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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peranan sektor pertanian di Indonesia sangat strategis bukan hanya dalam 

memperluas sumber devisa dari sektor non migas tetapi juga menyediakan lapangan 

kerja khususnya di daerah pedesaaan dan peningkatan pendapatan serta 

meningkatkan kesejahteraan jutaan keluarga yang merupakan lapisan terbesar dari 

masyarakat kita. Untuk menunjang peningkatan penghasilan devisa hasil pertanian 

perlu dipertimbangkan kemampuan dan keterampilan serta jumlah tenaga kerja 

yang bekerja pada sektor perkebunan sehingga produksinya mampu memenuhi 

kebutuhan dengan kualitas yang lebih baik. Hal lain adalah mendorong perluasan 

ekspor ke Negara-negara lain sebagai pemasaran baru barang-barang baru sehingga 

akan memudahkan dalam memasarkan hasil produksi untuk menciptakan sumber 

devisa baru.  

Beras merupakan salah satu padi-padian paling penting di dunia untuk 

konsumsi manusia. Beras merupakan makanan pokok di Indonesia. Sebanyak 75% 

masukan kalori harian masyarakat di negara-negara Asia tersebut berasal dari beras. 

Lebih dari 59% penduduk dunia tergantung pada beras sebagai sumber kalori utama 

(Chils, 2004, dalam Fajar Andi Marjuki, 2008). Beras merupakan bahan pokok 

yang sampai saat ini masih dikonsumsi oleh sekitar 90% penduduk Indonesia dan 

menyumbang lebih dari 50% kebutuhan kalori serta hampir 50% kebutuhan protein 

(Amang, 1995, dalam Joko Triyanto, 2006). Mengingat perannya sebagai 
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komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, tercapainya kecukupan produksi 

beras nasional sangat penting sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

terwujudnya ketahanan pangan nasional. Menurut Achmad Suryana dkk (2001) 

dalam Fajar Andi Marjuki, (2008) beras sebagai bahan makanan pokok tampaknya 

tetap mendominasi pola makan orang Indonesia. Hal ini terlihat dari tingkat 

partisipasi konsumsi di Indonesia yang masih diatas 95%. 

Di Indonesia sendiri, provinsi dengan jumlah produksi padi tertinggi adalah 

Jawa Timur, kemudian diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Provinsi lainnya 

dengan jumlah produksi padi diatas satu juta ton per tahun adalah Sulawesi Selatan, 

Sumatera Utara, NAD, NTB, Banten, Kalimantan Selatan. Pada volume konsumsi 

beras, Indonesia juga berada pada peringkat tiga konsumen beras terbesar di dunia 

setelah Cina dan India, yaitu berkisar antara 110-139 kg per tahun. 

Untuk produksi padi, di Indonesia memiliki beberapa provinsi yang menjadi 

kantong-kantong penyedia padi, salah satunya adalah propinsi Jawa Timur. Sebagai 

kantong produksi padi  asional, produktivitas lahan di Jawa Timur untuk komoditas 

beras sangat tinggi. Selain itu Jawa Timur mampu surplus produksi, dimana 

kebutuhan beras di Jawa Tengah tercukupi dan bahkan mampu memasok 

kekurangan beras nasional. 

Pada Tabel 1.1 disajikan data tentang produksi padi di Jawa Timur selama 

5 tahun dari tahun 2011-2013. 
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Tabel 1.1 

Data Produksi Padi di Jawa Timur Tahun 2009-2013 (ton) 

 

No. Kabupaten 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Kab. Pacitan 163040 145036 160269 172688 186386 

