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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus 

meningkatkan hasil dari pertanian. Karena potensi di sektor pertanian 

sangatlah besar dan membuat daerah-daerah di beri kebebasan dalam 

mengembangkan potensi di sektor pertanian. Setiap daerah memiliki 

strategi yang berbeda dalam mengembangkan pertaniannya, sesuai dengan 

pertanian yang ada di daerahnya. Para petani kebanyakan mengembangkan 

pertanian nya melalui wisata berbasis edukasi, dengan hal tersebut nilai 

dari pertanian akan semakin meningkat dan akan berdampak positif 

terhadap meningkatnya pendapatan petani. 

Musa Hubeis (2009:12) menyebutkan bahwa dalam menghadapi 

ekonomi nasional saat ini tidak lepas dari perkembangan ekonomi regional 

dan ekonomi global dengan segala bentuk yang terjadi seperti peluang, 

kekuatan, ancaman dan kelemahan, dengan terjadinya kondisi seperti itu 

sangat di perlukan penciptaan kondisi usaha yang kondusif dan program 

yang di buat harus sesuai dengan kondisi  yang ada dan terpadu.  

 Pertanian berbasis wisata edukasi saat ini menjadi daya tarik tersendiri 

bagi setiap konsumen yang ingin berwisata dan belajar yang ada di wisata 

tersebut. Daerah yang mengembangkan wisata edukasi nya akan 

menjadikan wisata edukasi nya menjadi sektor ungggulan, karena bisa 

mengangkat daerah nya. Wisata edukasi perkembangan nya akan lebih 
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cepat jika pengelolahan nya secara kelompok. Dengan hal ini akan 

berdampak baik bagi petani yang ada di wisata edukasi, adanya wisata 

edukasi petani bisa meningkatkan nilai dari pertanianya. Dalam perjalanan 

pengembangan wisata edukasi para petani akan banyak menemui 

rintangan. Karena harus mengetahui strategi dalam pengembangannya 

agar wisata edukasi tersebut bisa konsisten dalam pengembangannya.  

Banyak sekali wisata edukasi yang terus didirikan, salah satu wisata 

edukasi tersebut adalah Eco Wisata Kebun Kopi Amadanom, merupakan 

eco wisata yang sangat baik dalam pengembangan petani kopi di daerah 

Amadanom Dampit, daerah yang sudah terkenal dengan penghasil kopi 

terbesar. Eco wisata kopi yang sudah berdiri sejak tahun 2014 dan menjadi 

Eco Wisata Kebun Kopi pertama di kabupaten Malang. Eco wisata ini 

sangat berdampak positif terhadap petani kopi yang ada di Desa 

Amadanom, terutama dalam meningkatkan pendapatan petani di Eco 

Wisata Kebun Kopi Amadanom dan terangkatnya hasil pertanian kopi 

yang ada di Desa Amadanom. 

Akan tetapi dalam peningkatan pendapatan petani di Eco Wisata 

Kebun Kopi Amadanom, petani masih banyak menemui kendala yang 

terus di hadapi setiap musim panen. Akan ada fakor – faktor yang akan 

terus mempengaruhi pendapatan petani kopi di Eco Wisata Kebun Kopi 

Amadanom. Fakor – faktor yang akan berpengaruh terhadap pendapatan 

adalah Jumlah Produksi, Volume Penjualan, Harga, Biaya Produksi. 
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Jumlah Produksi merupakan hasil keseluruhan dari produksi dalam 

kurun waktu tertentu dan jumlah produksi akan meningkatkan pendapatan. 

Produksi merupakan hasil dari tujuan awal produsen bisa menciptakan 

sebuah hasil dan berkaitan dengan cara bagaimana sumber daya yang 

masih mentah bisa di pergunakan dan memiliki nilai lebih. Produksi 

merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan 

memanfaatkan beberapa masukan atau input dan input tersebut akan 

menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai kegunaan dari suatu 

barang.  

Suratiyah (2006 : 61) menyatakan bahwa jika permintaan terhadap 

barang hasil produksi tinggi, maka harga yang akan di terima petani akan 

tinggi juga. Sehingga dengan tingginya permintaan hasil produksi dan 

harga yang tinggi dan biaya produksi yang sama atau tidak mengalami 

perubahan maka akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Begitu 

pula sebaliknya jika petani bisa meningkatkan hasil produksi nya, tetapi 

harga yang di terima turun maka pendapatan dari hasil produksi akan turun 

juga. Pengaruh jumlah produksi terhadap pendapatan sangatla signifikan, 

karna hasil dari jumlah produksi nanti nya yang akan jadi ukuran baik 

tidak nya produksi adalah pendapatan. 

