
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara dengan produksi 

nanas terbesar di dunia (FAO, 2015). Indonesia berada pada urutan kelima 

dalam data sepuluh negara dengan kategori jumlah produksi nanas terbesar 

dalam skala internasional (UNCTAD, 2016). Hasil pertanian holtikultura 

Indonesia khususnya pertanian buah nanas memiliki tren hasil produksi yang 

terus meningkat. Nilai produksi buah nanas yang berlimpah dan terus mengalami 

peningkatan merupakan sebuah kondisi yang mendukung bagi terlaksananya 

proses ekspor nanas dari Indonesia ke pasar internasional. 

 

Tabel 1.1: Negara Dengan Produksi Nanas Terbesar Di Dunia 

Negara Produksi (Ton) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Costa Rica 1.956.054 2.312.733 2.468.998 2.616.494 2.685.131 

Brazil  2.206.492 2.205.586 2.365.455 2.546.601 2.361.593 

Filipina 2.198.497 2.169.233 2.246.806 2.397.628 2.458.420 

Thailand 1.894.862 1.966.000 2.539.207 2.400.187 2.209.351 

Indonesia  1.558.196 1.406.445 1.540.626 1.781.894 1.837.155 

China  1.477.332 1.496.172 1.592.429 1.679.306 1.776.361 

India  1.341.000 1.386.800 1.415.000 1.500.000 1.571.000 

Nigeria  1.000.000 1.487.350 1.400.000 1.420.000 1.420.000 

Mexico  749.396 701.746 742.926 759.976 771.942 

Vietnam  500.000 521.589 530.665 576.124 585.120 

Lainnya  5.096.005 5.391.238 5.979.902 6.481.989 6.987.452 

Dunia  19.967.884 21.0444.892 22.876.014 244.160.199 24.785.763 

Sumber: Food and Agriculture Organization (FAO), diolah 2017. 
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Nilai produksi pertanian nanas Indonesia berada pada posisi kelima 

dibandingkan dengan hasil produksi nanas dari Costa Rica, Brazil, Filipina, dan 

Thailand. Secara periodik, dapat terlihat dari tahun 2009 sampai tahun 2014 

angka produksi nanas Indonesia termasuk dalam kategori nilai produksi yang 

selalu mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil produksi negara lain. 

Hasil produksi nanas yang terus meningkat merupakan langkah awal Indonesia 

untuk memiliki peran aktif sebagai pihak “pemasok” nanas di pasar internasional. 

Terbukti selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2015, Indonesia telah 

melaksanakan ekspor nanas ke pasar internasional dalam grafik sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1: Perkembangan Ekspor Nanas Indonesia, 2003-2015 

 

 Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2017. 

Sampai dengan data tahun 2015, volume ekspor nanas Indonesia terus 

mengalami peningkatan, terhitung mulai dari tahun 2013 sebesar 193,945 ton 

dengan nilai ekspor 232,311 U$D. Tahun 2010 merupakan tahun dengan jumlah 

ekspor nanas terendah sepanjang periode tahun ekspor 2003 sampai dengan 
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tahun 2015. Ekspor nanas Indonesia hanya mampu mencapai jumlah 59,009 ton, 

dengan total nilai ekspor senilai 143,484 U$D. Volume ekspor tertinggi terjadi 

pada tahun 2008 sejumlah 278,953 ton dengan nilai ekspor nanas mencapai 

215,764 U$D. Pada tahun 2015 volume ekspor nanas mencapai 183,542 ton 

dengan nilai ekspor sebesar 241,390 U$D. 

Keberhasilan Indonesia untuk melakukan ekspor dan menjadi salah satu 

bagian dari kategori sentra produksi nanas terbesar dunia tidak terlepas dari 

peran dan kontribusi buah nanas dari masing-masing daerah provinsi di seluruh 

Indonesia. Pada tahap selanjutnya, produksi nanas setiap provinsi di Indonesia 

memiliki peran dan kontribusi terhadap produksi buah nanas secara nasional. 

 

Tabel 1.2: Provinsi Sentra Produksi Nanas Di Indonesia 

No Provinsi Produksi (Ton) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

1 Lampung  505,337 585,608 722,621 560,026 534,774 

2 Sumut 183,213 262,089 228,136 237,128 223,128 

3 Jawa Barat 315,016 174,451 95,015 149,815 187,554 

4 Jawa Timur 40,045 196,581 197,165 186,949 171,303 

5 Jambi 67,530 156,369 156,369 218,861 142,846 

6 Jawa tengah 92,953 113,093 113,093 142,073 201,039 

7 Riau 109,374 96,173 96,173 107,438 74,388 

8 Kalbar 73,815 90,570 90,570 86,530 56,177 

9 Sumsel 76,423 57,887 57,887 57,521 57,521 

10 Kaltim  13,929 26,731 26,731 25,637 8,184 

Lainnya 62,991 79,648 99,004 62,584 178,568 

 Indonesia  1,540,626 1,781,894 1,882,802 1,835,483 1,835,483 

 Sumber: Kementerian Pertanian, diolah 2017. 

