
 

 

 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Peningkatan daya saing produk pertanian telah menjadi fokus utama dalam 

program pembangunan pertanian di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam 

program Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Salah satu 

sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 

adalah peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdayasaing dalam memenuhi 

pasar ekspor dan substitusi impor (Kementan 2014). Sektor hortikultura 

merupakan salah satu sub sektor pertanian yang berperan cukup signifikan dalam 

pembangunan ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh beberapa indikator, baik 

perekonomian makro maupun mikro (Ditjen Hortikultura 2014). Budidaya 

hortikultura dapat membuat masyarakat pedesaan melepaskan diri dari belenggu 

kemiskinan melalui produksi dan pertukaran tanaman selain makanan pokok. 

Usahatani di bidang hortikultura tidak hanya dapat menguntungkan secara 

finansial, tetapi juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan membawa 

peningkatan komersialisasi di sektor pedesaan. Selain itu, produk hortikultura 

memiliki peran yang sangat penting untuk memberantas kemiskinan dan 

kelaparan di pedesaan (Braun et al. 2007). 

Komoditas hortikultura mempunyai jenis dan varietas yang sangat beragam. 

Sebanyak 323 jenis hortikultura tersebut, bawang merah merupakan salah satu 

komoditas hortikultura yang mendapat perhatian besar pada level nasional pada 

periode tahun 2015-2019. Selain itu, bawang merah juga merupakan komoditas 

strategis hortikultura yang ditetapkan sebagai komoditas unggulan nasional. 

Penetapan bawang merah sebagai komoditas hortikultura prioritas nasional 

disebabkan bawang merah merupakan komoditas yang mempunyai pengaruh 

besar terhadap inflasi dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan 

perekonomian nasional. Oleh karena itu, agribisnis bawang merah di Indonesia 

tidak terlepas dari campur tangan pemerintah baik pada aspek produksi maupun 

pada aspek perdagangan. Salah satu tujuan pengembangan agribisnis bawang 

merah di Indonesia yaitu pengembangan sentra produksi dan perluasan areal 

tanam (Ditjen Hortikultura 2014). 

Komoditas bawang merah termasuk ke dalam kelompok rempah tidak 

bersubstitusi memiliki nilai ekonomis tinggi dan banyak digunakan sebagai bahan 

utama bumbu dasar masakan di Indonesia serta dimanfaatkan sebagai bahan obat-

obatan. Bahkan bawang merah menjadi komoditas olahan penting dalam bentuk 

bawang goreng seperti yang telah diusahakan oleh beberapa perusahaan dan telah 

dipasarkan di berbagai perusahaan ritel atau supermarket di Indonesia. 

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam memproduksi bawang merah 

yang ditunjukkan dengan produksi bawang merah yang memiliki kecenderungan 

peningkatan dari tahun 2010 sampai 2015 (Gambar 1). Berdasarkan data dari BPS 

(2015), produksi bawang merah nasional mengalami rata-rata peningkatan 

produksi dari Tahun 2010-2015 sebesar 3.93%. Meskipun pada Tahun 2011 dan 

2015 produksi bawang merah mengalami penurunan, namun pada Tahun 2012, 

2013 dan 2014 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 produksi bawang 

merah nasional mengalami penurunan sebesar 14.85%, namun pada Tahun 2012, 
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2013, 2014 berturut-turut mengalami peningkatan sebesar 7.96%, 4.83% dan 

22.08%. Pada Tahun 2015 kembali mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 

0.39%. 

 

 
Sumber : BPS (2015), diolah 

Gambar 1 Produksi bawang merah nasional Tahun 2010-2015 

 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS (2015), konsumsi per kapita 

rumah tangga seminggu cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2010-2015 

(Gambar 2). Meskipun pada Tahun 2011 dan 2013 konsumsi per kapita rumah 

tangga seminggu mengalami penurunan berturut-turut sebesar 6.60% dan 25.28%, 

namun pada tahun 2012, 2014, 2015 mengalami peningkatan sebesar 17%, 

20.45% dan 9.01%. Peningkatan konsumsi bawang merah diperkirakan akan 

meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. 

