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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertanian adalah salah satu sektor yang berperan penting di dalam 

perekonomian indonesia dengan sumbangan PDB sebesar 12,82% pada tahun 

2017. Pertanian menjadi salah satu sektor primer yang menyongkong 

perekonomian indonesia. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam 

struktur ekonomi nasional, karena sektor pertanian lebih tahan menghadapi krisis 

ekonomi dibandingkan dengan sektor lainnya terutama di era globalisasi seperti 

saat ini (Yanutya, 2013). 

Salah satu subsektor pertanian adalah perkebunan. Dalam subsektor 

terdapat beberapa komoditi diantarannya adalah, jambu mente, kopi dan salah 

satunya jagung. Seperti di Desa Tekasire sebagian besar masyarakat berprofesi 

sebagai petani jagung di karenakan Desa Tekasire salah satu desa Agrasis yang 

dimana Desa tersebut banyak menyediakan lahan Pertanian dan perkebunan, 

selebihnya ada yang berprovesi sebagai pedagang, peternak, dan juga PNS (guru 

dan Pegawai Negeri lainnya). Setengah dari luas Desa Tekasire merupakan daerah 

pertanian di karenakan oleh itu  salah satu sektor sandaran hidup bagi sebagian 

besar masyarakat Desa Tekasire dengan cara bertani. Salah satu komoditi andalan 

di sektor pertanian di Desa Tekasire adalah tanaman jagung di karenakan saat ini 

permintaan jagung terus meningkat disetiap tahunnya. 

Maka dari itu dengan meningkatnya permintaan jagung pemerintah 

berusaha memanfaatkan sumber tenaga, baik sumberdaya alam maupun teknologi 
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untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Dompu. Dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah menggalahkan industri yang 

mengelola hasil pertanian jagung di Kabupaten Dompu, hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan petani dan untuk menciptakan lapangan kerja baik itu 

pada formal maupun informal.  

Kabupaten Dompu yang dimana Sebelumnya tidak pernah mengalami 

pembangunan berupa perusahaan – perusahaan. Dengan berdirinya perusahaan 

jagung PT. Seger agro nusantara pada tahun 2016 di Kabupaten Dompu, 

khususnya di Desa Tekasire merupakan perusahaan pertama yang berdiri di 

kabupaten tersebut dan memberikan dampak atau perubahan-perubahan yang 

terjadi di wilayah tersebut contohnya seperti para petani tidak perlu lagi 

mengirimkan hasil panen jagung mereka ke pulau Jawa di karenakan sudah 

tersedianya perusahaan jagung PT. Seger Agro Nusantara di Kabupaten Dompu 

yang akan mengelola hasil panen para petani yang berupa tanaman jagung dan 

akan di kirim ke berbagai wilayah yang berada di Indonesia dan tidak menutup 

kemungkinan untuk mengexport ke berbagai negara tetangga.  

Perubahan tersebut banyak terjadi pada aspek ekonomi masyarakat 

perubahan yang sangat mencolok terjadi pada tingkat pendapatan petani yang di 

karenakan harga jual jagung setelah berdirinya perusahaan PT. Seger Agro 

Nusantara sangat berbeda jauh dengan sebelum berdirinya perusahaan tersebut, 

seperti saat ini harga jual jagung setelah adanya perusahaan bisa mencapai harga 

3.200/Kg dan ini sangat berbeda jauh dengan sebelum berdirinya perusahaan 

petani hanya mampu menjual hasil panen mereka berupa tanaman jagung dengan 
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harga 1000/Kg dan petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya 

transportasi yang akan mengirimkan hasil panen mereka ke palau jawa. 

 Berhubung dengan uraian di atas, berdirinya perusahaan jagung PT. Seger 

Agro Nusantara sebagai salah satu perusahaan pertanian yang mengelola hasil 

pertanian yang berupa tanaman jagung yang berada di Desa Tekasire, Kabupaten 

Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentu memiliki dampak terhadap 

perbedaan pendapatan petani dan aktifitas ekonomi yang terjadi disekitar lokasi 

perusahaan seperti adanya rumah makan dan tempat penginapan. Perubahan yang 

terjadi akibat berdirinya perusahaan jagung di Desa Tekasire akan menimbulkan 

hal-hal positif atau sebaliknya, akan menimbulkan hal-hal negatif yang, justru 

dapat merugikan petani dan masyarakat yang berada disekitar perusahaan 

tersebut. Hal ini mendorong saya mengangkat dan mengajukan penelitian yang 

berjudul“Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Jagung Sebelum dan 

Sesudah Berdirinya Perusahaan PT. Seger Agro Nusantara di Desa Tekasire 

Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, serta untuk 

mempermudah peneliti melakukan penelitian, maka rumusan masalah yang di 

angkat penulis adalah : 

1. Bagaimana karakteristik petani jagung yang berada di Desa Tekasire 

Kabupaten Dompu ? 
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2. Bagaimana perbedaan pendapatan petani jagung di Desa Tekasire 

Kabupaten Dompu sebelum dan sesudah berdirinya perushaan PT. Seger 

Agro Nusantara ? 

C. Batasan Masalah 

 

Mengingat banyak sekali faktor makro ekonomi yang mempengaruhi maka 

batasan masalah dibatasi oleh identifikasi permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian antaralain peneliti hanya akan meneliti perbedaan pendapatan petani 

jagung sebelum dan sesudah berdirinya perusahaan PT. Seger Agro Nusantara di 

karenakan pada tahun 2015 sebelum berdirinya perusahaan harga jual jagung 

hanya sebesar Rp.1000/Kg sedangkan setelah berdirinya perusahaan daya beli 

perusahaan cukup tinggi sebesar Rp.3.200/Kg,dan penelitian ini di fokuskan 

kepada petani yang memiliki lahan pertanian. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan daripenelitian ini adalah : 

a) Untuk mengetahui karakteristik petani jagung yang berada di Desa 

Tekasire Kabupaten Dompu. 

b) Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pendapatan petani jagung di Desa 

Tekasire Kabupaten Dompu sebelum dan sesudah berdirinya perusahaan 

PT. Seger Agro Nusantara. 
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2. Manfaat Penelitian  

a) Manfaat Secara Akademi 

 Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi mahasiswa sebagai 

bahan kajian atau referensi bagi peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut tentang 

masalah yang terkait dengan analisis perbedaan pendapatan petani sebelum dan 

sesudah berdirinya perusahaan, serta sebagai bahan pembelajaran dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. 

b) Manfaat Secara Praktis 

 Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

yang berguna untuk meningkatkan aktifitas dan kualitas petani jagung sehingga 

secara luas hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif pada ekonomi di 

Kabupaten Dompu, khususnya pemerintah dapat mengetahui tingkat pendapatan 

petani jagung di Desa Tekasire sesudah adanya perusahaan PT. Seger Agro 

Nusantara 
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