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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pertanian jadi salah satu sektor utama yang mendorong perekonomian 

di Indonesia, pada era globalisasi ini sektor pertanian mempunyai peranan 

penting pada struktur ekonomi nasional, karena sektor pertanian mampu lebih 

tahan dalam menghadapi krisis ekonomi daripada sektor lainnya. Selain itu 

sektor pertanian berperan dalam mencukupi kebutuhan penduduk, 

meningkatkan pendapatan petani, penyediaan bahan baku industri, memberi 

peluang usaha serta kesempatan kerja, dan menunjang ketahanan pangan 

nasional (Adiwilaga, 1992 dalam Fauzi, 2007). 

Salah satu komoditas pertanian yang berperan penting di Indonesia 

adalah komoditas jeruk. Tanaman jeruk yang memiliki arti penting sebagai 

salah satu buah yang menjadi bahan baku pengolahan dan menjadi konsumsi 

langsung. Pengembangan tanaman jeruk ditujukan untuk menambah pasokan 

dalam memenuhi permintaan masyarakat akan buah jeruk dan diharapkan 

mampu meningkatkan kesejahteraan hidup petani jeruk dengan cara 

partisipasi aktif petani jeruk tersebut. Selain itu, industri jeruk mampu 

menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat masyarakat yang merupakan 

salah satu sumber pendapatan bagi petani jeruk. Industri pengolahan jeruk 

diharapkan mampu memberikan efek terhadap struktur perekonomian 

wilayah dengan meningkatkan pendapatan daerah. 
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Daerah yang menghasilkan jeruk di Indonesia dibagi menjadi Pulau 

Jawa, dan Pulau Luar Jawa. Produksi jeruk terbanyak dihasilkan oleh petani-

petani yang berada di Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa lahan di Pulau 

Jawa sangat potensial untuk ditanami jeruk. Pencapaian produksi jeruk di 

beberapa provinsi di Indonesia pada tahun tersebut mampu menambah 

pasokan buah jeruk sehingga memenuhi permintaan pasar baik untuk 

konsumsi maupun untuk bahan baku pengolahan. 

Untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan dasar pengolahan 

jeruk, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merencanakan program 

pemberdayaan masyarakat tani khusunya di Banyuwangi, dimana 

Banyuwangi memiliki komoditas Jeruk Siam terbaik di Provinsi Jawa Timur 

(banyuwangikab.go.id). Pemberdayaan masyarakat petani jeruk dimulai pada 

bulan Agustus tahun 2013, sekaligus menjadi program kerja Provinsi Jawa 

Timur untuk meningkatkan komoditas jeruk di Provinsi Jawa Timur. 

Kecamatan Bangorejo merupakan daerah penghasil jeruk terbanyak di 

Kabupaten Banyuwangi bahkan se Jawa Timur. Berikut data hasil panen 

jeruk siam Kecamatan Bangorejo: 

Tabel 1.1 

Produksi Jeruk Siam Kecamatan Bangorejo Menurut Desa/Kelurahan 2014-2015 

Desa/Kelurahan 2014 2015 

Sukerojo 35 138.500 

Ringintelu 35 29.085 

Sambirejo 420 83.100 

Sambimulyo 695 126.035 

Temurejo 505 17.515 

Bangorejo 695 138.500 

Kebondalem 185 124.650 

Jumlah 2570 657.385 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi 
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Banyak petani di Kabupaten Banyuwangi yang sebelumnya tidak 

mempunyai pengetahuan yang dalam tentang jeruk menjadi tahu bagaimana 

cara mengembangkan potensi komoditas jeruk di Banyuwangi, pada tahun 

2014 pemerintah daerah telah memulai program khusus bagi masyarakat atau 

petani di Banyuwangi khususnya di Kecamatan Bangorejo dengan 

memanfaatkan adanya pemberdayaan masyarakat petani jeruk. 

