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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara agraris dimana pertanian

memiliki peranan penting pada perekonomian nasional. Hal ini

ditunjukkan dengan banyaknya tenaga kerja maupun penduduk yang

bermata pencaharian di sektor pertanian (Mubyarto, 2007). Sektor

pertaniaan berperan penting  karena memberikan kontribusi cukup besar

dalam pendapatan nasional, namun beberapa tahun terakhir sektor

pertanian menjadi kurang produktif meskipun demikian tetapi sektor

pertanian memi;iki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan

penyediaan pangan.

Provinsi Jawa Timur disebut sebagai lumbung padi di Indonesia,

dimana Jawa Timur sendiri menempati urutan pertama penghasil produksi

padi diantara provinsi yang lainnya. Provinsi Jawa Timur merupakan

wilayah yang mempunyai cukup banyak lahan pertanian  dalam hal ini

padi menjadi agenda penting yang harus dibahas dalam setiap tahunnya.

Terjadinya rawan masalah pangan  sangat  senstif dalam dinamika

kehidupan masyarakat sekarang. Kemandirian harus diterapkan

pemerintah khususnya Jawa Timur untuk  menghadapi  krisis yang bisa

sewaktu-waktu terjadi dimana saat ini Indonesia bukan lagi negara yang

disebut Swasembada. Upaya dalam pencapaian produksi padi harus sangat
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diperhatikan dimana pertanian menghadapi berbagai permasalahan seperti

luas lahan untuk aktifitas pertanian semakin menyempit, konsumsi

masyarakat yang terus meningkat, tenaga kerja yang banyak mengganggur

serta ketersediaan pangan semakin sedikit. Hal ini mungkin saja

mengakibatkan harga kebutuhan pokok seperti beras naik dan daya beli

masyarakat menurun.

Padi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, maka

dari itu padi sangat berperan penting dalam kehidupan manusia untuk

memenuhi kebutuhan hidup, karena padi adalah sumber karbohidrat dan

kalori utama pangan. Begitupun Provinsi Jawa Timur, padi merupakan

tanaman pangan yang terpenting di Provinsi Jawa Timur dan yang paling

banyak ditanam oleh petani. Hal ini dikarenakan makanan pokok

masyarakat yang utama adalah beras yang dimana hasil dari pengolahan

padi.

Rata-rata ketergantungan pangan hanya berfokus pada satu komoditi

saja yaitu padi atau beras hal ini dapat menyebabkan rawan terjadinya

gagal panen. Padahal disisi lain banyak faktor yang dapat mempengaruhi

produksi padi. Dengan kondisi saat ini pemerintah dituntut untuk

menyediakan padi atau beras dengan harga yang terjangkau oleh semua

golongan masyarakat tetapi juga dituntut untuk melindungi petani

produsen padi dan menjaga ketersediaan pada atau beras yang cukup.
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Gambar 1.1 Grafik Produksi Padi Provinsi Jawa Timur Tahun

2007-2015

Sumber : BPS Jawa Timur

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa pertumbuhan produksi padi di Provinsi

Jawa Timur mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2008 mengalami

kenaikan sebesar 11,41% dari 0,59% pada tahun 2007. Pada tahun 2009

mengalami penurun sebesar 7,49%. Pada tahun 2010 mengalami

penurunan sebesar 3,42%. Pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar

-9,17%. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 15,34%. Pada

tahun 2013 mengalami penurunan sebesar -1,22%. Pada tahun 2014

mengalami kenaikan sebesar 2,89%. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan

kembali sebesar 6,11%.

Tinggi rendahnya produksi padi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur

diperkirakan disebabkan oleh berbagai hal baik dari faktor teknis maupun

non teknis. Faktor teknis dalam hasil pertanian dipengaruhi oleh luas lahan

sawah, tenaga kerja, modal dan ketersediaan air irigasi. Sedangkan faktor
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non teknis hasil pertanian dipengaruhi oleh wawasan atau pengetahuan

petani dalam usaha tani, teknologi yang digunakan dan faktor sosial

ekonomi pendukung lainnya. (Mubyarto, 2007)

Sektor pertaniaan dalam produksinya memiliki beberapa indikator

seperti luas lahan, tenaga kerja sektor pertanian, modal, penggunaan bibit

dan lain-lainya. Proses produksi akan bisa berjalan jika indikator tersebut

sudah terpenuhi, karena masing-masing indikator memiliki  fungsi yang

berbeda-beda namun terkait satu sama lain. Masukan indikator tersebut

menghasilkan keluaran yaitu padi

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan pada latar

belakang tersebut maka peneliti mengambil judul “Elastisitas Produksi

Padi Di Provinsi Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang diatas,

bahwa produksi padi memiliki indikator atau faktor yang dapat diuji

terkait produksi padi itu sendiri, maka peneliti akan membahas tentang :

1. Bagaimana pengaruh luas lahan dan tenaga kerja sektor pertanian

terhadap produksi padi pada Kabupaten di Jawa timur pada tahun

2007-2015?

2. Bagaimana perbedaan elastisitas produksi padi antar strata

produktivitas terkait pengaruh luas lahan dan tenaga kerja sektor
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pertanian terhadap produksi padi pada Kabupaten di Provinsi Jawa

Timur pada tahun 2007-2015?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas ,

maka tujuan peneliti untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh luas lahan dan tenaga kerja

sektor pertanian terhadap produksi padi pada Kabupaten di Jawa

timur pada tahun 2007-2015?

2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan elastisitas produksi padi

antar strata produktivitas terkait pengaruh luas lahan dan tenaga

kerja sektor pertanian terhadap produksi padi pada Kabupaten di

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2007-2015?

2. Manfaat Penelitian

1. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan manfaat dan wawasan mengenai produksi padi dan

indikatornya serta bagaimana pengaurhnya bagi penulis maupun

pembaca.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran serta masukan

untuk nantinya dikembangkan oleh peneliti lain sebagai referensi

penelitian yang lebih lanjut.
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D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian mengenai

elastisitas produksi padi di Jawa timur. Penelitian terfokus pada 29

Kabupaten yang berada di Jawa Timur dalam kurun waktu 9 tahun yang

dimulai dari tahun 2007 sampai 2015. Adapun penelitian yang diamati

hanya variabel-variabel sebegai  berikut :

1. Luas lahan (variabel X1)

2. Tenaga kerja sektor pertanian (variabel X2)

3. Produksi padi (variabel Y)


