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KATA PENGANTAR

C
 abai paprika (capsicum annum) merupakan tanaman horti-
 kultura yang dimanfaatkan untuk keperluan pangan. Selain  
 itu cabai paprika juga digunakan dalam industri farmasi untuk 

membuat ramuan obat-obatan, kosmetik, pewarna bahan makanan. 
Cabai paprika merupakan tanaman komoditas sayuran yang penting, 
yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. 
Pemanfaatannya sebagai bahan baku industri menjadikan cabai papri-
ka sebagai komoditas yang bernilai ekonomis tinggi dan mempunyai 
peluang bisnis yang cerah.

Budidaya tanaman sayuran dalam Screen House, memiliki 
beberapa kelebihan seperti pengaruh perubahan cuaca yang cukup 
ekstrim dapat diminimalisir, kondisi lahan (media tanam) yang dapat 
diatur sedemikian rupa, penyerapan nutrisi (pupuk) yang optimal, 
sistem irigasi (pengairan) yang teratur dan efisien menggunakan sistem 
Drip Irrigation atau irigasi tetes, yaitu sebuah sistem untuk mengan-
tarkan air pada tekanan rendah langsung ke akar tanaman. Melalui 
tulisan ini, penulis ingin Memberikan informasi secara detail ber-
dasarkan pengalaman dan ilmu yang menunjang dari tulisan “ Anali-
sis Usaha Budidaya Paprika Pada Bangunan Screen House Dengan 
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Sistem Drip Irrigation “. Dengan mengetahui analisis usaha ini, sektor 
agribisnis tanaman paprika sebagai produk budidaya sayuran eksklusif 
dalam screen house mampu bersaing baik dari segi kualitas, kuantitas, 
kontinuitas dan harga berkualitas ekspor.

Saya sangat menyadari, tulisan ini masih belum sempurna. Oleh 
karena itu, saya sangat mengharapkan segala masukan, saran, dan kri-
tik dari pembaca yang membangun untuk menyempurnakan tulisan 
ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Agustus 2014

Penulis 
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PENDAHULUAN

Bab 1

S
ektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan 
strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. 
Sektor ini merupakan sektor yang kurang mendapatkan perha-

tian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai 
dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang meng-
untungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian 
yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor 
ini pada kehancuran. Meski demikian sektor ini merupakan sektor 
yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian 
besar penduduk kita tergantung padanya.

Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini 
masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari 
tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasi-
onal. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari ke-
seluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari 
mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan 
penting, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang besar dan be-
ragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, be-
sarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indone-
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sia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam 
penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di 
pedesaan. Potensi pertanian di Indonesia sangat besar namun pada 
kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih ba-
nyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa 
pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani 
tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan.

Pembangunan pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa 
kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukung-
an kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya 
usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didomi-
nasi oleh usaha dengan: (a) skala kecil, (b) modal yang terbatas, (c) 
penggunaan teknologi yang masih sederhana, (d) sangat dipengaruhi 
oleh musim, (e) wilayah pasarnya lokal, (f) umumnya berusaha de-
ngan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involu-
si pertanian (pengangguran tersembunyi), (g) akses terhadap kredit, 
teknologi dan pasar sangat rendah, (h) pasar komoditi pertanian yang 
sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang be-
sar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani. Selain 
itu, masih ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang 
menghambat pembangunan pertanian di Indonesia seperti pembaruan 
agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian) yang 
semakin tidak terkendali lagi,

Pertambahan penduduk menyebabkan kebutuhan bahan pa-
ngan turut meningkat pula, termasuk di dalamnya permintaan ter-
hadap sayuran sebagai sumber bahan pangan nabati. Peningkatan 
permintaan bahan pangan nabati tersebut akan mendorong pengem-
bangan usaha pertanian yang lebih intensif dan berkelanjutan. Usaha 
pertanian yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya 
alam maupun sumber daya manusia dalam jumlah besar akan mampu 
memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kelangsungan per-
ekonomian bangsa sehingga sektor pertanian menjadi basis untuk 


