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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bertambahnya pertumbuhan penduduk menyebabkan

kebutuhan masyarakat akan sayur-sayuran terus meningkat dari

tahun ketahun. Beberapa tanaman sayuran di dataran tinggi seperti

Wortel, Asparagus dan Kentang mulai banyak diminati disamping

sayuran komersial lainnya seperti bayam, kubis, kol, sawi dan lain

sebagainnya. Sebagai penyeimbang terhadap kebutuhan daging,

golongan menengah keatas lebih menyukai sayuran dataran tinggi

khususnya Asparagus, Wortel dan Kentang.

Permintaan asparagus asal Indonesia dewasa ini meningkat.

Eropa yang sudah berpuluh-puluh tahun terkenal dengan produksi

asparagusnya, kini mengalami pengurangan lahan pertanian, di

samping tenaga kerja yang juga semakin mahal. Sementara itu pula,

Taiwan, negara pemasok 75 % kebutuhan asparagus dunia juga

mengalami hal serupa dengan Eropa, padahal kebutuhan asparagus

dunia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, (ANONIM,

1990). Akibat produksi yang menurun sedangkan kebutuhan

asparagus tetap tinggi, untuk tahun 1987 saja dari data yang

dihimpun tercatat 400.000 ton untuk kebutuhan asparagus dunia,

dimana 200.000 ton diantaranya terserap untuk Eropa (SOEMITRO,

1989).

Selain untuk campuran makanan, asparagus ini juga

dimanfaatkan untuk obat karena mengandung zat aspergine yang

bisa memperbaiki pencernaan dan melancarkan air seni.
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Masih menurut SOEMITRO (1989). permintaan asparagus

mencapai 20 ton/hari dari satu perusahaan di Jerman Sarat, jumlah

ini kalau dihitung dengan produksi rata-rata 40 Kg/Ha/hari, berarti

membutuhkan 800 Ha tanaman asparagus. Ini baru dari satu

perusahaan, belum lagi dari perusahaan lain.

Asparagus dalam kaleng sangat banyak diminati oleh

negaranegara Eropa, terutama Jerman Sarat. Import negara ini

mencapai 29.364 ton pada tahun 1987 dimana 46 % nya berasal

dari Taiwan. Sedangkan di Indonesia produksi rata-rata setiap hari,

setiap hektarnya baru menghasilkan sekitar 12 - 15 kg dengan luas

tanaman ± 20.000 pohon. Dimana hasil panen tahun pertama

kurang lebih satu ton dan panen tahun kedua 2 - 3 ton/Ha.

Tanaman Asparagus memang mempunyai prospek yang sangat

menguntungkan. Dengan hanya 8 bulan setelah tanam, asparagus

sudah dapat dipanen, mulai saat itulah setiap hari selama 10 tahun

siap dipetik. Dengan produksi 40 kg/Ha/hari dengan harga Rp

2.000/kg saja akan menghasilkan setiap bulannya Rp 2,4 juta,

(RUSMARDI OEKADDY, 1989).

Tanaman wortel di Indonesia sudah merupakan salah satu jenis

tanaman yang banyak diusahakan petani di berbagai daerah,

khususnya sentra-sentra produksi sayuran seperti Sumatera Utara,

Sumatera Sarat dan beberapa daerah di Pulau Jawa serta daerah

lainnya.

Selama ini wortel sudah diekspor kebeberapa negara, dimana

sebelum tahun 1989 sayuran ini disatukan dalam sayuran-sayuran

bertulang dan bertangkai lainnya, kemudian sejak tahun 1989 wortel

merupakan salah satu kelompok sendiri. EksDor Wortel selama tahlJn
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1990 tercatat 2.180.751 kg senilai US$ 239.969 dan selama 4 bulan

pertama sudah sebanyak 475.414 Kg senilai US$ 55.310.

Dalam penanaman modal, tanaman wortel merupakan salah

satu jenis sayur-sayuran yang masih terbuka bagi penanaman modal

baru baik dalam rangka PMA, PMDN maupun Non PMA dan PMDN.

Menurut HIERONYMOUS BUDI SANTOSO (1992) keuntungan per

hektar hampir Rp. 7,5 juta, jika produksi 25 ton/Ha dengan harga

jual Rp 350/Kg. Dengan biaya Rp 1,25 juta, maka 85 % lebih dari

omset penjualan adalah keuntungan bersih.

Komoditi Kentang sebagai salah satu bahan pangan dalam

tahun mendatang kebutuhannya akan tetap tinggi, bahkan lebih

meningkat lagi. Keadaan ini sejalan dengan terus bertambahnya

jumlah penduduk dan semakin berkembangnya industri pengolahan

komoditas kentang, baik dalam maupun luar negeri (Biro Pusat

Statistik, 1991).

