
I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sektor pertanian khususnya agribisnis dan agroindustri adalah 

merupakan salah satu altematif yang sangat realistis untuk mengatasi krisis 

ekonomi, karena dalam sektor pertanian, fluktuasi moneter yang dipengaruhi 

oleh kurs dolar tidak terasa, bahkan dapat menjadi kompetitif di pasaran dunia. 

Disamping itu pertanian mampu memberdayakan perekonomian rakyat dalam 

ha1 memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Sektor agribisnis holtiMtura 

(buah, sayur dan bunga) untuk saat ini sangat prospektif bila dikembaugkan 

mengingat potensi serapan pasar baik lokal maupun ekspor terus meningkat. 

Komoditi buah-buahan tropika menjadi sangat kompetitif dari segi harga 

karena buah impor menjadi mahal akibat kurs rupiah dalam US $ dolar. Di 

dalam negeri sendiri permintaan akan buah-buahan juga mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga dapat memberikan dampak yang 

secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian nasional. 

Berdasarkan data BPS tahun 1997, konsumsi buah-buahan selama 

kurun waktu 1988- 1996 mengalami peningkatan yaitu dari 26,52 kg per kapita 

per tahun pada tahun 1988 menjadi 27,40 kg per kapita per tahun pada tahun 

1992, dan diperkirakan pada tahun 1996 menjadi 30 kg per kapita per tahun. 

Sementara itu permintaan komoditi holtikultura di pasar internasional, baik 

buah-buahan maupun sayuran dari tahun 1993 - 1997 cukup besar. Dari data 

yang sama, buah-buahan yang diekspor Indonesia dengan nilai tertinggi ada 4 

jenis yaitu (1) Pisang Wesh) sebesar US $ 19,278,202 ; (2) Nanas @esh and 
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dried) sebesar US $ 6,905,065 ; (3) Tamarind (dried) sebesar US $ 2,011,560 

dan (4) Manggis sebesar US $1,523,770 (Sanim, 1998). 

Program t r ansmip i  adalah bagian integral dari pembangunan 

nasional. Pada hakekatnya merupakan sarana dan usaha peningkatan aktivitas 

penggunaan sumberdaya alarn, khususnya di bidang pertanian. Berdasarkan 

hal tersebut, daerah t r ansmip i  mempunyai potensi untuk pengembangan 

sistem agribisnis komoditi yang digolongkan dalam holtikultura terutama pada 

daerah lahan kering. Hal ini mengingat di daerah transmigrasi sumberdaya 

alamnya mash terbuka luas, yakni dari luas lahan 182.416,20 hektar yang 

dibagikan kepada tranmigran, lahan yang diusahakan sekitar 116.787,44 

hektar sedangkan sisanya yaitu sekitar 65.628,76 hektar (Pusdatin, 1999). 

Dilain pihak pembiiaan pertanian dilaksanakan melalui program 

ekstensifikasi, dengan jalan pembukaan areal pertanian baru. Sebab dari hai l  

evaluasi yang telah dilakukan, maka di bidang pembinaan dan pengembangan 

pertanian tanaman pangan di daerah transmigrasi selalu terdapat tiga masalah 

utama, pertama yang menyangkut penggunaan sumberdaya usaha tani, kedua 

penanganan kegiatan pra dan pasca panen untuk meningkatkan mutu dan 

mengurangi tingkat kehilangan serta susut produksi, dan ketiga di beberapa 

tempat harga komoditi tananaman pangan di tingkat pedesaan belum 

menggairahkan petani produsen untuk meningkatkan hasil produksinya, 

mengingat berbagai macam kendala. 

Salah satu komoditi holtikulhua yang mempunyai peluang untuk 

dikembangkan di daerah transmigrasi dikaji dari permintaan pasar adalah 
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nanas. Hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor yang cukup besar pada h 

waktu 1993 - 1997 yakni sebagai salah satu dari empat jenis buah-buahan 

dengan nilai tertinggi seperti yang telah dikemukakan dimuka, sedangkan 

permintaan domestik terutama untuk buah segar cukup tinggi. 

Permintaan pasar dalam negeri (domestik) terhadap buah nenas 

terutama untuk konsumsi buah segar mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan makin tingginya 

kesadaran penduduk akan nilai gizi dari buah-buahan serta permintaan bahan 

baku industri pengolahan buah-buahan. Dilain pihak permintaan pasar dunia 

terhadap buah nanas juga terus meningkat cukup besar, ha1 ini dapat diliiat 

dari data BPS tersebut di atas, bahwa permintaan nenas menempati peringkat 

ke dua setelah pisang, terutama dalam bentuk kalengan (canning), disamping 

buah segar. 

