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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Tanaman pangan merupakan komoditas penting dan strategis, karena pangan 

merupakan kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi 

setiap rakyat Indonesia.  Salah satu komoditas pangan yang penting di Indonesia 

adalah kedelai.  Kedelai memiliki gizi yang tinggi karena mengandung protein 

nabati dan anti-oksidan.  Kedelai dapat diolah menjadi berbagai macam bahan 

pangan seperti tahu, tempe, susu kedelai, kembang tahu, kecap, oncom, tauco, 

tauge, dan tepung kedelai, serta bahan pakan ternak. 

 

Kedelai merupakan satu dari lima komoditas utama di Indonesia dengan target 

swasembada tahun 2014.  Kebijakan utama pengembangan kedelai nasional 

adalah (1) meningkatkan produksi kedelai menuju swasembada tahun 2014, (2) 

mengembangkan agribisnis kedelai dengan menumbuhkembangkan peran swasta, 

koperasi dan BUMN, (3) meningkatkan sumber permodalan usahatani yang 

mudah diakses petani, dan (4) mengembangkan sistem pemasaran hasil panen dan 

merevitalisasi tata niaga yang kondusif bagi petani (Ditjen Tanaman Pangan, 

2013).  Pada tahun 1980-an dan 2000-an, Lampung pernah menjadi lumbung 

kedelai nasional, akan tetapi hingga saat ini produktivitas dan produksi kedelai 
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cenderung menurun, menurunnya produksi diiringi dengan menurunnya luas 

panen kedelai.   

 

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2013), pada tahun 2000 luas 

panen kedelai Lampung mencapai 24.006 hektar dengan produksi 22.457 ton.  

Setelah itu, luas areal panen kedelai terus menurun menjadi 5.088 hektar dengan 

produksi 6.274 ton pada tahun 2013.  Artinya terjadi penurunan luas panen 

sebesar 78,81 persen dan penurunan produksi sebesar 72,06 persen selama kurun 

waktu 13 tahun.  Sementara peningkatan produktivitas kedelai berjalan lambat, 

dari sekitar 9,33 ku/hektar pada tahun 2000 menjadi sekitar 12,33 ku/hektar pada 

tahun 2013.  Sedangkan, konsumsi kedelai cenderung mengalami kenaikan setiap 

tahunnya.  Implikasinya adalah jika terjadi penurunan produksi kedelai lokal, 

sedangkan kebutuhan kedelai di Lampung mengalami kenaikan setiap tahunnya 

maka Lampung akan semakin bergantung pada kedelai impor.   

 

Menurut Pusat Data dan Informasi Pertanian (2013), total impor kedelai Lampung 

tahun 2012 adalah 110.657,096 ton dan total sementara impor tahun 2013 sebesar 

90.643,007 ton.  Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung (2014), menyatakan 

bahwa pada tahun 2014 Lampung diperkirakan masih mengimpor kedelai untuk 

memenuhi kebutuhan.  Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung mencatat 

berdasarkan prognosa, total produksi kedelai lokal tahun 2014 hanya 20.000 ton 

sementara total konsumsi 99.005 ton.  Oleh sebab itu, Lampung harus mengimpor 

kedelai sebanyak 80.005 ton (Lampost, 2014).   

 

Hingga saat ini, usaha untuk mengatasi defisit produksi kedelai nasional telah 

berkali-kali diprogramkan oleh Kementerian Pertanian.  Hampir setiap Menteri 
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Pertanian membuat program swasembada kedelai, antara lain Program 

Pengapuran Tanah Masam untuk Kedelai (1983-1987), Perbenihan Kedelai (1986-

1988), Gema Palagung (1994-1999), Kedelai Bangkit (2000-2005), Program 

Komoditas Unggulan Kedelai (2005-2009) dan Program Swasembada Kedelai 

2014 (2010-2014). 

