
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di

sektor pertanian. Badan Pusat Statistik (2008) melapor bahwa pada tahun2007

dari 99,93 juta penduduk yang bekerja, sekitar 41,21 juta penduduk (41,21%)

bekerja disektor pertanian, sekitar 20,55 juta penduduk(20,55%) bekerja di sektor

perdagangan, sekitar 12,37 juta  penduduk (12,37%) bekerja di sektor industri dan

sisanya 25,80 juta penduduk (25,80%) bekerja di sektor lain.

Sektor  pertanian memiliki dimensi yang sangat luas, salah satunya dimensi

pelaku usaha. Berdasarkan dimensi pelaku usaha, sektor pertanian dibagi ke

dalam usaha pertanian yang dijalankan oleh petani kecil atau pertanian rakyat dan

usaha pertanian yang dijalankan perusahaan besar maupun menengah. Sebagian

besar petani bergerak disektor pertanian rakyat adalah para petani kecil dengan

penguasaan lahan yang sempit. Masalah dan kendala yang paling banyak dihadapi

oleh pertanian rakyat skala kecil, baik untuk subsektor tanaman pangan,

hortikultura, peternakan, maupun perikanan adalah pembiayaan dan akses pasar

atau pemasaran yang lemah (Hafidhuddin, 2007).



Pengembangan dan peningkatan agribisnis hortikultura terutama sayur-sayuran

selaras dengan tujuan pembangunan pertanian di Indonesia yaitu untuk

meningkatkan taraf  hidup petani secara lebih merata, melalui peningkatan

produksi dan pendapatan. Untuk meningkatkan produsi sayur-sayuran yang

dihasilkan selain diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dengan

harapan gizi masyarakat dapat terpenuhi, juga diekspor baik dalam bentuk segar

ataupun olahan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi

Lampung, 2007).

Cabai merah merupakan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan di

Indonesia karena nilai ekonomisnya yang cukup tinggi. Pada umumnya cabai

merah digunakan untuk bumbu masakan, bahan industri, obat-obatan, kosmetik,

zat pewarna sampai untuk campuran minuman dan lain-lain. Dengan semakin

beragamnya penggunaan buah yang berasa dan beraroma pedas ini, permintaan

akan cabai merah di pasar pun dari waktu ke waktu cenderung terus meningkat

bahkan dapat diandalkan sebagai komoditas ekspor non migas. Peluang ekspor

cabai merah tidak hanya dalam bentuk produk segar, tetapi juga dalam bentuk

olahan kering dan bubuk, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan

diversifikasi produk cabai merah. Perkembangan volume ekspor dan impor cabai

merah baik dalam bentuk segar maupun yang telah dikeringkan dapat dilihat pada

Tabel 1



Tabel 1. Perkembangan volume ekspor dan impor cabai merah di Indonesia
2003–2006

Tahun
Volume Ekspor Cabai (kg)

Cabai Segar Cabai Kering
Volume Impor Cabai (kg)

2002 623.878 3.422 1.014.245
2003 554.325 22.099 2.761.549
2004 565.747 328.406 4.843.943
2005 493.499 591.848 1.566.101
2006 135.568 485.450 1.788.760

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2007.

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa volume ekspor cabai merah segar pada tahun

2002 merupakan yang tertinggi yaitu sekitar 623.878 kg tetapi pada tahun 2006

mengalami penurunan menjadi 135.568 kg. Sedangkan ekspor cabai merah kering

pada tahun 2002 sekitar 3.422 kg dan pada tahun 2005 mengalami peningkatan

sebesar 591.848 kg. Impor cabai merah tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu

sekitar 4.843.943, sedangkan pada tahun berikutnya terjadi penurunan. Di lihat

dari data di atas, usahatini cabai merah dalam negeri masih mempunyai peluang

pasar yang cukup besar, sehingga perlu peningkatan produksi baik melalui

intensifikasi maupun ekstensifikasi guna memenuhi kebutuhan cabai merah dalam

negeri dan  meningkatkan ekspor.

