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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur 

pembangunan perekonomian nasional khususnya daerah-daerah. Peran strategis tersebut 

tidak hanya ditujukan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto 

(PDB) nasional tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja. Pada saat sektor industri dan 

sektor lainnya belum mampu menyerap sepenuhnya tambahan angkatan kerja, maka 

pertanian sering menjadi penampungnya. Masih tingginya tenaga kerja yang 

menggantungkan hidupnya pada sektor ini menandakan kemiskinan, pengurangan 

kesenjangan pendapatan, dan peningkatan kemamkmuran masyarakat. Sektor pertanian 

meliputi perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, tanaman pangan dan 

hortikultura (Alfurkon, 2017). 

Komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial yang mempunyai nilai 

ekonomi tinggi dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Dari sisi permintaan 

pasar, jumlah penduduk yang besar, kenaikan pendapatan, dan berkembangnya pusat 

kota industri wisata, serta liberalisasi perdagangan faktor utama yang mempengaruhi 

permintaan. Sementara itu, dari sisi produksi, luas wilayah Indonesia dengan keragaman 

agroklimatnya memungkinkan pengembangan berbagai jenis tanaman baik tanaman 

hortikultura tropis maupun hortikultura subtropis, yang mencakup 323 jenis komoditas, 

yang terdiri atas 60 jenis komoditas buah-buahan, 80 jenis komoditas sayuran, 66 jenis 

komoditas biofarmaka dan 117 jenis komoditas tanaman hias. Salah satu komoditas yang 

memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi pada komoditas hortikultura yaitu bawang 

merah (Ditjen Hortikultura, 2016). 
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Tanaman hortikultura memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia sehari-hari. Tanaman hortikultura berperan sebagai sumber bahan makanan dan 

hiasan rumah tangga, seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat, dan 

lain-lain. Salah satu contoh tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomis yang 

cukup tinggi adalah bawang merah. Bawang merah merupakan salah satu komoditas 

hortikultura yang penting bagi masyarakat indonesia yang digunakan sebagai bahan 

utama bumbu dasar masakan. Indonesia berpotensi untuk pengembangan usaha tani 

bawang merah karena kesesuaian kondisi alamnya yang ditujukan dengan peningkatan 

produksi bawang merah setiap tahunnya (Sismanto 2014).  

Dalam usaha meningkatkan produksi bawang merah, pengembangan sistem 

agribisnis merupakan alternatif kebijaksanaan yang tepat. Toguria (2013), menjelaskan 

bahwa sistem agribisnis merupakan sistem usaha pertanian dalam arti luas tidak hanya 

dilaksanakan secara subsistem melainkan dalam satu sistem dan agribisnis adalah suatu 

usaha tani dalam bidang usaha bisnis pertanian dengan orientasi keuntungan. Salah satu 

upaya yang dapat ditempuh agar dapat meningkatkan pendapatan usahatani bawang 

merah adalah dengan penerapan konsep pengembangan sistem agribisnis bawang merah 

secara terpadu yaitu sistem agribisnis yang terdiri dari subsistem penyediaan sarana 

produksi, subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan 

subsistem lembaga pendukung yang meliputi lembaga keuangan, transportasi, 

penyuluhan, layanan informasi agribisnis penelitian dan pengembangan, kebijakan 

pemerintah, koperasi dan lain-lain. 

Pada tahun 2018 produksi bawang merah di Indonesia mencapai 1.503.436 juta ton. 

Pulau jawa memiliki jumlah produksi paling banyak dengan rata-rata pertumbuhan per 
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tahun sebesar 8,11%. Kontribusi produksi bawang merah dari Jawa menyumbang 

67,68% terhadap produksi nasional pada periode 2014-2018. Pada lima terakhir terdapat 

empat provinsi di Indonesia yang menjadi sentra produksi bawang merah yaitu Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat (Kementrian Pertanian, 

2017). 

