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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian merupakan sektor utama, baik 

sebagai mata pencaharian maupun penopang pembangunan dalam perekonomian. Pertanian 

mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti sempit dan pertanian dalam arti luas 

(Mubyarto, 1994). Dalam arti sempit, pertanian menunjuk pada kegiatan pertanian samporis 

yang biasanya hanya bercocok tanam atau melakukan budidaya tanaman pangan seperti padi, 

jagung, kedelai, dan lain sebagainya. 

Pertanian dalam arti luas meliputi: (1) pertanian rakyat atau pertanian dalam arti sempit; 

(2) Perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang melakukan budidaya 

tanaman perkebunan seperti kopi, teh, tembakau, dan lain sebagainya; (3) Kehutanan yang 

menghasilkan produk hutan seperti kayu dan rotan; (4) Peternakan, yaitu budidaya ternak baik 

ternak kecil seperti ayam dan kambing, atau ternak besar seperti sapi dan kerbau; (5) Perikanan, 

yang meliputi perikanan darat dan laut. 

Masing-masing subsektor pertanian memiliki sumbangan terhadap PDRB yang 

berkontribusi dalam peningkatan pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian merupakan 

salah satu bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kemajuan dalam 

bidang pertanian. 

Sektor pertanian secara umum memiliki kontribusi tinggi dalam sumbangan terhadap 

PDRB di Jawa Timur. Sektor lain yang memiliki kontribusi tinggi dalam PDRB adalah sektor 

industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada tabel 1.1 berikut dapat 

diketahui angka PDRB menurut lapangan usaha: 
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Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 

Di Jawa Timur Tahun 2014-2016 (Dalam Milyar Rupiah) 

No. Lapangan Usaha 2014 2015 2016 

1. Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 

208.613,6 232.282,8 246.981,6 

2. Pertambangan dan Penggalian 78.535,1 66.526,2 69.900,3 

3. Industri Pengolahan 445.279,8 495.699,7 536.473,9 

4. Pengadaan Listrik dan Gas 5.612,3 5.948,5 6.201,4 

5. Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

1.434,5 1.573,4 1.735,8 

6. Kontruksi 145.884,6 160.496,3 179.816,6 

7. Perdagangan Besar dan Eceran 220.633,0 297.586,6 333.996,4 

8. Transportasi dan Pergudangan 50.000,7 56.741,5 63.290,2 

9. Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

79.946,8 91.476,3 104.983,2 

10. Informasi dan Komunikasi 69.883,1 77.087,4 85.149,8 

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 41.204,8 46.447,1 51.655,3 

12. Real Estat 24.123,3 27.560,8 29.907,4 

13. Jasa Perusahaan 12.177,9 13.538,5 14.894,1 

14. Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

35.658,5 39.137,4 43.157,2 

15. Jasa Pendidikan 41.970,8 46.006,2 49.544,9 

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 

9.682,7 10.654,1 11.527,5 

17. Jasa Lainnya 21.205,1 24.140,2 25.827,1 

Total 1.537.947,6 1.692.903,0 1.855.042,7 

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 2016 

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa lapangan usaha dalam bidang pertanian memiliki 

kontribusi yang cenderung tinggi terhadap kenaikan PDRB di Jawa Timur yaitu menduduki 

peringkat ketiga setelah sektor industri pengolahan dan perdagangan besar eceran. Dalam 

penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian jauh lebih unggul 

dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian sangat berkontribusi 

dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran, pengangguran yang 

berkurang menunjukkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan nasioanal yang semakin 

meningkat. Data penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan umum di Jawa Timur 

dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini: 
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Tabel 1.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 

Utama di Jawa Timur 2011-2015 

Tahun Pertanian Industri Kontruksi Perdagangan Jasa 

2011 7.743.448 2.562.752 1.128.335 3.658.077 340.275 

2012 7.696.993 2.864.864 1.250.444 3.887.752 348.874 

2013 7.411.285 2.779.265 1.047.454 4.101.445 344.795 

2014 7.261.367 2.776.552 1.259.443 4.026.671 421.788 

2015 7.083.252 2.699.676 1.510.085 4.121.312 410.912 

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 2015 

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor paling tinggi 

kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Dari lima lapangan pekerjaan utama, sektor 

pertanian memiliki angka paling tinggi pada tahun 2011-2015. Walaupun jumlah penduduk 

dalam penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan dan penurunan, sektor pertanian tetap 

menjadi sektor yang memiliki kontribusi paling tinggi daripada sektor lain. 