Upaya dalam meningkatkan produksi, petani sebagai produsen cabai merah harus

dapat mengantisipasi melonjaknya permintaan, agar semua kebutuhan pengguna

dapat dipenuhi, sehingga para konsumen tidak perlu impor untuk menutupi

kelebihan permintaan dan harga dapat dijaga kestabilanya pada tingkat yang

menguntungkan petani dan konsumen. Melonjaknya permintaan konsumen akan

cabai merah biasanya terjadi pada hari-hari raya. Namun dalam memenuhi

kebutuhan tersebut petani mengalami kendala dalam permodalan, dan produksi



cabai merah sangat ditentukan oleh alam. Modal usahatani cabai merah cukup

besar dibandingkan dengan tanaman pangan seperti jagung yang sama-sama

ditanam pada lahan kering dan resiko kegagalannya pun lebih tinggi.Untuk

mengatasi resiko yang tinggi petani membutuhkan modal yang cukup besar dalam

melakukan kegiatan usahatani ini.

Petani produsen cabai merah pada umumnya adalah petani kecil, yaitu petani yang

memiliki modal usaha kecil dan kurang dapat mengakses pasar. Dengan

sedikitnya modal dan kurangnya akses pasar yang dimiliki petani cukup menjadi

kendala dalam meningkatkan hasil produksi. Oleh sebab itu untuk meningkatkan

produksi cabai merah petani perlu bantuan modal. Sebagaimana diungkapkan oleh

Mosher 1987, modal bantuan berupa kredit merupakan syarat pelancar untuk

mencapai pembangunan pertanian, begitu pula halnya dengan usahatani cabai

merah, dengan adanya bantuan modal petani dapat menggunakan sarana produksi

sesuai dengan rekomendasi.

Perhatian pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah

diberbagai bidang usaha dalam mengatasi kendala di atas dapat dilihat dari

Keputusan Menteri BUMN no Kep 236/MBU/2003, yang mengharuskan seluruh

BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk memberdayakan masyarakat

yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut maka pada tanggl 27 April 2007,

Menteri Negara BUMN mengeluarkan Peraturan nomor : Per-05/MU/2007

tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan

Program Bina Lingkungan, dengan Surat Edaran Menteri Negara BUMN nomor :



SE-04/MBU/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang bantuan PKBL-BUMN untuk

pangan tahun2008. Menindak lanjuti Keputusan Menteri BUMN di atas maka

salah satu BUMN yang ada di Propinsi Lampung yaitu PT. Perkebunanan

Nusantara VII ikut berperan dalam memberdayakan masyarakat dengan

menyisihkan sebagian kecil laba perusahaan untuk membantu modal usaha kecil

yang ada dalam wilayah Propinsi Lampung termasuk usaha tanaman pangan dan

hortikultura.

Bila ditinjau dari segi wilayah, Propinsi Lampung merupakan salah satu daerah

yang sangat memungkinkan untuk mengembangkan tanaman cabai merah.

Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas tanaman cabai merah di

Propinsi Lampung tahun 2003 – 2007 dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Luas panen, produksi dan produktivitas tanaman cabai merah di
Propinsi Lampung Tahun 2003-2007

Tahun
Luas Areal

(ha)
Produksi

(ton)
Produktivitas

(ton/ha)

2003 3.110 8.123 2,61
2004 4.051 11.020 2,72
2005 3.996 12.545 3.13
2006 4.648 15.724 3,38
2007 4.829 15.229 3,15

Sumber: Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, 2008

Dilihat dari Tabel 2 di atas tampak bahwa luas panen tanaman cabai merah di

Propinsi Lampung tahun 2003-2007 berfluktuasi. Fluktuasinya luas areal tanaman

cabai merah mengakibatkan fluktuasinya produksi cabai merah yang dihasilkan.

Cabai merah di Propinsi Lampung dihasilkan oleh setiap daerah/kabupaten.

Perkembangan luas, produksi dan produktivitasnya dapat di lihat pada Tabel 3.