Berdasarkan pernyataan dari Pasaribu dan Daulay (2013), bawang merah 

merupakan kebutuhan pokok yang menyebabkan elastisitas barang tersebut 

terhadap harga bersifat inelastis atau permintaannya tidak terlalu dipengaruhi oleh 

harga.  

 

 
Sumber : BPS (2015), diolah 

 Gambar 2  Konsumsi per kapita rumah tangga seminggu bawang merah Tahun 

2010-2015  

Data yang terdapat pada BPS (2015) memperlihatkan bahwa impor bawang 

merah berfluktuatif dari Tahun 2005-2015 (Gambar 3). Pada Tahun 2005-2008 

impor bawang merah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan 

kurangnya pasokan bawang merah dalam negeri, sehingga pemerintah melakukan 

kebijakan impor. Kondisi tersebut berbalik pada Tahun 2011-2015 yang 

memperlihatkan bahwa impor bawang merah mengalami penurunan yang 
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signifikan. Sesuai dengan data dari BPS (2015) yang menunjukkan 

kecenderungan peningkatan konsumsi bawang merah per kapita, maka impor 

bawang merah akan selalu terjadi setiap tahunnya jika jumlah pasokan bawang 

merah dalam negeri tidak mengalami peningkatan. Pasaribu dan Daulay (2013) 

menjelaskan bahwa dampak kelanjutan kebijakan atas permasalahan kurangnya 

pasokan produksi bawang merah adalah Indonesia menjadi salah satu negara net 

importir bawang merah. 

 

 

Gambar 3  Impor bawang merah Tahun 2010-2015 

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan produksi bawang merah 

tertinggi pertama di Indonesia (BPS 2015). Sentra produksi bawang merah 

lainnya di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. 

Jumlah produksi bawang merah berturut-turut dari yang tertinggi di Indonesia 

yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (Gambar 4). 

Keempat provinsi sentra produksi bawang merah di Indonesia cenderung 

mengalami peningkatan produksi dari Tahun 2010-2015. Pada Tahun 2011, 

produksi keempat sentra produksi bawang merah mengalami penurunan, 

sedangkan pada Tahun 2012-2014 mengalami peningkatan kecuali Provinsi Jawa 

Barat pada Tahun 2013 yang mengalami penurunan produksi. Pada Tahun 2015, 

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang mengalami peningkatan yang 

signifikan dibandingkan ketiga sentra produksi bawang merah lainnya di 

Indonesia yang mengalami penurunan. 

 

 
Sumber : BPS (2015), diolah 

Gambar 4  Produksi bawang merah nasional dan per provinsi Tahun 2010-2015 
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Fajjriah (2017) menyatakan bahwa bawang merah lebih cocok hidup di 

daerah yang panas. Meskipun bawang merah dapat tumbuh di dataran rendah 

maupun dataran tinggi, namun lebih cocok ditanam di dataran rendah dengan 

ketinggian sekitar 0-400 mdpl. Hal ini dikarenakan dataran rendah lebih banyak 

terkena sinar matahari daripada dataran tinggi. Selain itu, bawang merah sangat 

cocok ditanam di tempat yang kering, panas, dan cerah. Bawang merah dapat 

hidup pada suhu 23
0
C hingga 32

0
C serta dengan kelembaban udara berkisar 50-

70%. Oleh karena itu, daerah-daerah produsen bawang merah di Jawa Tengah 

didominasi oleh daerah-daerah dataran rendah di pesisir pantai utara, antara lain 

Kabupaten Brebes, Kendal, Pati, dan Tegal. Daerah-daerah tersebut merupakan 

daerah yang memiliki karakteristik alam yang sesuai untuk budidaya bawang 

merah. 

Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan produksi bawang merah 

terbesar baik di tingkat provinsi maupun nasional dengan menyumbang produksi 

nasional sebesar 25.33% pada tahun 2015 (Gambar 6). Namun, pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah tidak ingin menggantungkan produksi bawang merah hanya 

di Kabupaten Brebes. Kepala Sie Sayuran dan Tanaman Obat Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dispertan TPH) Jateng Ani Mulyani 

mengatakan bahwa budidaya bawang merah perlu ditambah dan dikembangkan di 

daerah lain selain Kabupaten Brebes. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini terus 

berusaha untuk memperluas budi daya bawang merah ke daerah lain untuk 

mendukung produksi utama di Kabupaten Brebes (Sismanto 2014). 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementan (2014), Kabupaten Pati 

merupakan salah satu kabupaten yang prospektif untuk pengembangan komoditas 

bawang merah. Kabupaten Pati menyumbang produksi nasional sebesar 22 101 

ton atau menyumbang 1.80% dari produksi nasional pada tahun 2015. Namun 

berdasarkan BPS (2015), produksi bawang merah di Kabupaten Pati dari tahun 

2012-2015 cenderung mengalami penurunan (Gambar 5). Pada Tahun 2013, 

produksi bawang merah di Kabupaten Pati mengalami penurunan yang siginifikan 

yaitu 16.71%, kemudian pada Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 7.27%. 

Namun, pada Tahun 2015 produksi bawang merah di Kabupaten Pati kembali 

mengalami penurunan sebesar 4.86%. Kouwenhoven dan Nalla (2016) 

menjelaskan bahwa seluruh rantai nilai yang terdapat pada sektor agribisnis saat 

ini sedang menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yaitu kurangnya 

profitabilitas yang menyebabkan beberapa pemeran agribisnis mengalami 

kebangkrutan. 

 

 
Sumber : BPS (2015), diolah 

Gambar 5 Produksi bawang merah di kabupaten sentra produksi di Jawa Tengah 

Tahun 2010-2015 
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Sesuai dengan data yang terdapat di BPS (2015), produktivitas rata-rata 

bawang merah Tahun 2012-2015 di Kabupaten Pati tergolong tinggi yaitu 

mencapai 8.83 ton/ha. Produktivitas bawang merah di Kabupaten Pati menempati 

urutan kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes yang dikenal sebagai 

sentra produksi utama bawang merah nasional. Produktivitas rata-rata bawang 

merah di Kabupaten Brebes yaitu 9.05 ton/ha. Produktivitas rata-rata bawang 

merah di Jawa Tengah Berturut-turut dari yang tertinggi yaitu Kabupaten Brebes, 

Pati, Kendal dan Demak (Gambar 6). 

 

 
Sumber : BPS (2015), diolah 

Gambar 6 Produktivitas bawang merah di kabupaten sentra produksi Jawa Tengah 

Tahun 2010-2015 

Permasalahan usahatani bawang merah lainnya di Kabupaten Pati yaitu 

belum banyaknya usahatani bawang merah yang dilakukan di Kabupaten Pati. 

Komoditas pertanian utama lainnya yang dikembangkan di dataran rendah dan di 

lahan sawah di Kabupaten Pati yaitu padi. Perbandingan jumlah usahatani bawang 

merah dengan padi yaitu 3:97. Perbandingan luas lahan bawang merah dengan 

padi yaitu 3:97. Padahal menurut Bupati Kabupaten Pati, Haryanto mengatakan 

bahwa bawang merah merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Pati 

yang mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan menjadi andalan 

pendapatan keluarga tani (Julianto 2015). Dalam rangka menghadapi tantangan 

eksternal dalam era globalisasi yang ditandai dengan persaingan, maka petani 

dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Daya saing dalam artian penerapan 

manajemen dan teknologi yang lebih efisien, produk yang lebih bermutu serta 

pemenuhan selera dan permintaan pasar (Gany 1996).  

Tinaprilla (2012) menyatakan bahwa kemampuan dalam mengkombinasikan 

penggunaan input secara teknis pada tingkat biaya minimum, akan berpengaruh 

terhadap efisiensi dari pelaku usaha atau petani. Jika secara teknis proses produksi 

dilakukan secara tidak efisien, maka akan berdampak pada ketidakberhasilan 

mewujudkan produktivitas maksimal. Sedangkan dikatakan secara alokatif proses 

produksi tidak dilakukan secara efisien, yaitu jika proporsi penggunanaan input 

pada komoditas tidak optimum yang diindikasikan dengan produk penerimaan 

marginal yang tidak sebanding dengan biaya marginal input yang digunakan. 

