
II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Geografi

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena

geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks

keruangan (Seminar lokakarya geografi Tahun 1988 oleh IGI di Semarang dalam

Budiyono 2003:3).

Lebih lanjut lagi Bintarto dalam Budiyono (2003:3) menyatakan Geografi adalah

ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa

gejala-gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak yang khas mengenai

kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan

waktu.

Pertanian sebagai sistem keruangan yang merupakan perpaduan subsistem

manusia kedalam subsistem fisis termasuk komponen tanah, air, iklim, topografi

dan segala proses alaminya. Sedangkan kedalam sistem manusia termasuk tenaga

kerja, kemampuan teknologi, tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat,

kemampuan ekonomi dan kondisi politik setempat. (Nursid Sumaatmaja,

1988:166).



Geografi Sosial adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya aspek

keruangan merupakan karakteristik dari aktivitas penduduk, unsur kebudayaan

dan kemasyarakatan (Nursid Sumaatmaja, 1988:56). Berdasarkan uraian tersebut,

maka dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian ilmu adalah geografi sosial

mengkaji berbagai aspek keruangan yang ada di muka bumi dengan objek

kajiannya adalah manusia dengan berbagai karakteristiknya seperti penduduk,

organisai sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan.

2. Petani Padi

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis 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 di gunakan sendiri ataupun

menjualnya kepada orang lain. (http://id.wikipedia.org/wiki/petani, Tanggal

8/4/2011. Pukul 6:45 WIB).

Padi salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun

terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk

mengacu pada beberapa jenis dari marga (genus) yang sama, yang biasa disebut

sebagai padi liar. Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumputan.

Tanaman pertanian kuno berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis

dan sub tropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang

(cina) sudah dimulai pada 3.000 tahun SM. (http://id.wikipedia.org/wiki/padi,

Tanggal 8/4/2011. Pukul 6:45 WIB).



Menurut Martono (1985:106) ada dua jenis tanaman padi yaitu padi lahan kering

atau padi lahan dan tanaman padi sawah. Tanaman padi lahan kering yaitu

pertanian yang dilakukan dengan cara menebang hutan, membakarnya, kemudian

ditanami.

Sedangkan tanaman padi sawah yaitu lahan pertanian yang mendapat pengairan,

baik pengairan yang teratur maupun pengairan yang berasal dari hujan secara

langsung. Tanaman ini sengaja digenangi air dan tanah, dan inilah yang disebut

dengan tanah sawah (Martono, 1987:107).

Dalam penelitian ini jenis tanaman padi yang diusahakan oleh kepala keluarga

petani padi sawah di Desa Kotagajah digolongkan dalam tanaman padi sawah,

yaitu tanaman yang selalu mendapat pengairan dan tanahnya selalu digenangi air.

3. Luas Lahan Milik

Mengenai luas lahan garapan, Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad (1987:88),

mengemukakan bahwa:

yang digarap selama 1 tahun dan dihitung dalam satuan hektar, Luas lahan
garapan digolongkan dalam 3 kelompok yaitu : sangat sempit (kurang dari
0,25 hektar), sempit (antara 0,25 sampai 0,49 hektar), dan sedang (antara

Lahan sebagai salah satu faktor produksi adalah merupakan pabriknya hasil-hasil

pertanian, yaitu tempat dimana produksi berjalan dan darimana produksi keluar

maka dapat disimpulkan bahwa lahan atau tanah sebagai faktor produksi pertanian

mempunyai kedudukan yang istimewa (Mabyarto, 1989:76). Hal ini didukung



pendapat Sayogyo (1986:102) bahwa semakin luas usaha tani makin besar

penghasilan rumah tangga petani.

