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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

bekerja sebagai petani. Hal tersebut dikarenakan wilayah Indonesia berbentuk 

kepulauan dengan karakteristik topografi tersendiri yang berbeda - beda terdiri 

dari dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan, sehingga sangat 

cocok ditanami berbagai macam tanaman (pangan, perkebunan, holtikultura, dan 

lain-lain). Pertimbangan inilah, maka sektor pertanian sangat penting dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menghasilkan pendapatan bagi 

penduduk yang tinggal di pedesaan. 

Sektor pertanian khususnya tanaman hortikultura selama ini mempunyai 

peluang yang besar, tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan bagi penduduk 

Indonesia yang saat ini berjumlah 250 juta jiwa lebih, namun juga memberikan 

kontribusi dalam upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu 

golongan tanaman hortikultura yang dapat menunjang usaha peningkatan 

pendapatan petani dan banyak dijumpai serta diproduksi setiap tahunnya adalah 

komoditas bawang merah. 

Bawang  merah  (Allium  ascalonicum  L) merupakan  salah  satu  

komoditas  tanaman hortikultura  yang  banyak  dikonsumsi  manusia sebagai 

campuran bumbu masak setelah cabe. Selain  sebagai  campuran  bumbu  masak, 

bawang merah juga dijual dalam bentuk olahan seperti  ekstrak  bawang  merah,  
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bubuk,  minyak atsiri,  bawang  goreng  bahkan  sebagai  bahan obat  untuk  

menurunkan  kadar  kolesterol,  gula darah,  mencegah  penggumpalan  darah, 

menurunkan  tekanan  darah  serta memperlancar aliran darah. Sebagai komoditas 

hortikultura  yang  banyak  dikonsumsi masyarakat,  potensi  pengembangan  

bawang merah  masih  terbuka  lebar  tidak  saja  untuk kebutuhan dalam negeri 

tetapi juga luar negeri (Suriani, 2012). 

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh BPS menjelaskan bahwa 

Kecamatan Ngantang dengan 13 desanya adalah sentra bawang merah terbesar di 

Kabupaten Malang yang memiliki varietas Batu Hijau dengan sentra utama di tiga 

desa yaitu Banjarejo, Mulyorejo dan Purworejo dengan tiga kali masa tanam di 

lahan kering dan sawah. Untuk musim tanam bulan November - Januari luas 

panen adalah sekitar 2.525 hektare (ha) dengan produksi 26.512 ton dimana rata - 

rata produktifitas per ha adalah 10,5 ton.Untuk musim tanam Maret - Mei luas 

panen sekitar 1.100 ha dengan produksi 15.400 tondengan produktifitas rata - rata 

14 ton per ha. Sedangkan untuk masa tanam bulan Juni-September, luas panen 

adalah 375ha dengan produksi 10.496 ton dan produktifitas 27 ton per hektare. 

Untuk harga sendiri, adalah berkisar Rp 8000 hingga Rp 10.500 di tingkat petani 

tergantung kualitasnya dan tingkat kekeringan komoditas bawang. 

Namun besarnya jumlah produksi dan konsumsi bawang merah, belum 

mencerminkan pemasaran yang efisien.Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

untuk meningkatkan pendapatan petani perlu diimbangi dengan sistem pemasaran 

yang menguntungkan petani. Ini penting mengingat tingkat kesejahteraan petani 

secara umum terus menurun sejalan dengan persoalan-persoalan klasik di 
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dalamnya, seperti tidak konsistennya jumlah dan mutu produk yang dihasilkan, 

produktivitas yang rendah, serta rantai pemasaran yang panjang dengan kondisi 

pasar yang belum terorganisasi dengan baik, yang semuanya ini selanjutnya 

menjadi bagian dan dilema dari sebuah kegiatan agribisnis. 

