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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

 

 

Pertanian merupakan sektor yang penting dalam pembangunan Indonesia, yaitu 

sebagai dasar pembangunan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian memiliki 

peranan penting untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera.  Menurut  

Arifin (2005), sektor pertanian merupakan pengganda pendapatan yang paling 

efektif dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan serta perbaikan  taraf  

hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Subsektor tanaman pangan merupakan salah satu subsektor yang paling penting, 

karena subsektor ini menghasilkan bahan pangan untuk kelangsungan hidup 

masyarakat Indonesia.  Subsektor ini juga memiliki peranan penting di dalam 

menciptakan ketahanan pangan suatu negara.  Untuk dapat memperkuat 

ketahanan pangan, maka diperlukan adanya pengembangan di sektor pertanian, 

terutama sektor tanaman pangan.  Sistem pembangunan pertanian dalam 

subsektor tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi, sehingga 

tercipta swasembada pangan yang dapat memperkuat ketahanan pangan.  
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Karbohidrat adalah salah satu komponen pangan yang merupakan sumber energi 

pertama bagi tubuh, sedangkan tanaman pangan adalah kelompok tanaman yang 

menghasilkan karbohidrat (Purwono dan Purnamawati, 2007). 

Salah satu komoditi tanaman pangan yang memiliki peran dalam meningkatkan 

ketahanan pangan adalah tanaman padi.  Padi merupakan bahan makanan pokok 

bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena hampir 95 persen masyarakat 

Indonesia mengkonsumsi beras.  Tingginya kebutuhan konsumsi beras yang ada 

di Indonesia disebabkan anggapan sebagian besar masyarakat Indonesia  bahwa 

beras merupakan bahan makanan yang belum dapat digantikan.  Di sisi lain luas 

areal untuk menanam padi menurun akibat dialihfungsikan lahan tersebut 

menjadi pemukiman penduduk, tanaman perkebunan, dan lain-lain, Akan tetapi 

Indonesia masih dapat meningkatkan  produksi beras dalam jumlah kecil 

meskipun luas areal menurun (Sumadiningrat, 2001). 

 

Tabel 1. Data hasil produksi padi dalam Gabah Kering Giling dan impor beras        

              di Indonesia tahun 2007-2011 

 

Tahun Produksi 

(ton) 

Perkembangan 

(%) 

Impor beras  

(ton) 

Perkembangan 

(%) 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

57.157.435 

60.325.925 

64.398.890 

66.411.469 

67.307.324 

         0 

5,543 

6,752 

3,125 

1,349 

482.103,242 

289.273,892 

250.275,877 

687.582,971             

1.622.230,265 

0 

(39,997) 

(13,481) 

     100,747 

     100,359 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2012 

 

Berdasarkan Tabel 1, produksi padi di Indonesia mengalami peningkatan setiap 

tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produksi padi di Indonesia mengalami 

peningkatan antara 1-6 %.  
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Rata-rata produksi padi di Indonesia selama 5 tahun terakhir sebesar  

63.120.209 ton dalam Gabah Kering Giling (GKG). Berdasarkan Tabel 1, impor 

beras mengalami penurunan pada tahun 2008 yaitu sebesar 39,997 % dan pada 

tahun 2009 yaitu sebesar 13,481 %. Pada tahun 2010, impor beras mengalami 

kenaikan sebesar 100,747 % dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan impor 

beras yaitu sebesar  100,359 %. 

Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk kita berjumlah 

237 juta jiwa. Kebutuhan konsumsi perkapita penduduk antara 109 - 139 kg per 

tahun. Data ini diperoleh kebutuhan beras nasional per tahun adalah 237 juta x 

139 kg/tahun = 32,943,000,000 kg/tahun atau 32,943 juta ton beras. Jika 

rendemen rata-rata 60%, maka dibutuhkan 54,905 juta ton Gabah Kering Giling 

(GKG) (Badan Pusat Statistik, 2011). 

Bila dilihat dari Tabel 1,  sebenarnya Indonesia memiliki surplus beras, karena 

pada tahun 2010 dihasilkan Gabah Kering Giling sebesar 66.411.469  ton. Pada 

kenyataannya kebijakan impor beras tetap dilakukan. Bulog mengklaim bahwa 

mereka mengimpor dengan tujuan mengamankan stok beras dalam negeri. 

Bulog berargumen bahwa data produksi oleh BPS tidak bisa dijadikan pijakan 

secara penuh. Perhitungan produksi beras yang merupakan kerjasama antara 

BPS dan Kementerian Pertanian ini masih diragukan keakuratannya, terutama 

metode perhitungan luas panen yang dilakukan oleh Dinas Pertanian yang 

mengandalkan metode pandangan mata (Almira Salsabila, Kompas ed : 7)  
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Indonesia terdapat beberapa sentra produksi padi yang tersebar di beberapa 

wilayah nusantara.  Penyebaran produksi padi di seluruh Indonesia 

menunjukkan produksi padi hanya terpusat pada pulau tertentu.  Lampung 

merupakan salah satu Propinsi sentra produksi pangan yang telah mampu 

memanfaatkan lahan kering dalam menunjang produksi pangan nasional dan 

merupakan daerah yang kontribusinya meningkat pesat. Perkembangan luas 

panen, produksi, dan produktivitas padi Propinsi Lampung tahun 2005 – 2011 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas padi di Propinsi    