Luas atau sempitnya lahan yang dimiliki dan diusahakan oleh setiap kepala

keluarga petani padi, akan berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan yang

diperoleh. Besar kecilnya pendapatan petani dari usaha bertani ditentukan oleh

beberapa faktor, antara lain: Luas lahan pertaniannya, produtivitas, kesuburan

tanah, jenis komoditi yang diusahakan dan intensifikasi. Hal ini juga didukung

oleh Soekartawi (1990:4) bahwa semakin luas garapan yang diusahakan petani,

maka akan semakin banyak produksi yang akan dihasilkan dan pendapatan yang

akan diperolehpun semakin tinggi bila disertai dengan pengolahan sumber daya

alam yang baik.

Luasnya lahan milik yang dimiliki oleh petani padi sawah akan mempengaruhi

banyaknya hasil dan produktifitas tanaman padi sawah, jadi dalam penelitian ini

luas lahan milik yang dimaksud adalah banyaknya lahan yang dimiliki keluarga

petani Desa Kotagajah atau tanah yang dimiliki untuk di garap dan ditanam

tanaman padi sawah.

4. Jumlah Tanggungan Keluarga

Menurut A. Ridwan Halim (1990:12) Pengertian tanggungan keluarga adalah

orang atau orang-orang yang masih berhubungan keluarga atau masih dianggap

berhubungan keluarga serta hidupnya pun ditanggung. Sedangkan menurut

(SUSENAS 1999:17) jumlah tanggungan adalah jumlah orang dalam keluarga

yang hidupnya ditanggung kepala keluarga. Apabila jumlah tanggungan lebih dari



atau sama dengan lima disebut keluarga besar dan apabila kurang dari lima

disebut keluarga kecil.

Jumlah tanggungan keluarga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

keadaan ekonomi dalam suatu keluarga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan

pokok sehari-hari. Karena apabila jumlah tanggungan keluarga besar, maka

pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok menjadi besar pula.

Banyaknya jumlah anggota keluarga yang besar, dapat berpengaruh terhadap

terjadinnya kemiskinan. Menurut Quibria dalam Frans Betsy Marojjahan Dabukke

(1995:16) dinyatakan bahwa salah satu kriteria keluarga miskin adalah kondisi

keluarga yang berhubungan langsung dengan jumlah anggota keluarga. Keluarga

miskin cenderung memiliki anggota keluarga yang banyak dengan beberapa orang

anak dan anggota keluarga lain yang tergantung secara ekonomi.

Jumlah tanggungan keluarga miskin dalam yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah orang yang menjadi tanggungan keluarga petani padi sawah Desa

Kotagajah yaitu istri, anak, orang tua, mertua, saudara ipar, keponakan atau

keluarga lain yang masih memiliki hubungan darah.

5. Pekerjaan Tambahan

Menurut Sisdjiatmo Kusumowidho (1981:200-201), jenis pekerjaan adalah

macam pekerjaan yang sedang atau pernah dilakukan oleh orang-orang yang

termasuk golongn bekerja atau orang-orang yang mencari pekerjaan dan pernah

bekerja.

Jenis pekerjaan ini dibagi dalam 8 golongan :



1. Tenaga professional, teknisi atau tenaga lain

2. Tenaga kepimpinan atau ketatalaksanaan

3. Tenaga administrasi, tata usaha dan tenaga yang berhubungan dengan itu

4. Tenaga penjualan

5. Tenaga usaha biasa

6. Tenaga usaha pertanian, dsb

7. Tenaga produksi dan sejenis, dan oprtor alat-alat pengangkutan

8. Lain-lainya (ternasuk ABRI)

Pekerjaan merupakan suatu aktivitas manusia guna memenuhi kebutuhan

hidupnya. Mengenai jenis pekerjaan tersebut, Bintarto (1977:27) mengemukakan

bahwa mata pencarian merupakan aktivitas manusia guna memepertahankan

hidupnya dan guna memperoleh taraf hidup yang lebih layak dimana corak dan

ragamnya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan tata geografi daerahnya.

Dalam Penelitian ini, pekerjaan tambahan dilakukan untuk meningkatkan

pendapatan guna memenuhi kebutuhan pokok keluargannya. Pekerjaan tambahan

yang dilakukan oleh keluarga antara lain: Bekerja sebagai Tukang becak, buruh

kuli bangunan, kuli pabrik, dagang, wiraswasta, ojek, ternak, membuat batu bata.

