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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Sayur pada dasarnya menjadi makanan masyarakat Indonesia setiap 

hari, bukan hanya menjadi bahan utama untuk suatu masakan tetapi bisa 

menjadi pelengkap lauk pauk. Sayur dikatakan penting karena di dalam 

sayuran banyak mengandung serat dan zat besi yang berfungsi sebagai 

kebutuhan manusia setiap hari. Tidak hanya itu berbagai sayuran juga bisa 

di olah sebagai camilan yang sehat dan kaya serat, contohnya tanaman daun 

bayam yang bisa diolah sebagai keripik bayam. Ada juga sayuran yang 

berfungsi sebagai obat, seperti sayuran brokoli  hijau berfungsi sebagai 

antioksida pencegah kanker. Sayuran sawi putih untuk pencegah kolesterol 

dan juga asam urat. Sayuran di katakan penting karena memiliki manfaat 

bagi masyarakat Indonesia dari tua, muda hingga anak-anak. 

Sayur menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia, sebab itu bisa menjadi peluang bisnis yang bagus dan 

menguntungkan untuk para pemula bisnis. Ada beberapa cara menjual 

sayuran menggunakan sepeda motor dengan bantuan gerobak di 

belakangnya atau dengan cara menggunakan mobil mengelilingi 

pemukiman warga. Selain itu, sayuran dapat dijadikan bisnis sebagai olahan 

makanan yang matang. Pembelian sayur dapat di lakukan langsung ke 

produsen (petani), sehingga para tengkulak bisa mendapatkan keuntungan. 



2 

 

 

 

Bisnis sayur di dalam pertanian bisa menjadi peluang yang luas bagi 

masyarakat.  

Membahas mengenai sayuran sampai dengan manfaatnya, adapun di 

dalam sayuran terdapat jenis sayuran bawang yaitu bawang merah, bawang 

putih, bawang prei, daun bawang, dan lain sebagainya. Bawang-bawangan 

tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai bahan tambahan dalam 

makanan dan sebagai penyedap makanan.  

Tanaman bawang prei salah satu kelompok dari sayuran yang menjadi 

bahan dasar atau bahan tambahan dari masakan di Indonesia. Bawang prei 

merupakan jenis sayuran yang di jadikan bumbu masakan atau penyedap 

masakan, bentuk daunnya yang bulat panjang dan berongga seperti pipa, 

ujungnya meruncing, pangkalnya padat berwarna putih. Bawang prei 

termasuk dalam genus Allium yang dapat dibudidayakan sebagai tanaman 

monokultur atau tanaman tumpang sari yang dapat tumbuh baik pada daerah 

beriklim tropis. 

Penanaman bawang prei cocok pada daerah dataran tinggi dengan 

rentang ketinggian sekitar 900-1700 meter dpl. Suhu pertumbuhan yang 

ideal bagi tanaman bawang prei ini adalah berkisar 14-19
o
C dengan 

kelembaban 80-90%, meskipun begitu tanaman bawang prei ini juga bisa 

tumbuh di dataran rendah dan bersuhu panas. Curah hujan yang tepat sekitar 

1500-2000
o
C dan tanah dengan pH netral 6,5-7,5. Budidaya bawang prei 

mulai dari masa tanam hingga panen dilakukan beberapa tahapan yaitu 

dengan pembibitan. Pembibitan bawang prei bisa di perbanyak melalui biji 
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(dengan proses persemaian) maupun tunas anakan. Pengolahan lahan 

dilakukan 15-30 hari sebelum tanam. Penanaman biasanya ditanam dengan 

pola tanam tumpang sari. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan yaitu dengan 

pengendalian hama dan penyakit pada bawang prei. Masa tanam hingga 

panen bawang prei di Desa Torongrejo berkisar sampai 70 hari, sedangkan 

masa tanam hingga panen bawang prei di Desa Sumberejo berkisar antara 

80-90 hari. 