Lampung memiliki hasil produksi nanas tahun 2015 mencapai jumlah 

534,774 ton. Sumatera Utara pada posisi kedua dengan hasil produksi nanas 
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tahun 2015 sejumlah 223,128 ton. Dari Pulau Jawa diwakili oleh Provinsi Jawa 

Barat dan Jawa Timur sebagai urutan ketiga dan keempat dengan jumlah 

produksi sebanyak 187,554 ton dan 171,303 ton.Sentra produksi nanas yang 

kelima adalah Jambi dengan jumlah produksi nanas tahun 2015 mencapai  

142,846 ton. Sumatera utara dan Kalimantan Timur memiliki produksi nanas 

terendah yakni 57,521 ton dan 8,184 ton di tahun 2015. 

Jawa Timur termasuk dalam urutan sepuluh provinsi penghasil nanas 

terbesar di Indonesia yang memiliki tren hasil produksi nanas yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2011, jumlah hasil produksi 

nanas Jawa Timur meningkat pesat pada tahun 2012 dengan hasil produksi yang 

jauh tinggi dari tahun 2011. Nilai hasil produksi nanas Jawa Timur dari tahun 

2011 sampai dengan tahun 2015 mampu memposisikanya sebagai sentra 

produksi nanas urutan keempat dalam skala nasional. Dibandingkan dengan 

hasil produksi nanas dari provinsi lainkhusunsya pada periode tahun 2012, 

peningkatan hasil produksi nanas yang mencapai jumlah 5 kali lipat dari jumlah 

produksi nanas sebelumnya hanya terjadi di Jawa Timur. 

Kemampuan Jawa Timur menjadi salah satu provinsi sentra produksi nanas 

tidak terlepas dari keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJMD) periode 2005-2015Jawa Timur yang difokuskan pada upaya untuk 

melaksanakan program pengembangan pertanian dan agrobisnis. Melalui 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) tersebut, maka 

secara langsung akan mendorong kemungkinan besar adanya peningkatan 

perhatian pada bidang pertanian khususnya bagi pertanian nanas. Imbas positif 

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) periode 2005-

2015 Jawa Timur yang difokuskan pada upaya untuk melaksanakan program 

pengembangan pertanian dan agrobisnis telah terbukti dengan adanya 

peningkatan hasil produksi nanas dari tahun ke tahun di Provinsi Jawa Timur.  
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Hasil produksi nanas Jawa Timur yang tinggi sepenuhnya didukung oleh 

jumlah tanaman atau pohon yang diusahakan oleh petani nanas di lahan 

pertanian seluruh Provinsi Jawa Timur yang tersedia dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1.3: Jumlah Tanaman Dan Produksi Nanas Provinsi Jawa Timur 

Tahun Nanas 

 Jumlah tanaman 

(Pohon) 

Jumlah Produksi 

(Ton) 

2012 122.325.214 196.581 

2013 105.627.464 197.165 

2014 102.123.308 186.949 

2015 69.969.069 171.303 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Jatim, diolah 2017. 

Jumlah tanaman nanas Provinsi jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 

122.325.214 pohon. Pada tahun 2013 sejumlah 105.6257.464 pohon serta terjadi 

penurunan menjadi 102.123.308 pohon di tahun 2014. Jumlah produksi terjadi 

peningkatan pada tahun 2013 mencapai jumlah 197.165 ton dari tahun 2012 

sebesar 196.581 ton. Pada tahun 2015 angka produksi mencapai 171.303 ton. 

Nilai produksi nanas tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah produksi 

mencapai 197,165 ton. 

