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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang kaya dengan 

hasil alam atau hasil pertaniannya. Pertanian merupakan salah satu hal penting 

dalam menopang perekonomian negara. Sektor pertanian memiliki peranan 

penting dalam penyedia sumber bahan pangan masyarakat.  

Pertanian secara umum  terdiri dari tanaman pangan, tanaman perkebunan, 

hortikultura, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Komoditi hortikultura terdiri 

dari buah buahan, sayur sayuran, tanaman hias dan obat obatan. Pemilihan 

komoditi sayuran dan buah buahan untuk di usahakan merupakan salah satu upaya 

untuk mempercepat pengembangan perekonomian pedesaan pada khususnya dan 

negara pada umumnya (Soekartawi, 2003) 

Pertanian dalam arti luas tidak hanya meliputi kegiatan penanaman, 

budidaya dan panen. Pertanian dalam arti luas meliputi semua aspek yang terdapat 

dalam kegiatan bertani, peternakan, perikanan dan kehutanan.  Luasnya kegiatan 

pertanian dapat menjadikan sektor pertanian memiliki peranan penting dalam 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendapatan masyarakat yang meningkat 

setiap tahunnya, juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi negara, 

karena dengan meningkatnya pendapatkan juga akan meningkatkan kemampuan 

daya beli dan kesejahteraan masyarakat. 

Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan tanaman penting ke empat 

dunia setelah gandum (Triticum spp.), jagung (Zea mays L.) dan beras (Oryza 
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sativa). Kentang diproduksi sekitar 311 juta ton dari 19 juta hektar lahan 

diberbagai negara dengan produksi rata-rata 16,4 ton/Ha dan produktivitas 

mencapai 44 ton/Ha. Di Indonesia, kentang diproduksi di 21 propinsi dengan total 

produksi 1.176.304 ton dari lahan seluas 71.238 hektar dengan produksi rata-rata 

16,51 ton/Ha (Deptan, 2010 dalam Nadia Oktaviana, dkk). Bagi masyarakat 

Indonesia, kentang (Solanum tuberosum L) sudah tidak asing untuk dikonsumsi 

sebagai sayuran maupun sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi. Di Indonesia 

kentang umumnya diperdagangkan dalam bentuk segar dan beberapa jenis olahan, 

seperti keripik kentang, french fries (kentang goreng), dan aneka macam makanan 

ringan. Tanaman kentang di Indonesia kini sudah dijadikan sebagai salah satu 

sayuran yang mendapat prioritas untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan 

permintaan kentang dari tahun ke tahun cenderung meningkat seiring dengan 

pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan, perubahan gaya hidup 

masyarakat yang menyukai makan di restoran fast food dan berkembangnya 

industri pengolahan kentang (Santoso, 2008). 

Desa Sidodadi merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang. Desa tersebut berada di dataran tinggi dan mayoritas 

masyarakatnya bekerja sebagai petani kentang. Petani Desa Sidodadi selalu 

menaman kentang di setiap musim kemarau di setiap tahunnya.  

Petani Desa Sidodadi selalu berupaya untuk meningkatkan produksi 

kentang yang dihasilkan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan slurry limbah ternak sapi. Pemanfaatan slurry  tersebut digunakan 

sebagai tambahan pupuk organik. 
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Slurry sangat baik untuk dijadikan pupuk karena mengandung berbagai 

macam unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti P, Mg, Ca, K, Cu dan Zn. 

Kandungan unsur hara dalam limbah (slurry ) hasil pembuatan biogas terbilang 

lengkap meskipun  jumlahnya sedikit. Limbah biogas, yaitu kotoran ternak yang 

telah hilang gasnya (slurry ) merupakan pupuk organik yang sangat kaya akan 

unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman (Oman, 2003 dalam Aryana Citra 

K,2012).  

Beberapa penelitian terdahulu  menunjukkan bahwa  penggunaan pupuk 

organik berdampak positif terhadap pertumbuhan tanaman. Pemanfaatan pupuk 

organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah dan kimia tanah, sehingga tanaman 

akan tumbuh dengan subur. 

