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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian yang sangat 

penting bagi perekonomian Indonesia. Prioritas pembangunan nasional 

adalah peningkatan ketahanan pangan yang difokuskan pada peningkatan 

ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan 

penganekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan segar 

sesuai karakteristik daerah (Ediwiyati. dkk, 2015). Peranan sektor 

pertanian antara lain meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan 

nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mengisi 

dan memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. 

Salah satu sektor pertanian yang cukup strategis adalah sub sektor tanaman 

pangan. Pangan merupakan hajat hidup manusia dan salah satu kebutuhan 

yang paling esensial untuk mempertahankan hidup (Hamid.dkk, 2013). 

Sub sektor tanaman pangan semakin signifikan positifnya manakala 

dikaitkan dengan isu ketahanan pangan, baik pada skala rumah tangga 

maupun wilayah. Ketersediaan pangan yang cukup disertai kemudahan 

masyarakat untuk mendapatkanya akan menjamin terwujudnya upaya 

pencapaian dan peningkatan ketahanan pangan (Bantaika, 2017).Sektor 

pertanian merupakan andalan yang mendorong dan menggerakkan 

perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan selain menyediakan 

kebutuhan pangan bagi penduduk, juga sebagai penyumbang devisa serta 

 

1 



2 
 

 
 

penyedia lapangan kerja dan bahan baku bagi sektor industri (Tomy, 

2013). 

 Melihat tentang potensial pertanian pangan selain beras, Indonesia 

memiliki 27 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat, 75 jenis sumber 

lemak, 40 jenis bahan minuman, serta 110 jenis rempah-rempah dan 

bumbu-bumbuan. Potensi di atas sudah seharusnya Indonesia lebih fokus 

pertanianya kepada potensi kebutuhan pangan selain beras. Negara 

Indonesia masih memiliki ubi jalar, ubi kayu, jagung, talas, kentang, dan 

tanaman pangan lain yang kandunganya hampir setara beras dan gandum 

sehingga dapat dijadikan substitusi (Habib, 2013). 

Jagung sebagai bahan pangan dan merupakan sumber karbohidrat 

kedua setelah beras. Jagung sebagai makanan pokok dan potensial menjadi 

komoditas strategis yang cukup berperan dalam meningkatkan pendapatan 

petani. Industri besar maupun industri rumah tangga sangat membutuhkan 

bahan baku jagung, khususnya pada industri makanan seperti industri gula 

jagung, industri tepung meizena, industri rumah tangga, industri farmasi, 

dan lain sebagainya. Jagung merupakan salah satu tanaman serelia yang 

tumbuh hampir diseluruh dunia dan tergolong spesies dengan variatabilitas 

genetik yang besar. Namun permasalahan dalam kegiatan usahatani jagung 

di daerah yaitu menunjukkan pola produksinya kurang baik, dimana 

banyak petani dalam mengusahakan tanaman jagung tidak berdasarkan 

anjuran, sehingga hasil produksi jagung mengalami penurunan. Serta 

kendala lainya yang dihadapi petani adalah biaya produksi seperti pupuk, 
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benih, obat-obatan dan tenaga kerja yang cukup tinggi. Adanya 

keterbatasan modal yang dimiliki para petani juga sulit untuk 

mengembangkan produksi jagung pada sekala yang lebih besar (Santoso, 

dkk, 2013).  

Kebutuhan pasar akan jagung masih terus meningkat, dan harga 

yang tinggi merupakan faktor yang merangsang petani untuk 

membudidayakan tanaman pangan jagung. Ditinjau dari segi geografisnya, 

Indonesia memiliki keuntungan di mana tanaman dapat tumbuh dengan  

baik. Melihat permintaan akan jagung terus meningkat seiring dengan 

munculnya swalayan-swalayan yang senantiasa membutuhkan jagung 

dalam jumlah yang cukup besar dalam memenuhi permintaan masyarakat 

untuk industri pangan maupun pakan ternak. Gambar I-1 

perkembanganproduksi jagung di Jawa Tengah tahun 2009-2015 

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah 2016. 

Gambar I-1 

Perkembangan Produksi Jagung di Jawa Tengah 

 Tahun 2009-2015 

 

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang 

sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani. 
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Pemerintah senantiasa dan terus berusaha meningkatkan produksi jagung 

untuk meningkatkan pendapatan petani melalui perluasan areal tanam 

(ekstensifikasi) maupun intensifikasi seperti menggunakan benih jagung 

varietas unggul di tingkat petani. Jawa Tengah merupakan salah satu 

penghasil jagung di Indonesia dengan perkembangan seperti terlihat pada 

Tabel I-1.  

 

Tabel I-1 

Perkembangan Produksi Jagung di Jawa Tengah  

Tahun 
Produksi Jagung 

(Ton ) 

