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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara agraris yang tentunya sebagian besar 

wilayahnya terdiri dari lahan pertanian dan sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian terus dituntut berperan 

dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto 

(PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, 

pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat. Selain kontribusi secara langsung, sektor pertanian 

juga memiliki kontribusi yang tidak langsung berupa efek pengganda 

(multiplier effect) yaitu keterkaitan input-output antar industri dan investasi, 

dampak pengganda tersebut relatif lebih besar sehingga sektor pertanian layak 

dijadikan sektor andalan dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertanian 

juga menjadi andalan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi pedesaan 

melalui pengembangan usaha berbasis pertanian. 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan luas lahan pertanian 

yang sangat luas dan sumber daya alam sangat melimpah. Pertanian 

memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup 

atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari 

pertanian. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam bidang 

pertanian, terutama untuk produksi tanaman pangan. Tenaga kerja pada sektor 

pertanian seringkali menjadi kendala, seiring dengan menurunnya minat 

tenaga kerja muda untuk terjun pada sektor pertanian maka seringkali 

dijumpai kelangkaan tenaga kerja pada saat pengolahan lahan atau pada saat 

panen raya. Jumlah tenaga kerja di bidang pertanian selalu mengalami 

penurunan. Hali ini disebabkan karena anak-anak muda cenderung enggan 

bekerja dibidang pertanian, umumnya mereka lebih memilih bekerja di 

kantoran. Apabila akhirnya mereka bekerja pada bidang pertanian, hal itu 
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karena adanya pengaruh dari orang tua atau sulitnya mencari pekerjaan 

(Uzzam, 2011). 

Indonesia merupakan negara di dunia yang bergantung pada sektor 

pertanian sebagai penyumbang pendapatan nasional, dapat kita lihat pada  

Tabel I.1: 

Tabel 1.1 

Pendapatan Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 

Menurut Lapangan Usaha-Miliar Rupiah 

PDB Lapangan Usaha (seri 2010) 
TAHUN 

2014 2015 2016 2017 

A. Pertanian, Kehutanan, Dan 

Perikanan 
1129052.7 1171445.8 1210749.8 1256894.3 

B. Pertambangan Dan Penggalian 794489.5 767327.2 774593.1 779925.4 

C. Industri Pengolahan 1854256.7 1934533.2 2016876.8 2103066.4 

D. Pengadaan Listrik Dan Gas 94047.2 94894.8 100009.9 101551.3 

E. Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah,Limbah Dan Daur Ulang 
6882.5 7369 7634.5 7986.4 

F. Konstruksi 826615.6 879163.9 925062.5 987883.5 

G. Perdagangan Besar Dan Eceran; 

Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor 
1177297.5 1207164.5 1255759.4 1311463.7 

H. Transportasi Dan Pergudangan 326933 348855.9 374843.4 406679.4 

I. Penyediaan Akomodasi Dan Makan 

Minum 
257815.5 268922.4 282823.4 298514.9 

J. Informasi Dan Komunikasi 384475.6 421769.8 459208.1 504278.9 

K. Jasa Keuangan Dan Asuransi 319825.5 347269 378193.1 398919 

L. Real Estate 256440.2 266979.6 279500.5 289789.4 

M,N. Jasa Perusahaan 137795.3 148395.5 159321.7 172763.8 

O. Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

296329.7 310054.6 319946.1 326526.8 

P. Jasa Pendidikan 263685 283020.1 293779.7 304525 

Q. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial 91357.1 97465.8 102487.8 109448 

R,S,T,U. Jasa Lainnya 134070.1 144904.2 156523.4 170073.7 

A. Nilai Tambah Bruto Atas Harga 

Dasar 
8351368.7 8699535.3 9097313.2 9530289.9 

B. Pajak Dikurang Subsidi Atas 

Produk 
213497.9 282981.8 337319.1 382459.4 

C. Produk Domestik Bruto 8564866.6 8982517.1 9434632.3 9912749.3 

Sumber: Statistik Indonesia BPS 
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Berdasarkan Tabel 1.1 Pendapatan Domestik Bruto Indonesia sektor 

pertanian masih menempati urutan ketiga setelah industri pengolahan dan 

perdagangan. Sektor pertanian setiap tahunnnya mengalami peningkatan dari 

tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 42.393,1 

Miliar Rupiah, dari tahun 2015 sampai tahun 2016 meningkat sebesar 39.304 

Miliar Rupiah, dari tahun 2016 sampai 2017 meningkat paling tinggi sebesar 

46.144,5 Miliar Rupiah.  

Dewasa ini krisis perekonomian yang terjadi di Indonesia 

menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kehidupannya. 

