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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam perekonomian 

Indonesia. Lima peranan penting yang dimiliki sektor pertanian antara lain 

menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, menyumbang pembentukan 

Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja di pedesaan. Selain itu, 

sektor pertanian merupakan suatu sistem yang memiliki keterkaitan ke belakang 

(backward linkage) dengan berbagai industri input dan keterkaitan ke depan 

(forward linkage) dengan berbagai industri pengolahan hasil pertanian 

(Jiaravanon,2007). Salah satu subsektor pertanian yang memberikan kontribusi 

signifikan terhadap PDB nasional adalah holtikultura. Tanaman holtikultura 

memfokuskan pada budidaya tanaman buah, tanaman bunga, tanaman sayuran, 

tanaman obat dan tanaman air agar mampu mencukupi kebutuhan pasar dalam 

negeri termasuk argroindustri selada air merupakan prioritas pengembangan 

sayuran dataran rendah.  

Tanaman  air yang juga disebut hidrofit adalah tumbuhan yang telah 

menyesuaikan diri untuk hidup pada lingkungan perairan, baik terbenam 

sebagian atau seluruh tubuhnya. Seperti contoh teratai, eceng gondok, seroja dan 

selada air. Selain itu hidrofit merupakan salah satu komoditas pertanian yang 

berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia dan memiliki prospek yang baik di 

masa mendatang. 
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Salah satu tanaman agroindustri dan hidrofit yang memiliki peluang pasar 

yang cukup besar adalah selada air. Selada air (Nasturtium Officinale) adalah 

tumbuhan menahun yang cepat tumbuh dan memiliki sifat akuatik atau semi 

akuatik yang berasal dari Eropa dan Asia. Tanaman ini adalah salah satu dari 

sayuran daun tertua yang dikonsumsi manusia. Selada air sangat mudah tumbuh 

dan sering ditemukan tumbuh liar di aliran sungai kecil, rawa, kolam atau bagian 

danau yang dangkal. (Nana, Kune & Hutapea, 2018).  

Selada air memerlukan iklim sejuk untuk tumbuh, meskipun dapat tumbuh 

di dataran tinggi atau rendah, tetapi pertumbuhan yang paling baik dicapai di 

dataran tinggi yang beriklim lembab. Hal tersebut dikarenakan selada air 

memerlukan air bersih dengan kandungan bahan organic yang tinggi dan tanah 

berbatu. Sayuran ini mengandung zat – zat gizi, khususnya sebagai antioksidan, 

mengobati gangguan dan iritasi pada kulit, memperlancar saluran pencernaan 

dan mengobati hipertensi. (Moenandir,1994). 

Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu wilayah diantara 33 

Kecamatan yang saat ini terdapat di Kabupaten Malang, yang secara geografis 

merupakan kawasan dengan kondisi lahan berupa hamparan lahan yang 

cenderung berbukit-bukit karena berada di sebelah barat lereng gunung semeru 

yang sebagian besar merupakan lahan produktif berada pada ketinggian antara 

600 sampai dengan 1200 meter diatas permukaan laut dengan curah hujan rata-

rata antara 2300mm samapai dengan 2500 mm per tahun dan suhu rata-rata 21,7 

derajat celcius, sehingga memiliki peluang untuk mengembangkan usaha 

pertanian. Dengan kondisi geografis tersebut Kecamatan Poncokusumo serta 
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ketersediaan lahan yang menjadikan usaha pertanian bisa diarahkan pada 

pengembangan tanaman sayuran. Mayoritas masyarakat di Kecamatan 

Poncokusumo berusahatani sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan sehari – 

hari. (BPS, Kabupaten Malang, 2017) Pada saat musim kemarau pun, para petani 

masih dapat menanam selada air, dan sangat menguntungkan bagi mereka. 

Pemilihan sayur ini karena kualitas air sungai sangat jernih sehingga kualitas 

sayur lebih bagus dan banyak dicari. Apalagi masa panennya juga lebih cepat 

dan itu sangat menguntungkan, maka dari itu banyak petani yang konsisten 

menanam selada air.  

