I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pertanian merupakan sektor yang paling penting dalam mendukung
perekonomian Indonesia, karena sektor pertanian merupakan sektor penyedia
lapangan kerja sebagian besar penduduk Indonesia. Umasugi (2019)
menyatakan bahwa peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi
sangat penting, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan
hidupnya pada sektor tersebut. Bahkan sektor pertanian mampu menjadi katup
pengaman perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi yang
melanda Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini. Sektor pertanian,
kehutanan, peternakan, dan perikanan terbagi atas lima subsektor salah satunya
adalah subsektor perkebunan (BPS, 2020). Sub-sektor perkebunan memberikan
sumbangan bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional. Produk subsektor perkebunan diantaranya kelapa sawit, karet, kopi, tembakau, dan kakao.
Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan keragaman agroklimat
yang memungkinkan pengembangan berbagai jenis tanaman perkebunan.
Namun kesesuaian lahan dan iklim tetap menjadi syarat mutlak untuk dapat
tumbuh dan berproduksi (Taslim, 2016). Tanaman perkebunan merupakan
salah satu tanaman yang dapat dibudidayakan pada daerah beriklim tropis.
Tanaman perkebunan umumnya menerapkan teknik budidaya monokultur
karena perlu dilakukan budidaya secara intensif. Saat ini tanaman perkebunan
juga dibudidayakan di area berskala kecil seperti lahan milik sendiri yang dapat
memberi manfaat secara langsung kepada yang membudidayakan.
Salah satu tanaman perkebunan yang menjadi andalan perekonomian
Indonesia terutama sebagai sumber devisa bagi negara adalah tembakau. Peran
tembakau dan industri hasil tembakau dalam kehidupan sosial ekonomi
masyarakat sangat besar. Tembakau merupakan sumber nikotin dan sebagai
bahan dasar rokok, cerutu, dan beberapa jenis insektisida (Siregar, 2016).
Namun di sisi, lain produk hasil tembakau bisa mengganggu kesehatan dan
lingkungan hidup. Oleh karena itu, kehadiran produk-produk tembakau seperti

1

2

rokok, mulai ditentang oleh masyarakat. Pemerintah berupaya menekan laju
produksi rokok diantaranya dengan menaikkan harga jual eceran, menaikkan
tarif cukai, dan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
pengendalian

produk

tembakau

guna

mendukung

pelaksanaan

UU No. 36 Tahun 2009 menjadi Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012
(Hassan dan Darwanto, 2013). Konvensi Kerangka Pengendalian Tembakau
yang diprakarsai oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga telah diresmikan
dengan tujuan untuk melindungi dari kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial,
lingkungan, dan ekonomi karena mengkonsumsi tembakau.
Peraturan pengendalian produk tembakau sudah mulai diterapkan
sehingga menyebabkan industri tembakau mengalami sunset industri.
Pemerintah berencana untuk mematikan industri tembakau yang sudah sunset
dan mengganti dengan komoditas lain yang dapat menyerap ribuan tenaga
kerja dari hulu hingga hilir. Namun disisi lain, apabila industri tembakau akan
ditiadakan maka pemerintah akan kehilangan cukai yang nilainya tidak sedikit.
Industri tembakau juga sudah seperti kebutuhan pokok bagi masyarakat kerena
tidak mudah digantikan oleh produk lain (Widiatmoko, 2021). Tanpa adanya
budidaya tembakau, industri rokok atau pemasaran tembakau dan rokok tidak
akan mungkin berlangsung karena tidak ada yang diolah maupun dipasarkan.
Tembakau banyak ditanam di Indonesia khususnya di Jawa Tengah
(Indriana, 2016). Produksi tembakau di Jawa Tengah mengalami kenaikan
setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2017 sebesar 40.568 ton dan tahun 2018
sebesar 46.130 ton. Berdasarkan data Statistik Provinsi Jawa Tengah dapat
diketahui bahwa Kabupaten Klaten menjadi salah satu kabupaten penghasil
tembakau di Jawa Tengah. Kabupaten Klaten menjadi produsen tembakau
terbesar ketiga setelah Kabupaten Boyolali dan Wonogiri se-Karesidenan
Surakarta pada tahun 2018 (Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota,
BPS 2019). Tabel 1 menyajikan data mengenai luas panen, produksi, dan
produktivitas tembakau di Kabupaten Klaten tahun 2016-2019.
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Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tembakau di Kabupaten
Klaten Tahun 2016 - 2019
Tahun
2016
2017
2018
2019

Luas Panen
(Ha)
647,00
1.073,50
1.419,82
3.210,73

Produksi
(kw)
8.150,40
12.335,30
23.558,60
35.402,40

Produktivitas
(kwintal/Ha)
12,60
11,49
16,59
11,03

Sumber: Kabupaten Klaten dalam Angka (2017, 2018, 2019, 2020)
Data luas panen dan jumlah produksi tembakau di Kabupaten Klaten dari
tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini
disebabkan karena semakin banyak petani yang membudidayakan tembakau
sehingga luas panen tembakau juga meningkat. Kabupaten Klaten terbagi atas
dua dataran yaitu dataran lereng Gunung Merapi di bagian utara dan membujur
dataran rendah di bagian timur. Tembakau merupakan tanaman perkebunan
yang dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi. Tabel 2
menunjukkan luas panen, produksi, dan produktivitas tembakau menurut
kecamatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2019.
Tabel 2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tembakau Menurut
Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2019
Kecamatan
Manisrenggo
Trucuk
Pedan
Jogonalan
Ceper
Gantiwarno
Kemalang
Tulung
Prambanan
Karangdowo
Klaten Selatan
Jatinom
Bayat
Karangnongko
Kebonarum
Ngawen
Kalikotes
Klaten Utara
Karanganom
Wedi