Pekerjaan tambahan dilakukan oleh keluarga petani padi sawah untuk memenuhi

kebutuhan hidup keluargannya.

6. Total Pendapatan Keluarga Petani Padi

Menurut Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad (1987:88), total pendapatan petani

adalah jumlah pendapatan bersih seluruh anggota rumah tangga yang bekerja

selama satu tahun dan dihitung dalam satuan rupiah. Tinggi atau rendahnya



tingkat pendapatan yang diperoleh berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan

pokok keluargannya. Kemudian Mulyo Sumardi dan Hans Evers (1985: 326)

membedakan pendapatan menjadi dua yaitu: Pendapatan pokok, yaitu pendapatan

utama yang diperoleh dari suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap untuk

memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pendapatan sampingan, adalah pendapatan

yang diperoleh dari pekerjaan sambilan yang digunakan untuk kepentingan

keluarga.

Menurut Mulyanto Sumardi (1983:323), yang dimaksud dengan pendapatan

adalah hasil yang diperoleh oleh suatu rumah tangga yang merupakan jumlah

keseluruhan dari pendapatan formal, pendapatan informal dan pendapatan

subsisten. Pendapatan formal adalah pendapatan yang diproleh melalui pekerjaan

pokok, pendapatan informal adalah pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan

tambahan atau sampingan, sedangkan pendapatan subsisten adalah pendapatan

yang diperoleh dari faktor produksi yang dinilai dengan uang.

Jadi pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh

dari pendapatan pokok bertani padi sawah ditambah pendapatan yang diperoleh

dari pekerjaan tambahan selama satu bulan. Pengukuran pendapatan tambahan

dihitung berdasarkan pada Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah minimum

Provinsi (UMP) Lampung tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp. 767.500 per bulan.

Berdasarkan keputusan Gubernur Lampung melalui SK Nomor

G/681/III.05/HK/2009 tanggal 19 Nopember 2009.

(http://scbsradiolombok.wordpress.com/2009/11/26/2010-ump-lampung-naik-

menjadi-1107/, Tanggal 18/7/2012 Pukul 20:02 WIB.).



7. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimum

Kebutuhan Pokok adalah kebutuhan dasar hidup manusia yang harus dipenuhi.

Hai ini sesuai dengan pendapat Muhammad Soerjadi (1987:136), yang

menyatakan bahwa kebutuhan pokok adalah keperluan dasar manusia seperti

pangan, sandang, dan kesehatan dan kebutuhan akan pendidikan, sedangkan yang

paling pokok dan memerlukan usaha segera adalah kebutuhan akan pangan.

Menurut Emil Salim (1984:54), kebutuhan  pokok memuat 2 unsur penting :

1. Pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain keperluan fisik.

2. Jasa umum seperti, air minum yang bersih, sanitasi fasilitas pendidikan,

kesehatan, angkutan umum, dan lain-lain.

Untuk mengukur kebutuhan sembilan bahan pokok keluarga digunakan

perhitungan kebutuhan pokok minimum perkapita pertahun yang dikemukakan

oleh Arie Kusumadewa dalam Totok Mardikanto (1990:23-24), kebutuhan

manusia mencakup 9 bahan pokok meliputi, Kebutuhan minimum manusia

meliputi kategori 140 kg beras, untuk ikan asin 15 kg, gula pasir 3,5 kg, tekstil

kasar 4 meter, minyak tanah 60 liter, minyak goreng 6 kg, garam 9 kg, sabun 20

kg, dan kain batik 2 potong. Daftar harga kebutuhan 9 bahan pokok di pasar desa

kotagajah pada hari Minggu, 10 April 2011 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 3. Rincian kebutuhan pokok minimal yang harus dipenuhi keluarga petani
padi sawah Perkapita Perbulan di Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011.