Penjualan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia dalam 

pemindahan suatu produk dari produsen kepada konsumen yang sesuai 

sasarannya. Kegiatan yang terencana yang di gunakan sebagai usaha 

pemuas baik itu produsen maupun konsumen. Bagi produsen penjualan 
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adalah langkah untuk memasarkan hasil produksi nya agar bisa 

memperoleh pendapatan. Dari pengertian tersebut dapat di sebutkan 

bahwa penjualan merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan dua orang 

atau lebih dengan mengguakan alat pembayaran yang sah dan kegiatan 

tersebut saling menguntungkan. 

Volume Penjualan merupakan hasil akhir yang di capai dari suatu 

usaha dari hasil dari terjualnya barang yang di produksi dari kurun waktu 

tertentu. Volume penjualan tidak memisahkan antara penjualan kredit 

ataupun tunai tetapi di hitung dari hasil penjualan secara keseluruhan.dari 

total keseluruhan penjualan yang di capai. Menurut Kotler menyatakan 

bahwa Volume Penjualan adalah barang yang terjual secara keseluruhan  

dalam bentuk uang dalam jangka waktu tertentu dan penjualan tersebut 

memiliki strategi pelayanan yang baik kepada konsumen. Dan pendapatan 

dari suatu usaha di katakan baik jika volume penjualan selalu memiliki 

grafik yang baik dari setiap waktu. 

Harga merupakan ukuran dari suatu barang yang sudah di produksi 

atau nilai dari suatu barang yang di produksi. Dengan harga setiap 

produsen akan mengetahui nilai dari produksi nya, barang akan memiliki 

nilai yang  tinggi kalau barang tersebut memiliki kualitas yang baik. 

Begitu sebaliknya, barang akan memiliki nilai yang rendah kalau kualitas 

barang tersebut masih kurang baik. Harga merupakan koponen yang akan 

berpengaruh terhadap laba yang akan di dapatkan oleh produsen. Salah 

satu gejala ekonomi yang akan di hadapi bagi petani sebagai produsen 
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maupun sebagai konsumen adalah harga. Suatu barang akan mempunyai 

harga kalau mempunyai dua sebab yang pertama barang tersebut berguna 

atau barang tersebut memiliki kegunaan dan yang kedua barang tersebut 

jumlah nya terbatas. 

Menurut Baharsyah (1995 : 72) menyatakan bahwa salah satu yang 

merangsang produsen atau petani dalam meningkatkan hasil produksi atau 

petaniannya mereka adalah harga, karna dengan harga setiap produsen 

akan bersaing dalam meningkatkan produk atau hasil pertaniannya agar 

mendapatkan harga yang tinggi. Dengan harga yang tinggi maka 

pendapatan  yang akan diterima produsen atau petani tersebut akan 

meningkat. Maka dari itu harga akan menjadi patokan produsen atau 

petani dalam menigkatkan produksi nya. 

Menurut sukirno (1994 : 76) menyatakan bahwa besar kecil nya 

permintaan suatu barang akan di pengaruhi harga. Semakin tinggi harga 

suatu barang makan akan semakin sedikit permintaan terhadap suatu 

barang tersebut, begitu sebaliknya jika semakin rendah harga suatu barang 

tersebut maka semakin banyak permintaan terhadap suatu barang tersebut. 

Hal tersebut sudah menjadi perjanjian moneter terakhir yang menjadi nilai 

dari pada suatu barang atau jasa. Sedangkan menurut Kadariah (1994 : 1) 

menyatakan bahwa, harga adalah tingkat kemampuan dari suatu barang 

untuk ditukarkan dengan barang lain. Harga akan di tentukan oleh dua 

kekuatan yaitu permintaan dan penawaran, yang akan bertemu dalam pasar 
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( setiap penjual dan pembeli akan di pertemukan dalam suatu pertemuan 

yang akan saling tawar menawar suatu barang). 

Biaya Produksi merupakan sebagai kompensasi yang di terima oleh 

para pemilik faktor-faktor produksi atau biaya yang harus di keluarkan 

oleh para pelaku produksi baik secara tunai maupun non tunai. Petani akan 

mendapatkan hasil bersih dari hasil panen yang di dapat setelah petani 

sudah mengurangkan hasil bruto atau hasil total pendapatan dengan biaya-

biaya yang sudah di keluarkannya.  

