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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah Negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

tinggal di daerah pedesaan, dan bermatapencaharian dari hasil pertanian 

dengan taraf hidup yang relatif masih rendah. Berdasarkan data BPS tahun 

2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi 

sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari 

total pendapatan domestik bruto. (Http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian 

diambil Tanggal 8 Oktober 2011) 

Pada dasarnya masyarakat pedesaan mempunyai kemampuan 

untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan sumberdaya yang mereka miliki, 

namun karena beberapa kendala mengakibatkan mereka tidak menyadari 

dan tidak mengetahui bahwa potensi pada diri dan lingkungannya itu ada. 

Penduduk dengan taraf  hidup yang masih rendah dapat disebut juga 

golongan ekonomi lemah, kondisi ini menjadi lebih parah dengan terjadinya 

krisis moneter yang menimpa semua lapisan masyarakat.  

Dengan keadaan tersebut, manusia harus bekerja agar dapat 

mengatasi taraf hidup yang masih relatif rendah dan mencukupi 

kebutuhannya. Pekerjaan itu bervariasi dapat berupa pedagang, pegawai, 

petani dan lain-lain. “Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

menafkahi diri dan keluarganya dimana pekerjaan tersebut tidak ada yang 
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mengatur dan dia bebas karena tidak ada etika yang mengatur”. 

(Http://cookeyzone.blogspot.com/2009 diambil Tanggal 20 November 

2011) 

Sebagian besar masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian 

sebagai petani adalah masyarakat di pedesaan terutama masyarakat di pulau 

Jawa. Masyarakat dipedesaan sebagian besar hanya memiliki keterampilan 

sebatas pada bidang pertanian yang merupakan warisan turun-temurun dari 

orang tua. Selain itu tingkat pendidikan mereka relatif rendah, sehingga 

bertani menjadi salah satu pilihan bagi mereka. Menurut Danim (2010:2) 

“pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan memandu manusia 

terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan”. 

Usaha bertani biasa mereka lakukan di tanah sawah, ladang dan 

pekarangan sehingga disebut pertanian rakyat. Menurut Firdaus (2008:5) 

“pertanian rakyat adalah usaha pertanian keluarga di mana diproduksi bahan 

makanan utama, yaitu padi, palawija (jagung, kacang-kacangan dan umbi-

umbian) dan tanaman holtikultura, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan”. 

Meskipun sudah mempunyai mata pencaharian petani namun taraf hidupnya 

masih rendah atau miskin. Data BPS tahun 2010 menunjukkan “jumlah 

penduduk miskin di pedesaan di seluruh indonesia mencapai 19,93 juta jiwa. 

Artinya, sebagian besar masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan 

tersebut adalah petani dari sekitar 38 juta rumah tangga petani yang terdata”. 

Hal menunjukkan jumlah petani mencapai 44 persen dari total angkatan 

kerja di Indonesia, atau setengah dari penduduk Indonesia masih tergantung 
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kepada pertanian.(Http://www.harianhaluan.com diambil Tanggal 8 Oktober 

2011) 

Tingkat pendapatan petani dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di 

samping faktor-faktor yang berada dalam lingkup tata niaga hasil usaha tani 

merupakan salah satu faktor yang menentukan terhadap tinggi rendahnya 

pendapatan petani. Oleh karena itu kegiatan produksi tidak dapat dipisahkan 

oleh tata niaga, keduanya terdapat hubungan ketergantungan. Produksi tanpa 

didukung oleh sistem tata niaga yang dapat menampung produksi pada 

tingkat harga yang banyak tidak akan memberikan penambahan pendapatan 

petani.  

Sebelum menanam sayur petani menyiapkan tanah yang dicampur 

dengan pupuk kemudian menaruhnya ketempat persemaian. Bibit sayur 

yang berumur kurang dari 6 minggu dapat dipindahan ke lahan pertanian 

yang telah disiapkan. Setelah tiga bulan sayur dipanen dan siap dijual. Harga 

jual sayur per kg bervariasi menurut  jenis sayur misalnya untuk 1 kg cabai 

dijual kepada pedagang sayur Rp. 3.000,00 dan daun bawang Rp.2.500,00. 

Pemasaran sayur di Dusun Jubelan umumnya petani sayur langsung 

membawa hasil panennya ke pasar dan dijual kepada pedagang sayuran. 