Penggunaan input yang tidak efisien akan berpengaruh pada tingkat produktivitas 

usahatani yang juga akan berpengaruh pada tingkat daya saing komoditas. Selain 

itu, Adiyoga (1999) menjelaskan bahwa terdapat isu inefisiensi yang 

diinterpretasikan sebagai suatu titik atau tahapan dimana tujuan dari pelaku 

ekonomi belum secara penuh dimaksimalkan karena petani melakukan 

penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi. 
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Dinamika sektor pertanian yang ditandai oleh adanya perubahan lingkungan 

teknis dan ekonomis secara terus-menerus, akan menyulitkan petani dalam 

menyesuaikan keputusan-keputusan alokatifnya agar tetap merespon penggunaan 

sumberdaya. 

Pada penelitian ini menganalisis tingkat daya saing bawang merah terhadap 

padi melalui analisis efisiensi teknis dan ekonomis. Jumlah petani yang lebih 

efisien dalam penggunaan input-input produksi maupun harga input produksi 

yang ada akan menunjukkan komoditas yang diteliti lebih berdaya daing 

dibandingkan komoditas pesaingnya. Efisiensi dalam penggunaan input-input 

produksi juga berpengaruh terhadap produktivitas usahatani, sehingga 

penggunaan input produksi yang lebih efisien akan mempengaruhi jumlah 

keuntungan yang diterima oleh petani komoditas tersebut. Adanya jumlah 

keuntungan yang memadai di tingkat petani akan menyebabkan peningkatan 

produksi komoditas yang diusahakan. Keuntungan ekonomis yang memadai 

dalam mengusahakan suatu komoditas berpengaruh terhadap semakin 

meningkatnya jumlah petani yang mengusahakan komoditas tersebut dan 

peningkatan luas area lahan. 

Sistem agribisnis yang berdaya saing tinggi di suatu daerah akan mampu 

memperluas pasar produk yang dihasilkan, yang selanjutnya menjadi umpan balik 

bagi pertumbuhan sistem agribisnis di daerah yang bersangkutan (Irawan 2003). 

Suatu sistem agribisnis yang berdaya saing tinggi adalah sistem agribisnis yang 

mampu efisien dalam penggunaan input-input yang mempengaruhinya, sehingga 

harganya dapat bersaing dengan kualitas produk yang sama. Selain itu, sistem 

tataniaga agribisnis yang efisien dengan meminimalkan marjin pemasaran juga 

merupakan salah satu faktor suatu sistem agribisnis dapat memiliki daya saing 

yang tinggi. Minimnya resiko kerugian yang didapat oleh petani juga merupakan 

salah satu faktor suatu komoditas tersebut lebih berdaya saing tinggi dibandingkan 

komoditas lainnya. 

Pada penelitian ini menganalisis daya saing bawang merah terhadap padi 

melalui tataniaga pertanian yang dicerminkan oleh beberapa indikator, yaitu 

efisiensi teknis, efisiensi ekonomis, efisiensi alokatif, benefit-cost ratio bawang 

merah terhadap padi, resiko pendapatan, margin pemasaran dan distribusi marjin 

pemasaran. Jumlah beberapa indikator daya saing pertanian tersebut akan 

menggambarkan tingkat daya saing bawang merah terhadap padi. 

Analisis daya saing yang mencakup aspek on farm dan off farm merupakan 

analisis yang kompleks untuk mendapatkan gambaran daya saing suatu komoditas 

di tempat tertentu. Dalam penelitian ini, analisis daya saing diteliti dalam lingkup 

mikro, yaitu daya saing bawang merah terhadap tanaman lain yang bersaing di 

lahan sawah di dataran rendah. Pemilihan pendekatan daya saing ini disebabkan 

oleh perumusan permasalahan yaitu masih sedikitnya jumlah rumah tangga 

usahatani bawang merah yang dilakukan di Kabupaten Pati. Usahatani bawang 

merah bersaing dengan usahatani komoditas lainnya di lahan sawah di dataran 

rendah, yaitu padi. 

