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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar 

dalam  pertumbuhan ekonomi mengingat Indonesia merupakan Negara agraris. 

Sektor pertanian juga diharapkan mampu mensejahterakan kehidupan rakyat 

Indonesia, karena  sebagian  besar  penduduknya  menggantungkan  hidupnya 

dengan  bercocok tanam.  Meskipun sebagian besar masyarakat menggantungkan 

hidupnya dari sektor pertanian, kenyataannya petani di Indonesia belum dapat 

dikatakan sejahtera. Hal ini dapat terlihat jelas bahwa Indonesia belum bisa 

memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, untuk dapat 

mengangkat taraf hidup dan  kesejahteraan  petani  Indonesia diperlukan yang 

namanya pembangunan pertanian yang bersumber pada pembangunan pertanian 

(usahatani) untuk mencapai pertanian yang ideal dan efisien. 

Cabai merupakan tanaman hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi 

tinggi dibanding komoditi sayuran lainnya. Selain digunakan sebagai bahan baku 

makanan jadi, cabai juga dapat buat menjadi bahan baku obat-obatan tradisional 

dan bahan baku kosmetik. Cabai juga menjadi salah satu subsektor hortikultura 

yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Kebutuhan cabai di 

Indonesia saat ini terus meningkat setiap tahunnya dengan jumlah permintaan 1,12 

juta ton per tahun, sedangkan produksi cabai 1,3 - 1,9 juta ton per tahun. Hal ini 

disebabkan oleh pola konsumsi cabai segar sebesar 70  % dan sisanya untuk 
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industri saos sebesar 30 %. Jika dilihat dari jumlah permintaan dan jumlah 

produksinya, produksi cabai masih dapat  mencukupi. Selain itu tingkat konsumsi 

cabai terbesar adalah di pulau Jawa sebesar 60 % dan produsen terbesarnya juga 

di pulau Jawa (Anonimous, 2013).  

   Indonesia merupakan Negara yang menempati urutan keempat di dunia 

sebagai produsen cabai dengan jumlah produksi 1.332.360 ton per tahun. Posisi 

kelima ada India yang memproduksi 1.227.800 ton per tahun, dan setingkat di 

bawahnya Amerika Serikat yang hanya memproduksi 918.120 ton per tahun. 

Namun, posisi Indonesia masih setingkat di bawah Turki yang memproduksi 

sebanyak 1.986.700 ton per tahun dan di peringkat kedua adalah Meksiko dengan 

produksi 2.335.560 ton per tahun. Posisi teratas diduduki China dengan jumlah 

produksi 13.189.303 ton per tahun (Anonimous, 2013).  

Meskipun saat ini jumlah usahatani semakin berkurang, betapa pentingnya 

untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi sebab  ini memiliki dampak 

yang besar terhadap ekonomi dari suatu bangsa. Produktivitas yang tinggi hanya 

dapat dicapai dengan menggunakan cara budidaya dan teknologi yang tepat guna. 

Selain itu, pengusahatani sendiri tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa adanya 

bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu, cabai merupakan tanaman 

hortikultura yang menjadi salah satu komoditi yang memiliki prospek yang besar 

dalam pemasarannya. Hal ini dapat dilihat dari harganya yang terjangkau oleh 

semua kalangan masyarakat. Kemajuan dibidang industri pengolahan pangan juga 

mempengaruhi permintaan cabai. Meskipun cabai dibudidayakan sebagai tanaman 

yang dikomersialkan saat ini, dibeberapa daerah yang merupakan sentra penghasil 
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cabai masih diusahakan dalam usahatani sendiri. Petani yang membudidayakan 

cabai sebagai tanaman komersial, tentu sangat mengetahui dan memahami 

bagaimana cara budidaya yang baik untuk mendapatkan hasil yang 

menguntungkan.  