Masa tanam sayur tidak dipengaruhi oleh musim dengan kata lain petani 

dari dapat menanam sayur sepanjang tahun.  

Dalam usaha ini ada petani sayur mengeluarkan biaya yang tidak 

sedikit yaitu untuk plastik, pupuk, tenaga kerja borongan, bibit dan obat. 
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Selain itu petani juga mengeluarkan tenaga kerja untuk merawat sayur 

sampai panen tiba belum lagi ada sayuran yang rusak karena hama.  

Petani sayur agar dapat memperoleh pendapatan dan keuntungan 

mereka harus menjual hasil panen mereka. Harga jual sayur tergantung pada 

tawar-menawar petani sayur dengan pedagang sayur. Apabila tidak tercapai 

kesepakatan harga, para pedagang sayur tidak perlu bersusah payah mencari 

sayur karena mereka bisa mendapatkan sayur dari petani lain. Para petani 

sayur mau tidak mau harus menjual sayur hasil panen mereka dengan harga 

yang relatif rendah karena produk pertanian bersifat mudah rusak artinya 

bila tidak terjual sayur tersebut akan membusuk kalau sudah dipanen dan hal 

ini merugikan petani itu sendiri. “Dengan begitu keuntungan yang diperoleh 

petani sayur tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar dalam bentuk 

kehilangan kesempatan untuk menggunakan dananya pada alternatif yang 

lain” (Suara Merdeka. Senin 24 Januari 2005). Oleh karena itu untuk 

mengetahui tolak ukur keberhasilan suatu usaha maka usaha tersebut harus 

mengetahui kemampulabaannya. Kemampulabaan atau disebut juga sebagai 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. 

Sarwoko (2001:130) mengemukakan bahwa ”profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.  

Besar kecilnya kemampulabaan dalam usaha tani tergantung pada 

laba yang diperoleh, laba itu sendiri tergantung pada jumlah pendapatan 

petani sayur dan modal. Cara untuk mengetahui tingkat kemampulabaan 
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atau profitabilitas suatu usaha yaitu dengan melakukan pengukuran  

menggunakan analisis rasio profitabilitas. Moeljadi (2006 :73) 

mengemukakan bahwa “secara umum, rasio profitabilitas dihitung dengan 

membagi laba dengan modal”. Sedangkan menurut Hanafi (2004 :42) 

“terdapat tiga rasio yang sering digunakan, yaitu profit margin, return on 

investment (ROI) dan return on equity (ROE)”. 

1.2.   Masalah Penelitian  

Desa Jubelan merupakan salah satu daerah dataran tinggi  sehingga 

cocok untuk pertanian. Berdasarkan data monografi Desa pada tahun 2011 

menunjukkan bahwa penduduk Desa Jubelan terdiri atas 901 kepala 

keluarga dan jumlah penduduknya 2.997 jiwa. Sebagian penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani sayur. Jumlah petani sayur di Desa 

Jubelan  627 jiwa atau 21%. Desa jubelan terdiri dari empat dusun yaitu 

Dusun Jubelan, Dusun Watugandu, Dusun Suruhan, Dusun Logung. Daerah 

pemasaran sayur yang berasal dari Dusun Jubelan meliputi pasar 

Sumowono,pasar Bandungan, pasar Ngasem dan pasar Ambarawa.  

Salah satu Dusun di Desa Jubelan yang sebagian penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani adalah Dusun Jubelan. Berdasarkan data 

monografi desa Jubelan tahun 2011 penduduk di Dusun Jubelan adalah 161 

kepala keluarga. Jumlah petani sayur di Dusun Jubelan adalah 100 kepala 

keluarga atau sekitar 62 % masyarakatnya bermata pencaharian sebagai 

petani sayur.  
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Bertani sayur merupakan salah satu mata pencaharian penduduk 

Desa Jubelan, pendapatan dari bertani sayur digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka berharap dengan bertani sayur bisa 

memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. 

Menurut Mangkanegara (2000:12) “kebutuhan adalah suatu kesenjangan 

atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan 

yang ada dalam diri”. Apabila pendapatan seorang petani belum bisa untuk 

memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka seorang petani tersebut 

akan cenderung mencari pekerjaan sampingan. Laba yang diperoleh secara 

terus menerus diharapkan dapat menambah modal untuk bertani sayur. Laba 

petani sayur diperoleh jika ada selisih positif antara penerimaan penjualan 

dan biaya produksi.  

