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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya 

bekerja sebagai petani. Pada negara agraris pertanian memiliki peranan yang 

sangat penting baik disektor perekonomian ataupun pemenuhan kebutuhan pokok, 

dengan semakin bertambahnya penduduk maka kebutuhan akan bahan pangan 

juga akan semakin naik dengan begitu maka akan berakibat pada peningkatan 

perekonomian bagi petani. Ribuan hektar lahan pertanian yang ada di Indonesia 

saat ini sebagian adalah tanaman kentang. Data dari kementrian pertanian 

menunjukkan bahwa luas lahan tanaman kentang terutama di Jawa Timur 

mengalami peningkatan, dalam 5 tahun terakhir saja Indonesia total memiliki 

produktifitas lebih dari 5 juta ton kentang atau sekitar 1 juta ton lebih setiap tahun. 

Kurun waktu 2012 – 2016 Jawa Timur menempati posisi ketiga terbesar diseluruh 

Indonesia wilayah yang memproduksi kentang, Jawa Timur hanya kalah dari Jawa 

Barat dan Jawa Tengah. Data ini menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi salah 

satu sentra pertanian terutama komoditas kentang di Indonesia. 

Kentang merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai nilai 

ekonomi tinggi. Usahatani kentang seringkali memberikan keuntungan yang baik 

bagi petani yang membudidayakannya, hal ini tidak terlepas dari permintaan yang 

juga terus meningkat. Produksi kentang menunjukkan peningkatan dari tahun ke 

tahun. Pengaruh dari berbagai perusahaan yang mengolah kentang menjadi 
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berbagai macam produk adalah salah satu faktornya. Namun jika ditelusuri lebih 

dalam semakin tingginya penerimaan dari usaha tani kentang ini seringkali juga 

diikuti dengan pengeluaran dari petani yang cukup besar seperti biaya teknis 

pertanian maupun non teknis pertanian yang semakin naik seperti biaya hidup, 

sekolah anak, tagihan bulanan dan sebagainya. Petani seringkali tidak bisa 

langsung mendapatkan hasil panen kentangnya, tengkulak sebagai pembeli 

pertama sebagian besar akan membayar secara bertahap dan tidak jarang membuat 

sebagian petani harus seidikit bersabar untuk mendapatkan haknya. Sehingga 

layak untuk diketahui apakah tingkat pendapatan petani saat ini mampu 

meningkatkan kesejahteraan. 

Kentang menjadi salah satu komoditas pertanian yang dijadikan menjadi 

berbagai macam olahan, seperti yang paling populer adalah keripik kentang. 

Sudah tidak terhitung lagi berbagi macam merek olahan keripik kentang saat ini 

mulai dari tingkat teratas perusahaan sampai usaha kecil menengah menggunakan 

kentang sebagai bahan baku utama produksi usaha mereka. Semakain populernya 

keripik kentang dikalangan masyarakat tentunya akan berimbas pada semakin 

naiknya permintaan perusahaan akan bahan baku kentang ditingkat petani, hal ini 

tentu saja menjadi sebuah peluang bahwa komoditas kentang memiliki trend 

permintaan yang cukup stabil dipasaran.  

Pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa bertani terutama dalam 

hal ini bertani kentang itu kurang menguntungan tentunya salah faktanya 

pendapatan yang didapat melebihi pekerjaan non pertanian, mengingat saat ini 

peluang bekerja semakin sempit seiring terus meningkatnya angka kelulusan 

strata sarjana. Banyaknya jumlah pesaing didunia kerja maka beralih menjadi 
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petani menjadi salah satu alternatif yang cukup menjanjikan. Pemilihan komoditas 

kentang sebagai objek utama dalam penelitian ini adalah nilai ekonomi yang 

cukup tinggi sehingga harapan nantinya akan merubah pola pikir masyarakat.  

Sikap apatis kalangan muda tentang pekerjaan sebagai petani, pada 

umumnya hampir sebagian besar muda mudi di Indonesia beralasan bahwa 

bekerja sebagai petani tidak terlalau menguntungkan, melelahkan atau sebagian 

beranggapan tidak menarik walaupun tidak semua berpikiran seperti itu. 

Berdasarkan beberapa alasan tersebut peneliti ingin memberi gambaran kepada 

semua masyarakat dengan mengambil judul penerimaan dan pendapatan kentang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya  : 

1. Berapakah biaya penerimaan pada usaha tani kentang ? 

2. Berapakah biaya pendapatan pada usaha tani kentang ? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya : 

1. Menganalisis biaya penerimaan pada usaha tani kentang. 

2. Menganalisis biaya pendapatan pada usaha tani kentang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini diantaranya : 

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan 

informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menggencarkan dan 

mengembangkan usaha tani kentang dari tingkat skala kecil sampai skala 

besar. 
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2. Bagi pengusaha, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan 

tambahan motivasi bagi wirausahaan atau perusahaan untuk memulai 

usahanya dengan bahan baku utamanya yaitu kentang. 

3. Bagi petani, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang dapat 

digunakan untuk lebih mematangkan manajemen dalam usaha tani terutama 

kentang. 

4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi untuk 

usaha tani kentang. 

5. Bagi pembaca atau peneliti lain, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi persepsi yang beda antara penulis dengan pembaca 

maka istilah – istilah yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Kentang merupakan tanaman setahun, bentuk sesungguhnya menyamak dan 

bersifat menjalar. Batangnya berbentuk segi empat, panjang bisa mencapai 50 

– 120 cm dan tidak berkayu. Batang dan daun berwarna hijau kemerah-

merahan atau keungu-unguan. Akar tanaman menjalar dan berukuran sangat 

kecil bahkan sangat halus. 

2. Biaya produksi adalah segala pengorbanan yang seharusnya terjadi dalam 

suatu proses produksi. 

3. Total Cost (Biaya Produksi) digunakan untuk mengetahui besarnya biaya 

produksi yang digunakan dalam proses usahatani kentang. 
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4. Total Revenue (Tingkat Penerimaan) digunakan untuk mengetahui besarnya

tingkat penerimaan dari usahatani kentang.

5. Profit (Pendapatan) digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat

pendapatan yang diperoleh dari usahatani kentang.