Kabupaten/
kota Ha

2005
Ton ton/ha Ha

2006
Ton ton/ha Ha

2007
Ton ton/ha

L. Barat 1.944 9.524 4.90 728 3.613 4.96 415 2.704 6,52
Tanggamus 737 1.928 2.62 565 1.728 3.06 1.116 2.862 2,56

L. Selatan 1.212 2.332 1.92 1.496 3.302 2.21 1.027 5.542 5,39

L. Timur 272 498 1.83 447 791 1.77 479 1.398 2,92

L. Tengah 558 1.125 2.02 3.00 5.00 1.67 629 1.273 2,02

L. Utara 697 897 1.29 498 804 1.61 610 510 0,84
Way Kanan 309 339 1.10 231 386 1.63 181 205 1,13

Tlg Bawang 562 747 1.33 180 481 2.67 309 640 2,07

B. Lampung 54 154 2.85 79 130 1.65 46 48 1,04

Metro 31 81 2.61 24 90 3.75 17 46 2,71
Jumlah 6.376 17.625 22.47 4.251 11.330 24.98 4.829 15.228 27,2

Tabel 3. Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas cabai merah
menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung Tahun 2005–2007

Sumber :Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, 2008.

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa Kabupaten Tanggamus menduduki peringkat

kedua dalam menghasilkan cabai merah setelah Lampung Barat. Namun bila

dilihat pada tahun terakhir produktivitas cabai merah Kabupaten Tanggamus lebih

rendah dibandingkan Kabupaten Lampung Selatan.

Salah satu daerah penghasil cabai merah terbesar di Kabupaten Tanggamus adalah

Pringsewu. Pringsewu merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanggamus dan

cukup potensial untuk terus dikembangkan. Selain keadaan tanahnya yang cocok

untuk usahatani cabai merah, juga masih banyak terdapat lahan yang dapat

diusahakan untuk usahatani cabai merah.

Di Kabupaten Pringsewu sendiri terdapat Kecamatan yang memiliki luas tanam

komoditas cabai merah terbesar, salah satunya adalah Kecamatan Adiluwih. Luas

lahan, produksi dan produktivitas tanaman cabai merah per Kecamatan di

Kabupaten Pringsewu tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 4.



Tabel 4. Luas panen, produksi dan produktivitas cabai merah per Kecamatan di
Kabupaten Pringsewu tahun 2007

No Kecamatan Luas Areal Produksi Produktivitas
(ha) (ton) (ton/ha)

1 Gading Rejo 44 440 10
2 Pringsewu 10 46 4,6
3 Sukoharjo 17 128 7,53
4 Pardasuka 75 379 5,05
5 Pagelaran 110 495 4,5
6 Adiluwih 58 580 10
7 Ambarawa - - -
8 Banyumas 4 30 7,5

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, 2008.

Tabel 4 menunjukan bahwa produktivitas cabai merah di Kecamatan Adiluwih

tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu10 ton/ha. Tinggi  rendahnya

produksi cabai merah yang dihasilkan akan menentukan besarnya pendapatan

usahatani yang diperoleh petani selaku pengelola. Selain itu tinggi rendahnya

produksi juga sangat ditentukan oleh jumlah dan kombinasi sarana produksi yang

digunakan.

Produksi dan pendapatan usahatani cabai merah di Kecamatan Adiluwih masih

dapat ditingkatkan melalui penambahan sarana produksi, namun dengan

menambah sarana produksi berarti juga menambah modal usahatani cabai merah.

Sedangkan modal merupakan kendala bagi petani Kecamatan Adiluwih untuk

meningkatkan produksi cabai merah. Jadi modal dari luar usahatani berupa kredit

sangat dibutuhkan petani untuk tujuan produksi.

Menurut Mubyarto (1989), kredit sangat dibutuhkan masyarakat karena kredit

memberikan manfaat pada pelaku usaha pertanian terutama yang menjalankan

skala usaha kecil. Pertama, kredit merupakan modal kerja bagi pelaku usaha

pertanian yang memiliki keterbatasan modal sendiri. Kedua, kredit dapat menjadi



pendorong bagi pelaku usaha pertanian untuk mandiri sehingga terlepas dari

ketergantungan pada pedagang perantara maupun tengkulak yang merugikan

petani. Namun demikian, ketersedian kredit untuk pembiayaan pertanian masih

sangat minim.

