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ANALISIS KESEJAHTERAAN PETANI LADA PUTIH 

DI  KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

Abstrak 

Dewa Mahardika Ardani “Analisis Kesejahteraan Petani Lada putih Di Kabupaten 

Belitung Timur” Di Kabupaten Belitung Timur komoditas pertanian ataupun 

perkebunan cukup banyak. Tanaman lada putih merupakan salah satu komoditi 

unggulan di Kabupaten Belitung Timur karena kelebihan rasanya yaitu rasa pedas 

yang khas. Lada menjadi komoditas pertanian terbesar di Belitung Timur dan 

sebagian besar penduduk di Kabupaten Belitung Timur bermata pencarian sebagai 

petani lada putih, karena lada putih mempunyai potensi untuk dikembangkan. 

Namun apakah dari aspek potensi yang terlihat juga menggambarkan kondisi 

petani tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai parameter tingkat 

kesejahteraan petani, mengetahui cara bertahan menghadapi masalah utama 

bertani (salah satunya dari gagal panen dan bagaimana cara menstabilkan harga 

jual lada) serta mengetahui aspek pertanian yang masuk dalam aspek geografi 

kependudukan dan parameter sosial kesejahteraan. Teknik penelitian ini adalah 

dengan cara wawancara dan tebar angket, juga pengamatan di lapangan masuk 

pada data kualitatif dan pengambilan data pada dinas terkait untuk dianalisis yang 

masuk pada data kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kesejahteraan 

masyarakat tidak lepas dari mata pencarian, dari parameter kemajuan pada mata 

pencarian tersebut tidak hanya dilihat secara eksternal tetapi harus dikaji juga 

secara internal salah satunya adalah pengamatan dan analisis pada seorang yang 

bekerja langsung pada sektor tersebut (yaitu petani lada putih tersebut) karena 

kemajuan dari sebuah mata pencarian ialah ditentukan dari berbagai aspek, jadi 

apakah komoditas yang sudah mencapai expor sampai pada negara negara di 

Eropa berpengaruh juga pada kesejahteraan petaninya? 

 

Kata Kunci: Analisis, Kesejahteraan ,Pertanian 

Abstract 

Dewa Mahardika Ardani "Analysis of welfare of White Pepper Farmers in East 

Belitung Regency" In the East Belitung Regency there are quite a lot of 

agricultural or plantation commodities. White pepper plant is one of the superior 

commodities in East Belitung regency because of its superior taste, which is the 

typical spicy taste. Pepper is the largest agricultural commodity in East Bandung 

and the majority of residents in East Belitung Regency are looking for white 

pepper farmers because white pepper has the potential to be developed But does 

the potential aspect that is seen also describe the condition of the farmer? The 

purpose of this study is as a parameter of the level of welfare of farmers, knowing 

how to survive facing the main problems of farming (one of which is crop failure 

and how to stabilize the selling price of pepper), and knowing the aspects of 

agriculture that are included in the Geography of population and social welfare 

parameters. The technique of this research is by interviewing and stocking 

questionnaires, as well as observations in the entrance to qualitative data and data 

collection on related service agencies to be analyzed which are included in 
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quantitative data. The results of this study are that community welfare is 

inseparable from livelihoods, the parameters of progress in these livelihoods are 

not only seen externally but must also be studied internally, one of which is 

observation and analysis of someone working directly in the sector (ie farmers 

white pepper) because the progress of a livelihood is determined from several 

aspects, so whether commodities that have reached export to countries in Europe 

also affect the welfare of their farmers? 

 

Keywords: Analysis, welfare, agriculture 

1. PENDAHULUAN 

Manusia merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dari geografi, sebab 

dalam geografi mempelajari manusia sebagai subyek yang menempati dan 

memanfaatkan bumi ini secara timbal balik untuk berkembang lebih baik dan 

tidak hanya hubungan pada manusia tetapi juga dengan unsur fisiknya. 

Menyangkut fisik, mahluk hidup dan juga permasalahnnya melalui 

pendekatan keruangan, ekologi dan wilayah ada dalam kajian objek ilmu 

geografi tujuannya adalah untuk proses suksesnya sebuah pembangunan. 

Manusia membutuhkan bermacam macam kebutuhan dan salah satunya 

adalah sumber mata pencaharian. Mata pencaharian ini bisa didapatkan dari 

berbagai sumber seperti bertani lada putih. 

Di Kabupaten Belitung Timur komoditas pertanian ataupun  

perkebunan cukup banyak diusahakan petani dan pemegang peranan penting 

dalam pertanian adalah tanaman lada putih, dapat dimaklumi mengapa 

pentingnya komoditas lada ini dikembangkan, sebagai salah satu komoditi 

unggulan dimana rasa pedas yang khas dari sebuah lada putih merupakan 

keunggulan dari daerah Belitung Timur. 