Penelitian analisis daya saing bawang merah dibandingkan komoditas lain 

yang dibudidayakan di Kabupaten Pati diharapkan akan mendapatkan tingkat daya 

saing bawang merah terhadap komoditas tersebut, baik dari sisi on farm seperti 

efisiensi teknis, efisiensi ekonomis, efisiensi alokatif, benefit-cost ratio, dan 

resiko pendapatan serta off farm seperti marjin pemasaran dan distribusi marjin 
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pemasaran. Dari hasil analisis yang memperlihatkan perbandingan daya saing 

bawang merah terhadap komoditas lain, maka akan diketahui posisi daya saing 

bawang merah terhadap komoditas lain tersebut. Selain itu, dapat diketahui faktor-

faktor input produksi apa saja yang diharuskan lebih optimal penggunaannya. 

Melalui analisis daya saing yang dilihat dari aspek on farm dan off farm bawang 

merah dan komoditas lainnya dengan mengetahui beberapa indikator daya saing 

juga dapat menghasilkan rekomendasi bawang merah yang lebih berdaya saing 

tinggi. 

Guna mewujudkan bawang merah di Indonesia yang berdaya saing tinggi, 

maka perlu dilakukan penelitian “Analisis Daya Saing Bawang Merah di 

Kabupaten Pati, Jawa Tengah”. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat 

menghasilkan perumusan strategi peningkatan daya saing bawang merah. 

 

 

Perumusan Masalah 

Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mendapat 

perhatian utama pemerintah pada level nasional tahun 2015-2019 (Ditjen 

Hortikultura 2014). Namun, jumlah produksi dalam negeri tidak mencukupi 

kebutuhan konsumsi dalam negeri yang cenderung mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Sehingga, pemerintah selalu melakukan impor bawang merah setiap 

tahunnya. Opara (2003) menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan produksi 

masih terbuka lebar, selain untuk substitusi impor, produksi bawang merah dalam 

negeri berpeluang untuk mengisi pasar ekspor. Peluang ekspor masih cukup 

tinggi, karena perdagangan bawang merah global yang diperkirakan mencapai 3 

juta Mt per tahun senilai US$ 700 juta, sebagian produksinya dihasilkan oleh 

petani daerah tropis termasuk Indonesia, kontribusi dari daerah tropis sebesar 30 

persen dari produksi dunia. 

Bawang merah adalah salah satu komoditas hortikultura yang penting bagi 

masyarakat, baik dari segi nilai ekonomi yang tinggi maupun dari segi kandungan 

gizinya. Selain itu, bawang merah mempunyai peluang pasar yang besar, potensi 

produksi yang tinggi, serta peluang pengembangan teknologi yang masih relatif 

besar (Purmiyanti 2002). Bawang merah (Allium ascolonicum L.) merupakan 

komoditas prioritas dalam pengembangan sayuran dataran rendah di Indonesia 

yang cukup strategis dan ekonomis dipandang dari segi keuntungan usahatani. 

Pengembangan usahatani bawang merah di Indonesia diarahkan pada peningkatan 

hasil, mutu produksi dan pendapatan serta peningkatan taraf hidup petani (Asih 

2009). 

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang prospektif untuk 

pengembangan komoditas bawang merah (Kementan 2014). Produktivitas rata-

rata bawang merah di Kabupaten Pati cukup tinggi yang disebabkan kondisi 

agroekologinya yang sesuai untuk usahatani bawang merah. Namun, produksi 

bawang merah di Kabupaten Pati dari tahun 2012-2015 cenderung mengalami 

penurunan (Gambar 7). Selain itu, jumlah rumah tangga usahatani bawang merah 

tidak banyak diusahakan di Kabupaten Pati. Menurut Todaro dan Michael (1981) 

menyatakan bahwa permasalahan yang umumnya dihadapi oleh hampir seluruh 

negara berkembang dan juga para ahli, termasuk ahli ilmu ekonomi diantaranya 

70-80% penduduk di negara-negara berkembang tinggal di pedesaan, sehingga 
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orientasi pembangunan adalah bagaimana baiknya untuk melaksanakan 

peningkatan pembangunan pertanian di pedesaan. Berdasarkan Zakaria et al. 