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kota dan kabupaten memiliki salah 

satu kabupaten dengan hasil produksi nanas yang unggul dibandingkan dengan 

hasil pertanian yang lain, yakni Kabupaten Kediri. Terhitung dari tahun 2012, 

hasil pertanian nanas Kabupaten Kediri sangat tinggi apabila dibandingkan 

dengan hasil pertanian yang lain khususnya komoditi buah-buahan. Melalui data 

perbandingan 6 jenis buah-buahan yang memiliki nilai produksi tinggi di 

Kabupaten Kediri, terlihat dengan jelas bahwa nanas merupakan jenis buah-

buahan yang memiliki nilai produksi yang tertinggi diantara jenis buah-buah yang 
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lain.Hasil produksi buah nanas di Kabupaten Kediri periode tahun 2011 sampai 

tahun 2015 ditampilkan dalam tabel berikut: 

 

Gambar 1.2: Produksi Buah-Buahan Unggulan Kabupaten Kediri 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kediri, diolah 2017 

Pada tahun 2011 produksi buah nanas 27,98 ton. Pada tahun 2012 

meningkat menjadi 157,45 ton.Peningkatan produksi terus berlanjut sampai 

dengan tahun 2014 yang mencapai 163,80 ton. Pada tahun 2015 angka produksi 

nanas menurun hingga sejumlah 118,32 ton. Kesimpulan yang dapat ditarik 

berdasarkan tampilan grafik diatas adalah produksi nanas Kabupaten Kediri 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 merupakan hasil pertanian buah yang 

paling unggul diantara jenis buah yang lain. 

Melalui perbandingan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri terkait hasil 

produksi nanas Jawa Timur dan produksi nanas Kabupaten Kediri dapat 

disimpulkan bahwa 67 persen produksi nanas Jawa Timur merupakan hasil dari 

produksi nanas Kabupaten Kediri. Artinya, dari total produksi nanas di Jawa 

Timur yang mencapai jumlah 171,303 ton pada tahun 2015, sekitar 115,078 ton 

diantaranya merupakan nanas yang berasal dari produksi lahan pertanian nanas 
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di Kabupaten Kediri. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kediri 

merupakan sentra produksi nanas terbesar yang ada di seluruh Jawa Timur 

dengan nilai kontribusi pada produksi nanas Jawa Timur yang tertinggi dan 

sangat patut untuk diperhitungkan kontribusinya. 

 

Gambar 1.3: Daerah Produksi Nanas Jawa Timur 

 

     Sumber: BPS, diolah 2017. 

Besarnya angka produksi nanas Kabupaten Kediri sepenuhnya didukung 

oleh hasil produksi yang berasal dari lahan pertanian Kecamatan Ngancar. 

Kecamatan Ngancar merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Kediri 

yang memiliki keunikan penggunaan lahan pertanian terbesar untuk produksi 

usahatani nanas. Hal tersebut sepenuhnya didukung oleh jenis lahan pertanian 

yang mayoritas tersedia di Kecamatan Ngancar. Jenis lahan pertanian yang 

terbesar adalah jenis lahan pertanian tanah kering dan tegal. 
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Tabel 1.4: Kecamatan Ngancar Berdasarkan Penggunaan Lahan (Ha) 

No Desa Sawah 
Tegal / tanah 

kering 

Bangunan 

dan 

pekarangan 

1 Bedali 127.20 423.20 80.30 

2 Margourip 144.10 532.58 46.50 

3 Manggis - 307.40 183.40 

4 Sempu - 45.00 104.70 

5 Sugihwaras - 209.40 38.50 

6 Ngancar - 92.40 85.50 

7 Pandantoyo 115.50 9.96 104.20 

8 Kunjang  316.00 116.00       122.00 

9 Jagul  114.00 129.20 16.80 

10 Babadan  - 168.00 29.10 

Jumlah 816.80 2,324.90 810.80 

Sumber: Kecamatan Ngancar Dalam Angka, diolah 2017. 

Berdasarkan pada data luas Kecamatan Ngancar tahun 2017, diketahui desa 

dengan lahan tanah kering dan tegal tertinggi adalah Desa Bedali yaitu seluas 

423,20 ha, kemudian Desa Margourip seluas 532,58 ha dan Desa Manggis 

seluas 307,40 ha. Sedangkan, lahan tanah kering dan tegal terkecil berada pada 

Desa Pandantoyo yakni seluas 9,96 ha. Lahan tanah kering dan tegal terkecil 

kedua adalah Desa Sempu dengan luas lahan 92,40 ha. Desa Ngancar memiliki 

luas lahan terkecil ketiga dengan lahan tanah kering dan tegal seluas 92,40 ha. 

Dari keseluruhan Jumlah lahan pertanian tanah kering dan tegal yang ada di 

Kecamatan Ngancar seluas 2,324.90ha, kurang lebih sekitar 722ha lahan 

pertanian yang ada di kawasan Gunung Kelud digunakan sepenuhnya untuk 

lahan pertanian nanas baik jenis nanas madu dan nanas lokal. Nanas madu 

yang berasal dari lahan pertanian Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar 

merupakan satu-satunya produksi nanas madu yang ada di seluruh Jawa Timur. 

