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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap negara pasti mempunyai keunggulannya masing-masing, terutama 

pada sumberdaya alamnya. Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber 

daya alam yang terbilang melimpah di dalamnya. Apa bila kelebihan itu bisa 

di manfaatkan dan di olah dengan baik, maka akan berdampak baik pula bagi 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.  

Salah satu sektor sumber daya alam yang di unggulkan dan dapat 

dikembangkan di Indonesia adalah sektor pertanian, itu karena di dukung 

dengan struktur tanah yang baik untuk di gunakan bercocok tanam, sehingga 

pertanian Indonesia sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan para 

penduduknya, seperti halnya kebutuhan pangan dan papan. Di Indonesia jika 

membahas soal makanan pokok maka pasti akan di identikkan dengan beras, 

meskipun terdapat jenis tanaman pangan lokal lainnya, seperti tanaman 

jagung di Nusa Tenggara Timur (NTT), sagu di Pulau Maluku dan Papua, dan 

juga ubi jalar di Papua. (Febrinastri, 2019) Nasi di masyarakat Indonesia di 

anggap sebagai makanan pokok yang afdal untuk menemani setiap lauk pauk 

dalam menu makan sehari-hari.  

Beras adalah komoditas pangan paling utama bagi masyarakat Indonesia, 

hampir seluruh penduduk di negara ini mengkonsumsi beras setiap harinya. 

(Bulog, 2018) Selain sebagai salah satu sumber karbohidrat, dua pertiga 

kebutuhan kalori tubuh juga diperoleh dari beras. Akibatnya wajar jika beras 
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merupakan komponen yang terpenting dari "indeks harga bahan pangan dan 

biaya hidup”. Di sisi lain, beras juga merupakan salah satu sumber lapangan 

pekerjaan terbesar yang ada di bidang pertanian, juga merupakan massive 

industry atau industri terbesar yang melibatkan banyak orang. (Ciptaningtyas, 

2012) 

Table 1.1 Negara-Negara Produsen Beras Tertinggi di Dunia 2011-2016 

No. Negara Kontribusi (Ton) Kontribusi (Persentase) 

1 China    1.248.450.112  28% 

2 India        952.340.000  21% 

3 Indonesia        431.692.050  10% 

4 Banglades        306.722.923  7% 

5 Vietnam        263.351.820  6% 

6 Thailand        199.940.532  4% 

7 Miyanmar        159.447.250  4% 

8 Filipina        107.900.916  2% 

  Dunia 4.449.412.845 100% 

Sumber : Food and Agriculture Organization (data diolah) 

Produksi beras di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011-2016 

totalnya telah mencapai 431.692.050 ton. Produksi ini berkontribusi sebesar 

10% dari total produksi beras dunia, produksi ini tersebar di hampir seluruh 

provinsi di Indonesia.  

Indonesia merupakan Negara penghasil beras ASEAN terbesar dan 

menempati urutan ke tiga se ASIA juga dunia setelah China dan India (Food 

and Agriculture Organization). Untuk meningkatkan kinerja ekonomi 

komoditi beras perlu diketaui hubungan faktor mikro, baik aspek luas areal 

produksi, luas areal baru dan penanaman kembali produksi beras mauapun 

aspek yang berkaitan dengan permintaan dan harga beras serta perdagangan 
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impor beras. Usaha peningkatan produksi dapat juga dilakukan dengan cara 

intensifikasi yakni dengan menambah jumlah penggunaan tenaga kerja, 

modal, teknologi, dan memperluas areal penanaman, juga memperhatikan 

tingkat produktivitas untuk di jadikan tolak ukur, agar produksi beras bisa 

semakin baik ke depannya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, maka di dapatkan rumusan masalahnya 

yaitu: 

1. Bagaimana perkembangan dan kontribusi luas lahan, produktivitas, serta 

produksi beras tiap provinsi dan pulau di Indonesia? 

2. Apakah luas lahan dan produktivitas berpengaruh terhadap produksi beras 

di Indonesia? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah, 

maka peneliti menerapkan batasan masalah yaitu hanya menganalisis luas 

lahan dan produktivitas kerja terhada produksi beras tiap provinsi di 

indonesia. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penelitian ini adalah untuk 

Mengetahui: 

1. Besarnya perkembangan dan kontribusi luas lahan, produktivitas, dan 

produksi beras tiap provinsi dan pulau di Indonesia. 
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2. Besarnya pengaruh luas lahan dan produktivitas terhadap produksi beras 

di Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai  informasi  

ilmiah  dan  wawasan  ilmu pengetahuan serta salah satu sarana dalam 

melatih keterampilan mahasiswa untuk melakukan penelitian mengenai: 

1. Besarnya perkembangan dan kontribusi luas lahan, produktivitas, dan 

produksi beras tiap provinsi dan pulau di Indonesia. 

2. Besarnya pengaruh luas lahan dan produktivitas terhadap produksi beras 

di Indonesia. 
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