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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Perekonomian Indonesia dalam era seperti saat ini mengandalkan pada sektor 

pertanian yang mampu mendukung sektor industri.Secara lebih spesifik 

perekonomian Indonesiaakan dicirikan oleh industri yang maju dengan didukung 

oleh sektor pertanian yang tangguh.Sektor pertanian mempunyai peranan penting 

yang dapat dilihat secara langsung ataupun tidak langsung dalam membangun 

perekonomian Indonesia.a 

 Sektor pertanian secara langsung memiliki peranan yaitu pembentukan 

produk domestik bruto (PDB), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, 

penciptaan ketahanan pangan, perolehan devisa melalui ekspor hasil pertanian, 

pengendalian inflasi, dan menjaga laju pertumbuhan nasional.aSektor pertanian 

secara tidak langsung berperan dalam penciptaan iklim ekonomi makro yang 

berpengaruh terhadap tingkat inflasi yang semakin besar melalui dinamika harga 

pangan, mendukung proses pembangunan industri hulu melalui penyediaan sarana 

produksi pertanian, penyediaan bahan baku, dan berperan dalam pembangunan 

industri hilir melalui proses pengolahan bahan pangan dan non-pangan beserta 

produk-produk pertanian yang berkualitas, serta pengembangan dalam sistem 

pemasarannya. A 

 Pemasaran merupakan salah satu subsistem yang terpenting dalam agribisnis. 

Kegiatan pemasaran ini pada umumnya berpengaruh terhadap pendapatan petani, 

karena terkait dengan tingkat harga yang diterima petani. Pemasaran yang efisien, 

berbentuk pasar yang kurang bersaing, rantai pemasaran yang terlalu panjang, sarana 

dan prasarana transportasi yang kurang memadai, sistem kelembagaan pemasaran 

yang tidak sehat merupakan masalah-masalah pemasaran yang pada umumnya akan 

berpengaruh terhadap tingkat harga yang diterima oleh petani (Sahari dan Masyafak, 

2002).
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aa Sayuran adalah salah satu kelompok hortikultura yang mempunyai arti dan 

kedudukan tersendiri dalam proses pembangunan nasional di sub sektor pertanian. 

Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang penting bagi pemenuhan gizi. 

Sayuran dapat dibudidayakan secara non organik maupun organik. Salah satu jenis 

sayuran yang sangat potensial dan mudah dalam proses budidaya yaitu sawi. Sawi 

adalah produk pertanian yang banyak dimanfaatkan manusia sebagai bahan 

pangan.Tanaman berdaun lebar ini biasa diolah menjadi aneka masakan Sawi 

merupakan komoditas pangan yang cukup terjangkau bagi masyarakat karena masih 

banyak dijumpai di pasar-pasar tradisional maupun modern.Sawi termasuk ke dalam 

kelompok tanaman sayuran daun yang mengandung zat-zat gizi lengkap yang 

memenuhi syarat untuk kebutuhan gizi manusia.a 

 Budidaya sawi hijau banyak digandrungi para petani dikarenakan mudah 

dalam penanaman, cocok ditanam diwilayah Indonesia karena kecocokan terhadap 

iklim,cuaca dan tanahnya. Tanaman sawi hijau dapat tumbuh baik ditempat yang 

berhawa panas maupun berhawa dingin.Daerah asal tanaman sawi hijau diduga 

berasal dari Tiongkok (Cina) dan Asia Timur.Masuknya sawi hijau kewilayah 

Indonesia diduga pada abad XIX Bersamaan dengan lintas perdagangan jenis 

sayuran sub-tropis lainnya, terutama kelompok kubis-kubisan.a 

Daerah pusat penyebaran sawi hijau antara lain cipanas (Bogor), Lembang, 

Pengalengan, Malang dan Tosari. Tanaman sawi hijau tahan terhadap air hujan, 

sehingga dapat ditanam sepanjang tahun (Rukmana,R 1994). Daerah Kabupaten 

Malang manjadi lokasi penelitian dikarenakan beberapa faktor diantaranya, bisa 

dijangkau oleh peneliti, disalah satu kecamatan di kabupaten malang merupakan 85% 

wilayah pertanian. 