Kecamatan Adiluwih sangat potensi untuk menghasilkan cabai merah, maka PT.

Perkebunan Nusantara VII mengadakan kemitraan dengan petani cabai merah

yang ada di dalam wilayah Kecamatan Adiluwih dengan tujuan untuk

meningkatkan produksi cabai merah. Kerjasama tersebut diawali dengan Surat

Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (persero) dengan no :

7.13/Kpts/001/2008 tanggal 03 januari 2008 tentang pelaksanaan pedoman

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program

bina lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero).

Kerjasama PT. Perkebunan Nusantara VII (persero) Lampung, pengelola bagian

kemitaran dengan petani berupa bantuan modal usaha dalam bentuk kredit

usahatani, ini dilakukan dengan membuat kesepakatan pinjam meminjam antara

kedua belah pihak dengan pasal-pasal yang diatur. Bantuan modal tersebut

diberikan dalam bentuk uang tunai yangt diharapkan dapat digunakan petani

untuk membeli sarana produksi dan upah tenaga kerja guna meningkatkan

produksi dan pendapatan usahatani cabai cabai.

Masa pinjaman yang diberikan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara VII

(Persero) selama 12 (dua belas) bulan yang akan dikembalikan setelah panen,

dengan beban jasa/bunga 3% per tahun atau 0,25% per bulan. Adapun persyaratan

yang harus dipenuhi petani cukup memudahkan petani dalam memperoleh



pinjaman. Hal inilah yang membuat petani berminat untuk mengajukan pinjaman

kepada PT.Perkebunan Nusantara VII (persero).

Awal kegiatan pada musim tanam cabai merah 2008 dengan jumlah petani

sebanyak 21 orang dengan jumlah  modal yang di salaurkan sebesar Rp

10.000.000,- per orang. Pada musim tanam 2009 PT. Perkebunan Nasional VII

(persero) merencanakan perluasaan pengembangan bantuan modal terhadap petani

cabai merah, namun yang menjadi masalah adalah apakah modal bantuan berupa

kredit usahatani cabai merah dapat meningkatkan peroduksi dan pendapatan

petani dalam usahatani cabai merah serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi

pengembalian modal bantuan (kredit). Besarnya produksi dan pendapatan petani

akan dijadikan PT. Perkebunan Nusantara VII sebagai indikator keberhasilan

program bina lingkungan atau dengan kata lain kemampuan petani

mengembalikan modal bantuan (kredit). Oleh sebab itu, perlu diteliti dampak

pemberian kredit usahatani cabai merah oleh PT. Perkebunan Nusantara VII

terhadap produksi dan pendapatan petani cabai merah.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui

apakah usahatani tersebut telah efisien secara ekonomi atau belum. Secara rinci

permasalahan dalam usahatani cabai merah di Propinsi Lampung dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh manakah pendapatan cabai merah petani penerima kredit dengan

petani non kredit di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.



2.   Apakah pemberian kredit kepada petani cabai merah berpengaruh terhadap

produksi cabai merah di Kecamatan Adiluwih.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1.   Untuk mengetahui perbedaan pendapatan usahatani cabai merah petani penerima

kredit dan petani non kredit di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

2.   Untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit terhadap produksi cabai merah petani

kredit penerima PKBL di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

C. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Petani, sebagai bahan masukan dalam pengelolaan modal dan pinjaman

usahatani cabai merah.

2. PT.Perkebunan Nusantara VII yaitu sebagai bahan informasi dalam

merumuskan kebijakan peminjaman kredit sebagai usaha peningkatan

produksi dan pendapatan usahatani tanaman cabai merah.

3. Peneliti lainnya sebagai bahan pertimbangan dan informasi untuk peneliti sejenis.


