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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

   Indonesia merupakan Negara yang agraris, hal ini dapat ditinjau dari 

struktur ekonomi Negara Indonesia. Dimana sektor pertanian memegang 

peran penting dalam keseluruhan perekonomian nasional, begitu halnya yang 

terjadi di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang sebagian besar wilayahnya 

sebagai lahan pertanian, hal ini dapat kita tinjau dari data PDRB di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Data PDRB Kabupaten Malang tahun 2010 

No Sektor Nilai PDRB (juta) Kontribusi (%) 
1 Pertanian  4,160,962.26 27.23 
2 Pertambangan  534,501.16 3.5 
3 Industri pengolahan  2,872,233.45 18.8 
4 Listrik dan air bersih 213,006.04 1.39 
5 Bangunan  213,210.13 1.4 
6 Perdg, hotel, restauran 4,060,304.57 26.57 
7 Angkutan/komunikasi 618,657.45 4.05 
8 Bank/keuangan 618,771.88 4.05 
9 Jasa  1,987,533.61 13.01 
 Total  15,279,180.55 100 

 

   Dari tabel diatas menerangkan bahwa sektor pertanian memberikan 

kontribusi paling sebesar 27,23% terhadapap perekonomian kemudian diikuti 

sektor perdagangan,hotel dam restaurant sebesar 26,57%. Pada sektor indutri 

pengolahan memberikan kontribusi sebesar 18,80% terhadap perekonomian, 

sedangkan pada sektor jasa memberikan kontribusi sebesar 13,01%. Pada 

sektor pengankutan, komunikasi dan perbankan sama-sama memberikan 
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kontribusi sebesar 4,05%  terhadap perekonomian. Pada sektor pertambangan 

memberikan kontribusi sebesar 3,505 , pada sektor banguna memberikan 

kontribusi sebesar 1,40% dan yang terakhir pada sektor listrik dan air bersih 

memberikan kontribusi pling sedikit yaitu sebesar 1,39%.  

   Produktivitas pertanian padi  di wilayah Kabupaten Malang  dari tahun 

ke tahun semakin  menurun ini di akibat semakin menyusutnya lahan 

pertanian di daerah kkabupaten Malang, penyusutan lahan pertanian di daerah 

Kabupaten Malang  rata-rata mencapai 10 sampai 15 hektare per tahun, 

khususnya lahan  yang berada di daerah perbatasan dengan Kota Malang. 

Lahan tersebut sebagian besar beralih fungsi menjadi kawasan perumahan 

atau industri (pabrik). Lahan produktif yang banyak berubah fungsi di 

antaranya di Kecamatan Singosari, Pakisaji, Kepanjen, Dau, dan Pakis. Pada 

tahun 2009, lahan pertanian di Kabupaten Malang mencapai 36 ribu hektare, 

tahun 2010 menyusut seluas 28 hektare atau tinggal 35.972 hektare dan tahun 

2011 menyusut kembali seluas 19 hektare atau sekarang tinggal 35.953 

hektare. Penyusutan lahan pertanian yang terjadi terus menerus akan 

mengancam produktivitas ketersediaan dan ketahanan pangan daerah 

tersebut, meski tahun lalu Kabupaten Malang masih surplus beras cukup 

besar, yakni 67 ribu ton. Tahun 2010, daerah tersebut juga surplus besar 

sekitar 61 ribu ton, sehingga ada peningkatan 7 ribu ton pada tahun 2011. 

Hanya saja, penyusutan lahan tesrebut tidak bisa dibiarkan terjadi terus 

menerus karena bisa mengancam produktivitas pangan, sehingga pemerintah 

Kabupaten Malang melakukan berbagai upaya agar surplus beras di daerah 
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itu bisa terus terjaga. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah program 

sekolah lapang pengelolaan tanam terpadu, benih yang ditanam adalah benih 

unggul hibrida maupun non-hibrida termasuk varietas unggul yang bisa panen 

empat kali dalam satu tahun, survei lahan serta mengajukan peraturan yang 

bisa membatasi penyusutan lahan pertanian (produktif). 

