
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan salah satu basis yang sangat diharapkan 

dalam menunjang pertumbuhan ekonomi baik saat ini maupun yang akan 

datang. Sasaran pembangunan yang hendak dicapai adalah struktur ekonomi 

yang seimbang, dimana kemampuan dan kekuatan sektor industri didukung 

oleh kekuatan pertanian yang mampu meningkatkan secara optimal 

pemanfaatan sumber daya alam, tenaga, modal, dan teknologi yang ada pada 

lingkungan fisik dan sosial yang sekaligus mampu meningkatkan 

kesejahteraan petani (Ruhnayat, 2001). Salah satu upaya yang dilakukan 

untuk mendukung maksud tersebut adalah meningkatkan pengusahaan 

komoditi pertanian yang beraneka ragam, diantaranya komoditi cengkeh.  

Cengkeh memiliki peranan penting dalam pembangunan 

perkebunan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. 

Cengkeh berkontribusi nyata dalam penyediaan kebutuhan bahan baku bagi 

industri rokok kretek, penyedia lapangan kerja, peningkatan devisa negara, 

peningkatan pendapatan petani, dimana saat ini sebagian besar hasil 

cengkeh (95%) digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok kretek, 

sisanya cengkeh dimanfaatkan untuk industri makanan dan obat-obatan, 

sehingga cengkeh dapat dikatakan memiliki peran penting dalam 

perekonomian nasional (Nurdjanna, 2007). 

Cengkeh dapat mulai dipanen mulai umur tanaman 4,5-6,5 tahun, 

untuk memproleh mutu yang baik bunga cengkeh dipetik saat matang, yaitu 

saat kepala bunga kelihatan sudah penuh tetapi belum membuka. Setiap 
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tanaman pada umumnya tidak serentak dalam pemetikan dan pemetikan 

dapat diulangi setiap 10 atau 14 hari selama 3 atau 4 bulan. Bunga Cengkeh 

dipetik pertandan tepat diatas buku daun terakhir (Candra Irawan, 2016). 

Hal ini peningkatan produksi perkebunan Cengkeh, ternyata petani 

secarah individu masih menggunakan cara lama melalui dari masa 

penanaman hingga kemusim panennya peningkatan produksi tanaman 

cengkeh bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi petani dan 

sekaligus memperbaiki mutu kehidupan yang semaksimal mungkin. 

Tanaman cengkeh adalah tanaman tahunan jika di budidayakan dengan baik 

maka akan dapat memberikan produksi yang menguntungkan sampai umur 

yang panjang. Perkembangan tanaman cengkeh di Desa Asahduren tidak 

hanya menjadi bagian terpenting di daerah itu sendiri akan tetapi di tingkat 

Nasional bahkan Internasional sekalipun masih mempunyai prospek yang 

sangat tinggi dan nilai yang sangat ekonomis. Saat ini perkebunan cengkeh 

masih sangat berkembang yang cukup cerah di Indonesia umumnya dan di 

Desa Asahduren Kecmatan Pekutatan Kabupaten Jembrana khususnya. 

Tanaman cengkeh mempunyai masa produktif secara umum lebih kurang 

berkisar antara 15-20 tahun. Dari peremajaan tersebut akan di hasilkan 

sejumlah biomasa. Tapi yang paling penting adalah daun dan batang. 

Mengembalikan biomasa ke areal perkebunan kembali membutuhkan waktu 

yang lama. Biomasa yang tetap berada di areal perkebunan setelah 

peremajaan tersebut dapat menjadi sumber hara pada areal perkebunan baru, 

satu di antara unsur hara tersebut pada areal penanaman berasal dari limbah 

batang cengkeh, supaya unsur hara tersebut dapat tersedia bagi tanaman, 

maka batang cengkeh yang sudah ditebang perlu terdegrasi terlebih dahulu 

( Isrol, 2006 ). 
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Komoditi cengkeh adalah salah satu komoditi perkebunan yang 

memiliki potensi dikembangkan. Menurut Muljana, Komoditi cengkeh 

(Syzygium aromaticum L.) merupakan salah satu komoditi perkebunan yang 

memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara, Total luas areal 

perkebunan cengkeh di Provinsi Bali adalah 15.993 hektar dengan total hasil 

produksi cengkeh pada tahun 2018 sebesar 5.971 ton. Perkebunan cengkeh 

di Provinisi Bali berpusat pada tiga kabupaten yakni Kabupaten Buleleng, 

Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Tabanan dengan total 87,9 % dari total 

luas perkebunan cengkeh Provinsi Bali. Luas lahan perkebunan cengkeh di 

Kabupaten Jembrana 3.447 hektar atau 22 % dari total luas areal cengkeh 

Provinsi Bali. 

Berdasarkan perkembangan luas areal dan produksi cengkeh selama 

lima tahun terakhir di Desa Asahduren hanya terjadi sekali penurunan luas 

areal di tahun 2016, sisanya mengalami peningkatan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ada kecenderungan petani di Desa Asahduren 

meningkatkan luas areal tanaman cengkehnya. Kecenderungan 

meningkatnya luas areal cengkeh ini tentunya dapat diartikan petani Desa 

Asahduren memiliki harapan pada komoditi cengkeh, tetapi dengan 

meningkatnya kepercayaan petani terhadap komoditi cengkeh tentunya 

sangat rentan terhadap risiko karena terjadinya fluktuasi harga yang 

merugikan petani ketika musim panen tiba.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai : Analisis Pendapatan Usahatani Cengkeh di Desa 

Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana 
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B. Perumusan Masalah 

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, peneliti dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut,. 

1. Berapa pendapatan bersih rata – rata usaha tani cengkeh di Desa 

Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. 

2. Seberapa besar tingkat efisiensi Usaha tani Cengkeh di Desa Asahduren 

Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. 

C. Batasan Masalah 

Didalam penelitian diperlukan pembatasan permasalahan agar hasil 

dari penelitian ini dapat lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, maka dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada tingkat 

pendapatan usahatani cengkeh di Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan 

Kabupaten Jembrana. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini tidak lepas dari permasalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. untuk mengetahui pendapatan bersih rata – rata usaha tani Cengkeh di 

Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. 

2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi usaha tani Cengkeh di Desa 

Asahduren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini  diharapkan bermanfaat dan berguna 

dalam berbagai aspek, diantaranya sebagai berikut 

1. Bagi Peneliti 
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Sebagai saran penambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti yang 

akan melakukan penelitian terkait atau penelitian lanjutan terutama yang 

berhubungan dengan usaha tani Cengkeh. 

2. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikn sebagai referensi, stimulus, dan 

petunjuk untuk mengerjakan penelitian dikemudian  dengan 

pengembangan yang lebih mendalam. 

3. Bagi pembuat kebijakan(Pemerintah) 

diharapkan dapat menjadikan sumber rujukan bagi pemertah dalam 

pengambilan kebijakan yang berkaita dengan perekonomian usaha tani 

Cengkeh yang dilakukan di Desa Asahduren Kecamatan Pekutatan 

Kabupaten Jembrana. 

 