Salah satu subsektor dalam pertanian adalah subsektor perkebunan yang memiliki 

kontribusi dalam sumbangan terhadap PRDB. Salah satu produk unggulan subsektor perkebunan 

adalah tembakau, menurut Food and Agricultural Organization (2016), Indonesia termasuk 

dalam 10 negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Sentra produksi tembakau di Indonesia 

berada di tiga provinsi yaitu Jawa Timur, NTB, dan Jawa Tengah. Jenis tembakau yang ada di 

Pulau Jawa khususnya di Provinsi Jawa Timur adalah tembakau samporis. Berikut merupakan 

data dan luas lahan, produksi dan produktivitas tembakau samporis di Jawa Timur: 

Tabel 1.3 Luas Lahan, Jumlah Produksi dan Produktivitas Tembakau Samporis Jawa Timur 

Tahun 2012-2016 

No. Tahun Luas Lahan (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) 

1. 2012 95.382 67.861 1,40 

2. 2013 147.515 135.412 1,08 

3. 2014 130.312 101.777 1,28 

4. 2015 109.250 53.695 2,03 

5. 2016 112.007 80.661 1,38 

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 2016 
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Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa luas lahan dan jumlah produksi tembakau samporis di 

Jawa Timur mengalami fluktuasi yaitu apabila luas lahan meningkat akan diikuti dengan 

peningkatan jumlah produksi, begitu juga dengan sebaliknya apabila luas lahan menurun maka 

akan mengakibatkan produksi tembakau juga menurun. Pada tahun 2014 mengalami penurunan 

luas lahan dari 147.515 ha menjadi 130.312 ha dan penurunan jumlah produksi dari 135.412 ton 

menjadi 101.777 ton, sedangkan pada tahun 2016 dengan luas lahan yang meningkat dari 

109.250 ha menjadi 112.007 ha diikuti dengan peningkatan produksi yaitu dari 53.695 ton 

menjadi 80.661 ton. 

Di Provinsi Jawa Timur, salah satu penghasil tembakau samporis terbesar adalah di daerah 

Kabupaten Probolinggo, dari 78 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo 

memiliki luas lahan tembakau samporis sebesar 13.513 ha atau 10% dari total luas lahan 

tembakau di Jawa Timur dengan produksi 13.164 ton. Dengan luas lahan tersebut Kabupaten 

Probolinggo menduduki 3 besar dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur, setelah 

Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Data luas lahan, jumlah produksi dan 

produktivitas tembakau samporis Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut: 

Tabel 1.4 Luas Lahan, Jumlah Produksi dan Produktivitas Tembakau Samporis Jawa Timur 

Tahun 2016 (Diambil 5 Kab./Kota Produktivitas Tertinggi) 
No. Kab./Kota Luas Lahan (ha) Jumlah Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) 

1. Pamekasan 32.205 30.818 1,04 

2. Sumenep 23.414 21.348 1,09 

3. Probolinggo 13.513 13.427 1,00 

4. Bojonegoro 9.664 7.732 1,24 

5. Jember 8.775 6.220 1,40 

Sumber: Statistik Perkebunan Jawa Timur, 2016 

Pada tabel 1.5 dapat dilihat luas lahan, jumlah produksi dan produktivitas tembakau 

samporis di Kabupaten Probolinggo: 
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Tabel 1.5 Luas Lahan, Jumlah Produksi dan Produktivitas Tembakau Samporis Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2016 