Produksi bawang merah yang berfluktuasi di sentra-sentra produksi 

menyebabkan harga bawang merah juga berfluktuasi sehingga perubahan harga terjadi 

sangat cepat. Kemampuan dalam mengombinasikan penggunaan input secara teknis pada 

tingkat biaya minimum, akan berpengaruh terhadap efisiensi dari pelaku usaha atau 

petani. Jika secara teknis proses produksi dilakukan secara tidak efisien, maka akan 

berdampak pada ketidakberhasilan mewujudkan produktivitas maksimal. Dikatakan 

secara alokatif proses produksi tidak dilakukan secara efisien, yaitu jika proporsi 

penggunaan input pada komoditas tidak optimum yang diindikasikan dengan produk 

penerimaan marginal yang tidak sebanding dengan biaya marginal input yang digunakan. 

Penggunaan input yang tidak efisien akan berpengaruh pada tingkat produktivitas usaha 

tani yang juga akan berpengaruh pada tingkat daya saing komoditas (Tinaprilla 2012). 

  Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Bawang Merah Jawa Tengah Tahun 2016-2018 

No 
Kabupaten/ 

Kota 

2016 2017 2018 

Luas 

Panen 

(Ha) 

Produksi 

(ku) 

Luas 

Panen 

(Ha) 

Produksi 

(ku) 

Luas 

Panen 

(Ha) 

Produksi 

(ku) 

1. Kab.Boyolali  1.796 216.869 1.031 107.950 1.173 75.061 

2. Kab.Grobogan  904 79.818 1.293 120.453 1.235 123.283 

3. Kab.Pati  3.092 350.692 3.615 394.725 2.541 270.722 

4. Kab.Demak 6.218 599.053 6.326 533.539 5.232 432.766 

5. Kab.Temanggung  1.675 136.983 1.440 110.282 1.309 104.368 

6. Kab.Kendal  3.331 320.936 3.444 318.863 1.981 184.334 

7. Kab.Tegal  1.834 193.653 2.306 225.026 1.901 161.271 

8. Kab.Brebes  32.434 3.386.832 29.017 2.725.988 28.689 2.905.637 

Jumlah 51.284 5.284.836 48.472 4.536.826 44.061 4.257.442 
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Sumber: Badan Pusat Statistik 2019 

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi penghasil bawang merah tertinggi di 

Indonesia dengan Kabupaten Brebes sebagai sentra utama produksi. Namun, Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah tidak ingin menggantungkan produksinya hanya di Kabupaten 

Brebes dikarenakan produktivitas lahan bawang merah di Kabupaten Brebes beberapa 

tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 3.1%. Hal tersebut dikarenakan para petani 

pada saat menggunakan pestisida yang melebihi batas anjuran bahkan mencampur lebih 

dari tiga jenis pestisida sehinggga kandungan unsur hara pada lahan yang sudah 

berkurang.  

Selain Kabupaten Brebes dan Kabupaten Demak, Kabupaten Pati merupakan sentra 

produksi bawang merah baru di Jawa Tengah sejak lima tahun terakhir dengan 

produktivitas lahan yang masih tinggi memungkinkan Kabupaten Pati bisa menghasilkan 

produksi bawang merah yang melimpah dan terus berkelanjutan dalam menopang 

produksi bawang merah di Provinsi Jawa Tengah.  

Tabel 2. Produksi Bawang Merah di Kabupaten Pati 2012-2018 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati 

Kabupaten Pati termasuk daerah yang memiliki prospek yang baik untuk percepatan 

peningkatan dan diversifikasi wilayah produksi bawang merah. Selama ini Kabupaten 

No Tahun Luas Panen (ha) Produksi (ku) Produktivitas (ku/ha) 

