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BAB I.   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tanaman utama yang ada di Indonesia adalah tanaman padi. 

Padi merupakan sebagian besar makanan pokok di negeri ini. Tahun ketahun 

kebutuhan pangan beras di Indonesia selalu meningkat hal tersebut seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk. Kekurangan beras setiap tahunnya terjadi akibat 

kebutuhan akan beras tidak sebanding dengan kemampuan produksi di lapangan. 

Indonesia menempati peringkat ke tiga yaitu sebagai Negara terbesar 

memproduksi beras terbanyak di dunia, impor beras di Indonesia selalu dilakukan 

setiap tahunnya sebagai cadangan beras. Petani Indonesia mayoritas masih 

menggunakan teknik-teknik pertanian yang tidak optimal serta tingkat konsumsi 

per kapita semakin meningkat. Indonesia merupakan salah satu Negara konsumtif 

beras terbesar di seluruh dunia. Indonesia mengkonsumsi beras per kapita 

sebanyak 150 kg (beras, /orang, /tahun). Negara yang memiliki tingkat konsumsi 

beras perkapita lebih tinggi dibandingkan Indonesia adalah Myanmar, Vietnam, 

dan Bangladesh. 

Tabel 1. Data Lima Produsen Beras Terbesar Dunia Tahun 2014 

Negara Volume Produksi 

China 208,100,000 

India 155,500,000 

Indonesia 70,600,000 

Bangladesh 52,400,000 

Vietnam 44,900,000 

Dunia 741,500,000 
Angka dalam unmilled tons 

Sumber: FAOSTAT Data December 2014
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Petani di Indonesia rata-rata kurang dari 0,8 hektar sehingga petani 

mampu mengkontribusikan sekitar 90% dari produksi total beras di Indonesia.  

Tabel 2. Data Produksi Beras di Indonesia 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Produksi 

Beras 

60,3 

ton 

64,4 

ton 

66,4 

ton 

65,4 

ton 

69,1 

ton 

71,3 

ton 

70,9 

ton 

75,4 

ton 

79,2 

ton 
 Sumber: Food and Agriculture Organization of the United Nations and Kementrian Agrikultur 

Berdasarkan hasil pendaftaran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik 

(Perum Bulog) mencatat ada 10 provinsi penghasil beras tertinggi di Indonesia 

diantaranya; Jawa Timur (1,1 juta ton), Jawa Tengah (779 ribu ton), Jawa Barat  

dengan hasil 540 ribu ton, Sulawesi Selatan dengan hasil 490 ribu ton, NTB 

dengan hasil 155 ribu ton, DKI Jakarta dan Banten dengan hasil 86 ribu ton, 

Lampung dengan hasil 69 ribu ton, Sumatra Selatan dengan hasil 68 ribu ton, DIY 

Yogyakarta dengan hasil 66 ribu ton dan Di Aceh dengan hasil 46 ribu ton, 

sementara provinsi yang menghasilkan produksi beras terkecil adalah dari 

provinsi Jambi dengan produksi beras hanya mencapai 2.770 ton. Data di atas 

menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada pada urutan ke 

liman penghasil beras tertinggi di Indonesia. (Kompas.com. 2017) 

Tahun 1970-an sampai 1980-an, Nusa Tenggara Barat (NTB) terkenal 

sebagai provinsi “rawan pangan”. Lahan kering di areal pertanian pada waktu itu 

tidak dapat menopang kecukupan pangan. Sistem gora menjadi solusi pola tanam 

pada masa tersebut. Memasuki bulan atau musim kering mulai dilakukan system 

gora pada tanaman padi, hal tersebut dilakukan agar tetap mendapatkan genangan 

air pada saat musim hujan pendek. Hasilnya, produktivitas usahatani padi 

meningkat dari 1,5 – 2,0 ton/ha menjadi 3,5 – 4,5 ton/ha. Umur pendek 

memungkinkan  padi ditanam dua kali setahun. Potensi produktivitasnya tinggi, 
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maka produksi keseluruhannya juga menjadi tinggi sehingga memberikan surplus 

beras bagi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur merupakan 

salah satu sentra produksi padi khususnya untuk pengembangan tanaman padi 

sawah. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Hasil yang 

diproduksi biasanya untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan dan ada pula yang 

dijual dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Besar kecilnya 

pendapatan usahatani padi sawah yang diterima oleh penduduk di desa Santong 

dipengaruhi oleh penerimaan biaya produksi. 

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian petani di Desa Santong 

Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, khususnya petani bagian selatan 

dengan lahan tadah hujan, memilih menanam padi dengan menggunakan sistem 

gogo rancah (gora) dari awalnya sistem tanam padi jajar legowo maupun sistem 

tanam lain. Menanam dengan sistem gora lebih menghemat biaya. Lahan sawah 

atau ladang yang hendak ditanam padi cukup hanya disemprotkan obat pestisida 

untuk mematikan rumput liar yang memenuhi sawah. Lahan langsung bisa 

ditanami padi dengan sistem gora. Petani lain juga mengatakan, sistem tanaman 

padi gora banyak dilakukan warga, karena biaya yang dibutuhkan tidak sebesar 

biaya tanam padi jajar legowo maupun sistem lain.  

Sistem gora, cukup dengan menyemprotkan racun rumput seharga 100 

sampai 200 ribu, lahan sudah bisa ditanami padi. Sedangkan pola tanam jajar 

legowo dan pola tanam lain, lahan yang hendak ditanami padi terlebih dahulu 

harus tergenang air. Pengolahan menggunakan mesin traktor dengan biaya yang 
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relatif lebih besar, yaitu antara 20 sampai 30 ribu per are, baru bisa ditanami padi. 