              Lampung 2005 - 2011 

  

Tahun 
Luas Panen  

      (ha) 

Produksi  

   (ton) 

Produktivitas 

     (ton/ha) 

2005 

2006  

2007 

2008 

2009 

2010 

2011                             

496.538 

494.102 

524.955 

509.222 

570.417 

590.608 

606.973 

2.124.144 

2.129.914 

2.308.404 

2.339.985 

2.673.844 

2.807.676 

2.940.795 

4,278 

4,311 

4,397 

4,595 

4,688 

4,754 

4,845 

Rata-rata   4,553 

Sumber : BPS Propinsi Lampung, 2012 

 

Propinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang berperan sebagai 

sentra produksi padi nasional. Komoditas padi ini diupayakan mengalami 

peningkatan produksi dan produktivitasnya oleh pemerintah daerah Lampung. 

Peningkatan yang dicapai selama ini diperoleh dengan menggunakan teknik 

bercocok tanam yang telah disempurnakan serta melalui penanaman varietas-

varietas padi baru . Tetapi teknologi yang dilaksanakan pada umumnya masih 

bertumpu pada penggunaan pupuk kimia buatan (anorganik) yang telah 

meninggalkan aspek kelestarian lingkungan (Plosorejo, 2009). 
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Teknologi penanaman padi anorganik yang telah meninggalkan berbagai aspek 

kelestarian lingkungan menyebabkan pemerintah mulai melakukan pengalihan 

varietas padi dari padi anorganik ke padi organik. Padi organik tersebut 

memiliki banyak keunggulan diantaranya yaitu, rasa beras lebih pulen, dan tidak 

mengandung zat yang berbahaya karena dalam berusahatani padi organik, pupuk 

yang dipakai tanpa menggunakan bahan kimia buatan. Selain itu produksi beras 

juga sama dengan beras yang ditanam dengan menggunakan pupuk kimia 

meskipun pada awalnya mengalami penurunan sebesar 60% pada penanaman 

pertama (Dinas Pertanian, 2012).   

Tabel 2 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 7 tahun yaitu dari tahun 2005 

sampai dengan tahun 2011, produktivitas tanaman padi Kabupaten Lampung 

Tengah menempati urutan pertama. Kabupaten Lampung Tengah merupakan 

sentra produksi padi di Propinsi Lampung, selanjutnya untuk mengetahui 

perkembangan luas panen dan produksi padi di setiap daerah di Propinsi 

Lampung dari tahun 2009 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Perkembangan luas panen dan produksi padi per kabupaten di Propinsi  

           Lampung 2009 – 2011 

 

Kabupaten/Kota 
Luas Panen 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Lampung Tengah 

Lampung Timur 

Tulang Bawang 

Lampung Selatan 

Tanggamus 

Pesawaran 

Way Kanan 

Lampung Utara 

Lampung Barat 

Metro 

Bandar Lampung 

  126.465 

    88.022 

    76.686 

    74.717 

    62.763 

    24.876 

    39.337 

    34.670 

    36.637 

      4.440 

      1.804 

127.020 

89.845 

42.938 

79.423 

42.625 

28.266 

15.269 

37.763 

39.480 

4.416 

1.852 

124.386 

84.591 

40.506 

74.997 

38.025 

27.700 

31.911 

28.565 

35.957 

4.592 

1.617 

608.294 

340.692 

336.343 

356.593 

221.770 

119.971 

159.897 

139.377 

  79.754 

23.130 

9.220 

623.779 

449.662 

191.770 

393.622 

214.445 

139.159 

144.421 

153.289 

170.457 

23.443 

9.536 

654.545 

443.552 

186.728 

395.437 

201.067 

146.317 

145.472 

131.155 

165.342 

24.988 

8.631 

Rata-rata 51.856,09 46.263,36 48.476,36 217.549,18 228.507,55 245.792,09 

Sumber : BPS Propinsi Lampung, 2012 

Tabel 3  menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki produksi 

padi terbesar di Propinsi Lampung.  Rata-rata luas panen pada tahun 2009 

sebesar 51.856 ha, namun pada tahun 2010 mengalami penurunan luas lahan 

yaitu sebesar 7.625 ha menjadi 46.263 ha, akan tetapi naik lagi pada tahun 2011 

yaitu sebesar 48.476 ha. Rata-rata produksi pada tahun 2009 yaitu sebesar 

217.549 ton, pada tahun 2010 yaitu sebesar 228.507 ha, pada tahun berikutnya 

tetap mengalami peningkatan meskipun luas panen turun naik yaitu sebesar 

245.792 ton.   

