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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah, 

sehingga sering disebut dengan negara agraris yang berarti sektor pertanian 

adalah sektor yang menjadi andalan dalam perekonomian baik sebagai sumber 

mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan nasional. Di 

Indonesia sektor pertanian dibagi menjadi lima subsektor yaitu subsektor 

tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor 

peternakan, dan subsektor perikanan. Dalam perekonomian nasional sektor 

pertanian mempunyai peran penting dalam penyumbangan ekonomi nasional. 

Hal ini menuntut sektor pertanian untuk terus dikembangkan karena dapat 

menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan 

pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan 

lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berikut adalah nilai 

kontribusi sektor pertanian terhadap PDB di Indonesia dapat ditunjukkan pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Distribusi Presentase Produk Domestik Bruto Subsektor Pertanian 

Indonesia 2010-2014 

Subsektor Pertanian 
Kontribusi Subsektor Pertanian terhadap PDRB (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tanaman Pangan 6,55 6,25 6,07 5,85 5,64 

Perkebunan 2,04 2,00 2,00 1,97 1,97 

Peternakan 1,65 1,62 1,60 1,59 1,58 

Kehutanan 0,75 0,71 0,67 0,63 0,60 

Perikanan 2,19 2,20 2,20 2,23 2,27 

Sumber : BPS (2015) 
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa subsektor tanaman pangan selama lima 

tahun sejak dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mempunyai kontribusi yang 

paling banyak dibandingkan subsektor yang lainnya. Salah satu produksi 

subsektor tanaman pangan di Indonesia adalah padi. Padi merupakan tanaman 

mayoritas petani Indonesia. Padi merupakan tanaman pangan yang 

menghasilkan beras sebagai sumber makanan pokok penduduk Indonesia. 

Diperkirakan 40-80% kebutuhan kalori masyarakat berasal dari beras. Dengan 

hal seperti itu pemerintah harus menjaga ketersediaan beras melalui beberapa 

kebijakan terhadap petani. Ketersediaan beras di masyarakat tergantung dari 

produksi beras nasional. Produksi padi dalam negeri yang belum mampu 

memenuhi kebutuhan konsumsi beras masyarakat tiap tahunnya menjadi 

masalah utama. Tabel 1.2 menujukkan perkembangan produksi padi nasional 

dari tahun ke tahun. 

Tabel 1.2  

Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Indonesia Tahun  

2010-2014 

Tahun Luas Panen (Hektar) 
Produktivitas 

(Kuintal/Hektar) 
Produksi (Ton) 

2010    13.253.450,00                 50,15     66.469.394,00  

2011    13.203.643,00                 49,80     65.756.904,00  

2012    13.445.524,00                 51,36     69.056.126,00  

2013    13.835.252,00                 51,52     71.279.709,00  

2014    13.793.640,00                 51,35     70.831.753,00  

Sumber : BPS (2015) 

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa produksi produksi padi pada tiap tahun 

mengalami peningkatan mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2013 namun pada 

tahun 2014 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, salah 

satunya yaitu faktor luas panen, dari tahun ke tahun luas panen juga mengalami 
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peningkatan. Peningkatan produksi padi ini sesuai dengan program pemerintah 

yang ingin menjaga persediaan beras di Indonesia dan penngkatan ini 

diharapkan terus membaik dikarenakan tiap tahun penduduk Indonesia 

bertambah. Hal ini secara otomatis konsumsi beras nasional juga bertambah. 

Jawa Timur adalah provinsi sebagai sentra penghasil padi terbesar di 

Indonesia, rata-rata Jawa Timur menyumbang beras nasional mencapai 17,13% 

selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 hingga pada tahun 2014. 

Perkembangan produksi padi di Jawa Timur pada masa tahun 2010 sampai 

pada tahun 2014 mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat. Terlihat 

bahwa pada Tabel 1.3 pada tahun 2010 produksi padi mencapai  11.643.773 

ton, dan pada tahun 2011 produksi padi mengalami penurunan yaitu menjadi  

10.576.543 ton. Dengan kata lain produksi padi pada tahun 2011 mengalami 

penurunan sebesar 10,09 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 produksi 

padi meningkat drastis yaitu  12.198.707 ton atau meningkat sebesar 15,34 % 

dari tahun sebelumnya. Fenomena penurunan produksi juga kembali terjadi 

pada tahun 2013 yaitu menurun sebesar 1,22 % dari tahun sebelumnya padahal 

luas panen mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan pada tahun 

2012 yaitu sebesar 3,10 %. Peningkatan produksi padi meningkat pada tahun 

2014 seiring dengan peningkatan luas panen yaitu sebesar 2,90 % dari tahun 

sebelumnya. 
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Tabel 1.3  

Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Jawa Timur Tahun 

2010-2014 

Tahun 
Luas Panen 

(Hektar) 
% 

Produktivitas 

(Kuintal/Hektar) 
% Produksi (Ton) % 

2010 1.963.983   59,29   11.643.773   

2011 1.926.796 1,89 54,89 7,42 10.576.543 9,17 

2012 1.975.719 2,54 61,74 12,48 12.198.707 15,34 

2013 2.037.021 3,10 59,15 4,20 12.049.342 1,22 

2014 2.072.822 1,76 59,81 1,12 12.398.312 2,90 

Sumber : BPS (2015) 

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Jawa Timur 

yang mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang perekonomian. 

