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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Pertanian Indonesia saat ini sudah mulai berkurang. Petani sekarang sudah 

mulai tidak termotivasi atau tidak semangat dan kehilangan pekerjaannya karena 

lahan pertanian yang sudah mulai sempit atau sedikit. Padahal sektor pertanian di 

Indonesia memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi secara 

nasional. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk yang bekerja 

pada sektor pertanian dan besarnya sumbangan devisa yang berasal dari sektor 

pertanian (Nurlenawati, 2016). Untuk mengimbangi semakin pesatnya laju 

pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, maka usaha pertanian yang maju perlu 

digalakkan di seluruh kawasan pertanian Indonesia, seperti meggunakan teknologi 

modern dalam sektor tersebut. Dalam hal ini pemerintah melibatkan diri untuk 

menyelesaikan masalah pasaran atau harga jual hasil pertanian dan memastikan 

agar hasil pertanian negara mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri dan 

mampu bersaing dengan negara-negara lain 

Penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan sampai 

saat ini masih bergantung pada mata pecaharian di sektor pertanian. Sektor 

pertanian berkontribusi sebagai penyediaan bahan pangan dan pemenuhan 

kebutuhan pokok masyarakat. Perkembangan sektor pertanian perlu terus di 

kembangkan agar semakin maju dan hasil pertaniannya yang beranekaragam. Hal 

tersebut dapat menjadikan sektor pertanian menjadi sektor yang berperan dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Sektor pertanian tidak terlepas dari fungsinya 
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sebagai sumber utama untuk penyediaan bahan pangan. Salah satu komoditas 

pertanian yang strategis adalah tanaman padi (Lumintang, 2013). 

Padi merupakan tanaman pangan yang menghasilkan beras sebagai sumber 

makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Padi merupakan salah satu 

komoditi yang mempunyai prospek cerah untuk menambah pendapatan petani 

seiring bertambahnya jumlah penduduk dan semakin bertambah pula kebutuhan 

beras sebagai makanan pokok masyarakat. Dengan banyaknya kebutuhan terhadap 

beras jadi usahatani padi sampai sekarang ini masih sesuai untuk dikembangkan. 

Kabupaten Malang sendiri sebagian besar daerahnya berbasis pertanian yang 

terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Menurut Adhiyana et al (2016) 

dataran tinggi yang ketinggiannya mencapai >200 mdpl, sedangkan dataran 

rendah ketinggiannya <200 mdpl. Sektor pertanian khususnya tanaman padi 

paling dominan di Desa Ngijo yang berada di dataran tinggi dan Desa Bantur 

yang berada di dataran rendah, Kabupaten Malang. Kondisi lahan pertanian di 

Desa Ngijo dan Desa Bantur tidak berbeda jauh. Lahan pertanian di Malang 

sangat mendukung karena di kelilingi pegunungan dan lautan. Produksi padi yang 

dihasilkan di Kabupaten Malang bisa dibilang tidak menentu atau naik turun, 

sehingga dapat mempengaruhi pendapatan usahatani padi. Hal tersebut dapat 

dilihat dari data jumlah luas lahan, produktivitas, dan produksi padi di Kabupaten 

Malang yang terus mengalami fluktuasi. 
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Tabel 1.1. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Sawah di Kabupaten 

Malang Tahun 2015-2017  

Kecamatan 
Luas panen (Ha) 

Produktivitas 

(Kw/Ha) 
Produksi (Ton) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Bantur 2.309 1.932 3.087 66,93 66,93 66,93 15.451 13.179 20.664 

