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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam 

perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan 

melalui kontribusi yang nyata pada penyediaan bahan pangan, bahan baku 

industri, pakan dan bioenergi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa 

negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek 

usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian yang 

dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional 

yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat 

pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan 

kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup (Kementrian Pertanian, 2009). 

Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki 

pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena sebagian 

besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. 

BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia menyebutkan bahwa terdapat tiga 

sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran memiliki peranan sebesar 52,3% tahun 

2013.  
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Sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 24% 

tahun 2013. Kemudian sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran memiliki peranan masing-masing 14,4% dan 13,9%. 

Pengalaman krisis moneter tahun 1998 telah menyadarkan 

semua pihak bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis serta andil 

yang sangat besar sebagai mesin penggerak, peredam gejolak, penyangga 

perekonomian nasional. Fenomena di atas merupakan gambaran tentang 

betapa strategis dan lebih optimal peran sektor pertanian apabila didukung 

dengan sistem perencanaan yang terpadu, berkenlanjutan dan diimbangi 

dengan penyediaan anggaran yang memadai. 

Teknologi, sempitnya lahan dan ketiadaan modal merupakan 

kendala bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian secara proaktif telah mempercepat 

proses alih teknologi penelitian dan pengembangan pertanian, sehingga 

dapat dimanfaatkan petani meskipun dengan luas lahan yang dimiliki 

sempit. Intensifikasi melalui penerapan teknologi ini dapat memberikan 

output yang lebih tinggi akan tetapi, untuk dapat menerapkan teknologi 

diperlukan dukungan modal. 

Ketersediaan modal bagi pelaku usaha pertanian merupakan 

sebuah keharusan untuk memperkuat posisi pertanian. Permodalan bagi 

petani sangat penting untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. 

Permasalahan mendasar bagi pengembangan usaha pertanian adalah 

lemahnya permodalan pelaku usaha pertanian baik dalam pemilikan 
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maupun akses terhadap permodalan formal. Lemahnya permodalan 

disebabkan oleh kecilnya skala usaha sehingga tidak mempunyai 

kemampuan untuk melakukan akumulasi modal.  

Sementara itu lemahnya akses petani kecil terhadap sumber-

sumber permodalan formal disebabkan oleh prosedur yang tidak sederhana 

dan persyaratan kolateral yang harus dipenuhi oleh petani. Di sisi lain 

pihak perbankan sendiri kurang tertarik untuk membiayai sektor pertanian 

yang dipandang berisiko tinggi, baik karena gangguan alam seperti banjir 

dan kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman, maupun fluktuasi 

harga output. 

Sulitnya akses terhadap kredit perbankan juga tecermin pada 

tingginya suku bunga kredit untuk sektor pertanian yang rata-rata 

mencapai 13,00 persen per tahun. Pemerintah berupaya membantu 

meringankan beban para petani untuk mengatasi permasalahan tersebut 

dengan menetapkan berbagai skim pembiayaan bagi petani kecil yang 

lebih mudah diakses oleh petani kecil. Kebijakan ini diharapkan dapat 

memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha tani petani kecil di 

Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

 Bagaimana prosedur penyaluran program Kredit Ketahanan 

Pangan dan Energi (KKPE) di PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan? 
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 Apa saja kendala dalam penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan 

Energi (KKPE) ditingkat petani? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, permasalahan 

akan dibatasi pada prosedur penyaluran  program Kredit Ketahanan 

Pangan dan Energi (KKPE) melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur, Tbk Cabang Pasuruan. 

D. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui prosedur penyaluran program Kredit Ketahanan 

Pangan dan Energi (KKPE) di PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan. 

 Mengetahui kendala dalam penyaluran Kredit Ketahanan Pangan 

dan Energi (KKPE) ditingkat petani. 

E. Manfaat Penelitian 

Mengetahui dengan adanya penelitian tentang akses petani 

terhadap program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dapat 

berguna bagi: 

1. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang 

Pasuruan 

 Mempererat hubungan kerjasama antara PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan 

dengan Universitas Muhammadiyah Malang. 
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 Sebagai bahan pustaka atau sumbangan pemikiran untuk 

menambah kajian keuangan dan perbankan bagi PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk cabang Pasuruan 

khususnya dalam prosedur penyaluran Kredit Ketahanan 

Pangan dan Energi (KKPE) pada masyarakat kota Pasuruan 

dan sekitarnya. 

2. Bagi Petani 

 Memberikan informasi bagi para petani yang ingin melakukan 

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) melalui bank 

khususnya pada PT. Bank Pembangunan Jawa Timur, Tbk 

Cabang Pasuruan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai 

pelaksanaan penyaluran program Kredit Ketahanan Pangan 

dan Energi (KKPE) yang dapat dijadikan sebagai referensi dan 

bahan masukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. 

 

 

 

 