Masalah yang terdapat di Desa Sidodadi adalah masih ada masyarakat 

yang tidak memanfaatkan slurry  limbah sapi perah. Masyarakat yang tidak 

memanfaatkan slurry sebagai pupuk hanya meletakkan limbah tersebut begitu saja 

di pekarangan belakang rumah. Padahal, slurry memiliki kandungan yang baik 

apabila dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak 

pemanfaatan  slurry terhadap total biaya, produksi, penerimaan, pendapatan dan 

R/C ratio. Perbedaan dalam kelima hal tersebut  antara sebelum menggunakan 

slurry dan setelah menggunakan slurry  dapat dijadikan acuan untuk 

memanfaatkan slurry limbah sapi, sehingga limbah tersebut dapat dimanfaatkan 

dengan baik dan tidak terbuang begitu saja. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbedaan struktur biaya usahatani kentang sebelum dan 

sesudah aplikasi slurry ? 

2. Bagaimana perbedaan hasil produksi usahatani kentang sebelum dan 

sesudah aplikasi slurry ? 

3. Bagaimana perbedaan penerimaan usahatani kentang sebelum dan sesudah 

aplikasi slurry ? 

4. Bagaimana perbedaan pendapatan usahatani kentang sebelum dan sesudah 

aplikasi slurry ? 

5. Bagaimana perbedaan efisiensi usahatani kentang sebelum dan sesudah 

aplikasi slurry ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah diatas maka, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui perbedaan strukur biaya produksi usahatani kentang 

sebelum dan sesudah slurry. 

2. Mengetahui perbedaan hasil produksi usahatani kentang sebelum dan 

sesudah slurry. 

3. Mengetahui perbedaan penerimaan usahatani kentang sebelum dan 

sesudah slurry. 

4. Mengatahui perbedaan pendapatan usahatani kentang sebelum dan 

sesudah slurry. 
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5. Mengetahui perbedaan efisiensi usahatani kentang sebelum dan 

sesudah slurry. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Sebagai bahan informasi bagi petani kentang di Desa Sidodadi untuk 

lebih meningkatkan hasil produksi. 

2. Sebagai acuan untuk menentukan dan mebuat kebijakan bagi 

pemerintah. 

3.  Sebagai informasi kepada mahasiswa dan perguruan tinggi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang, pada 

petani kentang yang menggunakan slurry limbah sapi perah untuk 

meningkatkan hasil produksi. 

2. Usaha tani adalah suatu kajian yang mempelajari tentang penggunaan 

faktor-faktor produksi seefisien mungkin, sehingga menghasilkan hasil 

produksi dan pendapatan yang optimal. 

3. Objek utama dalam penelitian ini adalah  petani kentang yang 

menggunakan slurry limbah sapi perah untuk kegiatan pertanian. 
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4. Populasi adalah jumlah keseluruhan responden yang memiliki 

karakteristik yang sama, dalam hal ini adalah petani yang 

menggunakan slurry limbah sapi perah. 

5. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

6. Harga jual adalah harga yang ditetapkan petani kepada pembeli atau 

tengkulak maupun pengepul.  

7. Biaya variabel adalah sejumlah biaya yang besar kecilnya berubah- 

ubah sesuai dengan hasil produksi. Semakin banyak produksi yang 

dihasilkan maka semakin banyak pula biaya variabel yang dikeluarkan, 

sebaliknya semakin sedikit produksi yang dihasilkan maka sedikit pula 

biaya variabel yang dikeluarkan.  

8. Biaya tetap adalah sejumlah biaya yang besarnya selalu tetap, tidak 

berubah-ubah dan tidak mempengaruhi hasil produksi.  

9. Total biaya adalah total keseluruhan biaya yang terdiri dari biaya 

variabel dan biaya tetap. 

10. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima yang diperoleh dari 

perkalian antara jumlah hasil produksi dan harga jual. 

11. Pendapatan adalah keuntungan yang diperoleh total penerimaan 

dikurangi dengan total biaya. 

12. R / C ratio adalah perbandingan antara hasil yang diterima oleh petani 

dengan biaya yang dikeluarkan. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

1. Total biaya didapatkan dari penjumlahan biaya variabel dan biaya tetap, 

diukur menggunakan satuan rupiah (Rp). 
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2. Hasil produksi merupakan hasil panen kentang dan diukur dengan

menggunakan satuan kilogram (Kg).

3. Penerimaan dan pendapatan diukur dengan menggunakan satuan rupiah

(Rp).

4. R/C ratio digunakan untuk mengukur efisiensi ekonomi suatu usaha

dengan menbandingkan TR dan TC.