Sejarah tanaman ini berasal pada masa awal Belanda 300 - 400 tahun 

lalu pengembangan lada ke wilayah ini didorong oleh pemerintah Belanda 

menguasai perdangan rempah-rempah dunia dan didukung oleh pertani 

keturunan Tionghoa yang sebelumnya bekerja sebagai buruh penambang 

timah. Rempah yang dikenal „The King of Spice‟ mengalami pasang surut. 

Namun karena komoditas inilah yang memiliki pasar tersendiri diperdangan 

rempah dunia menjadikan perkebunan lada terus bertahan sampai saat ini. 
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Belitung Timur terletak antara 107  45‟ BT sampai 108  18‟ BT dan 

02  30‟ LS sampai 03  15‟ LS dengan luas deratan 2506,91 km
2
dan garis 

tengah utara selatan 77 km. 

Tabel 1. Tabel Persebaran Wilayah 

No Kecamatan Jumlah Pulau 

1 Dendang Dan Simpang Pesak 37 

2   Gantung Dan Simpang Regiang 52 

3 Damar Dan Manggar 40 

4 Kelapa Kampit 12 

 Jumlah 141 Pulau 

Sumber : Peneliti 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “Analisis Kesejahteraan Petani Lada putih Di Kabupaten 

Belitung Timur“. 

 

2. METODE  

Metode penelitian, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode wawancara dan tebar angket dengan percobaan di lapangan. 

Wawancara dilakukan dengan dokumentasi untuk dianalisis setelah data yang 

dibutuhkan dirasa cukup dan tebar angket dilakukan dengan memilih 

beberapa sample untuk dijadikan acuan pada kesuluruhan populasi petani 

lada. 

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Belitung Timur, desa Badau 

kecamatan Badau, desa Simpang Pesak kecamatan Simpang Pesak, desa 

Lilangan kecamatan Lilangan kesemuanya masuk wilayah Kabupaten 

Belitung Timur Tahun 2018. Penelitian ini akan di rencanakan pada tahun 

2019 sampai dengan selesai proses pengambilan sample dan pengelolaan 

data. Dimulai dari penentuan judul, penyusunan proposal, penyelesaian 

laporan penelitian. 
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Gambar 1 wilayah persebaran pertanian lada 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Belitung 

Timur desa Badau, desa Kelapa Kampit dan desa Lilangan yang 

kesemuanya masuk dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur 

tahun 2018, rencana pemilihan sampel dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki luas lahan pertanian 

lada putih dan masuk sebagai bagian dari desa penghasil lada putih 

diantara desa-desa yang lain. 

Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

secara acak dengan mengunakan tabel acak dan dalam tabel acak 

ini tersedia angka-angka yang dapat digunakan untuk memilih 

sampel acak. Nilai yang ada dalam tabel telah disusun sedemikian 

rupa sehingga dapat dicapai keobjektifannya seperti yang 

diinginkan. 

Langkah-langkah yang akan peneliti lakukan adalah : 

a) Mendefinisikan dengan jelas populasi yang akan diteliti dan 

diobservasi termasuk karakteristik responden. 
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b) Menentukan jumlah anggota populasi yang akan dijadikan 

sampel. 

c) Memberikan nomor urut pada semua sampel 1,2,3 dan 

seterusnya agar memudahkan peneliti. 

Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara 

langsung oleh peneliti untuk menjawab tujuan dan 

permasalahan pada penelitian ini. Pada penelitian ini data 

primer diperoleh dari petani yang menjadi obyek penelitian 

melalui wawancara langsung dengan mengunakan daftar 

pertanyaan (kuisioner) yang telah disiapkan (terlampir). 

Metode pengumpulan data primer yaitu dengan cara 

observasi dan wawancara langsung dengan petani sebagai 

obyek pada penelitian ini. 

Observasi adalah pengamatan dan peninjauan langsung 

kelokasi penelitian. Sedangkan wawancara merupakan 

metode dengan cara mengajukan pertanyan kepada petani 

sesuai dengan tujuan pertanyaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedang Rendah Tinggi 

Lokasi Penelitian Petani Lada / Individu 

 

Survei Langsung Pengamatan 

Di Lapangan 

Penyebaran Angket 

Karakteristik Petani Lada Putih 

Umur, Jenis Kelamin, Tingkat 

Pendidikan, dll 

Pengumpulan Catatan Banyak 

Pendapatan Hasil Lada 

Pengumpulan Angket 

Untuk Dianalisis 

Tingkat  kesejahteraan petani Lada Putih 

Gambar 2 Diagram Alir Penelitian  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Petani Lada Putih Di Kabupaten Belitung Timur 

Karakteristik petani lada putih yang akan dibahas adalah karakteristik petani 

meliputi status kepemilikan lahan, jenis lada yang ditanam, petani 

berdasarkan umur, petani berdasarkan pendidikan, status perkawinan, jenis 

pupuk yang digunakan, jenis hama penyakit tanaman yang sering dialami. 