Produksi sektor pertanian mayoritas di Kabupaten Bojonegoro adalah tanaman 

pangan padi. Salah satu daerah yang menjadi penyumbang produksi padi 

regional adalah Kecamatan Gondang. Tabel 1.5 menunjukkan jumlah produksi 

padi Kecamatan Gondang selama tiga tahun terakhir sejak dari tahun 2011 

hingga tahun 2013. Dari tahun ke tahun jumlah produksi padi di Kecamatan 

Gondang selalu meningkat pada tahun 2011 sejumlah 7.900 ton atau dapat 

dikatakan menyumbang produksi regional Kabupaten Bojonegoro sebesar 1,12 

% dan meningkat pada tahun 2012 menyumbang produksi regional sebesar 

1,15 %. Pada saat tahun 2013 produksi padi Kecamatan Gondang meningkat 

tajam, jumlah produksi meningkat menjadi 17.725 ton. Dengan kata lain 

jumlah produksi padi pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 92,31 % 

dari tahun sebelumnya. 
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Tabel 1.4  

Produksi Padi di Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2011-2013 

Tahun Produksi Padi (Ton) 
Sumbangan Terhadap 

Produksi Padi Regional (%) 

2011 7.900 1,12 

2012 9.217 1,15 

2013 17.725 2,21 

Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro (2015) 

Perkembangan produksi padi ini perlu terus ditingkatkan, lihat saja pada 

tahun 2012 dan 2013. Pada tahun itu kenaikan produksi padi meningkat tajam 

dan hal ini terbukti bahwa produksi padi masih berpeluang untuk ditingkatkan 

guna memenuhi kebutuhan konsumsi beras masyarakat tingkat regional 

maupun nasional seiiring dengan peningkatan penduduk tiap tahunnya. 

Menurut penelitian Riza (2006) bahwa faktor luas lahan berpengaruh 

signifikan terhadap produksi padi. Semakin besar luas lahan yang digunakan 

maka produksi juga akan meningkat. Sumber daya manusia adalah pemeran 

penting dalam usaha tani yang dilakukan untuk mengoprasikan seluruh proses 

produksi pertanian padi yang sering disebut dengan faktor tenaga kerja. Faktor 

modal juga mempunyai peran penting dalam peningkatan produksi. Modal 

adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli input produksi.  

Desa Pajeng merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan 

Gondang. Luas wilayah Desa Pajeng adalah 3.215,208 Ha. Sebagian besar 

wilayah desa tersebut adalah lahan pertanian padi yaitu sebesar 31,79% dari 

luas keseluruhan desa. Di Desa Pajeng terdapat 4.094 jiwa dan sebagian 

mereka adalah petani padi dan buruh tani karena potensi pertanianlah yang 

dapat diunggulkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik petani padi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang 

Kabupaten Bojonegoro berdasarkan luas lahan, biaya tenaga kerja, dan 

modal ? 

2. Apakah luas lahan, biaya tenaga kerja, dan modal berpengaruh terhadap 

produksi padi petani di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten 

Bojonegoro ? 

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan penelitian yang akan dibahas 

nantinya, maka peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian yang 

mencangkup variabel penelitian yang berpengaruh terhadap produksi padi 

petani di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro diantaranya 

luas lahan, jumlah tenaga kerja, dan modal. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui karakteristik petani padi di Desa Pajeng Kecamatan 

Gondang Kabupaten Bojonegoro berdasarkan luas lahan, biaya tenaga kerja, 

dan modal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh luas lahan, biaya tenaga kerja, dan modal 

terhadap produksi padi petani di Desa Pajeng Kecamatan Gondang 

Kabupaten Bojonegoro. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi petani padi setempat, bermanfaat sebagai memberikan informasi 

tentang pentingnya penggunaan input dalam berproduksi padi. Hal tersebut 

dapat menjadi pengambilan selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas 

dan pendapatan usaha tani padi. 

2. Bagi pemerintah instansi terkait, bermanfaat sebagai tambahan masukan 

dalam melengkapi bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan 

pembangunan sektor pertanian tanaman padi. 

3. Bagi pihak lain, bermanfaat sebagai bahan literatur untuk penelitian 

selanjutnya. 


