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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Pembangunan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan merupakan 

bagian dari pembangunan nasional. Secara umum posisi sektor perkebunan dalam 

perekonomian nasional mempunyai fungsi ganda.  Selain bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan petani juga terkait dengan upaya untuk membuka 

kesempatan kerja, peningkatan eksport, pemenuhan kebutuhan bahan baku 

industri dalam negeri serta pemerataan pembangunan dan penciptaan 

pertumbuhan ekonomi regional suatu daerah.  Era baru pertanian ke depan 

menghendaki orientasi pada pencapaian nilai tambah, pendapatan, serta 

kesejahteraan petani sebagai acuan utama dalam pembangunan pertanian melalui 

peningkatan dalam usahatani (Hafsah, 2003). 

 

Fauziyah (2010) mengemukakan bahwa dalam pembangunan pertanian sumber 

daya alam, sumberdaya manusia teknologi dan kelembagaan merupakan empat 

faktor penggerak ( four prime movers). Keempat faktor tersebut merupakan syarat 

kecukupan (sufficient condition) untuk mencapai performance pembangunan yang 

dikehendaki, artinya apabila satu atau lebih dari faktor tersebut tidak tersedia atau 

tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan maka tujuan untuk mencapai 
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performance tertentu yang dikehendaki seperti produksi tembakau dan 

kesejahteraan petani tidak akan dapat terwujud. 

 

Tanaman perkebunan disebut sebagai komoditas masa depan yang menjanjikan 

dan memiliki berbagai keuntungan. Salah satu tanaman perkebunan yang 

memiliki nilai komersial adalah tanaman tembakau. Umumnya tembakau cocok 

ditanam di daerah yang beriklim panas atau sedang sehingga dapat menghasilkan 

jenis-jenis tembakau yang istimewa dengan keadaan setempat. Meskipun 

tembakau termasuk tropis, daerah penanamannya sangat luas, mulai dari daerah 

panas seperti Indonesia, sampai daerah yang beriklim dingin seperti Norwegia. 

Tembakau juga merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang 

sangat tinggi.  

 

Pada sektor agroindustri menunjukkan bahwa produksi rokok Indonesia yang 

berbahan baku tembakau selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa dewasa ini merokok bukan hal yang dilakukan 

oleh kaum laki-laki namun para wanita dan remaja sehingga berdampak adanya 

permintaan dalam jumlah besar dengan kata lain juga akan memacu peningkatan 

permintaan tembakau dalam jumlah besar. 

Kebutuhan tembakau untuk industri rokok sangat besar, hal ini akan berdampak 

pada perkembangan perekonomian rakyat khususnya bagi petani tembakau 

maupun masyarakat yang bergerak di bidang perkebunan, perdagangan maupun 

industri rokok. Sesuai dengan proses pengolahannya, mayoritas tembakau rakyat 

merupakan tembakau rajangan yang diusahakan oleh petani sedangkan tembakau 

lainnya seperti tembakau virginia umumnya dikelola oleh perusahaan negara 
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(PTPN X), perusahaan swasta asing seperti PT Ekspor Leaf Indonesia serta 

perusahaan rokok tertentu dalam areal yang relatif terbatas. 

 

Dalam perkembangannya tanaman tembakau diusahakan secara cukup meluas 

oleh petani rakyat baik di Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur) dan di Luar Jawa 

(Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan) yang kemudian sekarang mulai 

dikembangkan di Lampung. Pengusahaan tembakau oleh petani rakyat terutama 

ditujukan untuk ekspor. Luas areal tanaman perkebunan rakyat dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Luas areal tanaman perkebunan rakyat Provinsi Lampung tahun 2011 

(ha) 

 
Jenis 

Tanaman 

Komposisi Luas Areal (ha)  

TBM TM TR Jumlah 

Kopi Robusta 10.004 145.022 8.097 163.123 

 Kopi Arabika - 70 20  90 

Lada 8.814 47.414 7.392 63.620 

Cengkeh 1.814 3.664 1.811 7.289 

Karet 28.824 44.801 1.825 75.450 

Kelapa Dalam 12.371 108.182 7.468 128.021 

Tebu - 12.380 - 63.620 

Tembakau - 452 - 452 

Vanili 138 313 76 527 

Kayu Manis 633 953 241 1.827 

Kapuk  233 1.462 140 1.835 

Kelapa Hibrida 497 1.936 896 3.329 

Kakao 17.149 24.326 1.042 42.427 

Kelapa Sawit 24.196 55.511 831 80.538 

 

