
 

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk 

Indonesia memiliki mata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam 

Mencatat bahwa angkatan kerja di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian pada 

bulan februari 2016 sebesar 31,74 persen atau 38,29 juta (Julianto, 2017). Indonesia 

merupakan negara yang kaya akan hasil alam dengan kondisi tanah dan musim yang 

sangat cocok untuk pertanian. Fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan 

tingkat biodiveritas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil menunjukkan bahwa 

Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati yang tinggi. 

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah karena dipengaruhi oleh faktor 

dari segi astronomi, yaitu terletak di daerah tropis dan memiliki curah hujan tinggi 

serta dari segi geologi, yaitu terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik 

sehingga kaya akan mineral. Selain kondisi alam yang mendukung untuk menanam 

sepanjang tahun, lahan yang sangat luas juga mendukung sektor pertanian di 

Indonesia.  

 Menurut Phoenix (2007) , pertanian adalah segala yang bertalian dengan 

tanam-menanam, perihal bertani atau mengusahakan tanah dengan tanam-

menanam. Pertanian juga dapat dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan sumber 

daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk mengelola lingkungan hidupnya 

dan menghasilkan bahan pangan, sumber energi atau bahan baku industri. Makna 

pertanian secara luas adalah pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh 

manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang dapat menghasilkan dan  
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dipergunakan untuk kehidupan, sedangkan makna pertanian yang lebih sempit 

adalah proses budidaya tanaman pada suatu lahan yang hasilnya dapat mencukupi 

kebutuhan manusia. Sehingga pertanian dapat dikatakan sebagai proses 

membudidayakan tanaman yang dilakukan oleh manusia dengan cara bercocok 

tanam pada suatu lahan yang telah disediakan dan bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Terdapat dua jenis aktivitas pertanian di Indonesia yang dapat 

dibedakan dari karakteristik lahan, diantaranya pertanian lahan basah dan pertanian 

lahan kering. Pertanian lahan basah atau yang lahannya digenangi air contohnya 

sawah, hutan bakau dan rawa-rawa sedangkan pertanian lahan kering atau yang 

lahannya tidak digenangi air contohnya kebun-kebun dan lahan lereng-lereng 

gunung yang biasanya ditanami  jenis tanaman cabai, terong, kacang-kacangan dan 

umbi-umbian. 

Pertanian berperan sebagai salah satu sektor yang sangat penting terutama 

di negara Indonesia, karena mampu memberi kontribusi yang besar terhadap 

perekonomian bangsa dalam mendorong peningkatan pendapatan nasional. 

Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno pernah mengatakan bahwa hidup matinya 

sebuah negara tergantung pada sektor pertanian. Hal tersebut dikarenakan apabila 

sektor pertanian di suatu negara telah maju, maka negara tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan pangan penduduknya dan terhindar dari permasalahan krisis 

pangan yang berkepanjangan. Sektor pertanian di Indonesia diharapkan mampu 

menghasilkan bahan pangan yang dapat memenuhi jumlah penduduk yang selalu 

bertambah setiap tahunnya, mampu berperan dalam membantu menambah 

penghasilan devisa negara melalui ekspor bahan pangan serta dapat meningkatkan 
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pendapatan penduduk terutama penduduk pedesaan yang masih berada dibawah 

garis kemiskinan sehingga dapat hidup sejahtera.  

Pulau Jawa merupakan salah satu penyumbang hasil pertanian terbesar di 

Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dari data produksi pertanian BPS yang 

mencatat bahwa produksi padi di Jawa pada tahun 2015 sebesar 38,97 juta ton atau 

mencapai 51% dari produksi nasional. Begitu pula dengan produksi jagung dan 

kedelai pada tahun yang sama, jumlahnya sebesar 10,6 juta ton dan 599 ribu ton 

atau mencapai 54,1% dan 62% dari produksi nasional (Julianto, 2017). 

Tanah di pulau Jawa sangat baik dan subur dibandingkan pulau lainnya di 

Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan lebih 

dari 50% hasil produksi pertanian berasal dari pulau Jawa (Julianto, 2017).  

