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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertanian memiliki fungsi dan peran strategis bagi masyarakat dan 

pemerintahan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Sektor 

pertanian juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. 

Hal ini ditunjukan dengan banyaknya penduduk yang hidup sebagai petani 

dan pekerja di sektor pertanian, atau produk nasional yang berasal dari 

pertanian(Mubyarto.1986:58). Bahkan sektor pertanian juga mempunyai 

kontribusi terhadap perekonomian yaitu kontribusi terhadap produk 

domestik regional bruto (PDRB). 

Dalam proses produksi sub sektor pertanian memerlukan berbagai 

masukan (input), seperti bibit, pupuk tenaga kerja, lahan, irigasi, modal dan 

lain sebagainya. Masuka tersebut menghasilkan keluaran (output) seperti 

padi, jagung dan komoditas lainya yang merupakan hasil di sub sektor 

pertanian.  

Proses produksi bisa berjalan jika faktor produksi yang dibutuhkan 

sudah terpenuhi, faktor produksi mempunyai empat komponen yaitu tanah, 

modal, tenaga kerja dan skill atau pengolahan yang optimal. Dalam berbagai 

literatur parah ahli mencetuskan hanya ada tiga yang mempengaruhi faktor 

produksi  yaitu tanah, modal dan tenaga kerja masing-masing faktor 

mempunyai fugsi yang berbeda dan saling terkait satu sama lain.  . 
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Faktor produksi tanah terdiri dari beberapa faktor alam lainya seperti 

air, udara, temperatur, sinar matahari dan lainya. Sehinga tanah tidak di lihat 

dari seberapa luas lahan namun juga di lihat dari segi lainya, seperti jenis 

tanah, macam pengunaan lahan (sawah, ladang dan tegalan) juga di lihat 

dari segi topografi seperti tanah dataran tinggi, rendah dan dataran/pesisir 

pantai). 

Selain faktor produksi tanah, sub-sektor pertanian juga dipengaruhi 

oleh faktor modal atau modal saran. Semakin tinggi modal yang digunakan 

dalam usaha pertanian tersebut maka dinakam padat modal atau semakin 

berintensif. Sehinga dapat di katakan apakah semakin tinggi modal yang 

digunakan akan berpengaruh terhadap keuntungan atau output yang 

dihasilkan, dalam hal tersebut besaran keuntunganya masih dipengaruhi 

oleh faktor harga output dan harga input.  

Sama seperti tanah dan moda, tenga kerja juga mempunyai peranan 

penting didalam memproduksi pertanian, dalam ilmu ekonomi yang 

dimaksud tenaga kerja merupakan alat fisik atau otak manusia yang tidak 

dapat dipisahkan dari manusia dan di tunjukan pada usaha produski. 

Menurut sebagian pakar ekonomi tenaga kerja (Man Power) penduduk 

dalam usia kerja yaitu yang berumur 10-64 tahun merupakan penduduk 

yang potensial untuk memperoduksi barang atau jasa.  

Padi merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, maka 

dari itu padi sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, kerana padi 

merupakan sumber karbonhidrat dan kalori panagan. Pertanian tanaman 

pangan antara lain  di tandai dengan peningkatan produksi padi yang di 
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pengaruhi oleh faktor-faktor input produksi, sehinga adanya upayah untuk 

mengimbangi kecenderungan beralihnya lahan pertanina produktif menjadi 

lahan pertanian non produktif, serta adanya semangat kerja para petani 

untuksurvaiv karna mereka termotivasi oleh berbagai program yang di 

tawarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk modal prasarana maupun 

teknologi yang digunakan sebagai penunjang untuk meningkatkan 

produktivitas pertanian khususnya pertanian padi. Tanaman padi banyak 

ditemui hampir di seluruh Kabupaten Malang, hal ini dikarnakan kondisi 

fisik seperti irigasi perairan untuk tumbuh subur tananman padi dan faktor 

alam yang mendukung. 

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa 

Timur yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka 

ragam yang tersebar di seluruh kecamatan, terutama di sektor pertanian. 

Dengan potensi sumber daya alam dan keaneka-ragaman  hayati di wilyah 

Kabupaten Malang menjadikan sektor unggulan pertanian serta memberikan 

kotribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDB).  

Dalam hal ini sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor 

tumpunan yang diharapkan dalam proses pertumbuhanya, untuk dapat 

memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat di 

setiap tahunya. Pemenuhan kebutuhan pokok komoditas padi cenderung 

mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, sehinga 

dapat diketahui besaran produksi padi di Kabupaten Malang pada tahun 

2010-2016 dapat dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Malang Tahun 2010-2016 

Tahun Luas (Ha) Produksi (Ton) 

2010 58152 414.595 

2011 66611 421.065 

2012 59901 457.616 

2013 66611 457.694 

2014 65115 435.080 

2015 67636 480.192 

2016 71057 453.263 

Sumber: BPS Kabupaten  Malang (data diolah) 

Dari Tabel 1.1 diketahui perkembangan produksi padi di Kabupaten 

Malang sebesar 414.595 ton di tahun 2010 dan  di tahun 2011 mengalami 

kenaikan produksi padi sebesar sebesar 1,14%, akan tetapi di tahun 2014 

tingkat produksi mengalami penurunan baik luas lahan dan produksi 

pertanian padi sebesar 0.95%, namun di tahun 2015 mengalami peningkatan 

produksi dan di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0.94%. Besar 

produksi padi pada dasarnya merupakan hasil kali luas panen dengan 

produktivitas per hektar lahan, sehingga seberapa besar produksi suatu 

wilayah, tergantung berapa luas panen pada tahun yang bersangkutan atau 

berapa tingkat produksi yang di peroleh masing-masing daerah. 

