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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertanian merupakan sektor yang berperan besar dalam perekonomian 

suatu negara. Terlebih pada negara-negara yang memiliki potensi sumberdaya 

alam (SDA) yang besar, seperti Indonesia. Di Indonesia sektor pertanian 

menjadi sektor utama yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal 

tersebut karena pertanian menduduki urutan ke-2 sektor yang berkontribusi 

pada perekonomian negara. Terbukti sektor pertanian menyumbangkan 

13,28% terhadap PDB pada tahun 2021 (BPS, 2022). Hal tersebut menjadikan 

pembangunan di sektor pertanian penting untuk dilakukan oleh negara 

Indonesia.  

Padi atau Oryza sativa L. merupakan komoditas pangan yang penting 

bagi masyarakat Indonesia. Padi menghasilkan beras yang merupakan 

makanan pokok di Indonesia dan paling banyak di konsumsi oleh masyarakat 

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh yang terdiri dari karbohidrat, 

kalori, lemak, protein dan vitamin (Devar dkk., 2011). Menurut Kementerian 

Pertanian (2022), konsumsi beras di Indonesia masih bersifat fluktuatif. Hal 

tersebut karena pada tahun 2018 produksi padi mengalami penurunan dari 

tahun 2017 sebesar 9.386 ton. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021, produksi 

padi di Kecamatan Susukan mengalami peningkatan. 
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Tabel 1. Konsumsi Beras di Indonesia dari Tahun 2017-2021 

Tahun Kuantitas (Ton) Persentase (%) 

2017 816.036 20 

2018 806.650 20 

2019 784.229 20 

2020 784.750 20 

2021 814.993 20 

Jumlah                 4.006.658                   100 

         (Sumber: Kementerian Pertanian, 2022) 

 

Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam memiliki peluang yang 

besar untuk memenuhi konsumsi berasnya dengan membudidayakan tanaman 

padi. Banyak daerah di Indonesia yang berpotensi besar untuk memproduksi 

tanaman padi. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang sesuai 

untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi (Irawan dkk., 2020).  

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu daerah di Provinsi 

Jawa Tengah dengan luas daerah sebesar 106.971 ha. Luas daerah tersebut 

terbagi menjadi luas lahan sawah sebesar 14.049 ha, lahan non sawah sebesar 

72.140 ha dan lahan non pertanian sebesar 20.782 ha (BPS Kabupaten 

Banjarnegara, 2022). Luasnya lahan pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten 

Banjarnegara menjadikannya sebagai wilayah yang membudidayakan 

tanaman padi. Terbukti pada tahun 2021, Kabupaten Banjarnegara 

memproduksi padi sebesar 169.204,92 ton (BPS Kabupaten Banjarnegara, 

2022). Jumlah produksi tersebut tidak terlepas dari kecamatan-kecamatan 

yang membudidayakan tanaman padi. 
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Tabel 2. Jumlah Produksi Padi Setiap Kecamatan Tahun 2021 di Kabupaten 

Banjarnegara 

Kecamatan 
Jumlah Produksi Padi 

(ton/tahun) 
Persentase (%) 

Mandiraja 28.359,72 29,24 

Purwanegara 20.709,80 21,35 

Susukan 19.323,00 19,92 

Bawang 17.083,90 17,61 

Purwareja Klampok 11.527,75 11,88 

Jumlah 97.004,17 100,00 

(Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara, 2022) 

Kecamatan Susukan merupakan salah satu wilayah yang memiliki 

potensi besar untuk menanam tanaman padi. Terbukti Kecamatan Susukan 

menduduki urutan ke-3, kecamatan yang menyumbangkan produksi padi 

terbesar di Kabupaten Banjarnegara.Tingginya produksi padi di Kecamatan 

Susukan tidak terlepas dari adanya P4S Artha Tani. P4S Artha Tani 

merupakan salah satu lembaga pendidikan di sektor pertanian dan pedesaan 

yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga swadaya perorangan atau kelompok 

yang terletak di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara 

(P4S, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua P4S Artha Tani 

yaitu Bapak Sunarko pada tanggal 24 November 2021, P4S Artha Tani sudah 

memperluas kiprahnya hingga memiliki kerjasama dengan kelompok tani 

yang berada di Kecamatan Susukan. Dimana 80% anggotanya merupakan 

petani padi. 

Petani padi merupakan anggota yang paling banyak bergabung dengan 

P4S Artha Tani. Menurut wawancara dengan Bapak Sunarko pada tanggal 24 

November 2021, lingkungan yang mendukung membuat banyak petani lebih 
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memilih membudidayakan tanaman padi di lahan yang dimilikinya. Petani 

padi anggota P4S Artha Tani menggunakan pupuk anorganik dan organik 

dalam usahataninya. Namun, penggunaan pupuk anorganik lebih dominan 

oleh petani padi. Selama 1 tahun, petani padi anggota P4S Artha Tani 

menanam padi sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Oktober-Maret. 