Desa Banjarejo yang mayoritas masyarakatnya adalah petani terutama 

petani bawang merah daerah ini sangat cocok ditanimi variares Bawang Merah 

dikarenakan kondisi tanah yang masih subur dan kondisi cuaca yang cocok untuk 

tanaman Bawang Mearah, petani Bawang Berah bisa melakukan tiga kali masa 

tanam dalam satu tahun. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Usahatani Bawang Merah (Studi 

Kasus: Petani Bawang Merah Di Desa Banjarejo). 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Adapun perumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah:  

1. Berapa besar biaya usahatani bawang merah di Desa Banjarejo? 

2. Berapa rata - rata penerimaan usahatani bawang merah di Desa Danjarejo? 

3. Berapa rata - rata pendapatan usahatani petani bawang merah di Desa 

Banjarejo? 

4. Apakah usahatani bawang merah efisien didaerahpenelitian? 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui besar biaya usahatani bawang merah di Desa Banjarejo 

2. Mengetahui rata - rata penerimaan usahatani bawang merah di Desa Banjarejo 

3. Mengetahui rata - rata pendapatan usahatani petani bawang merah di Desa 

Banjarejo 

4. Mengetahui tingkat efisiensi usahatani bawang merah didaerah penelitian  

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dengan adanya penulisan proposal 

skripsi ini adalah: 

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun masyarakat yang 

berkaitan dalam mengambil kebijaksanaan dalam pengembangan dan 

peningkatan produksi bawang merah. 

2. Masyarakat dapat memahami varietas yang memiliki prospek bagus untuk 

diusahakan 

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi oleh para peneliti atau mahasiswa untuk 

dapat mengetahui kondisi analisis usahatani bawang merah di Kecamatan 

Ngantang. 
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1.4. Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1. Batasan Istilah 

Batasan istilah ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan adanya perbedaan 

pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam 

bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk 

kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Usahataniadalah kemampuan petani dalam merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, mengordinasikan, dan mengwasi faktor produksi yang dikuasai, 

sehinnga mampu memberikan produksi seperti yang diharapkan (shanti 2011).     

2. Analisis ekonomi usahatani bawang merah adalah analisis penggunaan faktor 

- faktor produksi (lahan, sarana produksi dan tenaga kerja) dalam usahatani 

bawang merah. 

3. Petani bawang merah adalah petani yang mengusahakan tanaman bawang 

merah mulai dari penanaman hingga pemanenan. 

4. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses 

produksi untuk menghasilkan output. 

5. Sarana produksi adalah komponen utama yang mutlak harus diperlukan 

dalam melaksanakan proses produksi pada usahatani bawang merah yang 

terdiri dari bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan 

6. Produksi adalah jumlah tanaman bawang merah yang sudah dipanen yang 

diperoleh dari tanaman bawang merah yang sudah menghasilkan. 

7. Nilai produksi adalah jumlah input produksi (lahan, tenaga kerja, benih, 

pupuk dan fungisida). 
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8. Aktivitas petani adalah besarnya tenaga kerja yang dicurahkan untuk 

pemeliharaan tanaman yang meliputi penyiangan, pemupukan dan 

pemberantasan hama penyakit tanaman demi keberhasilan usahataninya. 

9. Pendapatan bersih usahatani adalah selisih antara penerimaan usahatani 

dengan biaya produksi usahatani. 

10. Umur petani adalah umur kepala keluarga petani usahatani bawang merah 

yang di hitung dalam satuan tahun. 

11. Tingkat pendidikan diukur berdasarkan pendidikan formal petani yang diukur 

dalam satuan tahun. 

12. Jumlah tanggungan petani adalah anak yang masih tanggungan, istri dan 

petani itu sendiri. 

13. Harga jual adalah harga jual bawang merah di tingkat petani yang berlaku 

didaerah penelitian. 

14. Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan 

tenaga kerja untuk menghasilkan barang - barang baru yaitu hasil pertannian. 

15. Pemasaran dalam usahatani merupakan kegiatan akhir yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan usahatani karena menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh 

 

1.4.2. Pengukuran Variabel 

 Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel 

bebas/Independent (produksi, luaslahan, tenaga kerja pupuk dan pestisida) dan 

variabel terikat/Dependent adalah tingkat pendapatan dari setiap petani bawang 

merah. Biaya diukur dari Rp/Ha pengeluaran, penerimaan diukur dari Rp/Ha, 

keuntungan diukur dari Rp/Ha, pendapatan diukur Rp/Ha, pengeluaran petani. 