Agribisnis sawi hijau merupakan kegiatan usaha yang mencakup beberapa 

aspek mulai dari penyediaan bahan baku (Input), budidaya (Proses)dan hasil 

produksi sawi (Output). Apabila aspek agribisnis sudah tersedia, maka rantai 

kegiatan agribisnis sawi hijau dapat berjalan dan dapat memperbaiki tujuan awal 
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usaha untuk mendapat keuntungan yang sesuai.Keseluruhan komponen kegiatan 

agribisnis perlu dirumuskan suatu pola manajemen agar terbentuk suatu manajemen 

sawi hijau secara utuh dan perlu melakukan uji analisis pendapatan untuk 

mengetahui apakah kegiatan tersebut memberikan keuntungan atau merugikan.Oleh 

sebab itu peneliti memilih judul yaitu “AgribisnisaSawi Hijau Di Desa Banjarejo 

Kecamatan Pakis Kabupaten Malang”.a 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakahusahatani sawi hijau di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten 

Malang menguntungkan? 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi usahatani sawi hijau di Desa 

Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

a. Menganalisis Pendapatan usahatani sawi hijau di Desa Banjarejo 

Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. 

b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usahatani sawi hijau di 

Desa Banjarejo kecamatan Pakis Kabupaten Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan diharapkan dapat 

menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan 

dengan pengembangan budidaya sawi hijau. 

b. Bagi pembaca, mampu menambah ilmu dan wawasan yang dapat 

dijadikan referensi yang berguna dalam pengembangan ataupun dalam 

proses penelitian selanjutnya. 
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1.4Batasan Masalah 

Menghindari kesalahpahaman, maka berikut ini diberikan beberapa batasan 

masalah penelitian berikut ini : 

1. Agribisnis adalah hubungan antara subsistem hulu hingga subsistem hilir yang 

meliputi kegiatan penyedia input, sarana produksi, usahatani, pemrosesan, dan 

saluran pemasaran komoditas sawi hijau di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis 

Kabupaten Malang. 

2. Petani merupakan seseorang yang mengerjakan lahan pertanian komoditas 

sawi di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. 

3. Benih merupakan bibit kecil yang akan ditanam kemudian diolah untuk 

dibudidaya. 

4. Sawi hijau adalah salah satu komoditas yang termasuk dari hortikultura. 

5. Budidaya adalah proses menghasilkan komoditas sawi yang telah dilakukan 

dari tanam hingga panen. 

6. Harga jual adalah harga produk dari petani pada waktu penjualan komoditas 

berlangsung. 

7. Pedagang tengkulak merupakan orang yang mengumpulkan produk dari petani 

sawi di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.K 

8. Pengecer merupakan orang yang membeli dari pengepul atau tengkulak 

kemudian menjual komoditas sawi hijau yang secara langsung ke konsumen. 

9. Distribusi merupakan proses pemasaran komoditas sawi hijau guna 

memperlancar dan mempermudah sampainya sawi hijau dari petani ke 

konsumen. 

1.5 Pengukuran Variabel 

1. Luas lahan adalah total luas lahan yang digunakan petani sawi hijau 

dengan satuan Hektar (Ha). 

2. Harga benih adalah jumlah uang yang dikeluarkan petani untuk budidaya 

dengan harga beli diukur satuan rupiah per satuan kilogram (Rp/Kg). 
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3. Harga pupuk adalah jumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membeli 

kebutuhan pupuk guna kegiatan usahatani, diukur dalam satuan rupiah 

per kilogram (Rp/Kg). 

4. Harga pestisida adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli 

pestisida, diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg). 

5. Tenaga Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan dalamsekali 

panen baik tenaga kerja dalam keluarga maupun luar keluarga yang 

diukur dengan HOK. 

6. R/C rasio adalah perbandingan dari total penerimaan dan biaya total 

usahatani sawi hijau selama satu periode tanam yang nilainya dapat 

mengukurusahatani sawi layak atau tidak dijalankan. 

7. Produksi sawi hijau adalah jumlah hasil sawi hijau dalam per musim, 

biasanya dihitung dalam satuan Kilogram (Kg). 