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 2011 

 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa luas areal tanaman tembakau menempati urutan 

kedua terendah setelah kopi arabika. Hal ini mengindikasikan bahwa luasan areal 

tembakau di Lampung masih tergolong rendah apabila kita bandingkan dengan 

luasan areal tanaman perkebunan lainnya. Selain itu tingkat permintaan tembakau 

sebagai bahan baku utama rokok cukup besar. Melihat adanya potensi yang besar 
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yang dimiliki oleh Provinsi Lampung, pemerintah mencanangkan upaya  

pengembangan tanaman tembakau di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung . 

 

Kondisi petani tembakau yang sangat lemah, baik dalam hal manajemen dan 

profesionalisme, serta terbatasnya akses terhadap permodalan, teknologi dan 

jaringan pemasaran, maka diperlukan peran serta pengusaha besar (pemilik 

modal) untuk membantu mengembangkan usahatani petani kecil dalam bentuk 

kemitraan. Oleh karena itu pengembangan usahatani tembakau di Provinsi 

Lampung dikelola secara kemitraan. Menurut Hafsah (2003), kemitraan usaha 

merupakan suatu bentuk kerjasama yang tepat untuk mengatasi permasalahan. 

Dampak dari program kemitraan diharapkan tidak hanya menguntungkan para 

pelaku ekonomi atau perusahaan saja, melainkanjuga harus membawa dampak 

positif bagi seluruh kehidupan petani. Hubungan kemitraan diharapkan dapat 

menyelesaikan segala permasalahan, seperti dalam hal permodalan, teknologi, 

saprodi, penetapan harga serta pemasaran hasil dengan mendapat bantuan dari 

pihak luar. 

 

Kemitraan yang terjalin diartikan sebagai kerjasama yang sinergis antara dua 

belah pihak untuk melaksanakan suatu kegiatan usahatani tembakau. Hasilnya, 

para pemasok dan petani yang menjadi mitra telah senantiasa sanggup memasok 

tembakau yang berkualitas bagi fasilitas produksi perusahaan pengelola. Program 

kemitraan PT Export Leaf Indonesia (ELI)  bertujuan untuk membantu para petani 

mengembangkan usaha pertanian tembakau berkualitas yang berkesinambungan.  

Kondisi Provinsi Lampung sangat cocok untuk ditanami tembakau. Tembakau 

merupakan tanaman yang mampu menjadi tanaman sela musim panas yang bisa 
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ditanam di areal persawahan. Sehingga pada saat petani padi sawah tidak 

mendapat jatah air untuk bercocok tanam padi sawah, maka lahan sawah tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk budidaya tembakau. Oleh karena itu pengembangan 

tembakau secara kemitraan ini diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan 

petani yang biasanya hanya menanam tanaman palawija serta kacang-kacangan 

pada saat musim kemarau. Luas areal dan produksi menurut kabupaten dan kota 

di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Luas areal dan produksi menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung 

tahun 2011 (ha) 

 
Kabupaten/Kota Luas Areal (ha) Produksi Daun Kering 

Tembakau (ton) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

Lampung Timur 159 145   0,91 

Lampung Tengah 162 140 0,86 

Lampung Utara   25   18 0,72 

Way Kanan      15      8 0,53 

Pesawaran     6      2 0,33 

Pringsewu   91    41 0,45 

Provinsi Lampung 452 354 0,78 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, 2011 

 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki 

areal tembakau terluas yaitu dengan luas areal sebesar 162 ha kemudian 

dilanjutkan oleh Kabupaten Lampung Timur yang memiliki luas areal sebesar 159 

ha. Namun dari segi produksi Kabupaten Lampung Timur memiliki tingkat 

produksi tertinggi yaitu sebanyak 145 ton dan urutan produksi tertinggi kedua 

yaitu Kabupaten Lampung Tengah dengan tingkat produksi sebanyak 140 ton. 

