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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan sektor kedua paling berdampak terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional saat ini, setelah industri pengolahan. Sektor 

Pertanian secara umum memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif rendah, yaitu 

hanya di kisaran 2,8% (2004) dan 4,8% (2008). Ketika dilihat lebih detail 

terhadap lima subsektor pertanian, subsektor tanaman perkebunan dan subsektor 

peternakan serta hasil-hasilnya memiliki potensi pertumbuhan yang relatif tinggi 

walaupun masih di bawah tingkat pertumbuhan PDB (Amir, 2014). 

Sub sektor perkebunan memiliki peran sebagai salah satu penghasil devisa 

negara, penghasil bahan baku konsumsi, penghasil bahan baku industri dan 

penyedia lapangan kerja. Sebagaian besar tanaman yang diusahakan dari 

subsektor perkebunan merupakan usaha perkebunan rakyat, sedangkan sisanya 

diusahakan oleh perkebunan besar. Perkebunan besar baik itu milik pemerintah 

maupun swasta. Salah satu jenis tanaman perkebunan yang telah banyak 

diusahakan dan diekspor ke luar negeri sejak lama adalah tembakau. Produk 

utama tembakau yang diperdagangkan adalah daun tembakau dan rokok. 

Desa Banjardowo merupakan salah satu wilayah yang menjadi sentral 

produksi tembakau di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Kecamatan Kabuh 

pada tahun 2015 tercatat memiliki luas lahan panen terbesar di antara yang lain 

yaitu 1.985 Ha. Namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil produksi yang 



2 

 

diperoleh yaitu sebesar 13.194 ton. Jumlah ini masih sedikit dibandingkan dengan 

hasil produksi Kecamatan Kudu dengan luas lahan 724 Ha (13.517 ton) dan 

Kecamatan Plandaan 460 Ha (17868 ton) (BPS Jombang, 2016). Kondisi 

ketimpangan luas lahan dan hasil produksi di wilayah Kecamatan Kabuh salah 

satunya di Desa Banjardowo tersebut menjadi permasalahan penting untuk 

diselidiki secara langsung. Hal ini berkaitan dengan pembiayaan usahatani dan 

hasil penerimaan yang diperoleh oleh para petani tembakau. Oleh karena itu, 

penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul Analisis Pendapatan Usahatani 

Tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. 

 

1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana kondisi usahatani tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan 

Kabuh Kabupaten Jombang? 

2. Bagaimana analisis biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan usahatani 

tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang? 

3. Bagaimana keuntungan usahatani tembakau di Desa Banjardowo 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini yaitu: 
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1. Untuk mengetahui kondisi terkini usahatani tembakau di Desa Banjardowo 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. 

2. Untuk menganalisis biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan usahatani 

tembakau di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. 

3. Untuk mengetahui keuntungan usahatani tembakau di Desa Banjardowo 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang berdasarkan nilai R/C rasio. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang 

Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam upaya 

mengembangkan potensi usaha tani tembakau di Desa Banjardowo 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. 

2. Bagi  Petani di Desa Banjardowo Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang 

Memberikan informasi mengenai biaya produksi, penerimaan, dan 

pendapatan usahatai tembakau serta sebagai bahan pertimbangan dalam 

menjalankan usahatani sehingga memberikan dukungan dalam upaya 

kesejahteraan petani. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan melengkapi referensi kerja 

ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti 

selanjutnya. 
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1.5  Batasan Istilah 

a. Luas lahan yaitu ukuran luas petak tanah yang digunakan petani

tembakau dalam kegiatan usahatani (m²)

b. Jumlah produksi yaitu jumlah produksi tembakau dalam satu kali panen

(Kg)

c. Harga yaitu harga jual tembakau petani yang ditawarkan kepada

pengepul (Rp/kg)

d. Penerimaan yaitu total jumlah produksi usahatani tembakau yang

diperoleh per satu kali proses produksi (Rp).

e. Pendapatan yaitu selisih antara total penerimaan usahatani tembakau

dengan total pengeluarannya (Rp).