Atas dasar kondisi yang demikian, maka Pemerintah Kabupaten Kediri 

mengambil peluang secara fokus dan intensif untuk melakukan pengembangan 

pertanian dan agrobisnis nanas madu hasil pertanian Gunung Kelud tersebut. 
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Upaya Pengembangan Pertanian dan Agrobisnis nanas madu dari Gunung 

Kelud dilakukan melalui pengenalan dan perluasan pemasaran komoditi 

pertanian nanas madu secara aktif dan intensif yang telah diambil alih oleh 

Pemerintah Kabupaten Kediri. Melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian dan 

Perkebunan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten 

Kediri berusaha memperluas dan memperkenalkan nanas madu asli dari 

pertanian Gunung Kelud sebagai maskot pariwisata dan pertanian asli 

Kecamatan Ngancar yang kemudian dikenal luas sebagai nanas “Madu Kelud”. 

Acara tahunan seperti Bursa Buah, Festival Buah, Gunungan Nanas, dan 

Pembukaan pariwisata baru berupa Kampung Nanas Madu dilaksanakan di 

kawasan wisata Gunung Kelud sebagai upaya perluasan pemasaran dan 

memperkenalkan nanas “Madu Kelud” secara menyeluruh. Pada dasarnya upaya 

pembangunan pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki tujuan 

utama untuk meningkatkan pendapatan bagi petani nanas “Madu Kelud” dengan 

strategi perluasan pemasaran yang dilakukan. 

 Sebuah kondisi yang bertolakbelakang dan cenderung tidak sejalan dengan 

upaya Pemerintah Kabupaten Kediri untuk melaksanakan pengembangan 

pertanian dan agrobisnis nanas madu terjadi hingga saat ini. Di mana 

permasalahan yang menjadi perhatian seluruh pihak sampai saat ini adalah 

perihal jumlah petani nanas madu yang relatif sedikit apabila dibandingkan 

dengan jumlah petani nanas lokal. Hal yang menarik dari penelitian ini dapat 

dilihat pada fakta ketidakcocokan antara upaya Pemerintah Kabupaten Kediri 

yang secara intensif melakukan pengembangan pertanian dan agrobisnis nanas 

madu, tetapi ternyata tidak diimbangi dengan angka pastisipasi petani untuk 

menanam nanas madu di lahan pertanian nanas Gunung Kelud. Hal tersebut 

diperkuat dengan data terakhir yang memperlihatkan bahwa rasio persentase 

lahan pertanian nanas madu yang diusahakan petani hanya 18 persen dari total 
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keseluruhan lahan pertanian nanas yang tersedia di Kawasan Gunung Kelud. 

Artinya, dari sekitar 722,20 ha lahan pertanian nanas di Kawasan Gunung Kelud 

hanya sekitar 129 ha yang digunakan untuk pertanian nanas madu sedangkan 

sisanya yang mencapai 500 ha lebih digunakan untuk pertanian jenis nanas yang 

lain (Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngancar (BPP), 2017). 

 

Gambar 1.4: Lahan Pertanian Nanas Gunung Kelud, Kec. Ngancar 

 

     Sumber: BPP Kec. Ngancar, diolah 2017. 

Dalam teori ekonomi mikro, rasionalitas terhadap keuntungan merupakan dasar 

bagi perilaku setiap produsen, begitu pula yang berlaku bagi masyarakat petani 

nanas di Gunung Kelud. Perilaku rasionalitas petani terhadap pendapatan dari 

pertanian nanas “Madu Kelud” yang mempertimbangkan faktor-faktor masukan 

produksi nanas madu adalah alasan utama rendahnya angka partisipasi petani 

pada produksi nanas “Madu Kelud”.  Beberapa faktor masukan produksi nanas 

madu diduga memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan petani untuk 

memproduksi nanas madu. Faktor-faktor produksi seperti luas lahan, biaya 

sarana produksi (biaya saprodi), jumlah tenaga kerja, dan usia petani 

mempengaruhi keputusan produksi petani yang didasarkan pada pengaruhnya 

terhadap nilai pendapatan hasil pertanian nanas “Madu kelud”. 