 

Harsono (2008) menyatakan bahwa usaha peningkatan produksi kedelai dapat 

dilakukan dengan peningkatan produktivitas lahan (intensifikasi) dan perluasan 

areal tanam (ekstensifikasi).  Namun, perluasan areal tanam kedelai mengalami 

kendala karena tanahnya termasuk tanah ultisol yang bereaksi masam dan areal 

tanam yang bergantian dengan komoditas pangan lain.  Selain itu, usahatani 

kedelai juga dihadapkan dengan risiko yang tinggi dibandingkan dengan tanaman 

pangan lainnya, sehingga petani lebih banyak memilih jenis komoditas pangan 

lain untuk dibudidayakan.  

 

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2013), Lampung Timur 

merupakan salah satu kabupaten penghasil kedelai di Lampung.  Produksi kedelai 

Lampung Timur pada 2012 mencapai 1.060 ton dengan produktivitas 11,50 

ku/hektar yang menempati urutan kelima.  Posisi pertama ditempati oleh 

Lampung Tengah sebesar 1.824 ton, kemudian diikuti oleh Lampung Selatan 

sebesar 1.734 ton.  Selama ini pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah 

berupaya memperluas areal kedelai, namun program peningkatan 1.000 hektar 

kedelai pada tahun 2012 belum tercapai.  Padahal, Lampung Timur memiliki 

prospek yang baik dalam pengembangan kedelai, karena memiliki lahan pertanian 

yang cukup luas, yakni mencapai 247.580 hektar, namun produksi kedelai masih 
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fluktuatif.  Hal ini mengindikasikan adanya masalah dan risiko dalam usahatani 

kedelai, sedangkan usahatani kedelai merupakan usahatani yang memerlukan 

biaya tinggi untuk pemeliharaannya. 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, petani di Kecamatan Raman 

Utara Kabupaten Lampung Timur masih konstan menanam kedelai setiap 

tahunnya.  Bagi petani, usahatani kedelai memiliki risiko yang tinggi sehingga 

menyebabkan produktivitas dan keuntungan usahatani rendah, bahkan beberapa 

kali gagal panen.  Menurut Kadarsan (1995), risiko usahatani adalah terjadinya 

kemungkinan kerugian dalam suatu usahatani.  Namun, sampai saat ini seberapa 

besar keuntungan dan risiko yang diterima petani kedelai belum diketahui.   

 

Dengan demikian, untuk mengembangkan usahatani kedelai perlu dikaji sumber-

sumber risiko dan seberapa besar risiko yang dihadapi oleh petani kedelai di 

Kecamatan Raman Utara, serta apakah dengan menurunnya produktivitas kedelai, 

usahatani kedelai masih menguntungkan atau tidak.  Setelah sumber risiko dan 

besarnya risiko diketahui, kemudian hasilnya digunakan petani untuk menyusun 

upaya penanganan risiko pada usahatani kedelai.  Maka risiko yang diterima 

petani kedelai dapat diatasi dan kerugian yang diterima dapat diminimalisir. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Apakah usahatani kedelai menguntungkan? 

(2) Seberapa besar risiko yang diterima oleh petani pada usahatani kedelai? 

(3) Bagaimana hubungan antara risiko dengan keuntungan yang diterima petani? 

(4) Sumber-sumber risiko apa saja yang dihadapi petani pada usahatani kedelai? 

(5) Bagaimana upaya petani dalam menangani dampak risiko yang terjadi?  
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B. Tujuan Penelitian 

 

 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

(1) Mengetahui keuntungan usahatani kedelai di Kecamatan Raman Utara, 

Kabupaten Lampung Timur. 

(2) Mengetahui besarnya risiko yang diterima oleh petani pada usahatani kedelai 

di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.  

(3) Mengetahui hubungan antara risiko dengan keuntungan petani pada usahatani 

kedelai di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.. 

(4) Mengetahui sumber-sumber risiko pada usahatani kedelai di Kecamatan 

Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. 

(5) Mengetahui upaya petani dalam menangani dampak risiko pada usahatani 

kedelai di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. 

 

 

C. Kegunaan Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi: 

(1) Petani, sebagai masukan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 

menghadapi risiko pada usahatani kedelai yang dilakukan. 

(2) Dinas dan instansi terkait, sebagai bahan informasi untuk pengambilan 

kebijakan yang berhubungan dengan masalah risiko pada usahatani kedelai. 

(3) Peneliti lain, sebagai bahan pembanding dan referensi untuk penelitian 

sejenis. 


