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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar ,wilayah 

yang besar dan tersebar dipuluhan ribu pulau, dengan potensi yang belum 

dimanfaatkan secara optimal. Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan 

pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri.Pengalaman dari berbagai 

negara, membuktikan bahwa apabila pemenuhan kebutuhan pangan sangat 

tergantung kepada pasokan dari luar negeri. Untuk itu Kementerian Pertanian telah 

menetapkan target Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta 

Swasembada Kedelai (swasembada pangan) dalam waktu 3 (tiga) tahun. 

Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian swasembada 

pangan antara lain: (1) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian, (2) rusaknya 

infrastruktur/ jaringan irigasi, (3) semakinberkurangnya dan mahalnya upah tenaga 

kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi pertanian (alat dan mesin 

pertanian), (4) masih tingginya susut hasil (losses), (5) belum terpenuhinya 

kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum 

memenuhi enam tepat (tepat waktu, jumlah,kualitas, jenis, harga, dan lokasi), (6) 

lemahnya permodalan, (7) harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan 

hasil pada saat panen raya. 

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya dalam 

perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. 
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Pembangunan pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih baik, sekalipun 

prioritas pada kebijaksanaan industrialisasi sudah dijatuhkan, namun sektor 

pertanian dapat memiliki kemampuan untuk menghasilkan peningkatan pendapatan 

(Sudarman, 2001). Salah satu peran sektor pertanian sebagai pemenuhan kebutuhan 

pokok atau pangan, maka semakin bertambahnya penduduk secara otomatis akan 

menjadikan konsumsi pangan juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian bagi petani. Sektor pertanian umumnya merupakan sektor yang 

dapat ditangkap untuk investasi (Winters, 1998). 

Peningkatan produktivitas pertanian harus menjadi prioritas untuk mencapai 

perbaikan hasil yang berkelanjutan dan melibatkan peningkatan teknologi pertanian 

serta manajemen termasuk perbaikan perairan tanah dan pengelolaan pasca panen 

(Al-Haboby et al, 2016).Perkebunan merupakan salah satu subsektor dari sektor 

pertanian.Indonesia merupakan salah satu negara agraris sudah lama dikenal 

sebagai penghasil berbagai komoditas perkebunan yang dapat diandalkan 

(Setiawati, 2007).Sektor perkebunan mempunyai peranan yang cukup besar dalam 

pengembangan sektor pertanian.Oleh sebab itu pembangunan disektor perkebunan 

juga terus mengalami peningkatan, dan salah satu tujuan utama pembangunan di 

sektor ini adalah meningkatkan mutu dan produksi (Lutfiadi, 2010). 

Browning (2016) menyatakan bahwa petani diharapkan memiliki kontribusi 

hasil pertanian kepada pemerintah, namun produksi terbatas oleh masalah seperti 

tanaman hancur akibat cuaca buruk dan lain sebagainya. Hal serupa juga 

dikemukakan oleh Li Genpan (2009) yang menyatakan bahwa produksi pertanian 

dibatasi oleh perubahan iklim alam dan cuaca. Hasil dari sektor pertanian yang 
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dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri dan sumber bahan pangan 

menjadikan sektor pertanian semakin penting, maka dari itu dengan adanya sektor 

pertanian yang mencakup komponen sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan 

dalam bidang pertanian diharapkan dapat menjadi penggerak sektor-sektor 

ekonomi dalam pembangunan ekonomi pedesaan (Jelocnik, 2011). 

Faktor-faktor yang menyebabkan kesejahteraan petani kecil mungkin 

karakteristik daerah, nilai-nilai sosial yang terkandung dalam masyarakat, rumah 

tangga, dan individu (Saragih et al, 2016).Kawasan pertanian hortikultura adalah 

kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman semusim dan tahunan. 

Holtikultura sayuran meliputi tomat, cabe, dll dan hortikultura buah-buahan 

meliputi: jeruk, kelapa, durian, dll, dan hortuikultura bunga-bungaan meliputi 

mawar, kenanga, dll. Komoditas hortikultura yang berkembang di Kecamatan 

Bangorejo Kabupaten Banyuwangi adalah tanaman jeruk. Buah jeruk di wilayah 

tersebut telah mampu bersaing dengan jeruk import dari luar daerah maupun dari 

luar negeri, sehingga peningkatan kualitas dan luasan areal perlu ditingkatkan. 

Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang layak untuk 

dikembangkan, karena usahatani jeruk memberikan keuntungan yang tinggi, 

sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan petani. Di samping itu, jeruk 

merupakan buah-buahan yang digemari masyarakat baik sebagai buah segar 

maupun olahan dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah 

hingga yang berpendapatan tinggi. Sebagai komoditas yang mempunyai nilai 

ekonomis tinggi, sudah selayaknya pengembangan usahatani jeruk ini mendapat 
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perhatian yang besar, karena kontribusinya yang besar pada perekonomian nasional 

(Nainggolan, 2013). 