2 Kab. Ponorogo 382447 396938 300203 406678 402047 

3 Kab. Trenggalek 148292 162442 148379 167222 182848 

4 Kab. Tulungagung 259356 290010 266658 299755 259581 

5 Kab. Blitar 249272 314303 326780 303332 289494 

6 Kab. Kediri 307493 313417 300889 306175 281392 

7 Kab. Malang 415403 438449 444990 416607 464498 

8 Kab. Lumajang 402646 395684 357761 408635 387168 

9 Kab. Jember 847682 837155 813514 968505 964001 

10 Kab. Banyuwangi 704259 800649 695962 732262 706419 

11 Kab. Bondowoso 338262 333249 304025 317439 329557 

12 Kab. Situbondo 249495 233679 213330 266005 290954 

13 Kab. Probolinggo 271960 284597 304197 302572 311258 

14 Kab. Pasuruan 566924 569792 585734 571510 624198 

15 Kab. Sidoarjo 198124 191589 157883 203573 179873 

16 Kab. Mojokerto 308627 311062 276301 306881 316213 

17 Kab. Jombang 415506 473767 380819 462628 432173 

18 Kab. Nganjuk 400793 417726 411107 507670 406786 

19 Kab. Madiun 429703 405770 399810 499679 466125 

20 Kab. Magetan 245798 280622 262993 288756 305327 

21 Kab. Ngawi 633952 666092 574224 708694 776937 

22 Kab. Bojonegoro 828887 899732 675697 808112 806548 

23 Kab. Tuban 454363 475147 454177 576738 503395 

24 Kab. Lamongan 844907 434269 601505 856890 846275 

25 Kab. Gresik 343154 334407 272323 386435 367902 

26 Kab. Bangkalan 249697 225326 253693 259861 295178 

27 Kab. Sampang 181119 198819 213821 245536 217955 

28 Kab. Pamekasan 106037 133657 147232 178801 148663 

29 Kab. Sumenep 209021 174233 176175 160365 205636 

JUMLAH 11156219 11137618 10480451 12090004 11954787 

Sumber : BPS Jawa Timur, Tahun 2009-2013 

Data di atas menunjukkan produksi padi di Jawa Timur pada tahun 2009-

2013 mengalami penurunan tetapi tahun 2012 mengalami peningkatan dan 

mengalami penurunan kembali pada tahun berikutnya. Menurut Swastika et al. 
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(2007), salah satu penyebab berfluktuasinya produksi padi nasional antara lain yaitu 

konversi lahan (sawah irigasi dan tadah hujan) menjadi areal pemukiman terus 

berlangsung di Pulau Jawa mengakibatkan pertumbuhan produksi padi cenderung 

menurun. Ironisnya, laju konversi lahan pertanian tidak bisa dikurangi, bahkan terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan pesatnya urbanisasi yang 

didorong oleh peningkatan pendapatan per kapita dan imigrasi dari pedesaan ke 

perkotaan serta industrialisasi. Produksi padi Jawa Timur memberikan kontribusi 

antara 15-17% terhadap produksi beras nasional, sehingga perubahan yang terjadi 

dalam kuantitas produksinya akan mempengaruhi secara signifikan ketersediaan 

beras ditingkat nasional.  

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu penyangga pangan nasional 

mempunyai tingkat produksi padi berfluktuasi dari waktu kewaktu. Luas lahan yang 

tersedia bersifat tetap, bahkan cenderung berkurang karena beralih fungsi ke non 

pertanian.  

Salah satu cara untuk meningkatkan peran masyarakat guna menjaga 

ketersediaan padi pada tingkat daerah dan pedesaan adalah dengan tetap menanam 

padi dan meningkatkan hasil produksinya. Sedangkan peran pemerintah adalah 

menjaga ketersediaan bahan-bahan pendukung guna melakukan produksi padi. 

 Dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, Provinsi Jawa Timur 

merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi produksi pangan terbesar di 

Indonesia, dengan kontribusi pengadaan pangan sebesar 17% dari total nasional 

(Departemen Pertanian, 2012). Oleh karena itu, Provinsi Jawa Timur berperan 

sebagai salah satu lumbung pangan nasional. 
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Gambar 1.1 

Grafik Tentang Luas Lahan 

Di Jawa Timur 2009-2013 (Hektar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Jawa Timur 

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa luas lahan di Jawa Timur dari tahun 

2009-2013 cenderung menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dikarenakan 

adanya alih fungsi lahan sawah untuk dijadikan perumahan, sarana pendidikan, 

pertokoan, dll. Hal ini akan berimbas terhadap produksi padi, karena apabila luas 

lahan padi terus berkurang, maka produksi padi semakin lama juga akan terus 

berkurang. 

Penurunan produksi pertanian salah satunya disebabkan oleh adanya 

konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian (Isa,2006). Pada dasarnya, konversi 

lahan pertanian adalah pengurangan luas lahan pertanian, dalam hal ini 

pengurangan luas lahan tanaman pangan. Dengan demikian, jika terjadinya 

pengurangan luas lahan pertanian pangan tidak diimbangi dengan peningkatan 

produktifitas hasil pertanian pangan, maka produksi pangan cenderung akan 

mengalami penurunan. 
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Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam bidang pertanian, 

terutama untuk produksi padi di Jawa Timur. Tenaga kerja disektor pertanian 

seringkali menjadi kendala, seiring dengan menurunya minat tenaga kerja muda 

untuk terjun disektor pertanian maka seringkali dijumpai kelangkaan tenaga kerja 

pada saat pengolahan lahan atau saat panen raya, hal ini merupakan salah satu 

penyebab kurang optimalnya produksi padi di Jawa Timur. Grafik mengenai tenaga 

kerja dibidang pertanian di Jawa Timur tahun 2009-2013 di sajikan pada gambar 

1.2. 