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah menempati urutan 

pertama untuk produksi padi di Propinsi Lampung. Kecamatan Bangunrejo 

adalah salah satu kecamatan yang mengusahakan padi organik di Kabupaten 

Lampung Tengah. Rekomendasi ini didasarkan pada keterangan Kepala Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Ka. UPTD Pertanian.  
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Rekomendasi tersebut dikeluarkan karena secara umum petani di Lampung 

Tengah belum menerima sistem penanaman padi organik dengan alasan secara 

ekonomis tahun pertama sampai tahun ketiga tidak menguntungkan. Luas total 

lahan padi organik sebesar 9,1 ha, sedangkan padi anorganik memiliki luas 

3.511 ha di Kecamatan Bangunrejo (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, 2012). 

 

Selama ini tingkat produksi beras tidak terlepas dari pupuk kimia. Pada awal 

penggunaan pupuk kimia pada rentang waktu 1980, negara Indonesia berhasil 

meningkatkan produksi beras hingga terjadi surplus. Akan tetapi, penggunaan 

pupuk kimia yang berlangsung lama menyebabkan pencemaran lingkungan. 

Pada awal tahun 2010 pemerintah menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

pupuk bersubsidi sebesar 33,4 persen. Hal ini menyebabkan penurunan 

pendapatan petani.  

 

Kenaikan HET pupuk hanya menguntungkan pengusaha pupuk dan distributor-

distributor pupuk tetapi tidak menguntungkan petani, sehingga petani harus 

lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu jawaban untuk 

membuat pertanian mandiri adalah dengan melakukan pertanian secara organik. 

Pertanian organik dapat didefinisikan sebagai sistem produksi pertanian yang 

terpadu, dengan cara mengoptimalkan produktivitas agro-ekosistem secara 

alami, sehingga dapat menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, 

dan berkelanjutan (Widodo, 2008).  
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Dalam pengelolaannya, pertanian organik tidak menggunakan pupuk dan 

pestisida terbuat dari bahan kimia, akan tetapi menggunakan bahan-bahan 

organik. Pupuk organik maupun sarana produksi lainnya dapat dibuat sendiri 

oleh petani dengan biaya yang rendah. Hal ini akan menurunkan biaya produksi 

yang dikeluarkan oleh petani. Menurunnya biaya produksi yang dikeluarkan 

oleh petani, menyebabkan pendapatan petani meningkat. Produksi padi organik 

sampai saat ini masih belum memenuhi permintaan pasarnya. Hal ini disebabkan 

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. 

Pertumbuhan produksi padi organik masih lebih lambat dibandingkan pertanian 

anorganik. Pertumbuhan yang lambat tersebut menyebabkan permintaan akan 

beras organik tidak tercukupi (Widodo, 2008). 

 

Kecamatan Bangunrejo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten  

Lampung Tengah yang membudidayakan pertanian secara organik, khususnya 

pada tanaman padi. Budidaya padi organik di Kecamatan Bangunrejo telah 

memenuhi standar mutu bebas pestisida anorganik, yang telah diuji di 

laboratorium Rumah Sakit PELNI, Petamburan Jakarta Barat untuk kepentingan 

konsumsi di rumah sakit tersebut. Pelaksanaan usahatani padi di Kecamatan 

Bangunrejo diupayakan dapat meningkatkan pendapatan petani dan 

meminimumkan biaya produksi, selain itu penggunaan teknologi usahatani 

melalui pemakaian input produksi yang efisien menurut spesifik lokasi, sehingga 

mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk menunjang peningkatan 

produksi secara berkelanjutan. 
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Pemerintah setempat berusaha untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 

melalui penggunaan benih padi yang bermutu dengan pertimbangan potensi 

hasilnya yang sangat tinggi. Dengan hasil yang tinggi diharapkan produksi dan 

produktivitas padi dapat meningkat, yang pada akhirnya terjadi efisiensi pada 

input, menghasilkan output yang tinggi, dan berdaya saing tinggi. Penerimaan 

yang tinggi belum dapat dikatakan menguntungkan jika biaya produksi yang 

dikeluarkan pada usahatani padi pun tinggi. Besarnya keuntungan akan 

memperlihatkan sejauh mana daya saing kedua usahatani padi tersebut. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai perbandingan efisiensi 

ekonomi relatif dan daya saing padi organik dan anorganik di Kecamatan 

Bangunrejo untuk mengetahui apakah usahatani padi organik lebih efisien dan 

berdaya saing dibanding usahatani padi anorganik.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dilihat dari uraian latar belakang yang ada, masalah dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1) Apakah padi organik dan anorganik di Kecamatan Bangunrejo Kabupaten 

Lampung Tengah efisien secara ekonomi relatif? 

2) Apakah padi organik dan anorganik yang ada di Kecamatan Bangunrejo 

Kabupaten Lampung Tengah memiliki daya saing? 
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C. Tujuan Penelitian     

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ada, maka tujuan penelitian 

adalah: 

1) Mengetahui efisiensi ekonomi relatif padi organik dan anorganik di 

Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah   

2) Mengetahui daya saing usahatani padi organik dan anorganik  di Kecamatan 

Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah   

 

D. Kegunaan Penelitian 

1) Informasi bagi instansi terkait dalam mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan efisiensi biaya produksi dan daya saing usahatani padi organik dan 

anorganik di Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 

2) Bahan referensi untuk penelitian sejenis. 


