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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang mempunyai potensi besar pada sektor pertanian. 

Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan menyebabkan mayoritas penduduk 

Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Sektor pertanian 

merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian masyarakat pendesaan dan 

menjadi sumber utama kehidupan masyarakat. Sektor tersebut menjadi andalan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat pedesaan karena sebagian besar 

masyarakat Indonesia  tinggal di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Sektor 

pertanian juga dapat menjadi basis dalam mengembangkan usaha berbasis pertanian 

yaitu agribisnis dan agroindustri (Saragih, 2010). 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk 

meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi 

yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu 

perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. 

Adapun  upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah  dalam membangun 

pertumbuhan ekonomi pertanian yang unggul yaitu dengan melakukan upaya 

peningkatan produksi pertanian. Hal ini di karenakan sektor pertanian memegang 

peranan penting sebagai sumber utama kehidupan dari masyarakat petani. Namun 
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kurangnya informasi tentang produksi terhadap harga jual produksi mengakibatkan 

peningkatan produksi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada besarnya biaya yang 

dikeluarkan, sehingga berpengaruh pula pada pendapatan petani. 

Tabel 1.1 

Produksi Kopi Kabupaten Malang 

 

Kabupaten Malang adalah salah satu daerah yang unggul dalam sektor pertanian, 

terdapat banyak komoditi sektor pertanian yang dapat dihasilkan salah satunya yaitu kopi. 

komoditi kopi di Kabupaten Malang memiliki dua jenis kopi yaitu kopi Arabika dan Robusta. 

Dalam dua jenis kopi tersebut, kopi Robusta memiliki nilai produksi yang lebih tinggi yakni 
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sebesar 8.304,56 ton/pertahun, sedangkan kopi Arabika hanya mencapai nilai produksi sebesar 

495,6 ton/pertahun. (Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang). 

Salah satu daerah penghasil kopi di Kabupaten Malang yaitu Desa Bocek, Kecamatan 

Karangploso. komoditi kopi menjadi komoditi yang potensial di Desa Bocek karena melihat 

posisi Desa ini berada di dataran tinggi sehingga sangat mendukung terhadap usaha tani kopi. 

Kecamatan Karangploso sendiri tercatat menghasilkan 108,42 ton di tahun 2015 untuk kopi 

Robusta, sedangkan untuk kopi Arabika Desa Bocek tidak memiliki potensi alam yang bagus. 

Menurut Assauri (1993:30) fungsi produksi adalah sebagai pertanggungjawaban dalam 

pengolahan dan pentransformasian masukan (inputs) menjadi keluaran (output) berupa barang 

atau jasa yang akan dapat memberikan hasil pendapatan. Akan tetapi pemilihan kombinasi 

input yang dilakukan petani kopi di Desa Bocek tidak optimal sehingga berpengaruh terhadap 

tingkat produksi yang rendah dan tidak pasti. 

Adapun kendala dalam produksi pada umumnya yaitu keterbatasan luas lahan, 

keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi dan rendahnya kemampuan teknologi. Lahan yang 

subur merupakan syarat keberhasilan bagi para petani, disamping itu lahan juga sangat 

menentukan terhadap hasil produksi petani sehingga diperlukan pengelolaan lahan yang baik 

guna meningkatkan produksi para petani. Lahan dengan kuantitas yang besar dapat 

memberikan peluang produksi yang besar pula dibandingkan lahan yang realatif kecil. 

Pengelolaan jumlah tenaga kerja juga perlu diperhatikan. Pengelolaan jumlah tenaga 

kerja yang belum maksimal akan mengakibatkan pemborosan (inefisiensi) dalam bekerja. 

Setiap pengusaha hendaknya dapat melaksanakan waktu kerja yang berlaku pada perusahaan 

tersebut. Setiap pengusaha perlu mengatur waktu kerja pada karyawan secara lebih tepat dan 

memperhatikan kualitas tenaga kerja guna menghasilkan produksi sesuai yang diharapkan 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan penetapan para pengusaha tersebut (Mulyadi, 2003).  
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Faktor lain yang menjadi masalah dalam usaha tani kopi di desa Bocek adalah harga 

jual kopi yang tidak menentu dari tahun ke tahun dan sering kurang menguntungkan bagi 

petani. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah faktor alam. Daerah dataran tinggi seperti 

desa Bocek yang sering kali mengalami gangguan cuaca yang tidak menentu. Hal ini tentunya 

menjadikan petani kopi sering mengalami kerugian sehingga akan berdampak langsung pada 

tingkat produksi yang kurang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dibutuhkannya suatu analisis untuk melihat 

seberapa besar tingkat pendapatan petani kopi dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi 

kopi di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar potensi produksi dan pendapatan kopi di Desa Bocek Kecamatan 

Karangploso Kabuaten Malang? 

2. Apakah luas lahan dan tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi kopi di Desa 

Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar potensi produksi dan pendapatan 

kopi di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh luas lahan dan tenaga kerja terhadap 

produksi kopi di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Sebagai bahan pemikiran sektor pertanian untuk meningkatkan produksi kopi di Desa 

Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 
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2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu ekonomi khususnya 

yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.  