No Jenis Kebutuhan
Pokok

Jumlah
Kebutuhan

Harga Satuan
(Rp.)

Total (Rp.)

1. Beras 140 Kg 7.000 980.000
2. Ikan Asin 15 Kg 19.000 285.000
3. Gula Pasir 3,5 Kg 10.000 35.000
4. Tekstil Kasar 4 Meter 25.000 100.000



5. Minyak Tanah 60 Liter 8.000 480.000
6. Minyak Goreng 6 Kg 12.000 72.000
7. Garam 9 Kg 2.800 25.200
8. Sabun 20 Kg 12.000 240.000
9. Kain Batik 2 Potong 46.000 92.000

Jumlah 2.309.200
Sumber : Data observasi dan wawancara di Koperasi Pasar di Desa Kotagajah.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa jumlah kebutuhan pokok minimum

perkapita dalam satu tahun berdasarkan harga barang konsumsi sembilan bahan

pokok yang harus dipenuhi setiap keluarga di daerah penelitian adalah sebesar

Rp.2.309.200 perkapita pertahun. Dengan demikian, standar kebutuhan pokok

perkapita perbulan yaitu sebesar Rp. 192.400.

Pemenuhan kebutuhan pokok minimum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk

mengetahui pemenuhan kebutuhan pokok minimum perkapita perbulan keluarga

petani sawah.

8. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang mengambil pokok permasalahan yang hampir sama dengan

penelitian yang relevan :

1.

Keluarga Miskin Pada Petani Padi Sawah Irigasi di desa Beraja Gemilang

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005, menyatakan tentang kondisi sosial

ekonomi kepala keluarga miskin yang bekerja sebagai petani padi sawah

irigasi di desa Braja Gemilang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005.

2. eskripsi Kondisi Sosial

Ekonomi Keluarga miskin Penerima Bantuan Dana IDT Yang Mendapat

Bantuan Langsung Tunai BBM di Kelurahan susunan Baru Kecamatan



Tanjung Karang Barat Kota Banadar Lampung Tahun 2006, menyatakan

kondisi sosial ekonomi keluarga miskin penerima bantuan IDT yang

mendapat bantuan langsung tunai BBM di kelurahan Susunan Baru

Kecamatan Tanjungkarang Kota Bandar Lampung Tahun 2006 adalah

bekerja sebagai buruh tani, petani, tukang, pedagang dan responden yang

tingkat pemenuhan kebutuhan minimumnya rendah.

B. Kerangka Pikir

Perbedaan tingkat perekonomian setiap penduduk menyebabkan tidak semua

penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hal tersebut dapat

disebabkan perbedaan jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dimiliki yang

berpengaruh pada besarnya pendapatan yang diterima.

Pendapatan yang diperoleh petani pemilik lahan padi sawah ini berkaitan dengan

tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarganya. Kebutuhan pokok

yang dimaksudkan dalam hai ini yaitu kebutuhan dasar yang merupakan

kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup, baik yang terdiri dari

konsumsi ( makanan, pakaian dan perumahan) serta kebutuhan sosial ( air,

sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan). Hal ini mendorong para petani

padi untuk mencari pekerjaan tambahan (sampingan) untuk memenuhi kebutuhan

hidup keluargannya.

Kondisi ekonomi petani pemilik lahan padi sawah bergantung kepada luas sawah

yang dimiliki namun akibat lahan pertanian banyak mengalami pengurangan

menyebabkan tingkat perekonomian petani pemilik lahan padi sawah menurun,

sehingga pemenuhan kebutuhan petani pemilik padi sawah erat kaitannya dengan,



luas lahan milik, jumlah tanggungan keluarga petani padi sawah, jenis pekerjaan

tambahan, total pendapatan yang diperoleh kepala keluarga petani padi dan

tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka penulis mengadakan penelitian tentang

Deskripsi Sosial Ekonomi Keluarga Petani Padi Sawah Desa Kotagajah

Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Deskripsi Sosial Ekonomi Keluarga Petani Padi
Sawah Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2010
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