Hasil prasurvei penelitian di Desa Torongrejo dan Desa Sumberejo 

menunjukkan adanya petani bawang prei sehingga dapat diteliti untuk 

mengetahui proses budidaya bawang prei, mengetahui perbedaan struktur 

biaya dan pendapatan yang diterima oleh petani, serta efisiensi usahatani di 

Desa Torongrejo dan Desa Sumberejo. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa 

rumusan masalah, yakni: 

1. Bagaimana cara budidaya usahatani bawang prei ? 

2. Bagaimana perbedaan biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan 

petani di Desa Torongrejo dengan Desa Sumberejo? 

3. Bagaimana perbedaan tingkat efisiensi usahatani bawang prei di Desa 

Torongrejo dan Desa Sumberejo? 
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1.3    Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya penelitian ini 

memiliki tujuan: 

1. Gambaran umum cara budidaya usahatani bawang prei 

2. Membandingkan struktur biaya, penerimaan, dan pendapatan usahatani 

pada Desa Torongrejo dan Desa Sumberejo. 

3. Menganalisis perbedaan tingkat efesiensi usahatani bawang prei di 

Desa Torongrejo dan Desa Sumberejo. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai 

pihak yaitu: 

1. Bagi petani di lokasi penelitian yaitu Desa Torongejo dan Desa 

Sumberejo dapat mengetahui perbedaan struktur biaya yang digunakan 

dalam usahatani bawang prei guna meminimalkan biaya yang 

dikeluarkan. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pengetahuan terkait usahatani bawang prei, sehingga dapat 

dijadikan sebagai referensi serta bahan kajian untuk penelitian 

selanjutnya. 

  



5 

 

 

 

1.4    Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Istilah dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Bawang prei adalah tanaman yang tergolong dalam jenis bawang. 

Bentuk menyerupai daun bawang dan mempunyai rasa seperti bawang 

bombai. 

2. Komparasi adalah menguji perbedaan dua variabel atau lebih yang 

digunakan untuk membandingkan hasil dari penelitian. 

3. Usahatani adalah kegiatan manusia dalam mengelola alam, tenaga 

kerja, dan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari 

hasil kegiatannya. 

4. Produksi adalah hasil panen yang di peroleh dari kegiatan usahatani. 

5. Biaya variabel (Variable Cost) adalah biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh jumlah produksi. 

6. Biaya tetap (Fixed Cost) adalah biaya yang besar kecilnya tidak 

dipengaruhi oleh jumlah produksi. 

7. Biaya total (Total Cost) adalah jumlah keseluruhan dari biaya variabel 

dan biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah produk 

dalam waktu satu periode. 

8. Penerimaan (Total Revenue) adalah jumlah uang yang diterima oleh 

petani dari hasil penjualan usahatani. 

9. Pendapatan adalah selisih dari total penerimaan dengan total biaya yang 

dikeluarkan. 
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10. Efisiensi usahatani adalah nilai ratio yang diperoleh dari usahatani

untuk menghitung apakah usahatani layak untuk dikembangkan atau

tidak.

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Adapun pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Hasil produksi yaitu hasil panen dari usahatani diukur dalam satuan

Kg/Ha.

2. Biaya yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk proses produksi. Biaya

dibagi menjadi biaya variabel dan biaya tetap.

3. Biaya tetap meliputi biaya penyusutan alat-alat yang digunakan pada

usahatani, sewa atau pajak lahan, serta biaya lain seperti biaya irigasi,

diukur dalam satuan Rp/Ha.

4. Biaya variabel meliputi bibit, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja.

Jenis biaya variabel ini antara lain:

 Bibit diukur dalam satuan Rp/Kg

 Pupuk dan Pestisida diukur dalam satuan Rp/Kg atau Rp/Lt

 Tenaga kerja diukur dalam satuan HOK/Hari

5. Penerimaan yaitu hasil usahatani yang di jual dalam satu musim, diukur

dalam satuan Rp/Ha.

6. Pendapatan yaitu hasil penjualan bersih yang diterima oleh petani

dalam satu musim, diukur dalam satuan Rp/Ha.

7. Efesiensi usahatani yaitu jumlah ratio yang digunakan untuk melihat

keuntungan, dihitung dengan R/C Ratio.