Disamping itu wilayah Lampung Timur juga sangat sesuai untuk budidaya 

tembakau. Kabupaten Lampung Timur sudah mengembangkan tembakau di 

berbagai kecamatan. 
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Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu dari 6 kabupaten wilayah 

pengembangan tembakau di Provinsi Lampung yang animo masyarakat untuk 

menanam tembakau sangat besar hal ini dapat diketahui dari data perkembangan 

areal pada musim tanam tahun terakhir 2011 meningkat sampai 112% (159 ha) 

dibandingkan empat tahun yang lalu yaitu tahun 2009 (75 ha). Namun disisi lain 

produktivitas tembakau masih tergolong rendah yaitu sebesar 0,78  ton per hektar 

sedangkan kebijakan pemerintah atas sasaran intensifikasi tembakau yaitu sebesar 

1,2 ton per hektarnya (Larsito,2005). 

 

Rendahnya produktivitas tembakau rakyat secara teknis dipengaruhi oleh berbagai 

faktor produksi iklim cara budidaya serta keterbatasan modal / pendapatan petani  

sehingga petani belum mengalokasikan faktor-faktor produksi secara efisien. 

Menurut Prabowo (2007), untuk memperoleh pendapatan bersih suatu usahatani 

atau bisnis harus dapat menguasai modal dan pada umumnya usaha tani 

memerlukan investasi modal yang cukup besar dibandingkan bisnis lain (non 

pertanian) untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang sama karena alasan ini 

proses memperoleh modal menjadi sangat penting dan pendapatan didasarkan atas 

produksi dan harga yang normal. 

 

Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat baik 

dikembangkan di Kabupaten Lampung Timur dalam mensejahterakan petani. Hal 

itu yang membuat pemerintah Kabupaten Lampung Timur bekerjasama dengan 

PT Eksport Leaf Indonesia sejak 4 tahun lalu untuk mengembangkan 

komoditasyang cukup menjanjikan tersebut. Usahatani yang dilakukan oleh petani 

tembakau di Kabupaten Lampung Timur sekaligus menjadi sumber penghasilan. 
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Meskipun pada saat ini sudah dikeluarkan kampanye anti rokok seperti yang 

tertuang dalam PP No. 81/ 1999 tentang pengaruh rokok bagi kesehatan, PP 

No.38 / 2000 yang merupakan penyempurnaan dari PP No. 81/ 1999, serta PP No. 

19 / 2003 tentang pembatasan kadar nikotin dalam rokok, namun bagi petani 

tembakau di Kabupaten Lampung Timur keadaan ini tidak menyurutkan mereka 

untuk tetap menanam tembakau, bahkan dari tahun ke tahun ada kecenderungan 

terjadi peningkatan luas areal tanam selama penggalakkan budidaya tembakau di 

Lampung. Ini terjadi karena menurut persepsi para petani menanam komoditas 

tembakau lebih menguntungkan dibandingkan dengan menanam komoditas lain 

(Dinas Perkebunan, 2012). 

  

B. Perumusan Masalah 

Kabupaten Lampung Timur merupakan produsen tembakau terbesar di Provinsi 

Lampung dengan luas areal dan produksi cukup besar daripada wilayah kabupaten 

lain. Usahatani tembakau di Kabupaten Lampung Timur merupakan hasil kerja 

sama antara PT Export Leaf Indonesia (ELI) dengan petani mitra. Ditinjau dari 

pengembangan areal serta total produksi tembakau di Kabupaten Lampung Timur 

pada beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa animo petani dalam usahatani tembakau masih cukup besar . 

Namun produktivitas yang dihasilkan masih tergolong rendah apabila 

dibandingkan dengan sasaran kebijakan pemerintah mengenai intensifikasi 

tembakau. Hal tersebut merupakan  indikasi bahwa produksi tembakau di 

Kabupaten Lampung Timur belum efisien. Produktivitas yang rendah 

berpengaruh pada penerimaan dan pendapatan yang  diperoleh petani. 
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Berdasarkan kondisi tersebut, maka dibutuhkan cara untuk meningkatkan 

produktivitas yaitu dengan meningkatkan tingkat efisiensi penggunaan faktor-

faktor produksi pada usahatani tembakau. 

Dari segi ekonomi, ciri yang sangat penting pada petani kecil adalah terbatasnya 

sumberdaya dasar tempat ia berusahatani. Pada umumnya, petani  hanya 

menguasai sebidang lahan kecil, kadang-kadang disertai ketidakpastian dalam 

pengelolaannya. Lahannya sering tidak subur dan terpencar-pencar dalam 

beberapa petak. Bersamaan dengan itu, petani juga tidak dapat menentukan harga 

karena harga hanya dapat ditentukan oleh perusahaan yang bermitra dengan para 

petani, sehingga berpengaruh terhadap areal serta pendapatan dari usaha tani 

tembakau rakyat. 