Ditambah lagi dengan adanya krisis global yang juga semakin membuat krisis 

bertambah sulit. Banyak kalangan yang memperkirakan kalau krisis 

perekonomian yang semakin kompleks ini bisa mengarah kepada krisis 

pangan. Kelaparan akan menjadi ancaman yang akan menyusul kemiskinan 

massal yang terjadi saat ini. Sebelum krisis pangan terjadi, sejak jauh-jauh 

hari, sudah banyak pemikir maupun praktisi yang mati-matian menggodok 

kebijakan-kebijakan maupun sekedar sumbangan pemikiran untuk 

mengantisipasinya (Yuliyanto, 2017). 

Beras merupakan bahan pokok yang sampai saat ini masih dikonsumsi 

oleh sekitar 90% penduduk Indonesia dan menyumbang lebih dari 50% 

kebutuhan kalori serta hampir 50% kebutuhan protein (Khakim dkk, 2013). 

Mengingat beras sebagai komoditas pangan utama penduduk Indonesia dan 

mendominasi pola makan yang berpengaruh pada tingkat konsumsi masih di 

atas 95%, tercapainya kecukupan beras adalah upaya untuk mewujudkan 

ketahanan pangan nasional.  

Salah satu tujuan pembangunan pertanian di Indonesia adalah untuk 

menciptakan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, 

sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu mengupayakan 

ketersediaannya, melalui berbagai langkah kebijakan. Disamping itu, dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan petani, diupayakan agar harga jual 

komoditas ketahanan pangan berada dalam tingkat yang mampu memberikan 

keuntungan bagi petani. 
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Di Indonesia sendiri, provinsi dengan jumlah produksi padi tertinggi 

adalah Jawa Barat, kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Provinsi lainnya dengan jumlah produksi padi diatas satu juta ton per tahun 

adalah Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, NAD, NTB, Banten, Kalimantan 

Selatan. Pada volume konsumsi beras, Indonesia juga berada pada peringkat 

tiga konsumen beras terbesar di dunia setelah Cina dan India, yaitu berkisar 

antara 110-139 kg per tahun (Zulmi dan Arianti, 2011). 

Indonesia adalah negara yang sebagian besar masyarakat di pedesaan 

hidup dari bercocok tanam. Saat ini sektor pertanian ini juga menjadi salah 

satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan nasional terutama 

dalam menyediakan pangan untuk menunjukkan ketahanan pangan nasional. 

Namun perkembangan luas panen produksi padi terus meningkat yang dapat 

kita lihat pada tabel 1.2. dibawah ini. 

Tabel I.2 Perkembangan Luas Panen Padi di Indonesia 

Tahun 
Luas Panen Produksi Padi  

(Ha) 

2011 13.203.643 

2012 13.445.524 

2013 13.835.252 

2014 13.797.307 

2015 14.116.638 

Sumber : BPS Luas Panen di Indonesia 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa luas panen produksi padi mengalami 

kenaikan dan penurunan sejak lima tahun, dari tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2015. Luas panen produksi padi pada tahun 2011 sampai 2012 

mengalami peningkatan sebesar  241.881 hektar, pada tahun 2012 sampai 

tahun 2013 luas panen produksi padi mengalami peningkatan pula sebesar 

389.728 hektar, pada tahun 2013 sampai tahun 2014  luas panen produksi 

padi mengalami penurunan sebesar 37.945 hektar dan di tahun 2014 sampai 

tahun 2015 mengalami kenaikan kembali sebesar 319.331 hektar. 
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Peningkatan luas panen produksi padi yang paling tinggi di lima tahun 

terakhir dari tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah pada tahun 2012 sampai 

2013 yaitu sebesar 389.728 hektar. Dengan peningkatan luas panen padi 

tersebut maka kontribusi sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor 

tumpuan yang diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 

masyarakat dalam proses pemenuhan akan pangan yang semakin meningkat. 

Pada tahun 2015 produksi padi di Indonesia memiliki produksi yang 

sangat besar dibandingkan dalam lima tahun terakhir, yang dapat kita lihat 

pada Tabel 1.3 sebagai berikut. 

Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Produksi Padi di Indonesia 

Tahun 
Jumlah Produksi Padi 

(Ton) 

2011 65.756.904 

2012 69.056.126 

2013 71.279.709 

2014 70.846.465 

2015 75.397.841 

Sumber : BPS Jumlah Produksi Padi di Indonesia 

Berdasarkan Tabel 1.3, dari lima tahun terakhir jumlah produksi padi 

di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. 

Produksi padi pada tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan 

sebesar 3.299.222 ton. Produksi padi pada tahun 2012 sampai tahun 2013 

mengalami peningkatan namun tidak terlalu tinggi sebesar 2.223.583 ton. 

Namun, pada tahun 2013 sampai tahun 2014 produksi padi mengalami sedikit 

penurunan sebesar 433.244 ton, dan di tahun 2014 sampai tahun 2015 

kembali mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 4.551.376 ton. 

