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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A. Latar Belakang 
 

 

Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar mata 

pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam.  Kebijakan yang ditempuh 

pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di antaranya 

adalah dengan peningkatan kehidupan ekonomi yang dilakukan melalui 

pembangunan pertanian (Hernanto, 1995).  Pembangunan pertanian Indonesia 

telah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan harapan dapat 

meningkatkan produksi pertanian semaksimal mungkin sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan petani dalam mencapai kesejahteraan.  

Peningkatan produksi pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

petani merupakan arah dan tujuan pembangunan pertanian  

 

Pangan merupakan hal yang dibutuhkan manusia untuk dapat bertahan hidup.  

Masyarakat Indonesia sebagian besar dalam pemenuhan kebutuhan 

pangannya dengan mengkonsumsi komoditas padi-padian.  Rata-rata 

konsumsi Indonesia per kapita seminggu dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Konsumsi rata-rata di Indonesia per kapita seminggu (kg) beberapa 

macam bahan makanan penting tahun 2012-2013 

 

Komoditas Tahun 2012 Tahun 2013 

Beras 1,673 1,640 

Jagung 0,040 0,037 

Ketela pohon 0,069 0,067 

Daging sapi 0,007 0,005 

Telur ayam 0,125 0,118 

Cabe merah 0,314 0,135 

Tahu 0,134 0,135 

Tempe 0,136 0,136 

Gula 1,242 1,275 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013 

 

Tingginya angka konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas padi 

mengindikasikan diperlukannya produksi padi Indonesia yang tinggi untuk 

memenuhi tingkat permintaan yang tinggi.  Berdasarkan data terlihat bahwa 

produksi padi Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingakn dengan 

produksi tanaman pangan nasional lainnya seperti jagung, ubi kayu, kacang 

hijau, dan kacang tanah pada kurun waktu tahun 2010-2012. 

 

Tabel 2. Produksi komoditas tanaman pangan (ton) di Indonesia 2010-2012 

 

Komoditas  2010 2011 2012 

Padi  66.469.394  65.756.904 60.045.141 

Jagung  18.327.636 17.643.250 19.377.030 

Kacang Hijau  314.486 291.705 341.342  

Kacang Tanah  779.228 691.289 712.874 

Kedelai  907.031 851.286 851.647 

Ubi Jalar  2.051.046 2.196.033  2.483.467 

Ubi Kayu / Ketela Pohon  23.918.118 24.044.025  23.922.075 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013 

 

Propinsi Lampung merupakan salah satu propinsi yang  menjadi pemasok dan 

penyangga kebutuhan beras nasional.  Hingga kini posisi Lampung sebagai 

pemasok sekitar 20%-40% kebutuhan beras nasional.  Bukan saja karena luas 



3 
 

panen dan tingkat produksi padinya terus meningkat setiap tahun, tapi juga 

kualitas berasnya menjadi komoditas primadona masyarakat.  Dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir Propinsi Lampung mengalami kenaikan produksi 

beras yang dibarengi dengan penambahan luas panen.  Luas panen dan 

produksi padi di Propinsi Lampung 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Luas panen (ha) dan produksi padi (ton) di Propinsi Lampung 2008-

2012 

 

Tahun Luas panen Produksi 

2008 506.547 2.341.075 

2009 570.417 2.673.844 

2010 590.608 2.807.676 

2011 606.973 2.940.795 

2012 641.876 3.101.455 

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, 2013 

 

Tabel 3 menujukkan bahwa luas panen dan produksi padi di Propinsi 

Lampung mengalami peningkatan.  Pada tahun 2008 produksi padi sebesar 

2.341.075 ton dan mengalami peningkatan dalam lima tahun sebesar 760.380 

ton.  Kenaikan produksi yang signifikan ini tidak lepas dari peran pemerintah 

yang memperhatikan pintingnya sektor pertanian bagi para petani. 

 

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu kabupaten yang 

memproduksi padi di Propinsi Lampung.  Luas panen dan produksi padi 

Kabupaten Tulang Bawang Barat secara berurutan adalah 14.950 ha dan 

80.875,80 ton, sedangkan luas panen dan tingkat produksi padi tahun 2013 

berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Luas panen dan produksi padi Kabupaten Tulang Bawang Barat 

berdasarkan kecamatan tahun 2012 

 

Kecamatan 
Padi sawah Padi ladang 

Panen(ha) Produksi 

(ton) 

Panen(ha) Produksi 

(ton) 

Tulang Bawang Udik 3 110 17 416 355 1 314 

Tumijajar 6 663 37 313 103 381 

Tulang Bawang Tengah 3 269 18 306 167 618 

Pagar Dewa 500 2 075 58 191 

Lembu Kibang 270 1 107 25 83 

Gunung Terang 1 120 4 592 260 512 

Gunung Agung 18 67 0 0 

Way Kenanga 0 0 0 0 

Sumber : Badan Pusat Statistik Tulang Bawang Barat 2013 

 

Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu 

kecamatan yang mayoritas masyarakatnya melakukan usahatani padi.  Luas 

panen tanaman padi di Kecamatan Tumijajar mencapai 42% dari keseluruan 

luas lahan padi di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu 6.663 ha .  