Wawancara pendahuluan dengan beberapa petani menunjukkan 

bahwa petani mengeluarkan biaya untuk membeli rol plastik sebesar Rp. 

150.000 per roll dan Petani membutuhkah 2 sampai 3 roll plastik untuk 

memulai menanam sayur, membeli pupuk kandang sebesar Rp. 600.000 per 

sak dan petani biasanya membutuhkan 1 sampai 2 sak pupuk kandang sesuai 

dengan luas lahannya, pupuk buatan Rp. 100.000 per bungkus dan petani 

membutuhkan 4 sampai 5 bungkus pupuk buatan, biaya membeli benih 

sebesar Rp. 200.000 per bungkus dan biasanya petani membutuhkan 2 

sampai 3 bungkus benih. Selain biaya-biaya tersebut masih ada biaya lain 

seperti biaya tenaga borongan untuk menanam sayur dan mencangkul 

sebesar Rp. 50.000 per orang dalam satu hari. Harga jual sayur ke konsumen 
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bervariasi menurut jenis sayurnya seperti cabe Rp. 3.500 per kg dan daun 

bawang Rp. 2.500 per kg. 

Data tersebut dapat juga untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan 

untuk memproduksi sayur dalam satu kali masa tanaman yaitu untuk biaya 

pembelian rol Rp. Rp. 480.000 per 1 roll, dan biaya pupuk kandang sebesar 

Rp. 1.200.000 per 2 sak, biaya pupuk buatan Rp. 529.000, biaya membeli 

obat Rp. 714.000, dan biaya membeli bibit sebesar Rp. 700.000, biaya 

tenaga borongan sebesar Rp. 1.750.000, dalam satu kali masa tanam petani 

ada yang dapat menghasilkan 2 ton cabe dan 500 kg daun bawang. Harga 

jual 1 kg cabe adalah Rp. 3.000 dan 1 kg daun bawang adalah Rp. 2.500.  

Penerimaan penjualan yang diperoleh petani sebesar Rp. 6.800.000. Jadi 

laba yang diterima petani adalah Rp. 1.457.000. 

 Berdasarkan data tersebut laba yang diperoleh petani sayur Dusun 

Jubelan Desa Jubelan adalah relatif kecil sehingga ada beberapa petani 

cenderung untuk mencari pekerjaan sampingan selain bertani sayur. 

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang diteliti 

adalah: 

1. Seberapa tinggi tingkat kemampulabaan petani sayur di Dusun Jubelan 

Desa Jubelan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang? 

2. Apakah ada perbedaan kemampulabaan antara petani yang mempunyai 

pekerjaan sampingan dengan petani yang tidak mempunyai pekerjaan 

sampingan? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan masalah penelitian tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui tingkat kemampulabaan petani sayur di Dusun Jubelan Desa 

Jubelan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

2. Mengetahui perbedaan kemampulabaan antara petani sayur yang 

mempunyai pekerjaan sampingan dengan petani yang tidak mempunyai 

pekerjaan sampingan. 

1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1   Signifikansi Teoris 

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori tentang laba 

yang dikemukakan oleh Muhammad Firdaus (2008:60) yang 

menyatakan “Laba sebagai kompensasi (reward) karena seseorang 

berani menanggung resiko. Besar kecilnya resiko akan menentukan 

besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan”. 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

a) Umum  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan 

mengenai kemampulabaan petani sayur. 

b) Khusus  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

informasi yang berguna bagi petani sayur di Dusun Jubelan Desa 

Jubelan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 
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1.5   Keterbatasan  

Dalam penelitian ini penulis mengalami beberapa kekurangan serta 

keterbatasan waktu dalam penulisan, tenaga, dan biaya, serta ruang lingkup 

penelitian yang hanya di khususkan pada petani sayur saja, padahal masih 

banyak petani penghasil selain sayuran. Penelitian ini hanya meneliti 

tentang kemampulabaan petani sayur dilihat dari pekerjaan sampingan. 

Berdasarkan kekurangan dan keterbatasan yang penulis alami maka 

penelitian ini disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


