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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya 

hidup pada sektor pertanian. Saat ini sektor pertanian sangat prospektif untuk 

dikembangkan, karena didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang melimpah, serta adanya penerapan teknologi dan pemasaran dalam 

mendukung pengembangan usaha pertanian di Indonesia. Salah satu sektor 

pertanian yang memegang peran penting dan perlu dikembangkan adalah 

hortikultura, khususnya tanaman sayuran yaitu kentang. Kentang (Solanum 

tuberosum L.) merupakan komoditas sayuran yang memiliki peran penting dalam 

menunjang ketahanan pangan maupun sebagai usaha dalam bidang pertanian 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Idawati (2012) kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan 

komoditas hortikultura yang saat ini menjadi bahan pangan alternatif sebagai 

sumber karbohidrat selain padi, gandum dan jagung. Kandungan gizi kentang per 

100 gram umbi yaitu protein 2 g, lemak 0,1 g, karbohidrat 19,1 g, kalsium 11 mg, 

fosfor 50 mg, besi 0,7mg, serat 0,3 g, vitamin B1 0,09 mg, vitamin C 16 mg dan 

kalori 83 kalori. 

Hal tersebut menjadikan kentang sebagai prioritas alternatif yang mampu 

mensubstitusi kebutuhan pangan pokok masyarakat, sehingga kentang merupakan 

komoditas yang penting dan mampu berperan untuk memenuhi gizi masyarakat. 

Mengingat pola konsumsi masyarakat terhadap makanan terutama di perkotaan, 
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menjadikan kentang sebagai menu makanan sehari-hari yang dikonsumsi secara 

praktis. Kentang juga banyak digunakaan di restoran siap saji dan berbagai jenis 

industri panganan juga menggunakan kentang sebagai bahan menu utamanya. 

Berbagai kenyataan tersebut semakin menegaskan besarnya kebutuhan 

masyarakat terhadap kentang. 

Kentang termasuk tanaman dengan harga jual yang relative stabil 

dibandingkan dengan harga jual produk hortikultura lainnya. Hal ini disebabkan 

karena tanaman kentang merupakan produk yang tahan lama jika disimpan. 

Kestabilan harga jual disebabkan karena permintaan akan produk yang cukup 

tinggi. Berikut adalah Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kentang di 

Indonesia pada tahun 2013 hingga tahun 2014 : 

Tabel 1.1 : Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kentang di Indonesia 
Pada Tahun 2013 Hingga Tahun 2014 

 

Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas 
(Ton/Ha) 

2013 70,187 1,124,282 16.02 
2014 76,291 1,347,815 17.67 

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014 
(www.bps.go.id) 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa luas panen pada tahun 2013 sampai tahun 

2014 mengalami peningkatan sebesar 6% sehingga produksi kentang juga 

mengalami peningkatan sebesar 17%. Luasnya area usahatani kentang ternyata 

berbanding lurus dengan produksi kentang, semakin luas area maka semakin besar 

produksi kentang yang dihasilkan. 

Kentang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan sangat laku 

dipasaran adalah kentang kuning dan kentang merah. Kentang kuning varietas 

granola merupakan jenis kentang yang sangat populer di kalangan petani dan di 



 
 

3 
 

pasaran, karena memiliki rasa lebih enak, lebih gurih, tidak lembek, dan kadar 

airnya sedikit. Demikian pula pada kentang merah, khususnya varietas desiree, 

walaupun memiliki warna kulit merah, namun daging umbinya berwarna kuning 

dan memiliki rasa enak seperti kentang kuning (Budi, 2002). Kentang merah juga 

memiliki manfaat lebih dibandingkan kentang lainnya, yaitu kandungan kalori dan 

kadar gula pada kentang merah lebih kecil dari pada kentang kuning, sehingga 

kentang merah banyak di gemari dan dikonsumsi oleh pelaku diet dan penderita 

diabetes. Selain itu didalam kentang merah terdapat beberapa kandungan natrium, 

sebagai sumber vitamin C dan B1, mineral fosfor, zat besi dan kalium (Budiman, 

2012). 

