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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

   Indonesia adalah negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya 

hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan 

sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk 

Indonesia. Sebagai salah satu pilar ekonomi negara, sektor pertanian diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan terutama dari penduduk pedesaan yang masih di 

bawah garis kemiskinan. Untuk itu, berbagai investasi dan kebijakan telah 

dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan di sektor 

pertanian.Investasi di sektor pertanian seringkali sangat mahal, ditambah lagi 

tingkat pengembaliannya sangat rendah dan waktu investasinya juga panjang 

sehingga tidak terlalu menarik swasta. 

   Peranan sektor pertanian selalu menjadi sektor dengan pertumbuhan 

tertinggi memiliki kontribusi bagi pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar 15,3% pada tahun 2009 berdasarkan harga berlaku seperti yang dilansir 

oleh Badan Pusat Statistik Indonesia dimana pada triwulan ke III tahun 2012 

dimana sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 6,15% Kontribusi sektor 

pertanian masih relatif lebih besar dari pada sektor-sektor lainnya. Seperti pada 

Tabel 1.1 menunjukkan posisi sektor pertanian tetap berada di peringkat teratas 

sebagai penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Bruto di bidang pertanian, 
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peternakan kehutanan dan perikanan. Besarnya PDB Atas Dasar Harga Berlaku 

Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2012, secara singkat dapat 

dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar 

Rupiah) Tahun 2012 

 

 
Lapangan Usaha 

Tahun 2012 (per/ Triwulan) 

1 2 3 4 Total 

PERTANIAN, 
PETERNAKAN, 
KEHUTANAN, 
PERIKANAN 

 
300 373.00 

 
304 543.80 

 
327 932.40 

 
257 563.20 

 
1 190 412.40 

Tanaman Bahan 
Makanan 

166 395.50 149 104.10 156 122.60 102 707.80 574 330.00 

Tanaman Perkebunan 28 891.60 43 825.50 53 272.80 33 764.00  159 753.90 

Peternakan dan Hasil-
hasilnya 

34 802.70 35 508.00 37 111.40 38 667.60 146 089.70  

Kehutanan 11 650.40 14 011.70 14 297.80 14 946.60  54 906.50 

Perikanan 58 632.80 62 094.50 67 127.80 67 477.20  255 332.30 

Sumber: http://bps.go.id 

   Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2010, 

sektor pertanian menyumbang tenaga kerja sebanyak 42 juta orang lebih dari 

jumlah penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan kerja utama 

yang hampir mencapai 110 juta orang. Jika dilihat dari nilai absolutnya, maka 

kontribusi sektor pertanian terhadap PDB merupakan jumlah yang besar, sehingga 

seharusnya dapat dianalogikan bahwa petani seharusnya menerima pendapatan 

yang memadai untuk dapat hidup sejahtera. Namun pada kenyataannya, apabila 

dilihat melalui peta kemiskinan di Indonesia, kiranya dapat dipastikan bahwa 

bagian terbesar penduduk yang miskin adalah yang bekerja di sektor pertanian 

(Tambunan, 2003 : 23-24). Hal ini menyebabkan bidang pertanian harus dapat 

http://bps.go.id/
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memacu diri untuk dapat meningkatkan produk  pertaniannya, khususnya produk 

pertanian tanaman pangan. Salah satu komoditi tanaman pangan potensial untuk 

dikembangkan adalah tanaman kacang. 

   Dilihat dari peran sektor pertanian Indonesia, Indonesia mampu untuk 

melakukan pengembangan kacang tanah dibeberapa wilayah Provinsi. Jika 

melihat data bahwa selama Januari-April 2012, realisasi impor kacang tanah telah 

mencapai 50.378 ton. Kebutuhan kacang tanah dalam negeri mencapai 799.194 

ton sedangkan kemampuan produksi atau yang ditargetkan 706 ribu ton, masih 

ada kekurangan 92 ribu ton (Purba 2012).  

