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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar  Belakang 

Perkembangan ilmu dan teknologi kini semakin canggih, hal ini menuntut 

manusia melakukan terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan hidup, demikian 

halnya dengan hasil pertanian yang seiring waktu juga mengalami kemajuan 

dalam hal pertanian. Salah satu dampak pesatnya perkembangan industrialisasi 

yang mana terdapat beberapa kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang 

banyak menghasilkan komoditi buah nanas dan memiliki bebrapa industri keripik 

nanas yang tergabung di dalamnya (Adiwijaya, 2013). 

Nanas merupakan komoditas andalan dalam perdagangan buah tropis yang 

menempati urutan kedua terbesar setelah pisang. Indonesia merupakan produsen 

terbesar kelima setelah Brazil, Thailand, Filiphina dan Cina. Penyebaran tanaman 

nanas di Indonesia hampir merata terdapat di seluruh daerah, karena tanaman 

nanas mempunyai potensi yang cerah dalam pengembangannya antara lain lahan, 

agroklimat dan topografinya yang mendukung, tanaman nanas dapat tumbuh pada 

segala jenis tanah yang digunakan dalam pertanian, nilai ekononominya, dapat 

menyerap tenaga kerja serta dapat juga digunakan sebagai unsur pendukung 

konservasi lahan (Purmono, 2008). 

Menurut Puspita (2004), rendahnya produksi nanas di Riau disebabkan 

oleh beberapa faktor antara lain budidaya nanas masih dilaksanakan secara 

konvensional, pemeliharaan yang tidak intensif dan adanya serangan hama dan 

penyakit (Puspita, 2004). Produksi buah nanas di Indonesia mengalami 

peningkatan dari tahun 2013 sampai 2016 yaitu 1.882.802 ton, 1.835.483 ton dan 

1.729.600 ton, kemudian mengalami penurunan yaitu 1.396.141. Produksi nanas 

mengalami penurunan sebesar 19,28% meskipun luas lahan pertanian nanas 

mengalami kenaikan sebesar 3,32% namun produktifitasnya mengalami 

penurunan sebesar 21,88% (Badan Pusat Statistik, 2017) 

Kabupaten Kampar merupakan bagian wilayah Provinsi Riau yang 

memiliki potensi untuk pengembangan komoditas nanas. Sentra produksi tanaman 

nanas Kabupaten Kampar berada di Kecamatan Tambang yaitu di Desa Kualu 
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Nenas dan Desa Rimbo Panjang dengan rata-rata produksi masing-masingnya 

sebesar 875 ton/hektar dan 1,6 ton/hektar (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Kampar, 2012). 

Arifin (2001) dalam Nasution (2008) mengatakan, luas lahan garapan atau 

areal tanam dan panen buah-buahan Indonesia secara rata-rata relatif kecil. Sifat 

musiman yang terlalu besar, manajemen usahatani yang sangat sederhana dan 

terkesan seadanya karena lebih banyak sebagai usaha sampingan, dan lain-lain. 

Akibatnya produksi dan produktivitas sangat kecil dan sangat beragam dari satu 

tempat ke tempat lainnya (Arifin, 2001). 

Potensi nanas Indonesia cukup baik tetapi masih belum diupayakan secara 

optimal karena tingkat persaingan yang tinggi dengan produk hortikultura lain, 

masih rendahnya kualitas dan kuantitas pasokan nanas lokal serta informasi harga 

dan pasar masih belum secara transparan sampai ke tingkat petani. Secara umum 

beberapa ciri yang melekat pada pengembangan nanas adalah pengembangan 

yang kurang terencana, petani mengusahakan suatu tanaman lebih pada informasi 

harga pada musim-musim sebelumnya, sementara keseimbangan jumlah pasokan 

dan permintaan belum dapat diantisipasi dengan baik (Lubis dkk., 2014).  