3.2 Tingkat Kesejahteraan Petani Lada Putih Di Kabupaten Belitung Timur 

Berdasarkan data hasil penelitian dengan metode tebar kuesioner sebanyak 19 

sampel secara rondom, observasi dan analisis  pada petani diwilayah tersebut 

untuk mengetahui 8 aspek indikator pengukuran yaitu berupa pendapatan, 

komsumsi, tempat tinggal, fasilitas yang dimiliki, kesehatan keluarga, 

pelayanan kesehatan, kemudahan mendapatkan pendidikan, dan kemudahan 

mengakses transportasi. Isi pertanyaan dari kuensioner tersebut berupa 

pertanyaan pilihan ganda inti dan pilihan ganda penunjang untuk mengetahui 

skor dari tingkat kesejahteraan petani lada putih di Belitung Timur. 

3.3 Strategi Bertahan Petani Lada Putih Di Kabupaten Belitung Timur 

Strategi bertahan petani lada putih di Kebupaten Belitung Timur meliputi 

bagaimana cara mengatasi permasalahan utama pada sektor pertanian lada, 

langkah pertama jika panen gagal, cara menjaga kualitas, strategi 

pengembangan usahatani, strategi memenuhi permintaan pasar, peranan pihak 

lain pada sektor pertanian lada di Belitung Timur dan bagaimana cara 

pendistribusian. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur 

tentang “Analisis Kesejahteraan Petani Lada Putih Di Kabupaten Belitung 

Timur” yang berupa hasil angket, hasil wawancara, hasil ovservasi, maka 

peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
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Berdsarkan hasil temuan : 

1) Karakteristik petani lada putih Kabupaten Belitung Timur untuk usia 

produktif ada pada lansia awal umur 46 th – 55 th masuk dalam katagori 

Cukup. 

2) Tingkat pendidikan ada pada katagori Cukup ( SMA ) dalam presentase 

38,8%. 

3) Status perkawinan presentase 94,7% untuk petani yang sudah menikah 

dan dari penemuan peneliti ada 2 kesimpulan:  

a. Petani lada putih di Kabupaten Belitung Timur didominasi kaum 

laki-laki, 

b. Petani lada di Kabupaten Belitung Timur didominasi yang sudah 

berumah tangga. 

4) Rata-rata petani lada putih di Kabupaten Belitung Timur memiliki lahan 

sendiri presentase 78,9%. 

5) Tingkat kesejahteraan petani lada putih di Kabupaten Belitung menurut 

standar BPS, masuk dalam katagori Baik dendan presentase 63%. 

6) Petani lada putih di Kabupaten Belitung Timur rata-rata memiliki rumah 

permanen dan masuk kedalam katagori Baik. 

Berdasarkan hasil wawancara, dengan responden didapatkan data dalam 

bertahan hidup jika panen gagal sebagai berikut : 

1) Petani lada putih sebagai responden akan melakukan alternatif kedua jika 

panen gagal dengan cara mencari kerja sampingan dalam presentase 

78,9%. 

2) Petani akan menerima bantuan pemerintah dan pinjaman modal dari 

Bank. 

3) Petani akan melakukan penanaman kembali dengan usaha modal 

mandiri. 

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa status lahan petani rata-rata 

milik sendiri. 
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Sehingga hasil panen tidak perlu dipotong untuk sewa lahan juga rata-rata 

petani di Kabupaten Belitung Timur untuk sarana kesehatan masuk katagori 

Cukup, untuk konsumsi daging katagori Baik. 

Berdasarkan beberapa simpulan yang telah dikemukakan diatas, peneliti dapat 

menarik satu kesimpulan bahwa ”Analisis Kesejahteraan Petani Lada Putih di 

Kabupaten Belitung Timur “ termasuk dalam katagori Baik. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut: 

1) Kepada petani lada putih agar dapat lebih memanfaatkan tehnologi guna 

meningkatkan hasil pertanian. 

2) Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan petani lada putih dalam 

hal infrastruktur jalan dari lokasi lahan tanam ke jalan raya. 

3) Kepada pemerintah agar lebih ambil peran dalam hal kesejahteraan 

petani seperti masalah penjualan hasil panen dan harga. 

4) Sistem resi gudang hendaknya lebih ditingkatkan dari berbagai faktor 

guna manarik petani dan mengatasi masalah penjualan hasil panen. 

5) Hendaknya pemerintah meningkatkan kemudahan mengakses pendidikan 

dari fasilitas. 

6) Hendaknya pemerintah meningkatkan kemudahan kesehatan dari segi 

biaya. 

7) Kepada peneliti berikutnya agar dapat melakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai kesejahteraan petani. 
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