Jika pada awal Pel ita III konsumsi nasional hanya 1,17

kg/kapita, pada awal Pelita IV konsumsi nasional naik menjadi 1,42

kg per kapita pertahun dan pada tahun 1990 ternyata konsumsi

nasional terhadap kentang telah naik menjadi 2,46 kg/kapita

pertahun. Sedangkan untuk kentang ekspor juga bertambah dari

tahun ke tahun, seperti pada tahun 1988 volume ekspor Indonesia

telah mencapai 57.051 ton dengan nilai US$ 6.225 juta, sedangkan

tahun 1989 naik menjadi 71.711 ton dengan nilai US$ 10.071 juta

(Biro Pusat Statistik, 1994).

SETIADI dan SURYA FITRI N (19941, menyatakan bahwa

peluang yang ditawarkan pasar kentang dunia cukup baik. Dalam

waktu 2 tahun permintaan meningkat sekitar 500.000 ton. seoerti
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dari tahun 1988 - 1990 impor kentang dunia meningkat dari 6,51 juta

ton yang bernilai US$ 1,3 miliar menjadi 7,02 juta ton dengan nilai

US$ 2,02 millyar.

Peluang bisnis tanaman sayuran khususnya tanaman

asparagus, wortel dan Kentang untuk masa-masa datang

diperkirakan dapat menjadi penyumbang yang berarti bagi ekspor

komoditi non migas Indonesia, mengingat tingginya permintaan dari

dalam dan luar negeri, untuk itu alternatif pengembangan ketiga

tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positip

khususnya dalam pemanfaatan lahan di PT. Pecconina Baru, Solok

Sumatera Barat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Tesis dengan judul Alternatif Pengembangan Tanaman Aspar

agus, Wortel atau Kentang pada lahan PT. PECCONINA BARU

Padang merupakan penelitian lanjutan dari Tesis Perencanaan Laba

dengan Menggunakan Analisis Biaya volume Laba pada PT. PECCO

NINA BARU Padang oleh RUST/AT/ 1996. Dimana salah satu butir

rekomendasinya menyebutkan bahwa lahan yang masih banyak

tersisa dapat ditanami dengan komoditas lain yang lebih

menguntungkan dan pada lahan yang tersedia sebagian tidak

ditanam tanaman teh dengan kondisi pasaran teh yang makin

kompetetif, maka pada lahan yang belum dimanfaatkan dicarikan

alternatif tanaman jangka pendek, pemasaran yang cukup cerah dan

harga yang menguntungkan, dicoba untuk menganalisis investasi

untuk tanaman Kentang, Asparagus dan Wortel. Karena itu masalah

yang akan diteliti adalah Alternatif yang lebih menguntungkan dari

ketiga jenis tanaman sayuran tersebut, Tanaman kentang,

Asparagus, dan Wortel.
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C. HIPOTESA PENELITIAN

Mengingat ketiga jenis tanaman tersebut adalah tanaman yang

sudah menghasilkan dalam jangka pendek, maka pendekatan yang

akan ditempuh adalah jumlah keuntungan yang diperoleh

dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan.

Untuk itu dipakai perhitungan Profit Margin yang dapat

diperbandingkan antara keuntungan dengan penjualan, Return On

Assets (ROA) yaitu perbandingan keuntungan terhadap seluruh

assets yang digunakan untuk tanaman/komoditas yang

bersangkutan, Return On Common Equity (ROE) yaitu perbandingan

antara laba yang diperoleh dengan modal yang dipakai untuk

komoditi tanaman yang bersangkutan dan Return On Invesment

(ROI) yaitu tingkat pengembalian Return dari invetasi yang

dihabiskan untuk komoditi Wortel, Kentang dan Asparagus.

Berdasarkan kriteria diatas maka Hipotesis penelitian ini adalah

pemanfaatan lahan kosong PT. PECCONINA BARU Padang lebih

menguntungkan jika diusahakan dengan pengembangan komoditas

Asparagus.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Jika ketiga tujuan di atas tercapai maka diharapkan

perusahaan PT. Pecconina Baru dapat menerapkan hasil penelitian ini

dalam mengembangkan usaha khususnya dalam

memilih/mengembangkan mana yang lebih menguntungkan secara

ekonomis, dimana hasH penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran sebagai bahan pertimbangan manajemen perusahaan

dalam menentukan/memutuskan kebiiaksanaan dan strateai bisnis
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yang akan datang, khususnya dalam menerapkan satu atau beberapa

komoditi yang layak untuk diinvestasikan, khususnya pada

perusahaan PT. PECCONINA BARU umumnya para pengguna hasil

dari penelitian ini.
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