Budidaya kentang kuning varietas granola l dan kentang merah varietas 

desiree tidak jauh berbeda yaitu berumur 90-100 hari masa tanam dan relative 

tahan terhadap beberapa penyakit yang sering menyerang tanaman kentang. 

Produktivitas kentang kuning varietas granola l bisa mencapai 25 ton/ha dan 

kentang merah mencapai 23,90 ton/ha (Setiadi, 2004).  

 Tanaman kentang umumnya di budidayakan pada daerah-daerah dengan 

topografi bergelombang dan mempunyai kemiringan lahan yang cukup curam, 

sulit sumber air dan terletak di daerah dataran tinggi seperti pegunungan. 

Penggunaan varietas yang unggul juga merupakan salah satu usaha untuk 

meningkatkan produksi kentang. 

Kecamatan Sukapura merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Probolinggo yang terletak pada ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut. Hal 

ini menyebabkan tanahnya berupa tanah vulkanik yang banyak mengandung 

mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi. Sifat tanah seperti ini 
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mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi dan sangat cocok ditanami sayur-

sayuran seperti tanaman kentang, kubis, wortel dan sawi, sehingga sebagian besar 

hasil pertanian di wilayah Kecamatan Sukapura mayoritas sayur mayur dan 

terbanyak adalah produksi kentang sebesar 6.622,3 ton, kubis sebesar 3.851,1 ton, 

jagung sebesar 3.384 ton dan wortel sebesar 409,9 ton (BPS, 2015).  

Kentang merupakan komoditas hortikultura yang paling banyak 

dikembangkan di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, salah satunya di 

Desa Sapikerep terdapat petani yang menanam kentang merah (Varietas Desiree) 

dan kentang kuning (Varietas Granola L). Budidaya kentang merah (Varietas 

Desiree) dan kentang kuning (Varietas Granola L) merupakan salah satu 

usahatani yang terus berjalan tiga tahun belakangan ini.  

 Berdasarkan survei penelitian di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura 

untuk 1 hektar lahan tanaman kentang bisa menghasilkan 10 ton kentang merah 

(Varietas Desiree) dan begitu pula dengan kentang kuning (Varietas Granola L) 

untuk 1 hektar lahan juga dapat menghasilkan 10 ton dengan harga jual yang 

berbeda, yaitu kentang merah (Varietas Desiree) lebih mahal dari pada kentang 

kuning (Varietas Granola L). Kentang merah (Varietas Desiree) dijual dengan 

harga Rp 15.000/kg dan kentang kuning (Varietas Granola L) Rp 10.000/kg. 

Kendala yang dihadapi petani kentang adalah sulitnya memperoleh benih kentang 

merah, harga benih kentang merah (Varietas Desiree) cenderung lebih mahal 

dibandingkan dengan harga benih kentang kuning (Varietas Granola L). Pada 

umumnya benih diperoleh petani dari sisa panen kentang merah (Varietas 

Desiree) yang kemudian dijadikan benih penanaman selanjutnya dan harga pupuk 

yang mahal. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 
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“Analisis Komparasi Biaya dan Pendapatan Usahatani Kentang Merah (Varietas 

Desiree) dengan Kentang Kuning (Varietas Granola L) Di Desa Sapikerep, 

Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo” 

1.2      Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur biaya, pendapatan, penerimaan, dan efisiensi usahatani 

kentang merah (Varietas Desiree) dengan kentang kuning (Varietas Granola 

L) di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo? 

2 Bagaimana perbedaan pendapatan petani kentang merah (Varietas Desiree) 

dengan kentang kuning (Varietas Granola L) di Desa Sapikerep, Kecamatan 

Sukapura, Kabupaten Probolinggo? 

