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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian masih memegang peranan penting bagi perkembangan 

perekonomian di Indonesia. Hal ini ditunjang oleh keadaan geografis Indonesia 

yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan lahan yang subur. 

Potensi yang besar dalam sektor pertanian, baik perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan maupun sektor pangan. Pada subsektor tanaman pangan, 

produk holtikultura merupakan sumberdaya yang memiliki peluang untuk 

dikembangkan sebagai andalan dalam menyediakan bahan pangan bergizi tinggi 

bagi masyarakat. 

Holtikultura (holticulture) berasal dari bahasa latin, yakni hortus yang 

berarti kebun dan colere yang berartimenumbuhkan (terutama sekali 

mikroorganisme) pada suatu medium buatan. Secara harfiah, holtikultura berarti 

ilmu yang mempelajari pembudidayaan tanaman kebun. Akan tetapi, pada 

umumnya para pakar mendefinisikan holtikultura sebagai ilmu yang mempelajari 

budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan, atau tanaman hias 

(Munawir, 2015) 

Budidaya holtikultura merupakan suatu kegiatan yang mempunyai prospek 

yang bagus untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan 

holtikultura (sayuran) merupakan salah satu jenis pangan yang sangat dibutuhkan 

oleh manusia. Mengkonsumsi sayur – sayuran merupakan salah satu cara untuk 

memperbaiki gizi dan kesehatan masyarakat, sehingga kamampuan sumberdaya 
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manusia untuk memproduksi dan membudidayakan sayuran sangat dibutuhkan. 

Sayuran – sayuran khususnya seledri, mempunyai harga yang ekonomis dan 

mempunyai arena yang khas untuk makanan dan mempunyai banyak manfaat 

untuk kesehatan. 

Prospek pengembangan hortikultura di Indonesia sangat baik terutama 

tanaman seledri. Seledri (Apium graveolus L) adalah tanaman sayuran bumbu 

berbentukrumput yang populer di dunia. Tanaman seledri merupakan salah satu 

sayuran daun yang memiliki banyak manfaat, antara lain dapat digunakan sebagai 

pelengkap masakan dan memiliki khasiat sebagai obat. Menurut (Permadi, 2006) 

tanaman seledri juga banyak mengandung vitamin A, vitamin C, dan zat besi serta 

zat gizi lainnya yang cukup tinggi, dalam 100 g bahan mentah, seledri 

mengandung : 

Tabel 1. Kandungan Seledri 

Sumber : Soewito. 1991  

Masyarakat luar negeri mengunakan seledri sebagai bahan “salad” yang 

penting setelah selada, di samping itu seledri sering digunakan sebagai campuran 

Kandungan  Berat 

Vitamin A 130 IU 

Vitamin B 0, 03 Mg 

Protein 0,9 gr 

Lemak  0,1 gr 

Karbohidrat 4 gr 

Serat 0,9 gr 

Kalsium 50 mg 

Besi 1 mg 

Ribolflavin 0, 0005 mg 

Tiamin 0,003 mg 

Nikotinamid 0,4 mg 

Asam Askorbat 15 mg 

Air 95 ml 
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sup, aneka masakan lain yang memerlukan sedap-sedapan. Seledri di Indonesia, 

pada umumnya dijadikan penyegar atau rempah-rempah untuk pencampur sup, 

bakmi, dan masakan Cina, sehingga seolah-olah masih merupakan jenis sayuran 

yang termasuk “mewah”. Mengkonsumsi seledri selain cita rasanya  segar dan 

renyah, juga mengandung gizi cukup tinggi dan berkhasiat sebagai obat 

penyembuh beberapa jenis penyakit. Seledri mengandungzat Glucosida, apiin, 

apiol, dan plavonoid. Zat-zat tersebut dapat berfungsi sebagai obat peluruh 

keringat, penyembuh demam, rematik, darah tinggi, sukar tidur, dan pertumbuhan 

rambut. 

Asal-usul tanaman ini diduga telah dikenal 1.000 tahun yang lalu, yaitu 

sejenis tumbuhan liar asli dataran Asia. Negara di kawasan Asia yang merintis 

pembudidayaan tanaman seledri secara besar-besaran antara lain adalah Taiwan. 

