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BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun 

berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai 

atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan 

merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan 

seseorang secara langsung mau pun tidak langsung (Suroto, 2000). 

Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output dan input. Jika 

output yang dihasilkan lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan 

maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Ada tiga faktor yang 

menyebabkan efisiensi, yaitu apabila dengan input yang sama menghasilkan 

output yang lebih besar, dengan input yang lebih kecil menghasilkan output 

yang sama, dan dengan output yang lebih besar menghasilkan output yang 

lebih besar (Kost dan Rosenwig, 1979 dalam Dewi, 2010). 

Pendapatan dalam kegiatan produksi pertanian di Indonesia terbukti 

sangat penting terhadap perekonomian dan kehidupan sosial bagi masyarakat. 

Pengaruh tersebut dianggap besar dikarenakan potensi sebagian besar wilayah 

di Indonesia berbasis sumberdaya pertanian yang luas, tempat bergantungnya 

mata pencaharian dan kehidupan petani yang populasinya cukup besar serta 

memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. 

Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki 

potensi sumber daya daerah, baik sumber daya manusia, sumber daya alam 
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maupun sumber daya budaya yang cukup besar dan dapat dikembangkan 

menjadi kawasan komoditi unggulan. Pengembangan kawasan unggulan di 

Kota Batu terdapat pada beberapa kawasan yang kondisi fisik, sosial budaya 

dan ekonominya cenderung kuat mengarah ke kegiatan pertanian (Perda Kota 

Batu nomor 7 tahun 2011). 

Selain sebagai kota yang dikenal dengan komoditas apel, 

pemandangan alam, air terjun, sumber air panas, agrowisata, wisata 

petualangan, pemanfaatan pekarangan rumah penduduk yang sebagian besar 

digunakan untuk tanaman bunga, apel, dan lain sebagainya, sehingga menjadi 

daya tarik tersendiri dari segi wisata dan lingkungan hidup di samping nilai 

ekonomis.  

Hal ini sesuai dengan misi penataan ruang kota batu yang tercantum 

dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 yaitu untuk 

meningkatkan peran Kota Batu sebagai Kota Pertanian atau agropolitan, 

khususnya untuk jenis tanaman sayur, buah dan bunga, serta menguatnya 

perdagangan hasil pertanian dan industri pertanian yang diperhitungkan baik 

pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional guna memperkuat pendapatan 

yang berbasis pertanian. 

Salah satu desa di Kota Batu yang menjadi kawasan unggulan desa 

pertanian adalah Desa Sidomulyo dengan komoditas unggulan tanaman hias. 

Berbagai macam tanaman hias yang ada di Desa Sidomulyo Kota batu yang 

mempengaruhi pendapatan dan memiliki nilai ekonomi dan sosial yang 

sangat tinggi dan berpengaruh untuk dijadikan komoditas yang komersial 



3 
 

salah satunya yaitu bunga mawar. Mawar dapat dibudidayakan sebagai bunga 

pot, bunga potong dan tanaman penghias taman. 

Hal ini memberikan isyarat bahwa usaha budidaya mawar 

berorientasi agribisnis yang prospeknya sangat cerah dan bisa meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan petani bunga mawar di Desa 

Sidomulyo tidak lepas dari pengaruh output dan input dari produksi bunga 

mawar ditinjau dari perbandingan antara penerimaan dan total biaya apakah 

sudah efisien atau belum efisien. Dari pembahasan peneliti terdahulu diatas 

dengan demikian peneliti mengambil judul tentang “Analisis Pendapatan dan 

Efisiensi Petani Bunga Mawar di Desa Sidomulyo Kota Batu”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah 

yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar tingkat pendapatan petani bunga mawar di Desa 

Sidomulyo Kota Batu? 

2. Seberapa besar tingkat efisiensi pendapatan petani bunga mawar di Desa 

Sidomulyo Kota Batu? 

C. Batasan Masalah 

Peneliti hanya membatasi pembahasan mengenai seberapa besar 

tingkat pendapatan petani bunga mawar serta efisiensi di Desa Sidomulyo 

Kota Batu selama satu kali panen agar pembahasan masalah tidak melebar 

dan tujuan penelitian bisa tercapai dalam penelitian ini. 
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D. Tujuan dan Manfaaat Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan petani bunga mawar 

di Desa Sidomulyo Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pendapatan petani bunga mawar di 

Desa Sidomulyo Kota Batu. 

E. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan 

teoritis diantaranya adalah : 

a. Manfaat praktis, dapat menjadi sumber dalam pengambilan kebijakan yang 

berkaitan dengan petani bunga mawar, sehingga dapat memberi masukan 

bagi pemerintah Kota Batu sebagai penunjang pendapatan asli daerah. 

Manfaat teoritis, dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti lain maupun mahasiswa yang akan mengadakan 

penelitian dan sebagai bahan pembelajaran. 
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