(2010), aktor utama pembangunan pertanian adalah petani. Implikasinya, 

keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan produksi pertanian terletak pada 

partisipasi petani. Keputusan petani berpartisipasi dalam peningkatan produksi 

pertanian adalah iklim ekonomi yang menguntungkan dan juga secara sosial dapat 

diterima. 

 

 
Sumber : BPS (2015), diolah 

Gambar 7 Produksi Bawang Merah di Kabupaten Pati Tahun 2012-2015 

Komoditas utama lainnya di Kabupaten Pati yang diusahakan di dataran 

rendah di lahan sawah yaitu padi. Jumlah perbandingan rumah tangga usahatani 

bawang merah dan padi di Kabupaten Pati adalah 3:97. Jumlah rumah tangga 

usahatani bawang merah yang rendah menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan kurang berkembangnya usahatani bawang merah di Kabupaten Pati. 

Jumlah perbandingan luas lahan bawang merah dan padi di Kabupaten Pati adalah 

3:97 (Tabel 1). Luas lahan untuk usahatani bawang merah yang tergolong kecil 

juga merupakan salah satu faktor kurang berkembangnya usahatani bawang merah 

di Kabupaten Pati. Padahal, Kabupaten Pati memiliki kondisi agroekologis yang 

sesuai untuk budidaya bawang merah. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan 

dianalisis posisi daya saing bawang merah terhadap komoditas utama pesaingnya, 

yaitu padi. 

 

Tabel 1 Perbandingan jumlah rumah tangga usahatani dan luas antara usahatani 

bawang merah dan padi di Kabupaten Pati 

Jenis usahatani 

Indikator 

Jumlah rumah tangga 

usahatani 

Luas lahan 

Bawang merah 3 3 

Padi 97 97 

 

Pada penelitian ini dianalisis posisi daya saing bawang merah terhadap 

komoditas lain yang diusahakan di lahan sawah di Kabupaten Pati melalui analisis 

on farm dan off farm. Adolf and Guja (2009) menyatakan bahwa produktivitas 

dan efisiensi sebagai indikator atau ukuran daya saing. Produktivitas dan efisiensi 

juga sebagai indikator yang paling dapat diandalkan untuk daya saing dalam 

jangka panjang. Sukiyono (2005) menjelaskan bahwa salah satu kinerja usahatani 

yang sering menjadi indikator adalah efisiensi teknis, ekonomis, dan alokatif. 
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Suatu perusahaan, industri atau usahatani dapat dikatakan efisien secara ekonomi 

jika efisiensi teknis telah tercapai. Penggunaan input yang tidak efisien akan 

berpengaruh pada tingkat produktivitas usahatani yang juga akan berpengaruh 

pada tingkat daya saing komoditas. Semakin efisien usahatani suatu komoditas 

maka komoditas tersebut lebih berdaya saing tinggi dibandingkan komoditas 

lainnya di suatu daerah. Adanya jumlah keuntungan yang tinggi juga merupakan 

salah satu faktor komoditas tersebut lebih berdaya saing. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan analisis daya saing komoditas bawang merah terhadap komoditas 

pertanian utama lainnya di lahan sawah melalui analisis efisiensi teknis, ekonomis, 

alokatif, benefit-cost ratio, dan resiko pendapatan. Dalam penelitian ini juga 

diperlukan analisis faktor-faktor input yang mempengaruhi produksi sebagai 

strategi peningkatan daya saing bawang merah. 

