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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia selalu berdampak pada lingkungan sekitar. 

Pembangunan kota merupakan desain perencana kota dalam mengembangkan 

kemajuan daerah. Cenderung ke arah pertumbuhan fisik, baik dari pembangunan 

jalan maupun pembangunan pemukiman. Sehingga banyak lahan hijau pertanian 

yang dijadikan pembangunan sarana dan prasarana. Lahan-lahan kosong di daerah 

dialih fungsikan sebagai pusat perdagangan, perumahan dan sarana penunjang 

perkembangan kota. Alih fungsi lahan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

fisik, ekonomi, dan sosial. Pengunaan lahan diharapkan dapat mendorong 

peningkatan dan kemajuan kota utamanya dalam segi ekonomi.  

Lahan merupakan sumberdaya alam yang strategis bagi pembangunan. 

Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor 

pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan dan transportasi. Lahan 

merupakan sumber daya yang sangat penting di bidang pertanian, baik bagi petani 

maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

di Indonesia kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan (land based 

agriculture activities).  

Sektor pertanian merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup 

besar dari pemerintah dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam rangka 

pembangunan ekonomi jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi 

bangsa. Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasil bahan 

kebutuhan pokok, sandang dan papan, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian 
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besar penduduk, memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional yang 

tinggi, memberikan devisa bagi negara dan mempunyai efek pengganda ekonomi 

yang tinggi dengan rendahnya ketergantungan terhadap impor (multiplier effect), 

yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Dampak 

pengganda tersebut relatif besar, sehingga sektor pertanian layak dijadikan 

sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Adanya 

pertumbuhan yang terus positif secara konsisten, sektor pertanian berperan besar 

dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional (Husmaruddin, 2014). 

Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, telah 

mampu memberikan sumbangan yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan 

pangan nasional melalui pembangunan di sub sektor tanaman pangan dan 

hortikultura. Memiliki potensi sumberdaya lahan yang mencapai 4.656.757 

hektar, Jawa Timur telah mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya 

serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap produksi pangan 

nasional. Tahun 2008, Provinsi Jawa Timur mampu memberikan sumbangan bagi 

pemenuhan kebutuhan nasional seperti padi 17 persen, jagung 31 persen, kedelai 

36 persen, kacang tanah 26 persen, kacang hijau 24 persen, ubi kayu 16 persen, 

buah-buahan 30 persen, dan sayuran 15 persen (Dinas Pertanian Provinsi Jawa 

Timur). 

Kota Mojokerto memiliki tanah yang cukup baik untuk usaha pertanian, 

karena tanah tersebut terdiri dari endapan tanah liat bercampur dengan pasir halus, 

berwarna hitam kelabu dengan daya penahan air yang cukup baik dan banyak 

mengandung mineral yang cukup baik bagi tumbuh-tumbuhan (BPN Kota 
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Mojokerto). Sektor tanaman pangan mencakup tanaman padi (padi sawah dan 

padi ladang), jagung, ubi kayu, kedelai dan lainnya. Secara umum, Kota 

Mojokerto terbagi dalam 2 kecamatan yaitu Kecamatan Prajurit Kulon dan 

Kecamatan Magersari. Luas masing-masing kecamatan di Kota Mojokerto dapat 

dilihat pada Gambar 1.1. berikut. 

 
Sumber: BPS Kota Mojokerto (2016) 

Gambar 1.1. Luas Wilayah Kecamatan Kota Mojokerto 

Secara umum, wilayah Kota Mojokerto mempunyai luas wilayah 16,46 km2 

yang terbagi menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Prajurit Kulon dan      

Magersari. Jika dibandingkan, luas wilayah Kecamatan Magersari sedikit lebih 

luas dibandingkan dengan luas Kecamatan Prajurit Kulon. Kecamatan Prajurit 

Kulon mempunyai luas wilayah 7,76 km2 (47 persen) dan Kecamatan Magersari  

mempunyai  luas  wilayah  8,7  km2 (53 persen). 
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Tabel 1.1.  Luas Tanah Berdasarkan Penggunaan Lahan (Ha) 2013 - 2014 

No. Penggunaan Lahan/Function of Land 
Tahun/Year 

2013 2014 

1 Perumahan Teratur 107,04 110,72 

2 Perumahan Tidak Teratur 584,82 584,82 

3 Perumahan Bertingkat 2,76 3,1 

4 Emplasmen - - 

5 Lapangan Olah Raga 6,59 6,59 

6 Taman/Hutan Kota 3,68 3,68 

7 Kuburan/Makam 3,61 3,75 

8 Jasa Perdagangan 28,77 28,77 

9 Jasa Lainnya 104,17 106,17 

10 Industri Pertanian 11,11 11,11 

11 Industri Non Pertanian 49,78 58,53 

12 Kawasan Industri 1,8 1,8 

13 Pertambangan - - 

14 Sawah Irigasi 519,35 502,53 

15 Sawah Non Irigasi - - 

16 Sawah Tadah Hujan - - 

17 Tegalan 133,32 133,32 

18 Kebun Campur 6,56 6,56 

19 Tanah Kosong 22,06 22,56 

20 Lain-lain 61,12 62,53 

  Jumlah Total 1.646,54 1.646,54 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto (2015) 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa luas tanah yang 

mengalami perubahan selama tahun 2013 dan 2014 yaitu penggunaaan untuk luas 

sawah irigasi menurun sebesar 3,24 persen dimana pada tahun 2013 sebesar 

519,35 ha dan pada tahun 2014 sebesar 502,53 ha. Hal ini disebabkan karena 

perubahan penggunaan lahan menjadi bangunan. Perumahan teratur dari tahun 

2013 sebesar 107,04 menjadi 110,72 di tahun 2014 terjadi kenaikan 3,44 persen. 