   Satu hal yang paling nyata dalam pembangunan adalah pembangunan 

disektor-sektor bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan 

pertanian serta bidang pembangunan lainnya sehingga merupakan suatu 

kesatuan gerak dalam mewujudkan masyarakat maju, mandiri dan sejahtera 

melalui penataan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan 

pembangunan tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai program 

seperti intensifikasi dan diversifikasi serta perbaikan keadaan bermasalah 

dibeberapa daerah yang disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. 

Intensifikasi merupakan suatu usaha peningkatan produksi pertanian dengan 

memperbaiki teknik produksi yang telah dipergunakan sebelumnya kemudian 

diubah dengan menggunakan teknologi baru yang sedang berkembang. Hal 

ini ditandai dengan menggunakan bibit unggul, pupuk buatan, obat - obatan 

untuk mencegah penyakit, maka produksi pertanian dapat meningkatkan 

dalam jangka waktu yang relatif pendek serta penambahan modal dan tenaga 

untuk meningkatkan produksi pertanian. 

   Pembangunan pertanian di Indonesia sangat penting, karena sebagian 

penduduknya adalah petani. Dimana mereka mengandalkan hasil-hasil 

pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Peran pemerintah sangat 
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diperlukan dalam rangka mengambil langkah - langkah kebijakan yang 

diperlukan untuk perkembangan dan peningkatan. Dalam rencana 

pengembangan selama ini  terutama dibidang pertanian, tujuan yang 

dikembangkan lebih pada usaha peningkatan produksi yang optimal. Upaya 

ini tentu untuk mewujudkan tujuan-tujuan seperti : 

1. Meciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan  

2. Meningkatkan petani produsen  

3. Mempertahankan posisi Indonesia dimata internasional  

4. Memenuhi kebutuhan luar negri  

5. Mengurangi ketergantungan pada negar luar  

6. Memanfaatkan prospek yang baik dalam komoditi  

   Tanaman padi di Indonesia sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat 

karena cocok dengan iklim di Indonesia yang tropis. Dalam hal pertanian 

padi, pemerintah mempunyai peranan untuk mempertahankan budidaya padi 

antara lain dengan kegiatan - kegiatan peningkatan produksi padi disertai 

dengan perbaikan mutu padi itu sendiri. Bagi para petani padi yang sumber 

pendapatan berasal dari hasil panen padi, penting bagi para petani untuk 

meningkatkan produksivitas apabila terjadi peningkatan produksivitas 

terhadap tanaman padi maka hasil produksi padi akan bertambah begitu juga 

dengan pendapatan petani padi akan mengalami peningkatan. 

   Sebagai salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan, 

sehingga produksi pertanian memiliki nilai elastisitas permintaan yang sangat 

mempengaruhi pendapatan (Income Elasticity Demand). Nilai elastisitas 
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permintaan sangat di pengaruhi oleh perubahan pendapatan, berarti bahwa 

semakin meningkat pendapatan maka akan diikuti dengan meningkatnya 

permintaan akan produk pertanian. 

 

B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut : 

 1. Berapa besar produksi dan tingkat pendapatan petani padi di Desa 

Watugede? 

 2. Berapa besar biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani padi di Desa 

Watugede ? 

 3. Seberapa besar tingkat efisiensi petani padi di Desa Watugede ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

   Melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 1. Untuk mengetahui seberapa besar produksi dan tingkat pendapatan petani 

padi di Desa Watugede? 

 2. Untuk mengetahui biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani di Desa 

Watugede? 

 3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi petani padi di Desa Watugede 

berdasarkan luas lahan? 
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 4. Untuk mengetahui perbedaan pendapatan antara petani lahan sempit, 

petani lahan sedang dan petani lahan luas?   

 

D. Manfaat Penelitia  

   Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka 

meningkatkan  kesejahteraan petani padi, diantaranya : 

 1. Petani 

  Bagi petani digunakan informasi dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan akan pendapatan yang diterima petani padi.  

 2. Pemerintah 

  Pemerintah selaku Pembina bagi para petani atau sebagai saran informasi 

bagi Dinas Pertanian dalam memberikan penyuluhan kepada para petani 

untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan . 

 3. Peneliti selanjutnya 

  Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengambil tema yang 

sama. 

 

 