Alam merupakan salah satu faktor atau unsur penting dalam usahatani 

selain tenaga kerja, modal, dan pengelolaan. Sebagai salah satu faktor terpenting 

dalam suatu usahatani, alam juga memberikan kontribusi yang sangat besar 

terhadap produktivitas dari hasil pertanian. Meletusnya Gunung Kelud yang 

terjadi pada tanggal 13 Febuari 2014 yang lalu memberikan pengaruh yang cukup 

besar terhadap hasil produksi cabai di beberapa daerah wilayah Jawa terutama di 

daerah Kediri yang menjadi salah satu sentra produsen cabai. Daerah sentra 

produsen cabai yang paling parah akibat erupsi Gunung Kelud adalah Desa 

Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri yang terletak di Lereng Gunung 

Kelud yang letaknya di ring 1 Gunung Kelud dengan radius ± 8 km. Berdasarkan 

sumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Kediri yang dipantau selama 27 Febuari 

2014, prakiraan total kerugian petani cabai rawit di Kabupaten Kediri sebesar Rp 

45.360.000.000.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

yang dibuat adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan biaya pada usahatani cabai rawit sebelum 

dan setelah terjadi erupsi Gunung Kelud di Desa Puncu Kecamatan 

Puncu  Kabupaten Kediri?  



4 
 

 
 

2. Bagaimana perbandingan penerimaan pada usahatani cabai rawit 

sebelum dan setelah terjadi erupsi Gunung Kelud di Desa Puncu 

Kecamatan Puncu  Kabupaten Kediri?  

3. Bagaimana perbandingan pendapatan usahatani cabai rawit sebelum 

dan setelah terjadi erupsi Gunung Kelud di Desa Puncu Kecamatan 

Puncu  Kabupaten Kediri? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini  

adalah  sebagai berikut : 

1. Membandingkan biaya usahatani cabai rawit sebelum dan setelah 

terjadi erupsi Gunung Kelud di Desa Puncu, Kecamatan Puncu,  

Kabupaten Kediri.  

2. Membandingkan penerimaan usahatani cabai rawit sebelum dan 

setelah terjadi erupsi Gunung Kelud di Desa Puncu, Kecamatan Puncu,  

Kabupaten Kediri.  

3. Membandingkan pendapatan usahatani cabai rawit sebelum dan setelah 

terjadi erupsi Gunung Kelud di Desa Puncu, Kecamatan Puncu,  

Kabupaten Kediri.  
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dampak erupsi Gunung Kelud 

terhadap petani cabai rawit di Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri 

ini penting dilakukan, dengan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat memberikan informasi biaya 

produksi usahatani sehingga dapat dijadikan sebagai bahan  

pertimbangan  kebijakan pemerintah. 

2. Bagi petani cabai rawit di Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten 

Kediri dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan 

usahatani setelah erupsi Gunung Kelud di masa yang akan datang. 

3. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan dan wawasan dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan usahatani di kawasan 

sekitar lereng gunung. 

4. Bagi peneliti hasil penelitian ini  dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.      

1.4 Batasan Istilah 

1. Usahatani cabai adalah kegiatan membudidayakan cabai untuk 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 

2. Pendapatan adalah selisih antara hasil usahatani cabai dikurangi dengan 

pengeluaran biaya usahatani cabai. 
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3. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 

dalam usahatani cabai terdiri dari bibit, pupuk, pestisida, mulsa, tenaga 

kerja. 

4. Pendapatan bersih adalah selisih penerimaan usahatani dengan total biaya 

usahatani cabai rawit. 

5. Biaya variabel adalah pengeluaran yang besarnya tergantung dengan 

besarnya produksi seperti pupuk, pestisida, mulsa, lanjaran. 

6. Biaya tetap adalah pengeluaran yang besarnya tidak tergantung dengan 

besarnya produksi seperti sewa tanah dan penyusutan alat-alat yang 

digunakan selama proses produksi. 

7. Penerimaan adalah nilai uang yang diterima dari hasil dua puluh kali 

panen cabai rawit selama satu musim. 

 


