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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sering disebut sebagai negara agraris yang berarti sebagian besar 

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, dengan demikian maka sektor 

pertanian perlu menjadi primadona yang perlu di kedepankan dan di prioritaskan 

dari pada sektor lainnnya. Secara komparatif Indonesia unggul dalam sumber daya 

alam yang berlimpah, dan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas, 

sehingga bisa memberi peluang untuk menumbuhkan industri nasional terutama 

agroindustri. 

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan 

ekonomi negara terutama negara yang bercorak agraris, seperti Indonesia. 

Pembangunan ekonomi menitik beratkan pada bidang pertanian dan industri yang 

berbasis pertanian atau biasa disebut agroindustri. Sistem agribisnis dan 

agroindustri adalah salah satu subsistem yang bersama-sama subsistem lain 

membentuk agribisnis. Sektor pertanian dalam wawasan agribisnis dengan 

perannya dalam perekonomian nasional memberikan beberapa hal yang 

menunjukkan keunggulan yang dapat dipertimbangkan Zulfikar (2012). 

Propinsi Jawa Timur memiliki potensi besar di sektor pangan dan agribisnis, 

termasuk Malang dan sekitarnya. Dukungan permodalan dinilai sangat dibutuhkan di 

kedua sektor tersebut. Kota Batu secara geografis memiliki potensi sumberdaya 

alam yang berlimpah. Masyarakat Kota Batu memaksimalkan potensi sumberdaya 

limpahan hasil pertanian, dan dalam upaya menghadapi tekanan angkatan kerja, 

secara alami masyarakat telah berupaya melakukan optimalisasi pemanfaatan 
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sumber daya alam sebagai bahan baku agroindustri. Perkembangan sektor 

agroindustri terutama untuk sub sektor makanan dan minuman terlihat 

mendominasi sektor Industri Pengolahan di Kota Batu. 

 Kondisi tersebut terlihat pada perkembangan sektor industri pengolahan 

yang inputnya sebagian besar memanfaatkan hasil dari sektor pertanian daerah 

setempat. Keberadaan sektor pariwisata berkembang pesat di Kota Batu 

merupakan nilai lebih tersendiri, karena dengan berkembangnya sektor pariwisata 

ini dapat meningkatkan permintaan yang lebih besar terhadap sektor hilir 

agribisnis mencakup agroindustri perdesaan, industri manufaktur makanan, 

pelayanan kebutuhan restoran dan hotel-hotel, hingga outlet-outlet agribisnis. 

Sayuran merupakan salah satu produk utama sektor pertanian dimana dapat 

menumbuh kembangkan sistem agribisnis dan agroindustri sehingga mendorong 

peningkatan nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia. Hal ini didukung oleh 

keadaan lahan yang cukup subur sehingga sangat cocok untuk ditanami sayuran.  

Tak hanya dikenal sebagai kota wisata, tetapi Kota Batu juga dikenal dengan 

pertaniannya yang subur. Namun, ada beberapa kendala yang kini dialami 

oleh petani di Kota Batu, seperti halnya pertanian Kentang faktor cuaca memang 

mempengaruhi kondisi musim tanam Kentang, selain faktor musim, 

ternyata saluran air juga mempengaruhi kondisi ladang  petani.Tidak 

adanya saluran air mempengaruhi ladang petani kentang saat musim kemarau. 

Salah satu pemilik ladang kentang di Desa Sumber Brantas, Heli Suyanto 

mengatakan hanya beberapa petani saja yang ladangnya memiliki aliran air. 

"Rata-rata di Batu  ladang  petani  ini  tadah hujan. Saat kemarau petani yang 

tidak memiliki aliran air akan kesulitan karena tidak ada simpanan air.  
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http://suryamalang.tribunnews.com/tag/petani
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Dalam setahun yang biasanya bisa panen hingga tiga kali, tetapi ini hanya 

dua kali saja. Umur kentang ketika panen hanya bertahan sekitar 100 hari saja.Tak 

henti di situ, karena tadah hujan, apabila musim penghujan tinggi, banyak juga 

yang busuk. Terkait pembibitan, banyak juga petani yang memang melakukan 

pembibitan sendiri. Meskipun ada bantuan dari Pemkot Kota Batu, masih tidak 

mencukupi,  karena lahan yang cukup luas. Kondisi lahan di Kecamatan Bumiaji 

Kota Batu memiliki kemiringan lahan yang cukup tinggi dan bervariasi sehingga 

cocok jika digunakan untuk pertanian kentang.  