Sampai saat ini, pasar di Indonesia masih didominasi oleh jeruk siem karena 

produksinya yang mencapai 70-80 % dari total produksi  jeruk nasional (Winarno, 

2004). Seiring dengan  makin berkembangnya luasan tanaman jeruk keprok 

diharapkan dapat meningkatkan pasar untuk jenis jeruk ini, disamping juga melirik 

peluang ekspor. Perkiraan konsumsi jeruk dalam negeri tahun 2010 adalah 

2.355.500 ton atau meningkat 1,5 kali dibanding konsumsi pada tahun 2004 yaitu 

sebesar 1.570.333 ton (Suyamto et al., 2005). Terdapatnya  kecenderungan 

kekurangan produksi dibandingkan konsumsi untuk jeruk di  Indonesia merupakan 

peluang bagi pelaku agribisnis untuk “bermain” di sektor ini. Apalagi selama ini 

Indonesia dikenal sebagai importir jeruk terbesar kedua di ASEAN setelah 

Malaysia (Agrimas Kapitalindo, 2007). Impor jeruk Indonesia pada tahun 2004 

mencapai 94.711.000 ton senilai US$50.516.000, sedangkan ekspornya hanya 

sekitar 657.000 ton  senilai US$542.000 (Suyamto et al, 2005) 

Salah satu kecamatan penghasil jeruk Siam di Kabupaten Banyuwangi yaitu 

Kecamatan Bangorejo.Kecamatan tersebut memiliki potensi yang tinggi dalam 

budidaya tanaman jeruk, dimana pada wilayah tersebut memiliki produksi jeruk 

tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada wilayah di kecamatan 

tersebut rata-rata pertani memiliki luas wilayah tanaman jeruk yaitu mencapai 0,5 

Ha, dalam setiap kali panen dapat menghasilkan produksi jeruk sebesar 12 ton dan 

secara keseluruhan jumlah petani jeruk diwilayah tersebut. 
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Apabila dibandingkan dengan kecamatan yang lain di wilayah Kabupaten 

Banyuwungi petani jeruk di Kecamatan Bangorejo tertinggi dibandingkan dengan 

wilayah lainnya, kondisi ini menjadikan wilayah tersebut menjadi sentra dalam 

produksi jeruk di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka judul dalam penelitian ini yaitu: Analisis Finansial Budidaya Jeruk Keprok 

Siam di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana karakteristik petani jeruk di Kecamatan Bangorejo Kabupaten 

Banyuwangi? 

2. Bagaimana analisis finansial usaha budidaya jeruk Keprok Siam di 

Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka tujuan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik petani jeruk di Kecamatan Bangorejo 

Kabupaten Banyuwangi. 

2. Untuk menganalisis finansial usaha budidaya jeruk Keprok Siam di 

Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
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1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam upaya 

mengembangkan budidaya jeruk dan peningkatan kesejahteraan para petani 

2. Bagi Petani  

a. Sebagai bahan pertimbangan dan saran serta pemikiran yang bermanfaat 

bagi petani dalam peningkatan pendapatan. 

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan dalam usaha 

dalam bidang pertanian jeruk. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya: 

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 

Agar hasil penelitian lebih fokus maka batasan istilah dan pengukuran 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi: 

1. Total cost (TC) yaitu keseluruhan biaya yang digunakan dalam proses produksi 

meliputi biaya tetap dan biaya variabel (Rupiah). 

2. Fixed cost (FC) adalah pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada tingkat 

barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. 

3. Variabel cost (VC) yaitu biaya yang berubah seiring dengan perubahan jumlah 

output yang dihasilkan (Rupiah). 
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4. Penerimaan adalah semua hasil yang diterima petani dari hasil penjualan jeruk

dan outputnya.

5. Pendapatan  jumlah uang dan jeruk yang diterima petani dari jeruk hasil

penjualan.

6. Net Present Value (NPV), NPV dari suatu proyek merupakan nilai sekarang

dari selisih benefit dengan cost pada discount factor (DF) tertentu.

7. B/C ratio yaitu perbandingan nilai selisih biaya manfaat yang bernilai positif

dan negatif (Rupiah).

8. Internal Rate of Return (IRR) adalah suatu kriteria investasi untuk  mengatakan

persentase keuntungan dari suatu  proyek tiap-tiap tahun dan juga merupakan

alat ukur kemampuan usaha dalam mengembalikan  bunga pinjaman.

9. Payback period diartikan sebagai jangka waktu kembalinya investasi yang telah

dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha.