Pada tahun 1945 produksi seledri Taiwan sudah mencapai 13.000 Metrik Ton 

(MT) dan tahun 1963 naik menjadi 16.282. Lambat laun ditanam pula di Filipina 

dan akhirnya menyebar luas dibudidayakan di Eropa serta Amerika. Di pasaran 

dunia, seledri termasuk salah satu komoditas sayuran mata dagang antar-negara. 

Bahkan di Indonesia, sayuran ini masih termasuk komoditas ekspor dan impor. 

Pada tahun 1989, ekspor seledri Indonesia tercatat 45.866 kg senilai US $ 11.768, 

yaitu terdiri dari 27.379 kg (US $ 9.873) ke Singapura dan 18.487 kg (US $ 

1.895) ke Malaysia. Pada tahun yang sama Indonesia mengimpor seledri sebanyak 

2.649 kg senilai US $ 2.880, yaitu berasal dari Belanda 1.486 kg (US $ 1.847), 

Australia 842 kg (US $ 559), Amerika Serikat 220 kg (US $ 351) dan Singapura 

101 kg (US $ 123) (Soewito, 1995). Data diatas mengisyaratkan bahwa prospek 
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seledri amat cerah, baik di pasar dalam negeri (domestik) maupun luar negeri 

sebagai komoditas ekspor. Meskipun demikian, pembudidayaan seledri di 

Indonesia pada umumnya masih dalam skala kecil –kecilan sebagai usaha 

sampingan.  

Beberapa bukti tentang pembudidayaan seledri di negara kita belum  

dikelola secara komersial antara lain dapat merujuk data Biro Pusat statistik (BPS) 

dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Holtikultura. 

Berdasarkandata dari BPS tentang hasil survei pertanian produksi tanaman 

sayuran Indonesia pada tahun 1991, ternyata tidak atau belum ditemukan data luas 

panen dan produksi seledri nasional. Demikian pula dengan program penelitian 

dan pengembangan holtikultura di Indonesia garapan Puslitbang Hortikultura 

untuk tahun 1989/90 -1993/94, ternyata tanaman seledri belum dapat prioritas 

penelitian, baik sebagai komoditas utama, potensial maupun introduksi. 

 Pengembangan budidaya seledri dalam skala agribisnis mempunyai 

potensi ekonomi dan sosial cukup tinggi bagi petani, masyarakat, dan negara. 

Potensi tersebut di antaranya untuk menunjang program-program sebagai berikut: 

a. Peningkatan pendapatan petani. 

b. Perbaikan gizi  masyarakat. 

c. Perluasan kesempatan kerja. 

d. Pengembangan agribisnis. 

e. Pengurangan impor dan peningkatan ekspor. 

f. Pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan. 
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DataStatistik Daerah Kota Batu tahun 2015, potensi kota Batu sebagai 

Kota Agropolitan adalah beragamnya tanaman holtikultura baik itu buah – buahan 

(apel dan jeruk), sayuran dan tanaman hias.Jenis sayuran yang dibudidayakan di 

Kota Batu dominan dengan kentang, wortel, kobis, dan bawang daun. 

Produktivitas keempat tanaman sayuran tersebut semua mengalami peningkatan. 

Paling tinggi prosentase kenaikannya adalah tanaman kobis yaitu sebesar 45 

persen lebih. Sedangkan tanaman kentang hanya mengalami kenaikan sebesar 2,3 

persen. 

Tabel 2. Produksi tanaman holtikultura tahun 2012 – 2014 

Produksi 2012 2013 2014 

Kentang  73.320 76.252 78.009 

Wortel 100.381 82.732 86.591 

Kobis/Kol 36.293 40.664 59.119 

Daun Bawang 49.958 36.002 47.095 

Sumber : Data Statistik Kota Batu,2015 

Berdasarkan data diatas, tanaman  seledri bukanlah jenis tanaman 

holtikultura yang dominan ditanam di di Kota Batu. Seledri umumnya juga masih 

jarang di angkat sebagai bahan penelitian, berdasarkan hal tersebut  peneliti 

tertarik untuk membahas  profitabilitas tanaman holtikultura seledri yang ada di 

Kota Batu khususnya Desa Sumberejo. Desa Sumberejo merupakan salah satu 

kecamatan yangberada di Kota dengan potensi pertanianya yang sangat baik. 