Menurut (Sundari : 2011) menyatakan bahwa biaya adalah semua 

masukan ekonomis yang sudah di ukur atau sudah di perkirakan dalam 

proses produksi yang sedang berlangsung. Biaya yang di keluarkan oleh 

petani untuk proses pembiayaan pertaniannya meliputi biaya pemakaian 

tenaga kerja selain keluarga, pembelian pupuk, benih dan biaya hasil 

panen dan pasca panen.  

Menurut kutipan buku dari Pedoman Analisi Usaha Tani Holtikultura 

(2000 : 16 – 20) menyatakan bahwa biaya produksi adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh seorang  petani dalam proses produksi agar menjadi 

produk yang siap di jual. Sedangkan total biaya usaha pertanian adalah 

semua pengeuaran yang digunakan untuk proses produksi dan digunakan 

dalam mengorganisasi yang di dalam nya termasuk input-input dan jasa-

jasa yang digunakan dalam proses produksi.   

Salah satu indikator utama untuk mengukur kemampuan ekonomi 

masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Indikator tersebut 
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hanya akan bersangkutan antara pendapatan dan pengeluaran. Tetapi dari 

hal tersebut yang lebih penting bagi pelaku usaha ataupun perorangan 

adalah mengetahui besarnya perbandingan antara penerimaan dan 

pengeluaran. Pendapatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

menentukan hasil usaha yang di dapat laba atau rugi. Untuk mengetahui 

laba atau rugi maka dilakukan perbandingan antara pendapatan dengan 

beban atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu hasil 

produksi. Pendapatan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui 

keberhasilan dari usaha yang telah dilasanakan dan faktor yang 

menentukan keberlangsungan usaha tersebut. Pendapatan dapat juga di 

artikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam 

melaksanakan usahanya. 

Menurut Jhingan (2003 : 31) menyatakan bahwa pendapatan adalah 

penghasilan yang terima berupa uang selama periode tertentu. Maka dari 

pernyataan tersebut bahwa pendapatan merupakan semua penghasilan 

yang menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang secara finasial 

baik yang di gunakan untuk konsumsi maupun untuk menabung. Dengan 

pendapatan yang sudah di dapat di gunakan untuk keperluan hidup 

maupun untuk kepuasan diri.  

Menurut Soekartawi ( 2002 ) menyatakan bahwa pendapatan bersih 

dari usaha tani merupakan selisih antara pendapatan kotor (penerimaaan) 

usaha tani dan pengeluaran usaha tani. Sedangkan definisi pendapatan 
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kotor usaha tani merupakan nilai produksi total dari usaha tani dalam 

kurun waktu tertentu baik yang sudah terjual maupun yang belum terjual. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendapatan sangat erat 

kaitannya dengan faktor- faktor yang menjadi pengaruh terhadap Tingkat 

Pendapatan petani.. Suatu usaha di katakan memiliki kualitas yang baik 

jika Tingkat Pendapatan yang di terima lebih besar dari pada pengeluaran. 

Setiap usaha yang di buat secara personal maupun kelompok semuanya 

memiliki tujuan yang sama agar bisa meningkatkan pendapatan. Dari 

pembahasan di atas dapat di ketahui bagaimana Eco Wisata Kebun Kopi 

Amadanom bisa mengembangkan wisata nya dan meningkatkan 

pendapatan petani yang ada di Eco Wisata Kebun Kopi Amadanom. 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat berpengaruh besar 

dalam proses pembangunan. Sektor pariwisata mampu memberikan 

sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Melalui 

implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah 

pusat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan 

mengoptimalkan potensi daerahnya termasuk mengelola sektor pariwisata. 

Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut setiap daerah mulai 

mengembangkan potensi pariwisatanya melalui Eco wisata. 

 Dengan ini kebanyakan daerah sangat memprioritaskan sektor 

pertanian untuk dijadikan Eco wisata untuk meningkatkan pendapatan 

daerah nya. Daerah-daerah dengan potensi alam nya yang bagus lebih 
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memilih untuk mengembangkan wisata nya, dan itu menjadi hal yang 

sangat baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Eco wisata merupakan perjalanan wisata yang berbasis alam, dalam 

kegiatannya wisata ini tidak terlepas dari alam. Sehingga semua unsur 

dalam wisata tersebut harus terjaga seperti lingkungan, ekosistem dan 

kearifan lokal nya harus terjaga agar kegiatan tersebut bisa berjalan. Setiap 

eco wisata akan di fokuskan pada tiga hal yang sangat berkaitan yaitu : 

keberlangsungan alam, memberikan manfaat kepada ekonomi dan yang 

terpenting adalah dapat di terima dalam kehidupan masyarakat. Jadi, 

kegiatan eco wisata ini secara langsung semua orang dapat melihat, 

mengetahui, menikmati pengalaman berwisata di alam, dan bisa berbaur 

dengan budaya masyarakat lokal. Kegiatan eco wisata ini dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di daerah eco wisata 

tersebut dan peluang bagi petani untuk meningkatkan nilai dari hasil 

pertaniannya. 