Akan tetapi, warna batang ini juga dipengaruhi oleh umur tanaman dan 

keadaan lingkungan. Pada kesuburan tanah yang lebih baik atau lebih kering, 

biasanya warna batang tanaman yang lebih tua akan lebih menyolok. Bagian 

bawah batangnya bisa berkayu. Sedangkan batang tanaman muda tidak berkayu 

sehingga tidak terlalu kuat dan mudah roboh.Pusat tanaman kentang yang utama 

di Indonesia adalah Lembang dan Pangalengan (Jawa Barat), Magelang (Jawa 

Tengah) dan Bali. Indonesia kentang sangat digemari hampir semua orang, 

bahkan di beberapa daerahada yang menjadikannya makanan pokok. Selain itu, 

kentang juga banyak mengandung vitamin B, vitamin C, dan sejumlah vitamin A, 

juga sebagai sumber karbohidrat yang penting, karena kentang masih dianggap 

sebagai sayuran yang mewah.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti paparkan secara singkat 

tersebut maka dirasa perlu untuk meneliti “Studi tentang introduksi varietas 

kentang Madisu AP4 di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

Study kasus berada di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

Adapun tujuan penelitian tersebut untuk menganalisis biaya dan pendapatan yang 

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/kentang
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/petani
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diperoleh oleh petani kentang di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji ketika 

menggunakan Madisu AP4 dan bibit kentang Granola. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perbandingan biaya dan pendapatan antara usahatani kentang 

varietas Madisu AP4 dengan Granola di Desa Sumber Brantas Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu ? 

2. Bagaimana perbandingan kelayakan usaha tani kentang varietas Madisu AP4 

dengan Granola di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  latar belakang dan permasalahan maka tujuan penelitian ini 

yaitu: 

1. Menganalisis perbandingan biaya dan pendapatan antara usaha tani kentang 

varietas Madisu AP4 dengan Granola di Desa Sumber Brantas Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. 

2. Menganalisis kelayakan usahatani kentang varietas Madisu AP4 dengan 

Granola di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Batu sebagai informasi dalam upaya 

mengembangkan budidaya kentang dan peningkatankesejahteraan para petani. 

2. Sebagai sumbangan pikiran dan bahan masukan bagi petani kentang 

khususnya yang berada di Kota Batu. 

3. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan melengkapi referensi kerja 

ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

1. Studi 

Adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang 

menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam 

terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan 

menggunakan cara cara sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan 

data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya.  

2. Introduksi  

Adalah perbuatan memperkenalkan atau melancarkan sesuatu hal untuk 

pertamakalinya dalam hal ini ialah memperkenalkan bibit kentang Madisu AP4. 

3. Varietas 

Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau sepesies yang ditandai 

oleh bentuk dan pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, buah dan ekspresi 

karakter atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dengan jenis atau 
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spesies yang sama oleh sekurang kurangnya satu sifat yang menentukan dan 

apabila diperbanyak tidak mengalami pertumbuhan. 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

1. Analisis kelayakan

Adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang diperoleh dalam 

melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan layak ataukah tidak. 

2. Modal

Segala sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau mengembangkan usaha 

yang dijalankan dan diukur dalam satuan Rupiah/ Ha. 

3. Biaya

Merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan oleh petani dalam menjalankan 

aktivitas budidaya kentang yang diukur dengan Rupiah. 

4. Produksi

Hasil aktivitas yang dilakukan oleh petani dalam melakukan budidaya kentang 

yang diukur dengan satuan Kg/ Ha 

5. Keuntungan

Sejumlah hasil yang diperoleh petani dari hasil aktivitas budidaya kentang yang 

dilakukan dan diukur dengan Rupiah/ Ha. 

6. R/C Ratio

Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi 

pada umumnya dapat dihitung dari perbandinganantara besarnya penerimaan dan 

biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi. 




