
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis

dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan

pertanian di Indonesia  dianggap penting dari keseluruhan pembangunan

nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian

di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain ; potensi Sumber Daya

Alam yang dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar,

besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia

yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan

pangan masyarakat dan menjadi basis petumbuhan di pedesaan.

Seperti halnya di wilayah pulau Madura, khususnya Kabupaten

Pamekasan, yang penduduknya sebagian besar adalah petani. Di Pamekasan

banyak sekali tanaman yang ditanam oleh petani, salah satunya adalah

tanaman tembakau dan padi. Namun petani di Pamekasan lebih suka

menanam tanaman jagung.

Jagung di wilayah Pamekasan merupakan tanaman utama dan dapat

dikatakan sebagai tanaman pokok bagi penduduk. Hal ini didasarkan pada

budaya orang Madura, khususnya Pamekasan bahwa jagung dijadikan

sebagai makanan khas orang Madura. Walaupun tanaman padi juga ada,

namun masih dinomer dua-kan.
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Pada Kabupaten Pamekasan, peranan sektor pertanian sangat penting

dalam perekonomian. Terutama pada tanaman jagung yang sangat

mempengaruhi pendapatan terbesar dalam PDRB di Kabupaten Pamekasan.

Bagi masyarakat Pamekasan, jagung tidak hanya dijadikan bahan makanan

pokok dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi sebagian dijadikan sebagai

barang dagangan untuk di perjual-belikan. Namun, pada umumnya hasil

panen jagung di Madura, khususnya di Pamekasan mayoritas tidak untuk

diperdangkan, akan tetapi disimpan untuk dikonsumsi dalam jangka waktu

tertentu, artinya jagung hasil panen dijual atau diperdagangkan jika oleh

masyarakat Pamekasan melebihi dari jatah atau ukuran cukup atau tidaknya

sampai hasil panen jagung pada musim berikutnya. Hal tersebut sudak

menjadi tradisi bagi orang Madura, khususnya Pamekasan.

Sedangkan penghasil tanaman jagung terbesar di Kabupaten Pamekasan

berada di Kecamatan Pasean. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman

yang paling diminati oleh petani di daerah Pasean. Kecamatan Pasean

terdapat 9 desa memiliki luas area sekitar 76,88 Km2, dengan jumlah

penduduk 53,032 jiwa. Pertanian di Kecamatan Pasean sangat unggul

dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pamekasan,

dengan luas panen sekitar 6,620 Ha, untuk hasil yang diperoleh sekitar 24,32

Ha, dengan total produksi16,099 ton jagung (BPPD Kabupaten Pamekasan,

2009).

Beberapa kondisi yang menjadikan penduduk di wilayah Kabupaten

Pamekasan yang berada di Kecamatan Pasean untuk menghandalkan sektor



pertanian khususnya tanaman jagung sebagai sumber pendapatan. Dukungan

dari kondisi atau tekstur tanah yang cocok untuk tanaman jagung, sehingga

tingkat produksi jagung menunjukkan adanya peningkatan. Selain itu adanya

upaya dari pihak pemerintah daerah memberikan dukungan dalam

peningkatan penghasilan para petani juga dilakukan. Namun demikian dalam

kenyataannya selama ini para petani cenderung menanam jagung desa yang

menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini. Beberapa

kondisi tersebut mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan para petani.

Tingkat kesejahteraan petani Pasean sering dikaitkan dengan keadaan

usaha tani yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan petani. Tingkat

pendapat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosial, faktor

ekonomis dan agronomis. Banyak kendala-kendala yang dihadapi para petani,

baik petani tingkat kecil hingga tingkat menengah ke atas. Persoalan yang

dihadapi adalah jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan

pendapatan dalam pertanian, karena pendapatan yang diterima petani hanya

pada setiap musim panen saja, padahal pengeluaran harus dikeluarkan setiap

hari. Pembiayaan pertanian juga menjadi kendala kemiskinan petani dan

terlibat hutang. Tekanan penduduk dan pertanian, dimana pertumbuhan

penduduk tidak sebanding dengan jumlah produksi tani.

Menggambarkan dan menganalisa masalah pendapatan petani jagung

secara keseluruhan adalah suatu pekerjaan yang cukup sulit, karena

memerlukan suatu studi yang cukup mendalam dan pengumpulan data yang

cukup rumit. Oleh karena itu, untuk lebih menyederhanakan persoalannya



dalam tulisan ini dibatasi pembahasan mengenai pendapatan petani jagung,

khususnya di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk

melakukan sebuah penelitian dengan judul  “ANALISIS PENDAPATAN

PETANI JAGUNG STUDI DI KECAMATAN PASEAN KABUPATEN

PAMEKASAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok

permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah karakteristik para petani jagung di Kecamatan Pasean?

2. Bagaimanakah tingkat produktivitas para petani jagung di Kecamatan

Pasean?

3. Berapakah jumlah biaya yang harus dikeluarkan para petani jagung di

Kecamatan Pasean?

4. Berapakah jumlah pendapatan diperoleh para petani jagung di Kecamatan

Pasean?

5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan diperoleh

para petani jagung di Kecamatan Pasean?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui karakteristik para petani jagung di Kecamatan Pasean.



2. Untuk mengetahui tingkat produktivitas para petani jagung di Kecamatan

Pasean.

3. Untuk mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan para petani jagung

di Kecamatan Pasean.

4. Untuk mengetahui jumlah pendapatan diperoleh para petani jagung di

Kecamatan Pasean.

5. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara pendapatan diperoleh

para petani jagung di Kecamatan Pasean.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah, khususnya Dinas Pertanian

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah, instansi/lembaga yang terkait

dalam menentukan kebijaksanaan dan dalam usaha meningkatkan

pendapatan petani jagung.

2. Bagi Petani Jagung :

Sebagai masukan kepada para petani jagung yang ada di Kecamatan

Pasean dalam usaha meningkatkan tingkat pendapatannya.