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Jawa 

Timur memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Hasil pertanian yang berasal 

dari Kecamatan Sawoo antara lain padi, jagung, ubi kayu dan lain-lainya. Luas 

lahan yang tersedia menjadi salah satu faktor pendukung sektor pertanian di daerah 

tersebut. Tingginya angka jumlah para pekerja tani atau yang lebih akrab disebut 

sebagai buruh tani di kecamatan tersebut juga berperan penting dalam memajukan 

pertanian terutama di pedesaan. Saat ini banyak buruh tani yang beralih ke sektor 

non pertanian tetapi tidak sedikit pula yang masih bertahan di sektor pertanian, 

mereka lebih memilih bertahan di sektor pertanian dari pada harus beralih ke sektor 

non pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah buruh tani yang terdapat pada 

tiga desa di Kecamatan Sawoo pada akhir tahun 2015, yaitu Desa Prayungan yang 

masih memiliki 584 buruh tani, Desa Kori yang masih memiliki 357 buruh tani dan 

Desa Ngindeng yang masih memiliki 67 buruh tani. Meskipun pada tahun tersebut 
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mengalami penurunan jumlah buruh tani yang cukup besar, namun masih terdapat 

individu yang mempertahankan profesinya pada sektor pertanian sebagai buruh tani 

dengan berbagai faktor yang menyebabkan mereka bertahan.  

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan permasalahan di atas maka 

didapatkan topik untuk sebuah penelitian dengan judul “Analisis Faktor Penyebab 

Buruh Tani Bertahan pada Sektor Pertanian di Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo”, dengan harapan didapatkan hasil penelitian berupa faktor-faktor yang 

menyebabkan buruh tani bertahan disektor pertanian meskipun terdapat banyak 

buruh tani yang beralih kesektor non pertanian dengan harapan sebagai bahan 

pertimbangan bagi para petani dalam menjalankan usaha di sektor pertanian 

maupun bagi pihak pemerintahan untuk memajukan pertanian di Indonesia, 

khususnya pertanian di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo agar tidak ada 

pihak yang dirugikan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan 

masalah di dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut antara lain : 

a. Apa saja faktor yang menyebabkan buruh tani di Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo bertahan pada sektor pertanian? 

b. Apa saja faktor yang dominan dipertimbangkan oleh buruh tani di Kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo untuk bertahan pada sektor pertanian? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

jawaban dari rumusan masalah diatas, yaitu: 
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a. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan buruh tani di Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo bertahan pada sektor pertanian. 

b. Mengetahui faktor yang dominan dipertimbangkan oleh buruh tani di 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo untuk bertahan pada sektor pertanian. 

1.4 Kegunaan 

Penelitian yang dilakukan ini sangat diharapkan nantinya dapat bermanfaat 

bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses penelitian ini, diantaranya: 

a. Bagi pemerintah kecamatan setempat sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan tentang permasalahan buruh tani serta bahan 

pertimbangan dalam memecahkan permasalahan pertanian. 

b. Sebagai bahan kajian kepustakaan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, 

yang sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan bertahanya buruh tani. 

1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ruang 

lingkup pembahasan dalam penelitian agar tidak melebar ke pembahasan lain yang 

menjauhi lingkup penelitian. Batasan istilah tersebut antara lain : 

a. Uang konsumsi adalah tambahan upah yang diberikan oleh petani kepada 

buruh tani karena tidak mendapatkan konsumsi saat bekerja. 

b. Bonus panen adalah penghasilan tambahan berupa uang atau hasil panen yang 

diperoleh saat mendapatkan panen melimpah dan jumlahnya tergantung dari 

masing-masing petani yang memberikan. 

c. Mudah digarap artinya buruh tani mudah untuk menggarap atau mengolah 

lahan pertanian mulai dari proses pra-tanam hingga panen. 



6 

d. Pra-tanam adalah kegiatan mengelola tanah yang dilakukan sebelum lahan

ditanami dengan tanaman tertentu sesuai keinginan petani. 

e. Panen adalah kegiatan memetik, mengambil dan mengumpulkan hasil usaha

tani dari lahan budidaya seperti sawah atau ladah. 