Produksi padi di Indonesia mengalami kenaikan terus-menerus, 

sementara kebutuhan pangan dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini 

disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya luas lahan panen yang 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang sedikit banyak berpengaruh 

terhadap produksi padi. Selain itu produksi padi dipengaruhi oleh berbagai 
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faktor produksi lain, misalnya tenaga kerja, penggunaan pupuk dan 

penggunaan benih padi. 

Ketahanan pangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan 

kecukupan kebutuhan pangan penduduk indonesia dari Tabel 1.4 padi-padian 

memempati urutan kedua setelah Makanan dan Minuman Jadi di lihat dari 

tingkat konsumsi makanan penduduk indonesia baik di kota atau di desa. 

Tabel 1.4 

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok 

Barang (Rupiah) Tahun 2015-2017 

Makanan 
2015 2016 2017 

 Kota  Desa  Kota  Desa  Kota  Desa 

Padi-padian 58 740 75 260 58 122 71 390 54 853 68 895 

Umbi-umbian 3 816 5 135 4 486 5 663 5 012 6 611 

Ikan 33 358 30 701 35 799 31 313 43 206 37 402 

Daging 23 563 12 437 26 902 13 774 31 054 18 150 

Telur dan susu 34 060 19 042 35 757 19 835 36 385 21 435 

Sayur-sayuran 27 450 27 277 23 213 33 756 43 178 41 517 

Kacang-kacangan 10 756 9 238 11 358 9 280 12 007 10 401 

Buah-buahan 24 342 15 933 23 889 14 374 27 531 17 574 

Minyak dan lemak 12 482 13 837 12 331 13 101 13 398 13 803 

Bahan minuman 13 957 15 515 15 709 16 348 16 773 17 421 

Bumbu-bumbuan 8 266 8 433 9 245 9 082 10 052 9 210 

Konsumsi lainnya 9 681 8 325 10 349 8 483 11 768 9 941 

Makanan dan 

minuman jadi 
145 416 73 906 177 775 87 296 220 882 118 177 

Tembakau dan sirih 51 425 51 795 63 696 63 405 63 984 67 391 

Jumlah Makanan 457 312 366 834 520 631 397 100 590 082 457 927 

Sumber: Statistik Indonesia BPS 

Berdasrakan tingkat kebutuhan dari sektor padi-padian yang terus 

meningkat dan mayoritas menjadi konsumsi makanan penduduk indonesia. 

Maka perlunya penataan input baik dari faktor ketersediaan luas lahan, 
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pengunaan pupuk dan penggunaan benih yang dapat mendorong peningkatan 

produksi padi di Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah luas panen mempengaruhi pertumbuhan produksi padi di 

Indonesia? 

2. Apakah penggunaan pupuk mempengaruhi pertumbuhan produksi padi di 

Indonesia? 

3. Apakah penggunaan benih mempengaruhi pertumbuhan produksi padi di 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari 

penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh luas panen terhadap pertumbuhan produksi 

padi di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan produksi padi 

di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh bibit terhadap pertumbuhan produksi padi di 

Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Teoritits 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

menambah ilmu pengetahuan. 

b. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi 

penelitian-penelitian dalam bidang ketahanan pangan. 
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2. Praktis 

a. Bagi Pemerintah  

Memberikan informasi dan masukan terkait permasalahan produksi 

padi di daerah setempat dan juga sebagai masukan dalam pengambilan 

keputusan selanjutnya. 

b. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah terhadap 

permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Alat dan Model Analisis 

Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Metode OLS 

(Ordinary Least Square) dengan model ekonometrika sebagai berikut : 

Log(P)i = α +β1log(LP)i + β2log(PK)i + β3log(PB)i +ui 

di mana : 

P   = produksi padi provinsi di Indonesia 

LP  = luas panen provinsi di Indonesia 

PK  = Penggunan pupuk provinsi di Indonesia 

PB  = Penggunaan Benih provinsi di Indonesia 

α  = konstanta atau intersep 

β1, β2, β3 = koefisien regresi variabel bebas 

u   = komponen error (error term) 

i  = waktu ke i 

 

2. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data cross section yang meliputi 34 

Provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Data yang digunakan diperoleh 

dari beberapa sumber, antara lain BPS (Badan Pusat Statistik), 

Kementerian Pertanian dan sumber-sumber lain yang terkait dengan 

penelitian ini. Data tersebut meliputi data produksi padi sebagai variabel 

dependen, sedangkan data luas panen, pupuk dan benih sebagai variabel 

independen.  
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini 

yaitu mengenai teori produksi dan penelitian sebelumnya serta 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas ruang lingkup penelitian, jenis dan 

sumber data penelitian, serta metode dan alat analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang objek penelitian, analisis data, 

dan pembahasan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-

saran yang perlu untuk disampaikan baik objek penelitian 

ataupun bagi penelitian selanjutnya. 

 