Menurut Haryanto dan Hendarto (1996), tanaman nanas (Ananas 

comosus (L.) Merr) bukan merupakan tanaman asli Indonesia tetapi berasal 

dari benua Amerika (Amerika Selatan), namun buah ini sudah lama dikenal 

karena buahnya disukai hampir seluruh masyakarakat. Buah nanas dapat 

dikonsumsi langsung sebagai buah segar ataupun diolah menjadi berbagai 

makanan dan minuman seperti dibuat jam (selai), sari buah, konsentrat, 

cocktail, dan lain-lain. Tanaman nanas masuk ke wilayah Indonesia 

diperkirakan pada abad ke 15, tepatnya tahun 1599. Penyebarannya pada 

mulanya hanya sebagai tanaman pengisi lahan pekarangan, dan lambat laun 
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meluas menjadi komoditi yang menhasilkan pendapatan ~e t an i  di seluruh 

wilayah Indonesia 

Tanaman nanas tumbuh bempa semak yang berbatang semu, tingginya 

sekitar 40 cm dan hidupnya bersifat tahunan berennial). Buahnya bulat 

lonjong mempakan buah majemuk dan bermakhkota, Mitnya bersisik kasar, 

serta daging buahnya ada yang putih, kuning atau putih kekuning-kuningan. 

Sedangkan rasanya manis sampai dengan masam. 

Di Indonesia penyebaran tanaman nanas sudah hampir merata di semua 

daerah, sehingga setiap lapisan masyarakat mengenal buah nanas. Hal ini 

disebabkan kondisi agroklimatologis di wilayah Indonesia sangat cocok untuk 

budidaya nanas. Terbukti di semua propinsi Indonesia sudah mengembangkan 

tanaman nanas. Daerah produsen nenas paliig luas adalah Propinsi Jawa 

Timur mencapai 124.027 ha, kemudian disusul Sumatera Utara 19.480 ha, 

Riau 8.469 ha, Sumatera Selatan 4.833 ha, Jawa Barat 3.465 ha. Sedangkan 

propinsi lainnya di bawah 1.500 ha ( Pikiran Rakyat, 2 Mei 1992). 

Desa Tangkit Baru, Kecamatan Kurnpeh Ulu, Kabupaten Batang Hari, 

Propinsi Jambi adalah salah satu sentra produksi nanas yang cukup besar, 

dimana luas lahan yang ditanami nanas adalah sekitar 660 hektar, desa 

tersebut mempakan daerah baru yang penduduknya sebagian besar berasal 

dari Sulawesi Selatan (Bugis) dan mempakan transmigrasi swakarsa mandiri 

yang cukup sukses dalam peningkatan pendapatan petaninya melalui budidaya 

nanas, sehingga dengan keberhasilannya desa tersebut di daerah Jambi 

terkenal dengan desa "agribisnis". Sehubungan dengan hal tersebut penulis 
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berkeinginan untuk mengadakan penelitian mengenai kelayakan agribisnis 

nanas untuk daerah transmigrasi dengan mengambil kasus di desa Tangkit 

Baru tersebut. 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Pennasalahan yang diiadapi pada agribisnis nanas di desa 

Tangkit Baru, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Batang Hari, Propinsi 

Jambi, berdasarkan pengamatan langsung antara lain : 

1. Teknologi pertanian kurang dikuasai, sehingga produktivitas rendah. 

2. Harga faktor-faktor produksi masih tinggi. 

3. Tenaga kerja kurang efisien, sehingga terjadi pemborosan biaya. 

4. Modal kerja kurang. 

5. Fasilitas produksi dan unit pengolahan di wilayah produksi terbatas. 

6. Lahan garapan masih marginal sehingga dibutuhkan modal awal yang 

tinggi. 

7. Tenaga kerja yang profesional untuk menangani manajemen usaha tani 

nanas belum ada. 

8. Pemasaran dan biaya angkut pada pasca panen tinggi. 

9. Kontinuitas produksi belum dapat memenuhi pennintaan pasar. 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Dengan banyaknya masalah yang dihadapi dalam agribisnis nanas 

maka pembahasan difokuskan pada permasalahan-permasalahan yang 

berkaitan dengan kelayakan agribisnis secara finansial, baik usaha tani 

maupun pengolahan dodo1 nanas, yang meliputi, analisis rugi laba, 

rentabilitas, dan BEP. 
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D. PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan di atas dapat dirurnuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kelayakan agribisnis nanas dikaji dari segi biaya produksi 

untuk mendapatkan harga jual yang sesuai. 

2. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk menilai kelayakan 

agribisnis tersebut. 

3. Upaya-upaya apa saja yang hams dilakukan para petani nanas di desa 

Tangkit Baru untuk meningkatkan produksinya. 

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengkaji biaya - biaya produksi nanas untuk menentukan kelayakan 

agribisnis nanas. 

b. Menganalisa kelayakan usaha tani nanas dan industri pengol&an 

dodo1 nanas. 

c. Memberikan altematif strategi dalam menentukan kelangsungan 

produksi nanas berdasarkan analisa finansial dan SWOT. 

2. Manfaat 

Manfaat- tulisan ini adalah untuk memberikan masukan dan 

informasi bagi para petani dan pemerintah atau yang berkepentingan, 

tentang agribisnis nanas di desa Tangkit B m ,  Kecamatan Kumpeh Ulu 

Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi dan para transmigran yang tertarik 

pada usahatani nanas. 
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