Kecamatan Luas Lahan (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) 
Sukapura - - - 

Sumber - - - 

Kuripan - - - 

Bantaran - - - 

Leces - - - 

Tegal Siwalan - - - 

Banyuanyar 1,50 1,48 1,01 

Tiris - - - 

Krucil - - - 

Gading 326,65 240,00 1,36 

Pakuniran 1.543,30 1.840,00 0,84 

Kotaanyar 1.610,63 1.853,00 0,87 

Paiton 2.049,60 2.274,00 0,90 

Besuk 2.294,60 2.494,00 0,92 

Kraksaan 1.139,98 1.089,00 1,05 

Krejengan 2.342,25 2.541,50 0,92 

Pajarakan 35,00 33,60 1,04 

Maron 287,80 303,45 0,95 

Gending 55,00 54,42 1,01 

Dringu - - - 

Wonomerto - - - 

Lumbang - - - 

Tongas - - - 

Sumberasih - - - 

TOTAL 11.687,30 12.724,45 1,09 

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo, 2016 

Dari tabel secara umum luas lahan dan jumlah produksi tembakau samporis tahun 2016, 

Kecamatan Paiton merupakan salah satu kecamatan yang memiliki lahan tembakau luas 

dibanding dengan beberapa kecamatan lain yang ada di Kabupaten Probolinggo yaitu 2.049,60 

ha. Hal ini juga menunjang produksi tembakau pada kecamatan tersebut dengan tingkat produksi 

mencapai 2.274,00 ton. Sementara tingkat produktivitas, kecamatan tersebut juga menjadi salah 
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satu kecamatan yang paling produktif yaitu dengan mencapai tingkat produktifitas 0,90 ton/ha. 

Namun, produktivitas tembakau samporis di Kecamatan Paiton masih kurang efektif jika 

dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya seperti Kecamatan Kraksaan, meskipun 

memiliki luas lahan yang lebih kecil di banding dengan Kecamatan Paiton, tetapi tingkat 

produktivitasnya lebih tinggi yaitu sebesar 1,05 ton/ha. Sedangkan jika dibandingkan dengan 

Kecamatan Gending juga masih jauh lebih rendah tingkat produktivitasnya , dimana kecamatan 

Gending mencapai tingkat produktivitas tertinggi yaitu sebesar 1,36 ton/ha dengan luas lahan 

hanya sebesar 326,65 ha. 

Produktivitas yang masih tergolong kurang efektif ini dapat terjadi karena penggunaan 

faktor-faktor produksi yang kurang optimal. Untuk itu peneliti tertarik untuk mendalami apa 

penyebab utama sehingga produktivitas tembakau samporis pada kecamatan tersebut rendah . 

Adapun standar pemakaian faktor-faktor produksi usaha tani tembakau dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.6 Standar Pemakaian Faktor-Faktor Produksi Usaha Tani Tembakau Kabupaten 

Probolinggo 

Faktor Produksi Volume Keterangan 

Luas Lahan 1 Ha  

Bibit 20.000 Batang Jumlah Tanaman 

Pupuk Kandang 20 Ton  

Pupuk ZA 350 Kg  

Pupuk SP36 100 Kg  
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Pupuk Kno3 150 Kg  

Pestisida 3 Liter - Pestisida Dursban (Insektisida 

Batang dan Daun) 

  - Furadan (Insektisida Akar) 

  - Antio (Insektisida Daun) 

  

- Diaznon (Insektisida Daun), Dll 

disesuaikan adanya hama dan 

penyakit 

Tenaga Kerja 420 HOK 
Pengolahan Tanah, Pemeliharaan dan 

Panen 

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Probolinggo, 2016 

Faktor produksi yang digunakan antara lain luas lahan, bibit, pupuk kandang, pupuk ZA, 

pupuk SP36, Pupuk Kno3, pestisida Dursban, Pestisida Furadan, Pestisida Antio, Pestisida 