129 ha

593 ha

nanas madu

nanas lokal
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Lemahnya peningkatan angka partisipasi petani untuk menjadi petani nanas 

madu yang disebabkan oleh faktor produksi dapat dicontohkan sebagai berikut: 

(a) luas lahan, skala lahan pertanian nanas madu masih cenderung pada lahan 

pertanian yang memiliki kuantitas yang sedikit meskipun dari segi kualitas lahan 

pertanian gunung kelud adalah dalam kategori sangat baik. (b) Biaya sarana 

produksi (saprodi), biaya bibit nanas madu yang tinggi mencapai harga Rp. 2500 

per batang. (c) Tenaga kerja, perawatan yang lebih rumit menuntut penggunaan 

sumber daya manusia yang lebih banyak. (d) usia petani, kebanyakan petani 

nanas madu saat ini adalah petani dengan golongan usia muda karena 

didasarkan pada keinginan untuk melakukan perubahan ekonomi, manajemen 

pertanian yang lebih baik, pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. 

Atas dasar fenomena masalah yang terjadi, maka dengan penelitian ini 

diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

petani nanas madu. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan 

bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memberikan solusi kebijakan pertanian 

yang dapat meningkatkan angka partisipasi petani untuk ikut aktif dalam 

pengembangan pertanian dan agrobisnis nanas “Madu Kelud”. Sebab sesuai 

dengan teori pembangunan pertanian, insentif berupa kemudahan untuk 

mendapatkan faktor masukan produksi adalah kewajiban bagi Pemerintah 

(Todaro, 2000). Dengan menggunakan dasar latar belakang fenomena masalah 

yang ada di masyarakat petani nanas madu Gunung Kelud Kecamatan Ngancar, 

maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis faktor-faktor produksi yang 

berpengaruh terhadap pendapatan petani nanas “Madu Kelud”. Sehingga 

penelitian yang dilakukan berjudul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI NANAS “MADU KELUD” (Studi 

Kasus Pada Petani Nanas Madu Gunung Kelud Kecamatan Ngancar Kabupaten 

Kediri). 
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1.2 Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang penelitian, diketahui bahwa Pemerintah 

Kabupaten Kediri telah berupaya melaksanakan program pengembangan 

pertanian dan agrobisnis nanas madu asli dari Gunung Kelud melalui strategi 

perluasan pemasaran. Tetapi kondisi yang tidak sejalan terjadi, di mana angka 

partisipasi petani sangat rendah untuk menjadi petani nanas madu jika 

dibandingkan dengan menjadi petani nanas lokal. Rasionalitas terhadap 

keuntungan dan pendapatan menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah 

petani nanas madu di Gunung Kelud. Faktor masukan dalam produksi pertanian 

nanas madu yang berbeda dengan nanas lokal sehingga mempengaruhi 

pendapatan dinilai sebagai alasan rendahnya partisipasi petani. Sehingga, 

diperlukan sebuah analisis untuk mengetahui pengaruh faktor produksi nanas 

madu terhadap pendapatan petani. Solusi–solusi yang dapat disarankan setelah 

mengetahui hasil penelitian pada masing–masing faktor produksi merupakan 

tujuan akhir dari penelitian. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana pengaruh faktor produksi luas lahan, biaya pupuk, biaya bibit, jumlah 

tenaga kerja, dan usia petani terhadap pendapatan masyarakat petani nanas 

“Madu Kelud” ? 

 

1.3 Tujuan  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

Untuk mengetahui pengaruh masing–masing faktor produksi terhadap 

pendapatan petani nanas “Madu Kelud”, meliputi faktor produksi luas lahan, 

biaya pupuk, biaya bibit, jumlah tenaga kerja, dan usia petani. 

 

 



13 
 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

i. Manfaat praktis 

a. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan kajian 

bagi pemerintah, instansi berwenang untuk mengetahui kondisi nyata 

petani nanas madu di Kecamatan Ngancar dalam pengambilan 

kebijakan terutama yang berkaitan dengan masalah pendapatan 

sehingga dapat tercapai kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup 

petani nanas madu di Gunung Kelud. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah daerah maupun pusat sebagai dasar pengambilan kebijakan 

yang berhubungan dengan penurunan biaya produksi yang harus 

ditanggung petani nanas madu sebagai langkah nyata usaha 

pemerintah menaikkan pendapatan para petani nanas madu di kawasan 

Gunung Kelud. 

ii. Manfaat akademik 

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai contoh kasus 

nyata pengembangan Ilmu Ekonomi khususnya dalam bidang 

pembangunan pertanian melalui pendekatan sektor unggulan dalam 

suatu wilayah tertentu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

b. Sebagai bahan informasi dan wadah referensi mengenai 

pengembangan penelitian ekonomi daerah khususnya bidang kajian 

pembangunan pertanian dalam suatu daerah sehingga dapat 

memperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang lebih sempurna dari 

penelitian-penelitian sebelumnya. 