2010 3.058.710 

2011 2.772.575 

2012 3.041.630 

2013 2.930.911 

2014 3.051.516 

2015 3.212.391 

  Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 

Tabel I-1 menunjukkan bahwa produksi jagung selama enam tahun 

berturut-turut mengalami kenaikan yang tidak signifikan, pada tahun 2010 

produksi jagung berada pada angka 3.058.710 Ton merupakan awal yang 

bagus, namun pada tahun selanjutnya yaitu 2011 mengalami penurunan 

sebesar 268.135 Ton, tahun berikutnya 2012 mengalami kenaikan sebesar 

269.055 Ton, selanjutnya tahun 2013 produksi jagung mengalami 

penurunan sebesar 110.719 Ton, tahun 2014 mengalami kenaikan kembali 

sebesar 120.605 Ton, dan pada tahun terakhir 2015 produksi jagung 

mengalami kenaikan lagi sebesar 160.875 Ton. 
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Dalam meningkatkan produksi jagung, faktor terpenting adalah 

luas lahan produksi jagung tersebut ini disebabkan karena hubungan luas 

lahan sebagai input produksi. Menurut Erviyana (2014) dalam bidang 

pertanian produksi fisik dihasilkan oleh bekerjanya beberapa faktor 

produksi sekaligus, antara lain tanah, benih, pupuk, obat hama, dan tenaga 

kerja. Produksi didasarkan pada dua variabel yaitu luas panen dan hasil per 

hektar, dengan pengertian bahwa produksi dapat ditingkatkan jika luas 

panen mengalami peningkatan atau produktifitas per satuan luas yang 

harus ditingkatkan. Tabel I-2 perkembangan luas lahan jagung tahun 2010-

2015. 

Tabel I-2 

Perkembangan Luas Lahan Jagung di Jawa Tengah  

Tahun 
Luas Lahan Jagung 

(Hektar ) 

2010 631.816 

2011 520.146 

2012 553.372 

2013 532.061 

2014 538.102 

2015 542.804 

  Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 

Perkembangan luas lahan jagung sama dengan perkembangan 

produksi jagung di Tabel I-1, pola tersebut sama ketika luas lahan 

mengalami peningkatan maka produksi jagung akan mengalami 

peningkatan. Meskipun merupakan salah satu faktor penting dalam 

produksi jagung, namun efisiensi atau tidaknya  tergantung bagaimana 

penggunaanya 
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Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kondisi sumberdaya 

alam yang melimpah, karena kesuburanya, Jawa Tengah dijuluki sebagai 

lumbung tanaman pangan salah satunya adalah padi (Novianto, 2009). 

Tanaman pangan dibutuhkan sebagai bahan makanan pokok bagi seluruh 

penduduk. Ketersediaanya harus diperhatikan guna memenuhi kebutuhan 

makanan pokok secara berkelanjutan.Masyarakat sendiri rata-rata 

mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari, padahal dalam 

memenuhi kebutuhan pokok tanaman jagung dapat menjadi alternatif 

kedua dan mampu menjadi bahan makanan pokok pengganti beras. 

 Pengembangan jagung untuk menjadikan substitusi bahan 

makanan pokok perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait. 

Apabila telah mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat dapat 

dipastikan produksi jagung tidak hanya sebatas industri pakan dan industri 

olahan snack saja namun dapat bersaing menjadi makanan pokok yang 

dapat dikonsumsi sehari-hari dan menjadi ketahanan pangan yang baik.  

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah variabel luas lahan jagung berpengaruh terhadap produksi 

jagung di Jawa Tengah 2010-2015. 

2. Apakah variabel produksi padi berpengaruh terhadap produksi jagung 

di Jawa Tengah 2010-2015. 
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3.  Apakah variabel PDRB berpengaruh terhadap produksi jagung di 

Jawa Tengah 2010-2015 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari diselenggarakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis bagaimana pengaruh variabel luas lahan jagung terhadap  

produksi jagung di Jawa Tengah 2010-2015. 

2. Menganalisis bagaimana pengaruh variabel produksi padi terhadap 

produksi jagung di Jawa Tengah 2010-2015. 

3. Menganalisis bagaimana pengaruh variabel PDRB terhadap produksi 

jagung di Jawa Tengah 2010-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Untuk menerapkan teori yang telah di dapat selama menempuh di 

bangku kuliah khususnya teori-teori ekonomi pertanian, menambah 

pengetahuan penulis khususnya pada teori produksi, dan untuk memenuhi 

syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi 

Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi Pihak Lain  

Untuk memberikan informasi yang baik dalam mengambil 

kebijakan dimasa yang akan datang  yang berkaitan di bidang ekonomi 
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pertanian, dan sebagai bahan bacaan menambah wawasan atau referensi 

untuk perbandingan dam pelaksanaan peneliti di masa mendatang. 

 

E. Metodologi Penelitian  

1. Alat dan Model Analisis  

Penelitian ini menggunakan alat analisis data panel dari penelitian 

yang dilakukan oleh Erviyana (2014), Fungsi tersebut dapat disusun 

dalam persamaan sebagi berikut : 

Y it = β1 + β2 PRODPADI it + β3 LLJAGUNG it + β4 PDRB it + e it 

Keterangan : 

Y it   =  Produksi jagung dalam satuan Ton. 

PRODPADI = Produksi tanaman padi dalam satuan Ton. 

LLJAGUNG = Luas lahan jagung dalam satuan Ha. 

PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga 

konstan. 

β1  = konstanta  

β2, β3,β4 = koefisien regresi  

e   = error term  

 

2. Data dan Sumber Data  

Data dalam penelitian ini diperoleh dari website Badan Pusat 

Statistik Jawa Tengah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan 

Holtikultura Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data 



9 
 

 
 

panel. Data panel merupakan  gabungan dari data time series dan cross 

section, dimana time series pada periode tahun 2010-2015, dan data 

cross section dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini di jelaskan tentang latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan 

dengan produksi jagung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

penelitian terdahulu, hipotesis, serta kerangka pemikiran. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang jenis dan sumber data, serta alat dan model 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang pembahasan data produksi jagung dan hasil 

penelitian yang meliputi variabel-variabel yang berpengaruh 

terhadap produksi jagung dan interpretasi hasil. 

BAB V SIMPULAN DAN PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan. 