Kalipare 1.566 2.097 2.021 69,95 69,95 69,95 10.955 19.295 14.136 

Gedangan 758 654 837 65,93 65,93 65,93 4.995 4.311 5.515 

Sumbermanjing 1.215 1.370 1.670 69,11 69,11 69,11 8.399 9.469 11.542 

Ampelgading 819 1.137 1.163 67,38 67,38 67,38 5.520 7.664 7.839 

Poncokusumo 1.376 1.387 1.417 70,07 70,07 70,07 9.641 9.722 9.931 

Wajak 1.194 1.699 1.842 71,10 71,10 71,10 8.491 12.080 13.098 

Lawang 1.782 1.765 1.795 75,32 75,32 75,32 13.419 13.296 13.521 

Dau 354 262 297 71,25 71,25 71,25 2.521 1.869 2.117 

Karangploso 2.171 2.201 2.610 69,75 69,75 69,75 15.143 15.351 18.208 

Sumber:Badan Pusat Statistik, 2019 

Penelitian tentang pendapatan usahatani sudah banyak dilakukan, 

diantaranya adalah mengenai usahatani padi (Lumintang, 2013), (Yenata et al 

2018), (Margi & Balkis, 2016), (Syamsiyah et al 2014), (Amos & Lampaga, 

2015) dan (Barayandema et al 2017), usahatani padi dataran tinggi (Purwanti, 

2007) dan (Helamo & Tassew, 2018), usahatani kopi (Amisan et al 2017), 

perbandingan (Adhiyana et al 2016), (Roidah, 2015), (Nurlenawati, 2016),  

(Agustyari et al 2013), (Aruan & Mariati, 2010), dan (Tursina, 2017). 

Diantara peneliti diatas, belum ada yang meneliti tentang perbandingan 

pendapatan usahatani padi di dataran tinggi dan dataran rendah. Padahal ini sangat 

perlu diketahui karena jika ada perbedaan pendapatan petani padi yang terlalu 

jauh, maka peneliti harus lebih memperhatikan pendapatan petani di daerah 

tersebut yang pendapatannya lebih rendah agar bisa jadi perhatian oleh 

pemerintah daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberi rekomendasi 

kepada pemerintah daerah dan petani agar bisa mengembangkan usahataninya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis perbandingan pendapatan 
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usahatani padi di dataran tinggi dan dataran rendah Kabupaten Malang. 

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan pendapatan 

usahatani padi di dataran tinggi dan dataran rendah. 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka permasalahan yang akan 

di teliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perbandingan pendapatan petani padi di dataran tinggi dan 

dataran rendah? 

2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi petani padi di dataran tinggi dan 

dataran rendah? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis perbandingan biaya, produksi, penerimaan, dan pendapatan 

usahatani padi di dataran tinggi dan dataran rendah 

2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh usahatani padi di 

dataran tinggi dan dataran rendah 

1. 4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Peneliti sebagai proses pembelajaran dan menambah pengetahuan 

khususnya sektor tanaman padi 

2. Petani sebagai bahan informasi dan acuan dalam peningkatan pendapatan 

3. Pemerintah daerah sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam 

penentuan kebijakan-kebijakan pertanian 
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1. 5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

1. Usahatani padi 

Ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola faktor-faktor produksi 

dengan efektif dan efisien untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga 

pendapatan yang tinggi guna mencukupi kebutuhannya. 

2. Biaya Usahatani 

Biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk memulai menjalankan 

usahataninya 

3.   Penerimaan 

Sejumlah uang yang diterima oleh petani atas penjualan padi yang 

dihasilkan. Tinggi rendahnya penerimaan petani tergantung pada besar kecilnya 

pengeluaran dalam produksi usahatani. 

4. Pendapatan usahatani  

Sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

sangat berarti bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara 

langsung maupun tidak langsung. 

5. Dataran tinggi 

Dataran yang terletak pada ketinggian diatas 200 mdpl dari permukaan air 

laut. 
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6. Dataran rendah 

Suatu hamparan tanah lapang dengan tingkat ketinggian yang relatif rendah 

yaitu tidak lebih dari 200 m diatas permukaan laut 

1.5.2 Pengukuran variable 

Pengukuran variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses 

produksi dengan satuan Rp/musim 

2. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk atau padi 

dengan satuan Kg/musim 

3. Penerimaan adalah hasil kali antara jumlah hasil produksi dengan harga jual 

dengan satuan Rp/musim 

4. Pendapatan adalah jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh petani dari 

penjualan padi dengan satuan Rp/musim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