Pola tanam gora jika lahan sawah atau ladang sudah diguyur hujan sampai tanah 

lengket sudah bisa ditanami padi dengan bermodalkan obat pestisida peracun 

rumput. Selain alasan biaya yang relatif lebih murah, masyarakat juga khawatir 

intensitas hujan tidak besar sehingga jika para petani menanam dengan 

menggunakan  pola tanam jajar legowo dengan menunggu lahan sawah tergenang 

air, khawatirnya akan terlambat dalam penanaman padi, bahkan bisa terancam 

gagal tanam. Intensitas hujan setiap tahun di masing-masing wilayah NTB 

berbeda-beda. Terkadang tidak menentu, kadang besar, kadang juga kecil, 

sehingga para petani lebih memilih menggunakan system gora, karena para petani 

tidak mau mengambil risiko. 

Lahan pertanian di Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok 

Timur yang selama ini dikenal sebagai lahan tadah hujan yang membuat budidaya 

usahatani padi beresiko pada produktivitas tanaman padi menjadi rendah. Namun 

bila usahatani dikelola dengan tepat sesuai dengan karakter lahan maka lahan 

tadah hujan mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian 

produktif. 

Budidaya padi dengan sistem gora yang dilakukan oleh petani dapat 

meningkatkan hasil produksi dan dapat membantu mengoptimalkan pertumbuhan 

tanaman padi, sehingga dengan demikian akan berpengaruh terhadap hasil 

produksi para petani yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan yang 

diperoleh petani. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian untuk mengetahui “Analisis Pendapatan Petani Padi Dengan Sistem 
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Gora (Gogo Rancah) Di Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok 

Timur”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Berapa besar pendapatan petani padi di Desa Santong Kecamatan Terara 

Kabupaten Lombok Timur. 

2. Apakah sistem Gora (Gogo Rancah) efisien digunakan petani padi di Desa 

Santong  Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. 

1.3       Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas maka, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis pendapatan petani padi di Desa Santong Kecamatan 

Terara Kabupaten Lombok Timur. 

2. Untuk mengetahui efisiensi usaha tani yang dilakukan oleh petani padi di 

Desa Santong  Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.  

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Petani Padi 

 Sebagai bahan informasi bagi petani padi di Desa Santong untuk lebih 

meningkatkan hasil produksi dengan menggunakan sistem Gora (Gogo 

Rancah). 
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2. Bagi akademisi/keilmuan 

Dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan yang terkait dengan 

Sistem penananman padi dan pendapatan petani. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, terutama yang 

berkaitan dengan sub sektor tanaman pangan dan pendapatan petani padi. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Batasan Istilah dibuat dengan tujuan agar permasalahan yang diteliti tidak 

semakin melebar dari yang sudah ditentukan oleh peneliti. Batasan istilah pada 

penelitian ini sebagai betikut : 

1. Pendapatan bersih petani padi adalah jumlah yang diterima dari hasil 

usahatani padi dan merupakan selisih antara nilai produksi dengan total 

biaya produksi yang dikeluarkan dihitung dalam satuan rupiah. 

2. Sistem Gora (Gogo Rancah) merupakan system penananman padi yang 

bisa diterapkan di daerah tadah hujan dengan tidak membutuhkan air 

banyak. 

3. Petani padi merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan petani untuk 

membudidayakan padi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang 

berkualitas yang tentunya akan mempengaruhi pendapatan petani padi. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Variabel adalah objek penelitian yang difokuskan di dalam suatu 

penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel dependen (Y) adalah sebagai berikut 

a. Pendapatan bersih petani padi adalah jumlah yang diterima dari hasil 

usahatani padi dan merupakan selisih antara nilai produksi dengan 

total biaya produksi yang dikeluarkan. 

b. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya senantiasa berubah 

seiring dengan perkembangan usaha, dimana biaya variabel terdiri 

dari biaya pengadaan bibit, pupuk, obat/pestisida, dan tenaga kerja. 

Tabel 3. Total Biaya Tidak Tetap Usahatani Padi dengan Sistem Gora 

No. Uraian Biaya Total 

(Rp/Ha/Musim/Tanam) 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Benih 

Pupuk 

Pestisida 

Biaya tenaga kerja : 

- Tanam 

- Penyiangan 1 

- Pemupukkan 

- Penyiangan 2 

- Pemanenan 

- Pasca Panen 

                        8.137.500 

45.595.875 

9.757.875 

 

62.856.000 

233.072.000 

44.520.000 

251.960.000 

31.812.000 

17.400.000 

Jumlah 705.111.250 

          Sumber: Data Primer diolah 2018 

c. Biaya tetap adalah biaya produksi yang besar kecilnya tidak 

dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi. Biaya tetap dalam 

penelitian ini terdiri dari pajak/luas lahan, biaya penyusutan alat tani. 

Tabel 4. Total Biaya Tetap Usahatani Padi dengan Sistem Gora 

No. Uraian Biaya Total (Rp/Ha/Musim Tanam) 

1. 

 

 

 

 

2. 

Penyusutan alat 

- Cangkul 

- Linggis 

- Tresur 

- Spayer 

Pajak/sewa lahan 

 

     47.364 

14.774 

1.415.000 

740.000  

    40.150.000            

Jumlah 42.367.138 

 Sumber: Data Primer diolah 2018 