Selada air yang diproduksi oleh Desa Wringin Anom telah memberikan 

banyak kontribusi yang nyata bagi petani. Selada air sendiri memiliki nilai 

ekonomis yang dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan petaninya yang relatif 

tinggi. Hasil panen selada air yang segar telah banyak dipasok ke kota – kota 

besar di Jawa Timur. Selain pasar tradisional, selada air juga telah merambah ke 

pasar swalayan.  

Tabel 1.1 Data luas dan jumlah produksi dalam 3 tahun terakhir  

Di Desa Wringin Anom 

No Satuan 2011 2012 2013 

1 Luas (Ha) 4.139 4.578 4.893 

2 Jumlah 

Produksi (Ton) 

1.269 1.652 1.803 

 Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2013 



4 
 

 
 

Di Desa Wringin Anom mempunyai potensi yang cocok untuk menanam 

tanaman selada air, baik dari faktor tanah, pengairan maupun cuacanya yang 

mendukung untuk kegiatan usahatani selada air. Desa tersebut memiliki 

komoditas unggulan yakni selada air yang telah di produksi dan masih 

dikembangkan sampai saat ini, ada juga yang digunakan untuk tempat berwisata 

dengan berjalan kaki menyusuri petak-petak hijau yang didominasi tanaman 

selada air dan bisa bermain air di sungai sekitar ladang, serta ada Alternatif 

petualangan wisata air Sedaer River Tubing. Selada air hasil produksi petani di 

Desa Wringin Anom, selain bisa sebagai penunjang perekonomian rumah 

tangga, selada air juga mempunyai potensi besar dalam merambah pasar modern 

yang ada di Indonesia. 

Oleh karena itu, melihat produktivitas selada air yang tinggi, petani mulai 

untuk tetap menanam selada air di ladangnya. Banyak petani melihat keuntungan 

lebih besar dalam usahatani selada air tersebut. Adanya faktor yang menunjang 

hasil produksi selada air yang menguntungkan membuat petani berupaya untuk 

memksimalkan hasil pertaniannya. 

Input atau faktor produksi sektor pertanian adalah semua pengorbanan 

yang diberikan untuk tanaman selada air agar mampu tumbuh dengan baik dan 

menghasilkan secara optimal. Faktor produksi sangat menentukan besar 

kecilnya produk yang diperoleh. Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

faktor luas lahan dan biaya produksi, tenaga kerja dan aspek manajemen adalah 

faktor produksi terpenting diantara faktor produksi yang lain. 



5 
 

 
 

Produktivitas dipengaruhi oleh suatu kombinasi dari banyak faktor antara 

lain luas lahan, biaya produksi dan tenaga kerja. Luas lahan yang ditanami, akan 

mempengaruhi banyaknya tanaman yang dapat ditanam, yang pada akhirnya 

dapat mempengaruhi besarnya produksi selada air. Semakin luas lahan yang 

ditanami selada air, maka akan semakin banyak produksinya. Banyaknya tenaga 

kerja yang terlibat dalam usahatani juga mempengaruhi produksi. Kegiatan 

usahatani seperti sebar benih, pemupukan dan pemeliharaan tanaman serta 

pekerjaan lain dapat dilakukan tepat waktu jika tenaga kerja cukup tersedia. Jika 

salah satu kegiatan tidak dapat dilakukan tepat waktu, karena kurangnya salah 

satu dari faktor tersebut, maka akan dapat mengurangi produksi. (Lakamisi 

2010) 

Melalui analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat produksi para 

petani selada air tersebut, maka diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

upaya peningkatan produksi petani selada air, sehingga mereka dapat 

meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah faktor produksi : luas lahan, biaya produksi dan tenaga kerja 

berpengaruh terhadap hasil produksi petani selada air ? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, sehingga 

penelitian ini dibatasi hanya pada faktor -  faktor produksi petani pemilik 

ladang selada air di Desa Wringin Anom Kecamatan Poncokusumo. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian 

Menganalisis faktor produksi terhadap hasil produksi selada air. 

Manfaat Penelitian 

1. Memberikan masukan bagi Dinas Pertanian di wilayah terkait adanya 

upaya mendorong pemerintah produktivitas petani selada air.  

2. Sebagai acuan referensi pemerintah selanjutnya dalam penguatan 

budidaya pertanian selada air. 

 

 