Luas Panen
(Ha)
802,01
571,44
335,92
211,79
235,90
222,69
217,64
162,38
147,94
81,20
46,01
44,43
43,36
28,03
19,00
12,00
11,95
9,04
5,00
3,00

Produksi
(kw)
9.752,5
5.703,0
3.349,1
2.569,1
2.677,4
2.670,1
2.609,5
1.423,7
1.799,0
560,3
414,7
439,4
488,9
333,3
210,6
134,2
106,2
98,4
55,9
47,3

Sumber: Kabupaten Klaten dalam Angka, 2020

Produktivitas
(kwintal/Ha)
12,16
9,98
9,97
12,13
11,35
11,99
11,99
8,77
12,16
6,90
9,01
9,89
11,28
11,89
11,08
11,18
8,89
10,88
11,18
15,77
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Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa Kecamatan Manisrenggo
memiliki jumlah produksi terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu
sebesar 9.752,5 kwintal dengan luas panen 802,1 hektar. Indriana (2016)
menyatakan bahwa tanaman tembakau sebaiknya dibudidayakan di tempat
terbuka dengan ketinggian tempat 0 - 900 mdpl dan suhu udara berkisar antara
21-32⁰C. Kondisi daerah di Kecamatan Manisrenggo sesuai dengan syarat
tumbuh tembakau. Tabel 3 menyajikan data mengenai luas panen, produksi,
dan produktivitas tembakau di Kecamatan Manisrenggo tahun 2016-2019.
Tabel 3. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tembakau di Kecamatan
Manisrenggo Tahun 2016 - 2019
Tahun
2016
2017
2018
2019

Luas Panen
(Ha)
354,00
546,00
515,00
802,01

Produksi
(kw)
4.307,50
4.673,80
5.927,65
9.752,50

Produktivitas
(kwintal/Ha)
12,17
8,56
11,51
12,16

Sumber: Kabupaten Klaten dalam Angka (2017, 2018, 2019, 2020)
Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa produksi tembakau pada
tahun 2016-2019 di Kecamatan Manisrenggo mengalami peningkatan. Mardani
et al. (2017) menyatakan bahwa besar kecilnya produksi yang dihasilkan tidak
lepas dari faktor-faktor produksi yang dimiliki petani. Penerimaan dan biaya
produksi yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi memengaruhi besar
kecilnya keuntungan usahatani tembakau. Selain itu, faktor-faktor produksi
seperti luas lahan, tenaga kerja, pengalaman berusahatani, dan umur juga
memegaruhi besar kecilnya keuntungan yang akan diterima petani tembakau.
Menurut buku programa penyuluhan pertanian Kecamatan Manisrenggo,
usahatani tembakau di Kecamatan Manisrenggo memiliki permasalahan
diantaranya yaitu pengelolaan faktor-faktor produksi yang belum maksimal dan
sistem pemasaran hasil usahatani tembakau masih dikuasai oleh pedagang
besar sehingga belum memberikan keuntungan yang layak bagi petani.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan analisis faktor-faktor
yang

memengaruhi

keuntungan

Manisrenggo Kabupaten Klaten.

usahatani

tembakau

di

Kecamatan
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B. Rumusan Masalah
Kecamatan

Manisrenggo

merupakan

daerah

yang

sebagian

masyarakatnya mengusahakan tembakau sebagai komoditi pertaniannya.
Kecamatan

Manisrenggo

merupakan

penghasil

tembakau

terbesar

dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2019
produksi tembakau di Kecamatan Manisrenggo mencapai 9.752,5 kwintal.
Secara lebih detail, luas lahan, produksi, dan produktivitas tembakau menurut
kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2. Pada tahun 2016
hingga 2019 produksi tembakau di Kecamatan Manisrenggo mengalami
peningkatan, tetapi peningkatan produksi tembakau belum tentu meningkatkan
keuntungan yang diperoleh petani.
Usahatani bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya. Besarnya keuntungan tembakau erat kaitannya dengan penerimaan
dan biaya produksi. Namun, pada kenyataannya menurut buku programa
penyuluhan pertanian Kecamatan Manisrenggo kebanyakan petani di
Kecamatan Manisrenggo kurang memperhatikan faktor-faktor produksi yang
dapat memengaruhi biaya produksi tembakau. Selain itu, petani belum
mendapatkan harga jual yang layak. Hal tersebut dikarenakan pemasaran hasil
usahatani tembakau masih dikuasai oleh pedagang besar. Kombinasi faktorfaktor yang memengaruhi penerimaan dan biaya produksi tembakau yang
optimal akan memberikan keuntungan yang maksimal. Berdasarkan uraian
tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Berapa besarnya penerimaan, biaya, pendapatan, dan keuntungan usahatani
tembakau di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten?
2. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi keuntungan usahatani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten?
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui besarnya penerimaan, biaya, pendapatan, dan keuntungan
usahatani tembakau di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keuntungan usahatani
tembakau di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
D. Kegunaan Penelitian
Sebuah penelitian tentu memiliki kegunaan. Adapun kegunaan dari
penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan
pengetahuan mengenai permasalahan yang dikaji serta merupakan salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bagi petani di Kecamatan Manisrenggo, hasil penelitian ini diharapkan
dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi petani tentang usahatani
tembakau yang lebih unggul dan kompetitif serta mempunyai nilai
ekonomis yang tinggi.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Klaten, hasil penelitian diharapkan dapat
menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam menyusun
suatu kebijakan dalam upaya pembangunan sektor pertanian khususnya
masalah yang berhubungan dengan usahatani tembakau.
4. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
sumber informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi
penelitian sejenis.