   Untuk budi daya kacang tanah memberikan keuntungan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tanaman palawija lain seperti jagung, kedelai, dan kacang 

hijau. Di samping itu, kacang tanah merupakan tanaman komersial dan sebagai 

sumber pendapatan penting bagi petani di lahan kering dan lahan bekas sawah. 

Risiko kegagalan panen kacang tanah akibat serangan hama dan penyakit lebih 

kecil dibandingkan dengan kedelai. Sentra kacang tanah terpusat di Pulau Jawa, 

Sumatra Utara, Sulawesi dan kini telah ditanam di seluruh Indonesia.  Kacang 

tanah termasuk komoditas pangan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi, 

hal itu terlihat dari  kontribusi komoditas ini terhadap pendapatan petani di Jawa 

Timur. Pada tahun 2012 Jawa Timur merupakan penghasil Kacang Tanah terbesar 

dibandingkan dengan daerah lainnya, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.2 Lima Propinsi Penghasil Komoditi Kacang terbesar di Indonesia 

No Propinsi Tahun Pertumbuhan Tahun 
2011-2012 2011 2012 

1 Jawa Timur 211.416 211.635 0.10 

2 Jawa Tengah 122.306 141.098 15.36 

3 Jawa Barat 73.705 77.073 20.90 

4 Sulawesi Selatan 24.808 29.992 20.90 

5 Nusa Tenggara Timur 37.965 37.732 -0,61 

 Sumber: BPS, 2012 (data diolah) 

   

   Kebutuhan akan kacang tanah (Arachis hypogaea) sebagi salah satu 

produk pertanian tanaman pangan setahun, diduga masih perlu ditingkatkan 

sejalan sengan kenaikan pendapatan dan atau jumlah penduduk. Besarnya faktor 

terjadinya peningkatan permintaan dicerminkan dari adanya kecendrungan 

meningkatnya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi langsung dan 

untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri hilirnya, antara lain 

untuk industri kacang kering, industri produk olahan lain yang siap dikonsumsi 

baik dalam bentuk asal olahan kacang, dalam campuran makanan dan dalam 

bentuk pasta. Unsur strategis yang unik dari mata dagangan kacang tanah dapat 

diikuti dari semakin meningkatnya permintaan turunannya sejalan dengan impor 

ini, dapat ditempatkan sebagai kesempatan yang sangat luas bagi Indonesia untuk 

meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus sebagai upaya untuk memperkecil 

pembelanjaan devisa untuk impor mata dagangan kacang tanah. 

   Perkembangan bisnis pengolahan kacang tanah menjadi produk makanan 

kemasan saat ini telah berkembang pesat, banyaknya industri makanan yang 
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tumbuh berkembang ini tentu saja berdampak baik bagi penyediaan bahan baku 

kacang tanah. Industri makanan ini membutuhkan banyak sekali bahan baku 

kacang kupasan untuk produksi, hal ini telah dirasakan oleh perusahaan Palawija 

Nusantara Divisi Kacang Tanah sebagai penyuplai bahan baku kacang tanah 

kupasan untuk industri pengolah makanan. Namun dalam penyediaan bahan baku 

kacang tanah ini perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah masih 

membeli kacang tanah kupasan dari para penyalur kacang tanah kupasan yang 

biasa menjual produknya ke perusahaan, perusahaan Palawija Nusantara Divisi 

Kacang Tanah belum mampu menyediakan bahan baku kacang tanah kupasan, 

hal inilah yang mendorong perusahaan untuk mengembangkan usaha dengan 

membangun gudang dan membeli mesin pengupas kacang, hal ini dilakukan 

karena dengan membeli kacang tanah gelondongan langsung dari petani dan 

melakukan pengupasan sendiri maka keuntungan yang didapat diharapkan 

semakin maksimal, dibandingkan dengan membeli langsung kacang kupasan dari 

para penyalur karena adanya selisih harga yang ada dari kacang gelondongan dan 

kacang kupasan. 