Gambar 1.2 

Grafik Tentang Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2009-2013 

Di Jawa Timur (Per-orang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Jawa Timur 

Grafik diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja sektor pertanian di Jawa 

Timur tahun 2009-2013 cenderung menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan 

karena di Jawa Timur anak-anak muda cenderung enggan bekerja di bidang 

pertanian, umumnya mereka lebih memilih bekerja di kantoran. Apabila akhirnya 

mereka bekerja di bidang pertanian, hal itu semata-mata karena adanya dorongan 

dari orangtua atau sulitnya mencari pekerjaan. 
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Fungsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional mengharuskan 

provinsi ini untuk menyediakan surplus pangan, terutama beras, sebesar lima juta 

ton terhadap penyediaan beras nasional pada akhir tahun 2014. Jumlah ini adalah 

50% dari total surplus nasional yang sebesar 10 juta ton (Republika Online, 25 

Februari 2013). Pada tahun 2012, Jawa Timur mampu menghasilkan surplus beras 

sebesar 4,4 juta ton, dan pada tahun 2013 surplus beras juga ditarget mencapai 4,4 

juta ton (Republika Online, 25 Februari 2013). Melihat pertumbuhan surplus beras 

yang relatif tetap ini, dapat dikatakan bahwa untuk menghasilkan surplus beras 

sebesar lima juta ton diperlukan usaha pengelolaan pertanian yang lebih baik lagi, 

baik dari peningkatan teknologi maupun tata kelolanya. 

Penurunan produksi pertanian salah satunya disebabkan oleh adanya 

konversi lahan pertanian menjadi non pertanian (Isa, 2006). Pada dasarnya, 

konversi lahan pertanian adalah pengurangan luas lahan pertanian, dalam hal ini 

pengurangan luas lahan tanaman pangan. Dengan demikian, jika terjadinya 

pengurangan luas lahan pertanian pangan tidak diimbangi dengan peningkatan 

produktivitas hasil pertanian pangan, maka produksi pangan cenderung akan 

mengalami penurunan. 

Provinsi Jawa Timur memiliki berbagai potensi dan permasalahan terkait 

dengan pangan, sehingga sangat menarik untuk dilakukan pengamatan. Sebagai 

salah satu penyangga pangan nasional, Jawa Timur mempunyai tingkat produksi 

padi berfluktuasi dari waktu ke waktu. Melihat kebutuhan beras yang terus 

meningkat, dan penataan input produksi seperti ketersediaan tenaga kerja dan luas 

lahan mestinya merupakan pemacu meningkatnya produksi padi di Jawa Timur. 
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Namun kenyataan yang ada, produksi berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan laju 

pertumbuhan rata-rata selama 3 tahun terakhir. Dalam peelitian ini hanya dilakukan 

sebatas apakah produksi padi dipengaruhi oleh luas lahan, dan tenaga kerja. 

Berdasarkan latar belakang ini, maka judul penelitian ini adalah “Analisis 

Produksi Padi di Jawa Timur”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Seberapa besar pengaruh luas lahan terhadap produksi padi di Jawa Timur 

pada tahun 2009-2103 ? 

2. Seberapa besar pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap produksi padi di 

Jawa Timur pada tahun 2009-2013 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas dan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh jumlah luas lahan terhadap produksi padi di Jawa 

Timur pada tahun 2009-2013 ? 

2. Mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap produksi padi di Jawa 

Timur pada tahun 2009-2013 ? 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan 

seluruh masyarakat di Jawa Timur maupun di Indonesia mengenai kondisi 



9 

 

 

produksi padi di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2009-2013 sehingga dapat 

dijadikan acuan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan dalam 

rangka mengatasi permasalahan dalam ketersedian pangan. 

2. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan untuk peneliti 

lebih lanjut, terutama berkaitan dengan produksi pangan, konsumsi pangan dan 

ekspor impor pangan terhadap kemandirian pangan. 


