
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sektor Pertanian merupakan basis utama perekonomian bangsa di 

Indonesia. Sebagai negara agraris, sektor pertanian menjadi aspek penting dalam 

pertahanan dan kedaulatan pangan. Sub sektor perkebunan mengambil peranan 

penting bagi pembangunan nasional. Sub sektor perkebunan meningkatkan 

pendapatan petani, membuka kesempatan kerja yang luas, meningkatkan ekspor 

dan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Mayoritas petani belum mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih 

sejahtera dibidang pertanian. Oleh karena itu masyarakat memerlukan perhatian 

pemerintah terhadap pembangunan pertanian di Indonesia. Pemerintah perlu 

membangun pertanian berdasarkan potensi sumberdaya yang besar dan beragam, 

penerimaan pendapatan nasional yang besar, banyaknya penduduk yang bekerja di 

sektor pertanian dan menjadi basis pertumbuhan perekonomian di pedesaan  

(Soekartawi, 2003). 

Salah satu komoditas yang menjanjikan petani adalah tembakau. 

Tembakau (famili solanaceae) merupakan salah satu komoditas perdagangan 

unggul yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Banyak 

petani memilih komoditas tembakau karena harganya yang cukup tinggi sehingga 

menjadi tanaman favorit untuk ditanam. Tembakau memiliki peranan ekonomi 

strategis sebagai penghasil bea cukai dan pajak bagi negara. Permintaan tembakau 

bertambah setiap tahunnya karena tanaman tembakau merupakan bahan dasar 



dalam pembuatan rokok untuk memenuhi kebutuhan didalam negeri. Perkebunan 

tembakau mengalami kenaikan produktivitas yang signifikan pada Tahun 2012. 

Besar produktivitas tembakau pada Tahun 2012 adalah 964,9 ton/ha, yakni 

mengalami kenaikan sebesar 2,9% pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013, 

produktivitas tembakau menurun drastis hingga 852,2 kg/ha dan terus menurun 

hingga pada Tahun 2015 dengan produktivitas sebesar 847,6 kg/ha. Penurunan 

produktivitas berbanding terbalik dengan kebutuhan konsumsi rokok. Kebutuhan 

konsumsi rokok dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2016, pertumbuhan 

produksi rokok diperkirakan naik sekitar 5,7% dengan total produksi 421,1 miliar 

batang. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) optimis bahwa produksi 

tembakau dapat menembus angka 182.000 ton pada akhir Tahun 2016 

(Kemenperin, 2016).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Penurunan angka produksi tanaman tembakau disebabkan oleh rendahnya 

harga jual komoditas sehingga banyak petani merugi dan memilih komoditas lain 

yang lebih menjanjikan. Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten 

Demak, Jawa Tengah merupakan satu dari banyak desa penghasil daun tembakau 

yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok. Desa Sumberejo 

merupakan desa dengan luas lahan terbesar ke-2 pada Kecamatan Mranggen. 

Beberapa bulan terakhir, harga jual tembakau di Desa Sumberejo mengalami 

penurunan. Petani mengharapkan perhatian pemerintah agar mampu mengontrol 

keran impor tembakau luar negeri yang membuat harga tembakau dalam negeri 

kerap merosot. Peneliti tertarik untuk meneliti usahatani tembakau di Desa 



Sumberejo karena peneliti ingin mengetahui kondisi usahatani tembakau apakah 

benar-benar merugikan petani, sehingga tidak efisien. Peneliti ingin melihat besar 

efisien usahatani yang telah dijalankan oleh petani setempat sehingga peneliti 

mampu memberikan informasi dan masukan kepada petani apabila usahatani yang 

dijalankan belum atau tidak efisien. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan Penelitian 

 1.  Menganalisis efisiensi teknis usahatani tembakau 

 2.  Menganalisis efisiensi ekonomis usahatani tembakau 

 Diharapkan peneliti mampu mengoptimalkan produksi berdasarkan faktor 

produksi yang digunakan dalam usahatani tembakau di Desa Sumberejo. 

 Manfaat Penelitian 

 1.  Menambah pengetahuan peneliti terhadap usahatani tembakau secara 

langsung.  

 2.  Memahami faktor produksi yang mempengaruhi produksi  usahatani 

tembakau. 

 3.  Memberi masukan dan saran kepada petani sehingga petani 

memperoleh wawasan tambahan mengenai efisiensi usahatani 

tembakau agar petani mampu berusahatani tembakau secara optimal. 


