

sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian 

memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta 

fungsinya sebagai penyedia sarana wisata. 

Berdasarkan publikasi dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2015). 

Pola perkembangan luas panen bawang merah di Indonesia selama periode tahun 

1980-2014 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,13% per tahun. 

Pada tahun 1980 luas panen bawang merah di Indonesia 53.949 Ha kemudian pada 

tahun 2014 meningkat menjadi 120.704 Ha dan merupakan luas panen bawang 

merah tertinggi selama periode tersebut. Sedangkan pada desa Mojorembun pada 

tahun 2014 dengan penjualan tertingi sebesar 170.800.000 dilakukan oleh Lilik dan 

pada tahun 2014 penjualan terendah dilakukan oleh Yudi 6.900.000. rata-rata 

penjualan bawang merah di desa Mojorembun tahun 2014 rata – rata penjualan 

sebesar 42.569.388. Penjualan tertinggi pada periode tahun 2010-2014 (lima tahun 

terakhir), rata-rata pertumbuhan luas panen bawang merah naik sebesar 3,70% per 

tahun lebih tinggi dibandingkan periode tahun 1980-2009 yaitu sebesar 3,04%. 

Berdasarkan wilayah pertanaman, komoditi bawang merah ditanam di Pulau 

Jawa dan luar Pulau Jawa. Luas panen bawang merah di Pulau Jawa pada periode 

tahun 1980-2014 menunjukkan pola perkembangan yang sama dengan pola luas 

panen Indonesia. Rata-rata pertumbuhan luas panen bawang merah di Jawa pada 
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periode tahun 1980-2014 sebesar 4,29% per tahun, sementara untuk wilayah luar 

Pulau Jawa pada periode tahun yang sama rata-rata pertumbuhan luas panennya 

sebesar 2,00% per tahun. Luas panen bawang merah tertinggi di Jawa maupun Luar 

Jawa selama periode tahun 1980-2014 terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 90.912 

ha (Jawa) dan 29.792 ha (Luar Jawa). Begitu juga pada periode tahun 2010-2014 

(lima tahun terakhir), rata-rata pertumbuhan luas panen bawang merah di Jawa 

lebih tinggi dibandingkan luar jawa. 

Seperti halnya perkembangan luas panen, perkembangan produktivitas 

bawang merah di Indonesia selama kurun waktu 1980-2014 juga cenderung 

meningkat. Berdasarkan rata-rata produksi bawang merah pada periode tahun 2010-

2014, ada empat provinsi sentra yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan 

Nusa Tenggara Barat. Keempat provinsi sentra ini memberikan kontribusi sebesar 

86,24% terhadap rata-rata produksi bawang merah Indonesia. Provinsi Jawa 

Tengah memberikan kontribusi terbesar yaitu 42,70% dengan rata-rata produksi 

sebesar 439.851 ton. Provinsi kedua adalah Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 

22,54% dengan rata-rata produksi 232.251 ton per tahun. Provinsi berikutnya 

adalah Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat dengan kontribusi masingmasing 

sebesar 11,24% dan 9,76%. Sisanya yaitu 13,76% berasal dari kontribusi produksi 

provinsi lainnya. 

Jawa Timur merupakan provinsi dengan produksi bawang merah terbesar 

kedua di Indonesia. Sebaran produksi bawang merah terbesar di Jawa Timur pada 

tahun 2014 terdapat di 5 kabupaten . Kabupaten dengan produksi bawang merah 

terbanyak adalah Kab.Nganjuk dengan produksi sebesar 140.222 ton atau 
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berkontribusi sebesar 47.83% dari total produksi bawang merah Provinsi Jawa 

Timur. Kabupaten penghasil bawang merah terbesar lainnya di Jawa Timur adalah 

Kabupaten Probolinggo dengan produksi sebesar 57.041 ton (19,46%), Kabupaten 

Sampang 27.281 ton (9,31%), Kabupaten Pamekasan 13.798 ton (4,71%), dan 

Kabupaten Kediri sebesar 12.827 ton (4,38%). Sedangkan sisanya sebesar 42.011 

ton (14,33%) merupakan kontribusi dari kabupaten lainnya. 

Menurut data BPS kabupaten Nganjuk tahun 2015 luas panen bawang merah 

pada Kecamatan Rejoso sebesar 3.784,20 Ha untuk produksi bawang merah sebesar 

76.080,0 Ton. sedangkan luas panen desa Mojorembun sebesar 604,5 Ha dan 

produksi sebesar 12.090,0 Ton. Dari data tersebut diketahui bahwa desa 

Mojorembun memiliki peran penting dalam pertanian bawang merah di Kecamatan 

Rejoso karena memiliki nilai produksi dan luas panen yang cukup besar. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul : “Analisis produksi dan Pendapatan Bawang Merah di 

Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk” 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan beberapa data yang dirilis oleh 

Badan Pusat tatistik (BPS) Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk di atas dapat 

ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh luas lahan, benih, pupuk dan tenaga kerja terhadap  

produksi bawang merah di desa Mojorembun kecamatan Rejoso kabupaten 

Nganjuk. 



5 
 

2. Seberapa besar pendapatan bersih petani bawang merah di desa Mojorembun 

kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

3. Berapa besar produksi dan pendapatan yang dihasilkan agar dicapai titik 

impas petani bawang merah di desa Mojorembun kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk. 

C. Batasan masalah 

Masalah yang diangkat akan sangat luas yang dibahas secara meyeluruh oleh 

karena itu  agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari 

tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan 

informasi yang diperlukan, untuk memudahkan penulis dalam menentukan pusat 

dan pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini, penulis menentukan batasan 

masalah. Maka penulis membatasinya hanya dengan mencakup pertanian bawang 

merah Desa Mojorembun. 

D.  Tujuan dan manfaat penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditentukan tujuan dan manfaat 

penelitian sebagai berikut :  

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh luas lahan , bibit, pupuk dan 

tenaga kerja terhadap produksi bawang merah di Desa Mojorembun 

kecamatan Rejoso kabupaten Nganjuk.  

b. Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan bersih bawang merah di desa 

mojorembun kecamatan rejoso kabupaten Nganjuk. 
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c. Untuk mengetahui seberapa besar produksi dan pendapatan yang dihasilkan 

agar dicapai titik impas petani bawang merah di desa Mojorembun kecamatan 

Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

2. Manfaat 

a. Bagi Petani 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan untuk 

pengelolaan pertanian bawang merah di desa Mojorembun Kecamatan. 

Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

b. Bagi pemerintah  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah dalam menentukan kebijakan bagi usaha tani bawang di 

Kabupaten Nganjuk. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagia penelitian 

selanjutnya dengan tema yang sama atau sejenis mengenai Analisis usaha tani 

bawang merah. 


