
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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. 

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. 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan gejala bumi yang 

menyangkut fisik, mahluk hidup dan juga permasalahnnya melalui 

pendekatan keruangan, ekologi dan wilayah untuk kepentingan proses dan 

keberhasilan pembangunan (Bintarto dan Surastopo 1979). 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 Kabupaten Belitung Timur dimana ada kelebihan rasa dari lada 

putih hasil pertanian di Belitung Timur yaitu rasa pedas yang khas (Ditjen 

Perkebunan, 2011). 
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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.(Belitung dalam sejarah, 2001) 

Kabupaten Belitung Timur sebagian penduduknya menggantungkan 

hidup dari budi daya bertani lada putih sebagai  mata pencaharian guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya, karena menurut mereka lada putih memiliki 

potensi untuk dikembangkan serta para petani berpendapat bahwa perawatan 

tanaman lada tidak begitu sulit oleh sebab itu mereka memilih tanaman lada 

sebagai mata pencaharian. 

Total jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur tahun 2017 

sebanyak 119,807 jiwa dan 62% sebagai petani lada putih. Sebagai tanaman 

yang diusahakan, maka ketergantungan terhadap pendapatan dari hasil ini 

sangat mempengaruhi besar pendapatan yang diterimanya.  

Setelah dikurangi biaya pupuk, obat-obatan juga pembelian alat-alat 

pertanian faktor lain diluar usaha tani, yang ikut mempengaruhi tingkat 

pendapatan adalah faktor sosial dan ekonomi seperti jumlah tanggungan 

keluarga, luas lahan, umur petani, pendidikan petani, penggalaman petani 

dalam penggolahan lahan. 

Meskipun Belitung Timur tergolong penghasil lada terbaik kwalitasnya, 

namun kenyataan menunjukan tidak semua petani lada hidup dalam kondisi 

sejahtera. Banyak diantara mereka yang kadang merugi besar dikarenakan 

harga jual yang tak menentu, diserang penyakit kuning pengerek daun, juga 

faktor-faktor lain seperti musim penghujan yang tidak bisa dipastikan. 



3 
 

 
 

Dengan program pemerintah yang baru untuk bisa menghindari hal hal 

tersebut maka dibentuklah kelompok tani disetiap desa untuk diberikan 

penyuluhan efektifitas dalam pengolahan lahan dari mulai penyiapan tiang 

panjat, penanaman, pemeliharaan, sampai pemetikkan buah pertama atau 

panen. 

Pertambahan penduduk dari rentang tahun 2016, berjumlah 101.197 

jiwa dan untuk tahun berikutnya 2017 jumlah penduduk meningkat menjadi 

119.807 jiwa telah meningkatkan kebutuhan terhadap sandang, pangan, 

papan, air bersih dan energi. Hal ini yang mengakibatkan ekploitasi terhadap 

sumber daya alam semakin tinggi dan cenderung mengabaikan aspek 

lingkungan hidup. Pertambahan jumlah penduduk dengan konsekuensinya 

akan memerlukan penambahan lahan sebagai tempat untuk bertani guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan sumber daya alam yang 

berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian alam dan fungsi 

lingkungan 

Indonesia merupakan salah satu yang memiliki sumber daya alam yang 

melimpah baik yang tak bisa diperbaharui ataupun yang bisa diperbaharui, 

akan tetapi lebih dari 80% penduduk Indonesia yang mencari sumber 

penghidupan sebagai petani, salah satunya petani lada putih padahal dari 

waktu kewaktu lahan pertanian semakin sempit dan hal ini yang 

menyebabkan dampak menurun di sektor pertanian. Jika tidak segera 

diketemukan jalan keluar dikawatirkan akan berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat. 

Pemanfaatan sumber daya alam yang ada tergantung bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap sumber daya alam tersebut dan ketrampilan 

yang dimiliki masyarakat, semakin tinggi tingkat keterampilan dan 

pengetahuan masyarakat maka semakin besar pengaruh dan caranya untuk 

memanfaatkan sumber daya alam yang ada (Sara, 1990), sehingga dengan 

adanya ketrampilan pemanfaatan sumber daya alam tersebut maka 

masyarakat pendapatannya semakin tinggi dan mampu memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari dan juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan 

masyarakat tersebut. 
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Tingkat kesejahteraan masyarakat bisa juga diukur dari tingkat 

pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang meliputi kebutuhan pangan dan 

kebutuhan non pokok (BPS,1994). Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah 

terpenuhinya kebutuhan dasar (kebutuhan fisik) yang meliputi kebutuhan 

sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Karena Indonesia merupakan 

negara agraris yang sebagian penduduknya mengantungkan hidupnya pada 

sektor pertanian. Tidak heran lagi kalau sektor pertanian ditetapkan sebagai 

penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu mensejahterakan para petani 

dan mampu menuntaskan kemiskinan. 

Khususnya Desa Badau, Lilangan, Simpang Pesak, Kabupaten Belitung 

Timur yang memiliki potensi pertanian lada putih yang patut dikembangkan, 

daya dukung dengan luas lahan yang besar, lebih dari 50% penduduk bekerja 

pada sektor pertanian lada putih. 

Tanaman lada merupakan hasil bumi yang berada di Desa Badau, 

Lilangan, dan Simpang Pesak. UKM (Usaha Kecil Menengah) telah 

menemukan betapa potensialnya sumber daya alam ini untuk digunakan 

dalam memenuhi berbagai kebutuhan industri. Saat ini Belitung Timur masuk 

sebagai penghasil lada putih di Indonesia (kajian ekonomi dan keuangan 

Babel, 2017). 

Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan 

diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhisemua kebutuhan 

untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. Berdasarkan data BPS (Badan 

Pusat Statistik) tahun 2010, ada 14 indikator yang menjadi dasar : 

1. Pendapatan 

2. Kepemilikan asset 

3. Luas tanah 

4. Jenis lantai  

5. Jenis dinding 

6. WC 

7. Sumber air minum 

8. Sumber penerangan 

9. Bahan baku masak 
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10. Pendidikan 

11. Jam makan (3x) 

12. Rutinitas membeli daging 

13. Rutinitas membeli pakaian 

14. Kemampuan berobat ke puskesmas/rumah sakit 

Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rumah tangganya di Pulau 

Belitung sebagian masyarakatnya memilih bertani lada putih sebagai mata 

pencaharian beberapa wilayah di Belitung Timur seperti di Desa Badau 

Kecamatan Badau, Desa Dendang, Simpang Pesak yang kesemuanya masuk 

wilayah Belitung Timur yang merupakan daerah yang menghasilkan lada 

terbaik di Indonesia. 

Kesejahteraan petani merupakan tujuan pembangunan pertanian dan 

pembangunan nasional yang menjadi perjuangan setiap rumah tangga untuk 

mencapai kesejahteraan anggota keluarganya. Menurut Undang Undang No 

11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

materi spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Secara ekonomi kesejahteraan yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala 

kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti: makan, minum, 

pakaian, kesehatan dan pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi 

geografi dan lainnya (dikutip dari Suryadi,tahun 2009). 

Kesejahteraan adalah tujuan akhir dari proses pembangunan suatu 

daerah. Pendapatan menjadi salah satu indikator tercapainya kesejahteraan 

disuatu rumah tangga, tak terkecuali rumah tangga petani lada putih di 

Belitung Timur, berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka 

penulis ingin melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi 

dengan judul “Analisis Kesejahteraan Petani Lada Putih Di Kabupaten 

Belitung Timur”. 
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Secara ekonomi, kesejahteraan merupakan suatu kondisi kehidupan 

serba cukup yang dialami seseorang sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

minimal hidupnya. Terjadinya kesejahteraan ini sangat dipenggaruhi berbagai 

faktor yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain yaitu dimulai 

dari tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan 

jasa, kondisi geografi (dikutip dari Suryadi, tahun 2009). 

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS 2014) telah menetapkan batas 

garis kemiskinan berdasarkan pendapatan yaitu sebesar Rp 273.267 perkapita 

per bulan. Jika dilihat dari pendapatan petani lada di Belitung Timur maka 

masuk disejahtera 1 dimana petani lada bisa mendapatkan panen dalam satu 

tahun  berkisar Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 dan hampir 

62% petani berpenghasilan Rp10.000.000,00 sampai Rp50.000.000,00 

pertahun (Penelitian oleh Isron Al Sheh 2014 skripsi, UPI Bandung). Menurut 

INERSA (Indikator Kesejahteraan Rakyat), BPS dan World Bank bahwa 

standar garis kemiskinan berdasarkan garis pendapatan sebesar Rp 273.267 

perkapita per bulan, menurut World Bank sebesar 2 dolar perhari. Namun dari 

besaran pendapatan tidak terlepas dari ketidak stabilan harga jual dan juga 

pengaruh harga jual hasil dari kualitas panen tersebut. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah karakteristik petani lada putih di Kabupaten Belitung 

Timur? 

2. Berapa besar tingkat kesejahteraan petani lada putih di Kabupaten 

Belitung Timur? 

3. Bagaimana strategi bertahan hidup petani lada putih di Kabupaten 

Belitung Timur? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang diuraikan 

diatas ternyata banyak variabel yang menyelimuti kesejahteraan petani lada 

putih di Belitung Timur, maka dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan 

kemampuan peneliti yang masih jauh dari sempurna maka penelitian ini di 

batasi sebagai berikut : 

1. Tingkat kesejahteraan petani lada putih di Kabupaten Belitung Timur. 

2. Karakteristik petani lada putih di Kabupaten Belitung Timur (umur, jenis 

kelamin, status kawin, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga). 

3. Bagaimana cara bertahan sektor pertanian lada putih. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusnan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui karakteristik petani lada putih di Kabupaten Belitung 

Timur. 

2. Untuk menganalisis tingkat kesejahteraan petani lada putih di Kabupaten 

Belitung Timur. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa starategi bertahan hidup petani lada 

putih dikabupaten Belitung Timur. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Dapat digunakan untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan 

Universitas Muhammadyah Surakarta. 

3. Sebagai referensi peneliti selanjutnya. 
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1.6 Batasan Operasional 

1 Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari 

kaitannya dan ditafsirkan maknanya. (Sujarwadi 2014). 

2 Lada Putih merupakan suatu  tumbuhan yang  tumbuh secara 

merambat dan hidup pada iklim tropis dimana bijinya sangat sering 

dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Aroma dan rasa lada sangat khas, 

sehingga terkadang menjadi bagian dari resep masakan andalan 

(Mediatani, 2015) 

3 Budidaya. Dalam pertanian merupakan kegiatan terencana pemeliharaan 

sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil 

manfaat/hasil panennya. Kegiatan budidaya dapat dianggap sebagai inti 

dari usaha tani. (Amran Sulaiman 2001). 

4 Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani 

dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan 

kebutuhan hidup. (Badan Pusat Statistik, 2007) 

5 Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya 

dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk 

menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan 

lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut 

untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. 

6 Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala atau fenomena 

yang ada pada obyek penelitian. 

7 Wawancara adalah proses tanya jawab antara seseorang yang 

membutuhkan informasi kepada seseorang yang mengetahui informasi 

yang dibutuhkan oleh penanya. 

8 Responden adalah obyek yang menjadi sasaran untuk memperoleh data 

penelitian. 

 