1 2012 2.095 163.222 77,9 

2 2013 2.061 216.540 105,1 

3 2014 2.402 232.290 96,7 

4 2015 1.518 137.651 90,7 

5 2016 3.092 350.692 113,4 

6 2017 3.615 394.725 109,2 

7 2018 2.541 270.722 106,5 

Rerata 2.590,57 252.263,14  
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Pati hanya terkenal dengan sektor perikanan saja, padahal Kabupaten Pati mempunyai 

potensi komoditas pertanian lain yaitu bawang merah. Kabupaten Pati merupakan 

penghasil bawang merah ke-3 terbanyak di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes dan 

Kabupaten Demak, dengan sentra produksi berada di Kecamatan Wedarijaksa yang 

memiliki potensial penghasil hortikultura khususnya bawang merah.  

Berdasarkan tabel 2 produksi dan produktivitas bawang merah di Kabupaten Pati  

menunjukkan trend fluktuatif, ditahun 2012-2014 produksi bawang merah mengalami 

kenaikan namun pada tahun 2015 produksi mengalami penurunan, kemudian tahun 2016 

produksi bawang merah mengalami kenaikan yang signifikan dengan luas panen 3.092 

ha dan produksi sebesar 350.692 kuintal begitu juga pada tahun 2017 juga mengalami 

kenaikan produksi sebesar 13% dari total produksi tahun sebelumnya. Namun ditahun 

2018 produksi mengalami penurunan dengan luas panen 2.541 ha dan produksi hanya 

270.722 kuintal, hal ini kemungkinan besar disebabkan disebabkan para petani di 

Kecamatan Wedarijaksa kurang optimal menggunakan faktor produksi seperti benih, 

pupuk organik dan pupuk kimia dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman, 

tenaga kerja dan takaran dosis penggunaan pestisida yang digunakan dalam budidaya 

bawang merah. 

Produksi bawang yang menurun dan harga beli bawang dari petani yang fluktuatif 

ketika musim panen menyebabkan pendapatan yang didapat tidak bisa menutupi biaya 

produksi yang telah dikeluarkan selama budidaya, meskipun pemerintah setempat sudah 

melakukan subsidi benih.  Kebutuhan untuk usahatani bawang merah selain benih ialah 

lahan, lahan petani sebagian milik sendiri sebagian lagi menyewa, selain itu kebutuhan 

lainnya yang di perlukan ialah pupuk organik yang digunakan di awal untuk 
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menggemburkan tanah dan pupuk anorganik seperti pupuk Urea, KCL, ZA, TSP, NPK, 

dan KNO3. Kebutuhan yang lainnya ialah pestisida, harga pestisida menurut petani 

cenderung mahal dengan berbagai macam jenis dan harga seperti pestisida padat, 

pestisida cair, insektisida, dan herbisida. Faktor yang lainnya ialah tenaga kerja, selain 

menggunakan tenaga kerja dari dalam keluarga petani juga membutuhkan tenaga kerja 

dari luar keluarga yang akan membutuhkan biaya upah untuk menggajinya. Berdasarkan 

uraian permasalahan tersebut bagaimana pengaruh penggunaan input produksi bawang 

merah terhadap produksi bawang merah, bagaimana penggunaan biaya input selama 

proses produksi, apakah penggunaan input tersebut terhadap budidaya bawang merah 

sudah efisien atau belum, sehingga perlu dilakukan analisis efisiensi alokatif di 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.  

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah pada bagian sebelumnya, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bawang merah di 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. 

2. Menganalisis tingkat efisiensi alokatif usahatani bawang merah di Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati. 

3. Menganalisis tingkat pendapatan dan keuntungan usahatani bawang merah di 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. 

C. Kegunaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain 

adalah: 
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1. Bagi petani, dapat digunakan sebagai sumber informasi ini 

diharapkan mampu memberikan informasi dalam penggunaan faktor produksi 

bawang merah yang efisien. 

2. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian 

sealnjutnya yang berkaitan dengan efisiensi alokatif bawang merah di Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati. 

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan bagi pengembangan 

agribisnis bawang merah di Kabupaten Pati. 

 