Hadi dan Mardianto (2004) menyatakan bahwa produk atau kelompok 

produk pertanian yang mempunyai daya saing tinggi akan mampu eksis dan terus 

berkembang sehingga ekspor negara-negara ASEAN (termasuk) Indonesia ke 

kawasan ASEAN sendiri akan makin besar yang selanjutnya akan dapat 

mendorong produksi dalam negeri serta meningkatkan pendapatan petani, 

kesempatan kerja dan devisa negara. Agroindustri yang mengolah produk ekspor 

diperkirakan juga akan berkembang makin pesat. Menurut Irawan (2003), masalah 

pengembangan agribisnis hortikultura pada umumnya lebih terletak pada aspek di 

luar usahatani (off-farm) daripada aspek usahatani (on-farm) karena kendala 

pengembangan agribisnis hortikultura lebih banyak dijumpai pada aspek 

penanganan pasca panen dan pemasaran. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan 

hortikultura yang hanya difokuskan pada aspek produksi atau usahatani belum 

mampu mendorong pertumbuhan agribisnis hortikultura secara berkelanjutan 

selama permasalahan off-farm belum dapat diatasi. Pada penelitian ini juga 

menganalisis daya saing aspek off-farm bawang merah dan padi melalui analisis 

marjin pemasaran dan distribusi marjin pemasaran. Dari penelitian ini akan 

menghasilkan tingkat daya saing bawang merah terhadap padi di Kabupaten Pati. 

Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah yang ingin dijawab dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi produksi bawang merah dan 

komoditas pertanian utama pembanding lainnya di Kabupaten Pati? 

2. Bagaimana kondisi daya saing bawang merah berdasarkan analisis tingkat 

efisiensi teknis, ekonomis dan alokatif dibandingkan komoditas pertanian 

utama pembanding lainnya di Kabupaten Pati? 

3. Bagaimana kondisi daya saing bawang merah di Kabupaten Pati 

berdasarkan analisis B/C Ratio, resiko pendapatan, marjin pemasaran, dan 

distribusi marjin pemasaran dibandingkan komoditas pertanian utama 

pembanding lainnya di Kabupaten Pati? 

4. Bagaimana strategi peningkatan daya saing bawang merah di Kabupaten 

Pati? 
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Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bawang merah dan 

komoditas pertanian utama pembanding lainnya di Kabupaten Pati. 

2. Menganalisis kondisi daya saing bawang merah berdasarkan analisis tingkat 

efisiensi teknis, ekonomis, dan alokatif dibandingkan komoditas pertanian 

utama pembanding lainnya di Kabupaten Pati. 

3. Menganalisis kondisi daya saing bawang merah di Kabupaten Pati 

berdasarkan analisis B/C Ratio, resiko pendapatan, marjin pemasaran, dan 

distribusi marjin pemasaran dibandingkan komoditas pertanian utama 

pembanding lainnya di Kabupaten Pati. 

4. Merumuskan strategi peningkatan daya saing bawang merah di Kabupaten 

Pati. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai sarana peningkatan kompetensi 

diri, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan dalam menganalisis 

potensi serta permasalahan pada daya saing bawang merah. 

2. Bagi pelaku agribisnis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi dan gambaran mengenai usahatani dan daya saing bawang merah di 

Kabupaten Pati sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan 

pengembangan usaha. 

3. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan 

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan bagi pengembangan agribisnis 

bawang merah di Indonesia. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian dilakukan di Kabupaten Pati, 

Semarang, dan DKI Jakarta yang merupakan jalur distribusi komoditas yang 

diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah petani, pedagang penebas, 

pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang kecil. Komoditas pertanian 

yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu bawang merah dan padi. Data yang 

digunakan adalah data usahatani dalam setahun. 

Daftar pertanyaan untuk petani narasumber terdiri dari karakteristik 

responden dan usahataninya, pola tanam, data produksi, biaya input usahatani dan 

penerimaan usahatani serta berbagai permasalahan yang dihadapi petani dalam 

satu tahun. Daftar pertanyaan untuk pedagang pengumpul, pedagang besar dan 

pedagang kecil terdiri dari saluran pemasaran, harga, biaya, tataniaga dan 

permasalahannya. Variabel input produksi yang dianalisis adalah luas lahan yang 

digarap, jumlah penggunaan benih/ bibit, jumlah pupuk anorganik, jumlah pupuk 

organik, jumlah tenaga kerja, dan jumlah pestisida. Indikator daya saing yang 

digunakan adalah efisiensi teknis, efisiensi ekonomis, efisiensi alokatif, B/C 

Ratio, resiko pendapatan, marjin pemasaran, dan distribusi marjin pemasaran. 
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