Untuk kondisi luas tanaman jeruk di Kabupaten Banyuwangi sampai 

saat ini mencapai telah 12.804,20 ha. Lokasi tersebut terbagi di beberapa 

kecamatan, diantaranya Kecamatan Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, 

Pesanggaran, Cluring, Gambiran, Tegalsari, Muncardengan dan Siliragung. 

Kecamatan Bangorejo merupakan daerah terluas sebesar 2.346 ha dengan 

total produksi sebanyak 576 kwintal per hektar. 

Pendapatan petani Kecamatan Bangorejo mencapai 250 juta per 

hektar, sedangkan biaya produksi setiap hektar menghabiskan biaya sebesar 

5 juta hingga 100 juta tergantung dari luas lahan yang digunakan, sehingga 

untuk setiap satu hektar keuntungan hasil panen petani mencapai rata-rata 75 

juta. Tetapi, untuk mendapat hasil yang maksimal, petani jeruk harus 

menunggu minimal selama dua hingga tiga tahun ke depan. Karena untuk 

tanaman jeruk tidak langsung bisa sekali tanam langsung panen, tetapi harus 

memulai dari awal yakni melakukan penanaman bibit, penyemprotan dan 

perawatan yang lainnya. 

Tinggi rendahnya tingkat pendapatan petani jeruk dapat dipengaruhi 

oleh bermacam-macam faktor. Dalam penelitian ini terutama di Kecamatan 
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Bangorejo antara lain adalah jumlah luas lahan usaha tani di Kecamatan 

Bangorejo memiliki luas lahan yang berbeda-beda. Modal usaha tani yang 

merupakan salah satu faktor produksi dalam bentuk dana maupun 

perlengkapan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam usaha 

tani dalam hal ini yaitu buruh tani yang membantu proses bertani dari mulai 

menananm bibit, perawatan, penyiraman hingga proses panen. 

Karena hasil petani jeruk yang hanya bisa diperoleh dalam jangka 

panjang maka perlu mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut yang mampu 

mempengaruhi pendapatan petani. Khususnya di Kecamatan Bangorejo yang 

pada tahun 2012 merupakan langkah awal pemerintah untuk melakukan 

pengembangan dalam komoditas jeruk. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa tani jeruk memang membutuhkan biaya yang relatif lebih 

banyak dibandingkan usaha tani lainnya, seperti padi, kacang, tembakau dan 

lainnya namun pendapatannya bisa melebihi usaha tani lainnya. Berdasarkan 

fenomena dan latar belakang di atas tersebut, peneliti mencoba untuk 

melakukan penelitian tentang pendapatan petani jeruk. Maka penulis 

membuat judul “ANALISIS PENDAPATAN USAHA TANI JERUK 

SIAM DI DESA BANGOREJO KECAMATAN BANGOREJO 

KABUPATEN BANYUWANGI” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Seberapa besar pendapatan petani jeruk di Kecamatan Bangorejo 

Kabupaten Banyuwangi? 

2. Apakah faktor luas lahan, modal, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap 

pendapatan petani jeruk di Kecamatan Bangorejo Kabupaten 

Banyuwangi? 

C.  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui pendapatan petani jeruk di Kecamatan Bangorejo 

Kabupaten Banyuwangi. 

b. Untuk mengetahui pengaruh faktor luas lahan, modal, dan tenaga kerja 

terhadap pendapatan petani jeruk di Desa Bangorejo Kecamatan 

Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. 

2. Manfaat penelitian 

a. Bagi Petani Jeruk Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten 

Banyuwangi 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan 

dalam mengelola faktor yang mampu mempengaruhi pendapatan petani 

jeruk.  

b. Bagi Pemerintah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat mengenai kontribusi 

sektor pertanian bagi perekonomian dan kontribusi sektor pertanian 

dalam menigkatkan pendapatan masyarakat petani. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya, terutama dalam hal analisis pendapatan usaha. 


