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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan pertanian yang telah sedang dan akan dilaksanakan pada 

masa- masa mendatang pada dasarnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu untuk 

meningkatkan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan 

meningkatkan pendapatan petani. Orientasi peningkatan produksi ditujukan untuk 

pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri terutama untuk beberapa tanaman 

bahan makanan utama yang memiliki posisi yang sangat strategis seperti beras 

juga untuk berorientasi eksport sehingga capaian swasembada pangan beras secara 

nasional dapat diraih kembali. 

Pertanian sebaiknya tidak lagi dipandang sebagai usaha tradisional yang 

berskala kecil. Pertanian seharusnya lebih dipandang sebagai suatu usaha yang 

apabila dijalankan dan dikelola dengan baik maka akan sangat menguntungkan, 

sehingga produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang mampu bersaing. 

Untuk itu usahatani tidak saja memerlukan teknologi pertanian yang mampu 

meningkatkan kualitas, tetapi juga memerlukan manajemen yang baik dalam 

pengelolaannya.  Kebutuhan berupa bahan pangan utamanya komoditi beras 

terjadi peningkatan setiap tahun yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan 

penduduk yang menggunakan ukuran deret ukur sedangkan pertumbuhan 

pertumbuhan penduduk menggunakan deret waktu. Perkembangan kondisi  

perekonomian  petani yang didukung oleh penerapan  teknologi  pertanian  seperti 

penggunaan benih unggul bermutu dan penggunaan pupuk  yang berimbang 

juga telah banyak membantu meningkatkan hasil produktivitas padi.  

Tanaman pangan yang diusahakan oleh petani di Kabupaten Boalemo  

adalah padi sebab  beras  merupakan  bahan  makanan  pokok  dan  merupakan 

sumber  kalori  bagi  sebagian  besar  penduduk.    Menurut data Dinas 

Pertanian Kabupaten Boaleomo Tahun 2016 dari 7 Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Boalemo ada 4 Kecamatan yang melakukan budidaya Padi 

Sawah yaitu : Kecamatan Mananggu dengan luas 412 ha, Kecamatan 

Botumoito dengan luas 35 ha, Kecamatan Paguyaman dengan luas 1772 ha, 

Kecamatan Wonosari 3027 ha.  
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Produksi Padi di Kabupaten Boalemo selama 5 tahun terakhir fluktuatif 

dimana pada tahun 2013 Luas Tanam 9,552 ha, Luas Panen 9,252 ha dengan 

produksi 50,828 Ton. Pada tahun 2014 Luas Tanam 6,310 ha,  Luas Panen 

9,318 ha dengan produksi 52,399 ton. Pada tahun 2015 Luas Tanam 8,025 

ha, Luas Panen 9,533 ha dengan produksi 49,513 ton. Pada tahun 2016 Luas 

Tanam 11,084 ha, Luas Panen 9,913 ha dengan produksi 55,373 ton. Pada 

tahun 2017 Luas Tanam 10,631 ha, Luas Panen 13,012 ha dengan produksi 

67,541 ton, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo). Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor salah satunya adalah perubahan iklim dan pemanfaatan 

faktor-faktor produksi. Ini dapat di lihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.1: Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi Sawah di 

Kabupaten Boalemo Tahun 2013 – 2017. 

No Tahun Luas Tanam Luas Panen Produksi (Ton) 

1 2013 9.552 9.252 50.828 

2 2014 6.310 9.318 52.399 

3 2015 8.025 9.533 49.513 

4 2016 11.084 9.913 55.373 

5 2017 10.631 13.012 67.541 

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo (2018) 

Upaya untuk meningkatkan produksi pertanian (padi) telah banyak 

dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan 

tinggi. Tetapi di dalam pelaksanaannya diperoleh fakta bahwa hasil potensial 

produksi padi berbeda dengan hasil nyata (riil) yang diperoleh petani. Perbedaan 

hasil ini (yield gap) secara garis besar disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor 

non-teknis dan faktor teknis. Faktor non-teknis yaitu keadaan yang menghalangi 

petani untuk menggunakan teknologi yang direkomendasikan. Hal-hal tersebut 

meliputi: (i) pengetahuan petani sebagai indikatornya adalah pengalaman petani 

dalam berusahatani, (ii) prasarana transportasi sebagai indikatornya adalah jarak 

lahan garapan dengan tempat tinggal petani. Sedangkan faktor teknis sebagai 

indikatornya adalah ketersediaan air irigasi. Faktor  non  teknis    dan  faktor  

teknis  tersebut  akan  mempengaruhi  pertimbangan petani sebagai menajer 

untuk mengambil keputusan dalam penggunaan input seperti bibit,  pupuk,  

tenaga  kerja,  dan  obat-obatan.  Dengan  demikian  faktor-faktor  non teknis dan 

faktor teknis bekerja secara simultan (bersama-sama) akan menentukan petani 
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dalam penggunaan pupuk, tenaga kerja efektif dan obat-obatan yang akan 

menentukan tingkat produksi dan produktivitas usahatani padi sawah.. 

Permasalahannya adalah program pertanian di Kabupaten Boalemo 

khususnya program peningkatan produksi padi sawah tidak terlepas dari 

pemanfaatan faktor-faktor produksi. Pada saat sekarang ini produksi di tingkat 

petani masih rendah yaitu rata-rata 3,5 ton per hektar dimana standar nasional 

5,1 ton per hektar. Ini disebabkan karena penggunaan  faktor produksi yang 

kurang efesien. Dimana penggunaan faktor produksi yang kurang tepat dan 

efisien dalam usahatani akan mengakibatkan rendahnya produksi dan tingginya 

biaya pada akhirnya mengurangi pendapatan petani.  

Pengelolaan faktor produksi harus mempertimbangkan prinsip optimalisasi 

guna pencapaian produksi yang tinggi dengan alokasi faktor produksi yang efisien 

dan efektif. Sumberdaya yang terbatas akan dimanfaatkan oleh petani secara 

efisien guna memperoleh keuntungan yang maksimum. Akan tetapi karena 

keterbatasan ekonomi, pengetahuan usahatani maka tingkat penggunaan 

sumberdaya secara optimal belum tercapai. Oleh sebab itu dalam penelitian ini 

selain akan diteliti tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi produksi 

padi sawah juga akan diteliti tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. 

   
B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi padi sawah berdasarkan 

status kepemilikan lahan di Kabupaten Boalemo? 

2. Bagaimana efisiensi penggunaan lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja pada  

usahatani padi sawah berdasarkan status kepemilikan lahan di Kabupaten 

Boalemo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk:   

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah 

berdasarkan status kepemilikan lahan di Kabupaten Boalemo 



 
 

4 
 

2. Mengkaji efisiensi penggunaan lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja pada 

usahatani padi sawah berdasarkan status kepemilikan lahan di Kabupaten 

Boalemo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak diantaranya: 

1. Bagi petani padi sawah di Kabupaten Boalemo, sebagai bahan pertimbangan 

untuk kegiatan usahatani padi sawah 

2. Pemerintah, sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan kebijakan pertanian guna usaha mencapai swasembada beras 

nasional. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi, bahan 

tambahan dan rujukan untuk penulisan dalam bidang sesjenis pada 

penelitian selanjutnya. 