Potensi Iklim dan juga tanahnya sangat mendukung untuk dikembangkanya 

pertanian holtikultura di Desa Sumberejo.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang di bahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar biaya/modal yang diperlukan dalam pembudidayaan 

tanaman holtikultura daun seledri? 

2. Seberapa besar Pendapatan yang dihasilkan dalam pembudidayaan 

tanaman holtikultura daun seledri? 

3. Seberapa besar kemampuan usaha tani seledri dalam menghasilkan laba 

dalam bentuk profitabilitas dan efisiensi  dalam menggunakan sumberdaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut : 

1. Menganalisis besarnya biaya/modal yang diperlukan dalam 

pembudidayaan tanaman holtikultura daun seledri. 

2. Menganalisis besarnya Pendapatan yang dihasilkan dalam pembudidayaan 

tanaman holtikultura daun seledri. 

3. Menganalisis kemampuan usaha tani seledri dalam menghasilkan laba 

(profitabilitas)dan efisiensi pengunaan sumberdaya dalam budidaya 

tanaman seledri. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran atau 

pertimbangan dalam menyusun suatu kebijakan di sektor pertanian 

khususnya usaha tani tanaman holtikutura. 

2. Bagi petani, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan guna 

meningkatkan pendapatan petani. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi 

dan referensi dalam berusaha tani selanjutnya. 

4. Bagi pembaca atau peneliti lain, penelitian ini diharapkan sebagai bahan 

masukan dan referensi bagi pihak yang berkepentingan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan, maka istilah-istilah yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Seledri (Apium graveolus L) adalah tanaman sayuran bumbu berbentuk 

rumput yang populer di dunia. Seledri mengandung zat Glucosida, apiin, 

apiol, dan plavonoid. Zat-zat tersebut dapat berfungsi sebagai obat peluruh 

keringat, penyembuh demam, rematik, darah tinggi, sukar tidur, dan 

pertumbuhan rambut. Masyarakat luar negeri mengemari seledri sebagai 

bahan “salad” yang penting setelah selada. 
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2. Usahatani merupakan bagian dari organisasi alam, tenaga kerja, dan modal 

yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Organisasi ini 

ketatalaksanaanya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seorang atau 

sekumpulan orang, segolongan sosial, baik yang terikat genologis, politis 

maupun teritorial sebagi pengelolanya. 

3. Profitabilitas adalah kemampuan suatu organisasi usaha untuk memperoleh 

keuntungan atau laba pada suatu waktu teryentu. Dalam penelitian ini satu kali 

masa tanam seledri. 

4. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. (Kasmir, 2003) 

5. Analisis ekonomi usahatani umumnya dibedakan dalam dua cara berdasarkan 

sifatnya yaitu, analisis rill dan analisi perusahaan. 

6. Pendapatan bersih usaha tani adalah seluruh pendapatan yang diperoleh 

petani dalam satu musim tanam dikurangi dengan biaya produksi selama satu 

musim tanam.  

 

1.5.2 Pengukuran Variabel   

1. Biaya adalah pengorbanan yang terjadi untuk mendapatkan sumber – sumber 

yang diperlukan dalam usaha tani seledri.   

2. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap, tidak tergantung pada jumlah 

produk yang dihasilkan.  

3. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah tergantung pada 

banyaknya produk yang dihasilkan.  
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4. Penerimaan adalah penerimaan yang diterima oleh petani dari penjualan 

seluruh hasil kegiatan usaha budidaya daun seledri dalam satu musim tanam 

diukur dalam rupiah.  

5. Aktiva (assets) adalah kekayaan yang dimiliki oleh petani, merupakan 

sumberdaya bagi petani untuk melakukan usaha. 

6. Peralatan adalah salah asatu bentuk aktiva yang dipergunakan umtuk 

melakukan usaha dan tidak habis dalam satu kali masa tanam.  

 

1.6 Batasan Masalah Penelitian 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak terlalu meluas, dalam skripsi ini 

penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu pada bulan Juni 

2017. 

2. Pembudidayaan yang diteliti berada pada kawasan Desa Sumberejo kota 

Batu.Responden yang dijadikan objek penelitian merupakan petani seledri 

yang barada di Desa Sumberejo Kota Batu dengan pengalaman menanam 

lebih dari satu kali . 

  