Di tahun 2014 perumahan bertingkat sebesar 3,1 ha meningkat 12,32 persen 

dibandingkan di tahun 2013 sebesar 2,76 ha. Peningkatan 17,58 persen terjadi di 

indusri non pertanian dari tahun 2013 sebesar 49,78 ha menjadi 58,53 ha di tahun 
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berikutnya. Penggunaan lahan untuk kuburan/makam, jasa lainnya, tanah kosong 

dan lainnya juga mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 sedangkan 

penggunaan lahan untuk perumahan tidak teratur, lapangan olah raga, taman/hutan 

kota, jasa perdagangan, industry pertanian, kawasan industry, tegalan, kebun 

campur pada tahun 2013 dan 2014 tidak mengalami peningkatan. 

Dari tahun ke tahun produksi padi di Kota Mojokerto relatif kecil sekali, 

karena luas panen yang juga sangat minim. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan 

dan pergeseran status lahan dari lahan kering menjadi bangunan-bangunan 

perumahan dan perkantoran. 

Tabel 1.2.  Produksi Tanaman Pangan (Ton) 2013 – 2015 

No. Jenis 

Tanaman 

  2011  2012  2013 2014 2015 

1. Padi   5.842  6.398  7.237 7.237 6.400 

2. Jagung      105        0  0 0 24 

3. Kedelai      290     269  0 0 59 

4. Kacang 

Hijau 

       81       80  20 20 24 

Sumber: Statistik Daerah Kota Mojokerto (2016) 

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas, dapat dilihat bahwa produksi padi yang ada 

di Kota Mojokerto dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami fluktuatif. Tetapi 

pada tahun 2013 dan 2014 produksi tanaman padi masih stabil, karena masih ada 

faktor lain yang mempengaruhi, misalnya produktifitas yaitu teknologi, pupuk dan 

lain-lain sehingga tidak mengalami penurunan. Namun produksi padi kemudian 

menurun pada tahun 2015 di mana produksi padi hanya sebesar 6,400 ton. 

Tanaman jagung pada tahun 2012 sampai tahun 2014 tidak menghasilkan 

produksi, namun pada tahun 2011 hasilnya 105 ton dan 2015 produksi jagung 
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mulai menurun sebesar 24 ton. Produksi kedelai pada tahun 2011 sebesar 290 ton 

dan 269 di tahun 2012 mengalami penurunan hingga pada tahun 2014 dan di 

tahun 2015 produksinya hanya sebesar 59 ton. Produksi kacang hijau pada tahun 

2011 sebesar 81 ton dan 80 ton di tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 masih 

stabil produksinya sebesar 20 ton. Produksi kemudian sedikit meningkat pada 

tahun 2015 di mana produksi kacang hijau mencapai hasil produksi sebesar 24 

ton. Produksi kacang hijau sama dengan produksi padi mengalami fluktuatif 

sedangkan produksi jagung dan kedelai semakin menurun setiap tahunnya. 

Berbagai alasan mengapa para petani memilih untuk mengkonversikan 

keseluruhan atau sebagian lahan mereka di antaranya adalah adanya anggapan 

bahwa penghasilan dari bertani tidak lagi dapat mengakomodasi kebutuhan 

mereka dan sebagian lagi berasumsi akan mendapatkan harga jual atas lahan 

mereka dengan harga yang tinggi. 

Alih penggunaan lahan yang terjadi akibat adanya pertumbuhan penduduk 

dan pembangunan ekonomi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. 

Berkurangnya lahan pertanian menyebabkan berkurangnya luas lahan yang 

dimiliki oleh petani dan sebagian warga kehilangan profesi mereka sebagai petani.  

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Luas Lahan Dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi Padi Di Kota 

Mojokerto”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dikaji oleh peneliti ini adalah  
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1. Apakah ada perbedaan produksi padi di Kota Mojokerto pada tahun

2011-2015?

2. Bagaimana pengaruh luas lahan dan tenaga kerja terhadap produksi padi

di Kota Mojokerto?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas pembahasannya maka perlu adanya

pembatasan masalah, yaitu penelitian hanya fokus pada pengaruh luas lahan dan 

tenaga kerja terhadap produksi padi. Waktu penelitian adalah 5 tahun (2011-

2015).  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan produksi padi di Kota Mojokerto

pada tahun 2011-2015.

2. Untuk mengetahui pengaruh luas lahan dan tenaga kerja terhadap

produksi padi di Kota Mojokerto.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas maka dapat manfaat penelitian ini 

yaitu: 

a. Bagi penulis, agar dapat meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan tentang pengaruh luas lahan dan tenaga kerja

terhadap produksi padi.
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b. Bagi instansi agar hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan 

masukan yang berguna bagi para pengambil keputusan di masa 

yang akan datang. 

c. Bagi pemerintah agar hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai saran dan kritik kinerja pemerintah untuk pengambilan 

keputusan. 

d. Bagi peneliti berikutnya untuk referensi penelitian selanjutnya 

yang membahas tentang pengaruh luas lahan dan tenaga kerja 

terhadap produksi padi. 

 