 

Luas areal tanaman tembakau disesuaikan dengan kebutuhan tembakau oleh 

perusahaan pengelola dan diharapkan terjadi keseimbangan antara jumlah 

kebutuhan dengan jumlah produksi tembakau, sehingga dengan demikian akan 

memperbaiki harga tembakau dan tingkat pendapatan petani tembakau. Oleh 

karena itu, peran kemitraan antara PT Export Leaf Indonesia (ELI) dengan petani 

mitra tembakau juga diharapkan lebih mampu menciptakan perbaikan pendapatan 

dan kesejahteraan petani mitra.  Dengan demikian dapat diambil manfaat yang 

sesungguhnya dari hadirnya kemitraan untuk dapat memperbaiki kesejahteraan 

petani yang bermitra dengan PT Export Leaf Indonesia (ELI). 

 

Dalam upaya pengembangan tembakau selain menghadapi permasalahan seperti 

produktivitas rendah, harga faktor produksi (upah tenaga kerja, harga bibit, harga 

pupuk, harga pestisida) juga setiap tahun hampir dipastikan naik dan harga 
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tembakau berfluktuasi tidak menentu, cara budidaya yang kurang maju, serta 

terbatasnya penguasaan lahan garapan usahatani yang tersedia.  Oleh karena itu 

petani dituntut untuk dapat memanfaatkan sumberdaya yang terbatas secara 

efisien. 

 

Permasalahan mengenai produktivitas terkait dengan efisiensi. Efisiensi dapat 

mempengaruhi tingkat produksi dengan menunjukkan pada seberapa besar output 

maksimum dapat dihasilkan dari tiap atau kombinasi input yang tersedia. Petani 

dapat dikatakan efisien jika menghasilkan output dengan kuantitas yang sama 

tetapi penggunaan input yang lebih sedikit dari petani lainnya atau menggunakan 

kuantitas dan kombinasi yang sama tetapi menghasilkan output yang lebih banyak 

dari petani lainnya.  

 

Teknik budidaya yang dilakukan petani, termasuk penggunaan dari faktor-faktor 

produksi mempengaruhi efisiensi teknis dari suatu usahatani. Jika semakin tinggi 

efisiensi petani, maka inefisiensinya semakin kecil. Adanya pengaruh terhadap 

efisiensi ini terlihat dari kondisi terdapatnya gap atau kendala yang membuat 

petani tidak mampu memperoleh output yang seharusnya diperoleh dari kegiatan 

usahatani. Jadi, perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang  mempengaruhi 

efisiensi. Jika efisiensi tinggi maka pendapatan yang diterima petani semakin 

maksimal. Meningkatnya produktivitas ini, maka berpengaruh pada penerimaan 

dan pendapatan yang petani peroleh. Oleh karena itu penelitian tentang efisiensi 

produksi tembakau sangat relevan untuk dilakukan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 
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(1) Bagaimana kemitraan yang terjadi pada usahatani tembakau di Kabupaten 

Lampung Timur? 

(2) Bagaimana efisiensi produksi usahatani tembakau di Kabupaten Lampung 

Timur? 

(3) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis usahatani 

tembakau di Kabupaten Lampung Timur? 

(4) Berapa besarnya pendapatan petani tembakau di Kabupaten Lampung Timur? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

(1) Mengkaji kemitraan yang terjadi pada usahatani tembakau di Kabupaten 

Lampung Timur. 

(2) Menganalisis efisiensi produksi usahatani tembakau di Kabupaten Lampung 

Timur. 

(3) Mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi teknis 

usahatani tembakau di Kabupaten Lampung Timur. 

(4) Menghitung besarnya pendapatan usahatani tembakau di Kabupaten 

Lampung Timur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penelitian ini adalah: 

(1) Sebagai pertimbangan petani dalam menjalankan kegiatan usahataninya. 
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(2) Sebagai pertimbangan bagi instansi terkait dalam penentuan kebijakan dan 

pengambilan keputusan. 

(3) Sebagai pembanding dan referensi bagi peneliti lain yang melakukan 

penelitian sejenis. 