Kabupaten Kampar merupakan bagian wilayah Provinsi Riau yang 

memiliki potensi untuk pengembangan komoditas nanas. Sentra produksi tanaman 

nanas Kabupaten Kampar berada di Kecamatan Tambang yaitu di Desa Kualu 

Nenas dengan luas lahan produktif lebih kurang 600 ha rata-rata produksi nanas 

segar hamper 4 ton perhari (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kabupaten Kampar, 2012). 

Tiga kemungkinan cara untuk meningkatkan produksi yaitu menambah 

luas lahan, mengembangkan dan mengadopsi teknologi baru, dan menggunakan 

sumber daya yang tersedia secara lebih efisien. Peningkatan produksi nanas 

melalui penambahan luas lahan lebih sulit dilakukan karena dengan pertambahan 

jumlah penduduk telah meningkatkan konversi lahan pertanian menjadi lahan 

pemukiman dan industri. Akhirnya, peningkatan produksi nanas hanya dapat 

dilakukan melalui dua kemungkinan cara yaitu mengembangkan dan mengadopsi 

teknologi baru dan menggunakan sistem budidaya dan sumber daya yang tersedia 

secara lebih efektif dan efisien (Bakhsh et al., 2006 dalam Lubis dkk, 2014) 
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Pemasaran hasil produksi nanas tak terlepas dari margin pemasaran. 

Analisis margin pemasaran dipergunakan untuk menganalisis pemasaran produk 

mulai dari petani produsen sampai di tangan konsumen akhir. Margin pemasaran 

yang terbentuk pada setiap saluran disebabkan oleh biaya-biaya yang timbul 

akibat aktivitas pemasaran yang dilakukan serta keuntungan yang diperoleh setiap 

lembaga pemasaran Semakin banyak lembaga yang terlibat, semakin besar pula 

margin pemasarannya dan mengakibatkan tingginya perbedaan harga ditingkat 

petani dan konsumen (Rahmawati, 2013). 

 Nanas yang dihasilkan oleh petani di Desa Kualu Nenas dipasarkan 

melalui beberapa saluran pemasaran seperti dijual langsung ke pedagang 

pengumpul desa (PPD), pedagang besar, tengkulak dan konsumen langsung. 

Penelitian Surahman dan Kusnadi (2016) mengatakan bahwa saluran pemasaran 

yang melibatkan petani - pedagang besar – konsumen merupakan saluran 

pemasaran yang lebih efisien karena memiliki nilai margin pemasaran yang lebih 

rendah dan farmer’s share yang relatif lebih tinggi.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petani dan pedagang nanas, 

harga yang diterima petani berkisar antara Rp. 2.500 sampai dengan Rp. 3.500 per 

buah. Sementara itu harga nanas di tingkat konsumen mulai dari Rp. 3.500 sampai 

dengan Rp. 5.500 per buah. Berdasarkan informasi tersebut terdapat perbedaan 

harga yang diterima oleh petani dengan yang dibayarkan oleh konsumen.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Usahatani Budidaya Nanas di Desa Kualu 

Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” untuk melihat sejauh mana 

efisiensi faktor produksi nanas yang dilakukan oleh para pelaku usaha tani nanas.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Analisis keuntungan secara ekonomi yang didapat petani dari hasil 

budidaya nanas 

2. Hubungan pemilihan varietas terhadap tingkat pendapatan petani nanas 

 

 



4 
 

1.3.  Manfaat Penelitian 

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:  

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi petani nanas dalam upaya 

melakukan sistem budidaya, kelayakan dan pengembangan usahatani 

nanas.  

2. Sebagai sarana pengembangan wawasan dan pengembangan kemampuan 

analitis terhadap masalah-masalah praktis yang ada khususnya tentang 

budidaya tanaman nanas. 

3. Sebagai tambahan referensi bagi penelitian-penelitian lain. 

1.4. Hipotesis 

  Sistem budidaya nanas berdampak pada kelayakan dan pengembangan 

usahatani nanas di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