Kabupaten Malang mempunyai sektor unggulan, di sektor perkebunan 

nya. Kabupaten Malang sudah di kenal dunia melalui hasil perkebunan 

kopi nya. Jenis kopi yang di produksi adalah kopi robusta. Hingga saat ini 

produksi kopi kabupaten Malang masih di kenal dunia karena sudah 

menjadi ciri khas rasa dan aroma nya kopi dari Kabupaten Malang.  

Dari data Badan Pusat Statistik  Provinsi Jawa Timur produksi 

perkebunan kopi yang dihasilkan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 

sebesar 105.074 ton dan Kabupaten Malang menjadi produksi kopi 
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terbanyak di Provinsi Jawa Timur dengan total produksi  kopi sebesar 

17.547 ton. Sedangkan dari data Badan Pusat Statistik Kabupatenn Malang 

pada tahun 2016 produksi kopi robusta, untuk kabupaten Malang 

penyumbang produksi kopi terbanyak berada wilayah kabupaten Malang, 

tepatnya berada di empat kecamatan, jaman Belanda menyebutnya 

Amstirdam (Ampelgading, Sumbermanjing, Tirtoyudo, Dampit). Dan 

kecamatan Dampit menjadi kecamatan nomor satu dengan produksi kopi 

sebesar 2.280,30 ton. Dari data tersebut menandakan bahwa kecamatan 

Dampit memiliki potensi besar di perkebunan kopi robusta untuk di 

kembangkan. 

Desa Amadanom merupakan desa yang berada di Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang. Pada tahun 2001 kelompok Tani Harapan berdiri, 

Setelah beberapa tahun berdiri nya Kelompok Tani Harapan di desa 

Amadanom. Kelompok Tani Harapan sangat serius dalam 

mengembangkan potensi kopi nya, Hingga pada tahun 2011 Kelompok 

Tani Harapan merencanakan pembangunan Eco Wisata Kebun Kopi 

dengan tujuan untuk mengembangkan kopi yang ada di desa Amadanom. 

Sehingga pada tahun 2013 hingga 2014 Eco Wisata Kebun Kopi 

Amadanom berhasil didirikan. Sehingga pada 24 januari 2016 Pemerintah 

Kabupaten Malang meresmikan Eco Wisata Kebun Kopi Amadanom dan 

menjadi Eco Wisata Kebun Kopi pertama di kabupaten Malang. 

Harapannya terobosan bagus ini mampu meningkatkan pendapatan petani 

kopi yang ada di Desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. 
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Dari pengembangan Eco Wisata Kebun Kopi Amadanom ini sangatlah 

bagus untuk meningkatkan pendapatan petani kopi. Pendapatan akan 

menjadi tolak ukur dari keberhasilan adanya Eco Wisata Kebun Kopi 

Amadanom. Eco Wisata Kebun Kopi Amadanom dapat di katakan berhasil 

jika mampu mengangkat hasil pertanian di daerah Amadanom dan mampu 

meningkatkan pendapatan petani.   

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini : 

1. Berapa besar tingkat Pendapatan Petani Kopi di Eco Wisata Kebun 

Kopi Amadanom? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar pembahasannya tidak 

meluas dan sesuai sasaran yang diharapkan dalam penelitian ini, batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah objek penelitian di Petani Eco Wisata 

Kebun Kopi Amadanom. Dalam batasan masalah hanya memfokuskan 

pada pengaruh variabel Jumlah Produksi, Volume Penjualan, Harga, Biaya 

Produksi terhadap Tingkat Pendapatan Petani di Eco Wisata Kebun Kopi 

Amadanom. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat Pendapatan Petani Kopi di Eco Wisata 

Kebun Kopi Amadanom. 
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E. Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitan ini sebagai berikut: 

a. Secara akademis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumber 

tambahan informasi untuk penelitian yang di lakukan, agar bisa di 

kembangkan dengan mudah oleh peneliti. 

b. Secara praktisi, penelitian ini di harapkan bisa memberikan manfaat 

bagi petani di Eco Wisata Kebun Kopi Amadanom untuk bisa 

meningkatkan pendapatan. 

 