Produksi padi bersifat berfluktuasi mengikuti luas lahan tanam, namun 

faktor produksi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor (input) yang 

kurang maksimal atau faktor hama dan faktor musim yang tidak stabil, 

sehinga dapat menurunkan jumlah produksi padi. Sementara konsumsi beras 

mengalami kenaiakan sepanjang tahun bahkan cenderung meningkat seiring 

dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kabupaten Malang merupakan 

kabupaten berpenduduk terbesar ke-2 di Jawa Timur, yaitu dengan jumlah 

penduduk 2.527.087 jiwa. (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2016). 
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 Kondisi seperti inilah yang memunculkan permasalahan, ketika 

kebutuhan konsumsi tidak seiring dengan pasokan atau produksi, yang 

selanjutnya akan berdampak pada persediaan swasembada beras di 

Kabupaten Malang. Tabel 1.2 berikut menunjukkan produksi beras, jumlah 

penduduk dan kebutuhan beras di Kabupaten Malang tahun 2014-2016. 

Tabel 1.2 Produksi Beras, Jumlah Penduduk dan Kebutuhan Beras di 

Kabupaten Malang Tahun 2014-2016 

  Produksi (Ton) Jumlah 

penduduk 

(Jiwa) 

Kebutuhan 

Beras 

(Ton) 
Tahun Padi Beras 

2014 435.080 275.693 2.527.087 351.644 

2015 480.192 304.279 2.544.315 354.041 

2016 453.236 292.758 2.560.675 430.000 

Sumber: BPS Kabupaten Malang, data diolah. 

Pada tabel 1.2 diketahui terjadinya gap antara kebutuhan beras dan 

produksi beras di kabupaten Malang, untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat kabupaten Malang perlu dilakukan pasokan dari berbagai 

kabupaten di Jawa Timur yang mengalami surplus beras. Lima daerah 

pemasok padi terbesar di Jawa Timur pada tahun 2015 masih sama dengan 

tahun sebelumnya yaitu: Ngawi, Banyuwangi, Bojonegoro, Lamongan dan 

Jember. (BPS, Survei Pertanian Produksi Padi dan Palawija di Jawa Timur, 

2016). 

Peningkatan produksi pertanian diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan konsumsi, seiring bertambahnya jumlah penduduk yang terus 

meningkat pada setiap tahunya, namun tingkat produksi di setiap daerah 

berbeda-beda pula dikarnakan luas lahan, modal saran (Biaya pupuk) dan 

tenaga kerja yang digunakan Dapat mempengaruhi besaran output pada 

produksi padi dikabupaten Malang.Menurut Mudakir (2011). Salah satu 
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permasalahan yang paling berat dan kompleks yang dihadapi petani padi 

adalah masalah biaya produksi dan lahan yang selanjutnya akan 

mempengaruhi faktor produksi yang akan digunakan, pada akhirnya akan 

mempengaruhi produksi padi. Selain itu tingkat produksi padi juga di 

pengaruhi oleh faktor sosial ekonomi lainya, seperti jumlah penduduk yang 

terus bertambah maka hal tersebut akan mempengaruhi tingkat permintaan 

produksi padi, selain itu permintaan padi yang tinggi akan mempengaruhi 

tingginya tingkat harga komoditas padi karna terjadinya kelangkaan beras 

yang tidak di imbangi dari sisi penawaran dan produksi yang akan 

mengakibatkan melonjaknya harga kebutuhan pokok seperti beras.  

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan pada latar 

belakang tersebut bahwa terjadinya GAP dan penurunan produksi padi 

dikabupaten Malang, maka peneliti mengambil judul “Faktor–faktor yang 

memepengaruhi tingkat produksi padi di Kabupaten Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh luas lahan, pupuk dan  tenga kerja terhadap produksi 

padi di Kabupaten Malang paa tahun 2010-2016? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh luas lahan, pupuk dan 

tenaga kerja terhadap produksi padi di Kabupaten Malang pada tahun 

2010-2016. 
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2. Manfaat  

Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan atau jalan keluar terhdap perubahan dan kesejahtraan nilai 

produksi padi agar lebih seimbang antara biaya yang di keluarkan dan 

hasil produksi yang di dapatkan. 

Bagi peneliti senjutnya diharapkan dapat memberi tambahan 

variable dan refrensi teori yang lebih baik sehingga dapat di pakai 

sebagai bekal jika nanti terjun kemasyarakat. 

 

D. Batasan masalah. 

Penelitian ini hanya di fokuskan pada variable luas lahan, biaya pupuk 

dan upah tenga kerja terhadap produksi padi di seluruh Kabupaten Malang. 

Data penetian ini mengunakan kurung waktu 7 (tujuh) tahun, dimulai dari 

tahun 2010-2016. 