3 Apa permasalahan yang dihadapi oleh petani kentang merah (Varietas 

Desiree) dan kentang kuning (Varietas Granola L) di Desa Sapikerep, 

Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui biaya, pendapatan, penerimaan, dan efisiensi usahatani kentang 

merah (Varietas Desiree) dengan kentang kuning (Varietas Granola L) di 

Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. 

2. Mengetahui perbedaan pendapatan petani kentang merah (Varietas Desiree) 

dengan kentang kuning (Varietas Granola L) di Desa Sapikerep, Kecamatan 

Sukapura, Kabupaten Probolinggo. 

3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam berusahtani 

kentang merah (Varietas Desiree) dengan kentang kuning (Varietas Granola 

L) di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. 
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1.4     Manfaat Penelitian 

1. Bagi petani, dapat memberikan gambaran tentang pendapatan dan 

keuntungan usahtani kentang merah (Varietas Desiree) dan kentang 

kuning (Varietas Granola L) serta dapat memberikan masukan untuk 

pengembangan usahataninya. 

2. Bagi pemerintah, utamanya bagi para penyuluh pertanian dapat dijadikan 

materi penyuluhan untuk memfasilitasi para petani kentang pada 

khususnya. 

3. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan referensi dalam 

pengembangan usahatani sebagai bahan penelitian selanjutnya. 

1.5      Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

1. Kentang kuning (Varietas Granola L) merupakan salah satu jenis kentang 

yang paling banyak ditanam di Indonesia. Berumur sedang (100 – 110 hari), 

berbentuk oval, kulit umbi kuning, daging umbi kuning, dan mata dangkal. 

2. Kentang merah (Varietas Desiree) merupakan tanaman kentang hasil 

persilangan antara varietas urgenta dengan depesche. Berumur sedang (100 

hari) dan produktivitas tinggi. Umbinya bulat sampai bulat telur, bermata 

dangkal, kulitnya berwarna merah, dan dagingnya kuning cenderung 

kemerah-merahan. 

3. Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari 

satu kali musim tanam. 
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4. Komparasi pendapatan adalah untuk menguji apakah ada perbedaan biaya dan 

pendapatan usahatani kentang merah (Varietas Desiree) dan kentang kuning 

(Varietas Granola L). 

5. Struktur biaya usahatani adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani 

kentang merah (Varietas Desiree) dan kentang kuning (Varietas Granola L). 

6. Petani yang diwawancarai adalah petani yang berada di Desa Sapikerep, 

Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. 

7. Tempat penelitian berada di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, 

Kabupaten Probolinggo. 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

1. Produksi kentang merah (Varietas Desiree) dan kentang kuning (Varietas 

Granola L) adalah hasil dari usahatani di Desa Sapikerep, Kecamatan 

Sukapura, Kabupaten Probolinggo yang dinyatakan dalam Kg. 

2. Harga kentang merah (Varietas Desiree) dan kentang kuning (Varietas 

Granola L) adalah harga ditingkat petani yang berlaku di Desa Sapikerep, 

Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo dalam satuan Rp/Kg. 

3. Luas Lahan adalah luas lahan yang digunakan untuk usahatani kentang merah 

(Varietas Desiree) dan kentang kuning (Varietas Granola L) di Desa 

Pusungmalang, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo dalam satuan 

Hektar (Ha). 

4. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh petani dari hasil 

usahatani kentang merah (Varietas Desiree) dan kentang kuning (Varietas 

Granola L). 
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5. Nilai produksi adalah hasil perkalian antara jumlah produksi dengan harga

pasar pada tingkat petani, yang dihitung dalam satuan rupiah per musim

tanam.

6. Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan yang diperoleh petani

dari hasil usahataninya dikurangi dengan total biaya yang sudah dikeluarkan

saat proses produksi.

7. Hambatan adalah semua jenis masalah yang timbul dalam proses usahatani

kentang merah (Va  rietas Desiree)  dan kentang kuning (Varietas Granola

L).