Kecamatan Tumijajar terdiri dari sepuluh desa Desa Makarti merupakan desa 

dengan luas lahan sawah yang paling tinggi di Kecamatan Tumijajar 

Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Luas desa, luas perumahan, dan lahan sawah di Kecamatan 

Tumijajar 

 

Nama Desa Luas (ha) 

Desa Perumahan Sawah Lain-lain 

Gunung Menanti 1.025 197 523 305 

Margo Dadi 1.091 133 786 190 

Murni Jaya 1.008 500 340 168 

Margo Mulyo 2.667 44 829 1794 

Daya Asri 1.010 330 614 66 

Daya Murni 1.250 258 420 572 

Daya Sakti 920 191 520 209 

Makarti 2478 338 1550 590 

Sumberejo 810 30 476 304 

Gunung Menanti 1225 56 726 443 

Sumber : Badan Pusat Statistik Tulang Bawang Barat 2013 
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Berdasarkan luas lahan sawah yang ada di Desa Makarti ini menyebabkan 

kelembagaan pertanian menjadi sangatlah penting.  Menurut Hermanto 

(1989) dalam Utomo menuliskan bahwa pembinaan kelembagaan pertanian 

dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.  Pembinaan 

kelembagaan pertanian secara langsung adalah pembinaan langsung dengan 

sasaran petani mengenai aspek faktor produksi dan pengelolaannya.  

Pembinaan pertanian secara tidak langsung adalah pembinaan yang 

menyangkut kebijakan umum atau tertuju kepada massa dan memperbaiki 

faktor di luar usahatani.  Kedua peran pembinaan kelembagaan pertanian ini 

sangat bermanfaat bagi petani di Desa Makarti, baik dari sisi produksi, 

pemasaran, dan lainnya.  

 

Hal yang terjadi di Desa Makarti adalah kelompok tani tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya dikarenakan cakupan wilayah desa yang cukup luas 

dan pekerjaan lain dari petani usahatani padi.  Kondisi ini berdampak pada 

tidak semua petani di Desa Makarti tergabung menjadi anggota kelompok 

tani.  Perbedaan keanggotaan kelompok tani di Desa Makarti ini berakibat 

pada perbedaan harga beli input produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan 

lainya.  Petani yang tergabung dalam keanggotaan kelompok tani memiliki 

keuntungan dengan harga beli input yang lebih rendah dibandingkan dengan 

petani yang tidak memiliki keanggotaan kelompok tani.  Perbedaan mengenai 

harga jual output juga menjadi salah satu keuntungan yang didapatkan jika 

petani tergabung dalam kelompok tani.  Petani yang tergabung dalam anggota 

kelompok tani memiliki nilai jual output yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan petani yang tidak tergabung dalam keanggotaan kelompok tani.  Hal 
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ini terjadi karena nilai tawar output hasil petani yang tergabung dalam 

kelompok tani dinilai lebih tinggi dibandingkan petani non anggota kelompok 

tani.  Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka penelitian tentang peran 

kelompok tani dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani menjadi 

penting untuk dilaksanakan. 

 

B. Perumusan Masalah 

 

 

Desa Makarti merupakan salah satu desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

yang memiliki luas lahan petanian yang cukup luas.  Mayoritas penduduk 

Desa Makarti menjadikan usahatani padi sebagai mata pencaharian utama 

setelah perkebunan.  Kelembagaan yang baik merupakan salah satu sarana 

penunjang usahatani padi. Desa Makarti memiliki 17 kelompok tani dan salah 

satu kelompok tani bernama Kelompok Tani Sumber Rejeki dan selanjutnya 

adalah sebagai objek yang diteliti.   

 

Hasil dari pra survei yang dilakukan, kelompok tani memberikan banyak 

manfaat bagi petani dalam usaha tani padi.  Diantara manfaat tersebut adalah 

petani dapat dengan mudah memperoleh sarana produksi, tambahan wawasan 

mengenai usaha tani padi melalui penyuluhan, adanya bantuan modal, dan 

difasilitas dalam penjualan melalui koprasi.  Tetapi dengan adanya manfaat 

kelompok tani bagi petani masih banyak petani yang enggan ikut dalam 

keanggotaan kelompok tani.  

 

Perbedaan keanggotaan kelompok tani ini akan berakibat pada variasi tingkat 

harga beli input, harga jual output, produksi dan pendapatan petani.  Petani 
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yang tergabung dalam kelompok tani mendapatkan manfaat dengan 

mendapatkan penyuluhan serta pelatihan mengenai usahatani padi, harga beli 

input yang rendah dan harga jual yang tinggi.  Keuntungan tersebut akan 

berakibat langsung pada tingginya potensi produksi dan pendapatan petani 

anggota kelompok tani.  Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat perbedaan 

tingkat penggunaan input, tingkat produksi dan tingkat pendapatan antara 

petani anggota kelompok dan petani non anggota kelompok tani. Penjelasan 

di atas yang dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menentukan masyarakat untuk ikut serta dalam 

pengelolaan Kelompok Tani Sumber Rejeki di Desa Makarti Kecamatan 

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat ? 

2. Bagaimanakah peran kelompok tani dalam usaha peningkatan produksi 

padi di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang 

Barat? 

3. Bagaimanakah peran kelompok tani dalam peningkatan pendapatan 

usahatani padi sawah di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten 

Tulang Bawang Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan petani menjadi anggota 

Kelompok Tani Sumber Rejeki di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
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2. Untuk mengetahui peran kelompok tani dalam usaha peningkatan produksi 

padi di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

3. Untuk mengetahui peran kelompok tani dalam peningkatan pendapatan 

usahatani padi sawah di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang ditulis diatas 

dan penelitian ini diharapakan berguna bagi: 

1. Kelompok tani, sebagai bahan evaluasi untuk melihat pentingnya 

kelompok tani dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan 

usahatani padi di Desa Makarti.  

2. Pemerintah, sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan kebijakan pertanian yang berhubungan dengan 

masalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup petani.  

3. Peneliti lain, sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian 

selanjutnya tentang produksi dan pendapatan usahatani padi. 

  