Diazinon, dan tenaga kerja. Pada penelitian ini menggunakan faktor – faktor produksi yang 

paling banyak digunakan yaitu luas lahan sebagai input tetap dan bibit, pupuk kandang, pupuk 

ZA, Pestisida Dursban, serta tenaga kerja sebagai input variabel. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kecamatan Paiton merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Probolinggo  yang 

berpotensi dalam pengembangan perkebunan tembakau samporis yang secara umum diusahakan 

oleh petani secara turun temurun dengan budidaya konvensional. Adapun alasan petani memilih 

tembakau samporis karena jenis tembakau tersebut sangat cocok untuk ditanam dengan kondisi 

lahan dan iklim yang ada didaerah tersebut, memiliki nilai ekonomis yang lebih dibandingkan 

dengan tembakau jenis lainnya, dan dari karakteristik tanamannya tembakau samporis memiliki 

ciri-ciri daun yang lebih lebar dan panjang, berwarna kuning keemasan, batang lebih tinggi dan 

yang paling menjanjikan yaitu dapat menghasilkan 25 daun dalam satu pohon. Namun dalam 

pengembangannya, petani tembakau mengalami permasalahan yaitu produktivitas yang masih 

rendah dan harga tembakau yang tidak menentu. Produktivitas yang rendah salah satunya 
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disebabkan oleh penggunaan faktor produksi yang tidak optimal. Oleh karena itu, berdasarkan 

permasalahan tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh faktor produksi terhadap produktivitas tembakau Samporis 

2. Bagaimana produksi tembakau samporis di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo? 

3. Bagaimana tingkat efisiensi teknis, efisiensi harga dan efisiensi ekonomis tembakau samporis 

di Kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh faktor produksi terhadap produktivitas temabakau sampro 

2. Mengetahui produksi tembakau samporis di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 

3. Menganalisis efisiensi teknis, efisiensi harga dan efisiensi ekonomis tembakau samporis di 

Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam proses 

ilmiah ini, peneliti juga mengharapkan nantinya penelitian ini dapat bermanfaat, seperti 

pemaparan berikut ini: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperluas, dan 

memperkaya pengetahuan dalam bidang agribisnis, khususnya tentang efesiensi produksi 

tembakau samporis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam proses 

produksi tembakau, hususnya bagi para petani tembakau samporis di Kecamatan Paiton 

Kabupaten Probolinggo.  

1.5 Batasan Istilah Dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini, maka diperlukan 

pembatasan terhadap istilah yang digunakan agar penulis dapat fokus mengukur apa yang ingin 

diteliti, adapun Batasan istilah yang digunakan sebagai berikut: 

a. Responden yang diteliti  merupakan petani yang menanam tembakau Samporis di Desa 

Kalikajar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. 

b. Lokasi lahan tembakau merupakan sawah yang dimiliki petani yang terletak di Desa 

Kalikajar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. 

c. Tembakau musim kemarau / Voor-Oogst (VO), yaitu bahan untuk membuat rokok putih dan 

rokok kretek. 

d. Usia adalah umur responden pada saat diteliti, dalam penelitian ini penulis membagi kedalam 

empat kategori yaitu 25-35 tahun (dewasa lanjut), 36-50 tahun (separuh baya), 51-65 tahun 

(tua) dan >65 tahun (lanjut usia). 

e. Tingkat Pendidikan responden yang dimaksud adalah responden yang dapat membaca dan 

menulis (minimal lulus SD). 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

Agar penulis dapat fokus terhadap variabel yang ingin diteliti maka diperlukan pemilihan 

variabel yang ingin diteliti, adapun variabel yang ingin diteliti sebagai berikut: 
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a. Produksi usaha tani yang diukur dalam penelitian ini meliputi luas lahan, pemilihan bibit,

penggunaan pupuk ZA, penggunaan pupuk SP36, pestisida dan tenaga kerja.

b. Efisiensi produksi usaha tani yaitu efisiensi teknis, efisiensi harga dan efisiensi ekonomis.
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