   Relatif tetap tingginya harga kacang tanah pipilan, baik yang datang dari 

dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, memberikan rangsangan bagi 

upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Upaya peningkatan 

produksi tersebut masih dihadapkan kepada beberapa macam kendala atau 

kelemahan-kelemahan. Kacang mengalami kenaikan harga yang relatif tinggi 
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setelah panen dikarenakan stok kacang yang menipis dan diperlukan adanya 

tindakan lanjut oleh produsen untuk mengemas kacang sedemikian rupa agar bisa 

bertahan lama dan perputaran kacang dipasar tetap stabil. Ini merupakan peluang 

bisnis yang sangat baik bagi pebisnis dengan memanfaatkan teknologi dan 

sumber daya yang ada. 

   Menurut Suparta, pembangunan pertanian penting dalam memaksimalkan 

pemanfaatan geografi dan kekayaan alam Indonesia, memadukannya dengan 

teknologi agar mampu memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sektor 

pertanian berperan penting dalam menyediakan bahan pangan bagi seluruh 

penduduk maupun menyediakan bahan baku bagi industri, dan untuk perdagangan 

ekspor (Suparta, 2010 : 10). Dalam pengembangan bisnis kacang, dengan 

memaksimal dan memadukannya dengan teknologi diharapkan kedepannya 

meningkatkan rangsangan bagi sektor ini untuk meningkatkan produksi dan 

memenuhi kebutuhan pasar. 

   Melihat adanya peluang yang besar terhadap berkembangnya kacang 

tanah sebagai usaha yang memiliki potensi besar ditambah lagi kebutuhan yang 

makin meningkat akan kacang tanah dari waktu ke waktu menjadikan bisnis 

kacang tanah mempunyai prospek yang menjanjikan. Demikian halnya dengan 

manajemen Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah yang selama ini bergerak 

pada bidang usaha distributor kacang tanah kupasan tertarik untuk 

mengembangkan usahanya di bidang penyediaan kacang tanah kupasan untuk 
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memenuhi bahan baku bagi perusahaan-perusahaan pengolah makanan yang 

berbahan baku dari kacang tanah ini.  Stabilnya harga kacang gelondongan di 

Jawa Timur dan selisih dengan harga kupasan yang dirasa cukup jauh mendorong 

pihak manajemen Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah untuk mulai 

memikirkan mengembangkan usahanya dengan membangun gudang maupun 

membeli mesin pengupas, perbandingan harga yang stabil di tahun 2012 lalu 

antara kacang gelondongan dan kupas dapat dilihat pada gambar berikut: 

 Gambar 1: Perbandingan Harga Kacang Gelondongan dan Kupasan di 

Jawa Timur Tahun 2012 

 
 Sumber: BPS, Jatim, 2013 

 

   Selama ini manajemen Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah hanya 

menyediakan bahan baku kacang tanah kupasan yang didapat secara langsung 

dari toko atau pengepul yang mendapat kacang tanah glondongan langsung dari 

para petani kacang. Kondisi yang demikian mengakibatkan keuntungan yang 

didapat Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah tidak bisa maksimal ketika 
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mereka mengolah sendiri dari kacang glondongan yang didapat dari para petani 

menjadi kacang kupasan yang bisa langsung didistribusikan ke pabrik-pabrik 

besar yang membutuhkan bahan baku kacang kupasan, hal ini bisa dilihat dari 

gambar di atas yang menggambarkan harga antara kacang gelondongan dan 

kupasan dengan selisih harga antara empat sampai lima ribu per kilonya. 

Berdasarkan pada beberapa fenomena tersebut, dirasa perlu untuk lebih menekuni 

usaha kacang tanah ini dengan membuka gudang dan pembelian mesin pengupas 

kacang dengan alasan permintaan dari pembeli yang sangat tinggi dan juga untuk 

mengembangkan bisnis menjadi skala yang lebih besar. Peluang mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar dengan menambah gudang maupun alat pengupas 

kacang ini telah dirasakan oleh pihak manajemen, pihak manajemen melihat 

dengan mendirikan gudang maupun menambah alat pengupas kacang glondongan 

ini selain dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan 

membeli dari pengepul, dari sisi lain pihak manajemen juga berharap ketersediaan 

bahan baku akan dapat lebih terjamin untuk memenuhi permintaan pasarnya, 

selain itu pembangunan gudang dan penambahan mesin pengupas ini dapat  

menyerap tenaga kerja yang berada di sekitar lingkungan perusahaan. 

   Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji secara lebih lanjut mengenai  

pembukaan bisnis baru ini akan ditinjau dari berbagai macam aspek dengan judul 

“Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Pengupasan Kacang Tanah Di 

Purwosari, Pasuruan”. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dalam mengembangkan 

usaha ini mulai dari pembelian mesin hingga pembangunan gudang. Salah satu 

cara yang baik untuk melakukan perencanaan adalah dengan cara membuat studi 

kelayakan bisnis untuk menilai apakah perusahaan layak melakukan pembelian 

mesin dan pembangunan gudang bisnis ini layak untuk dilakukan untuk 

mengembangkan bisnis ini.   

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, 

rumusan masalah tersebut adalah “Apakah layak Perusahaan Palawija Nusantara 

Divisi Kacang Tanah melakukan pengembangan bisnis pendirian gudang dan 

penambahan mesin pengupas kacang di Purwosari Pasuruan ditinjau dari aspek 

pasar dan pemasaran, hukum, manajemen sumber daya manusia, operasional, dan 

keuangan?” 

C. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pendirian gudang dan 

penambahan mesin pada perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah di 

Purwosari Pasuruan ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, hukum, manajemen 

sumber daya manusia, operasional dan keuangan. 

D. Manfaat penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah : 
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 1. Manfaat teoritis 

  Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan maupun literatur 

dan referensi bagi pembuatan karya ilmiah maupun penelitian–penelitian 

selanjutnya 

 2. Manfaat praktis 

  a. Bagi perusahaan 

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan, di sisi lain, 

perusahaan juga dapat mengetahui apakan bisnis yang sedang dijalankan 

layak dijalankan atau tidak. 

  b. Bagi pihak lain 

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi 

bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya khususnya mengenai 

suatu studi kelayakan. 

E. Lingkup Permasalahan 

 Pembatasan masalah digunakan untuk mencegah kesimpangsiuran dalam 

memecahkan masalah yang ada, sehingga sesuai dengan ruang lingkup 

permasalahan. 

a. Lingkup usaha: Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah 

b. Aspek-aspek yang digunakan sebagai acuan dalam studi pengembangan yang 

dilakukan Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah adalah aspek 
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pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek operasional, aspek manajemen 

sumber daya manusia, aspek keuangan. 

c. Wilayah atau daerah yang menjadi acuan dalam pengembangan usaha 

Perusahaan Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah adalah Jakarta, 

Surabaya, Pasuruan, dan Malang. 

d. Batas waktu yang telah ditentukan oleh Perusahaan Palawija Nusantara untuk 

meramalkan “Studi Pengembangan Kelayakan Bisnis Perusahaan Palawija 

Nusantara Divisi Kacang Tanah” adalah 2014 hingga 2016. Batasan waktu 

yang ditentukan hanya 3 tahun, karena semakin panjang jangka waktu 

peramalan, maka hasil peramalannya tidak akan akurat, hal ini dikarenakan 

banyak sekali terjadi hal-hal seperti perubahan harga produk yang dijual, 

perubahan perencanan keuangan, dan lain-lain. 

 e. Batas waktu yang telah ditentukan Perusahaan Palawija Nusantara Divisi 

Kacang Tanah untuk penggunaan data dalam penelitian ”Studi Pengembangan 

Kelayakan bisnis berupa pembangunan gudang dan penambahan mesin” 

adalah Februari 2011 hingga Maret 2013. Data yang digunakan adalah data 

yang telah terjadi di Palawija Nusantara Divisi Kacang Tanah selama bulan 

Februari 2011 hingga Maret 2013.  