Bergabungnya petani padi di P4S Artha Tani yang sudah lebih dari 3 tahun 

membuat P4S Artha Tani banyak melakukan program penyuluhan dan 

pelatihan.  

Dikutip dari situs resmi P4S (2022), adanya P4S sebagai lembaga 

pelatihan pertanian dan pedesaan memiliki peran besar dalam pengembangan 

kemampuan petani dan peningkatan pendapatan petani. Petani padi yang 

bergabung dalam P4S Artha Tani memiliki peluang untuk dapat 

mengembangkan usahataninya melalui program-program yang dilakukan oleh 

P4S Artha Tani setiap bulannya. Perkembangan usahatani petani tidak 

terlepas dari jumlah produksi yang dihasilkan oleh tanaman budidaya (Lukito 

dkk., 2020).  

Tabel 3. Jumlah Produksi Padi di Kecamatan Susukan 

Tahun  
 Produksi Padi 

(ton/tahun) 

Luas lahan 

(Ha) 

Produktivitas 

(Ton/Ha) 

2017 13.774,00 2.235,90 6,16 

2018 13.293,51 2.265,30 5,87 

2019 14.722,50 2.318,00 6,35 

2020 15.115,00 2.191,00 6,90 

2021 19.323,00 2.670.00 7,24 

(Sumber: BPS Kecamatan Susukan, 2022) 
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Berdasarkan Tabel 3, produksi padi di Kecamatan Susukan selama 

kurun waktu 5 tahun bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Lukito dkk. (2020), produksi 

tanaman budidaya dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi petani. Faktor 

sosial ekonomi tersebut meliputi umur, pendidikan, lama berusahatani, tenaga 

kerja, modal, luas lahan dan jumlah tanggungan.  

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam 

untuk mengetahui faktor sosial ekonomi petani anggota P4S Artha Tani yang 

mempengaruhi produksi padi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi untuk peneliti, petani, penelitian selanjutnya serta 

stakeholder terkait, mengenai faktor sosial ekonomi petani anggota P4S Artha 

Tani yang mempengaruhi produksi padi di Kecamatan Susukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut rumusan masalah dalam 

penelitian ini, antara lain:  

1. Bagaimana profil petani padi anggota P4S Artha Tani di Kecamatan 

Susukan? 

2. Bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi petani anggota P4S Artha 

Tani terhadap produksi padi di Kecamatan Susukan? 

3. Berapakah pendapatan petani padi anggota P4S Artha Tani di Kecamatan 

Susukan?  
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Untuk mengetahui profil petani padi anggota P4S Artha Tani di 

Kecamatan Susukan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi petani anggota P4S 

Artha Tani terhadap produksi padi di Kecamatan Susukan. 

3. Untuk mengetahui pendapatan petani padi anggota P4S Artha Tani di 

Kecamatan Susukan. 

 

D. Manfaat Penelitan 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait 

bahan yang dikaji sekaligus mendapatkan gelar sarjana pertanian di 

Fakultas Pertanian dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

2. Bagi petani dan P4S Artha Tani, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan berupa pemikiran, masukan serta menambahan informasi 

dalam upaya meningkatkan hasil produksi padi. 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi 

pembaca, bahan referensi serta bahan kajian lebih lanjut penelitian yang 

sejenis.  
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E. Hipotesis 

Ho : Faktor sosial ekonomi petani anggota P4S Artha Tani tidak berpengaruh 

terhadap produksi padi di Kecamatan Susukan 

H1 : Faktor sosial ekonomi petani anggota P4S Artha Tani berpengaruh 

terhadap produksi padi di Kecamatan Susukan 

F. Pembatasan Masalah dan Asumsi 

Adapun pembatasan masalah dan asumsi pada penelitian ini, antara 

lain: 

1. Penelitian dilakukan di P4S Artha Tani. 

2. Objek penelitian adalah petani padi anggota P4S Artha Tani yang aktif. 

3. Permasalahan yang dikaji adalah pengaruh faktor sosial (umur, 

pendidikan dan lama berusahatani) ekonomi (modal, tenaga kerja, pupuk, 

luas lahan dan pestisida) petani terhadap produksi padi. 

4. Data yang diambil dalam penelitian adalah data musim tanam pada bulan 

Oktober-Desember 2021. 

5. Responden yang memenuhi kriteria di asumsikan menjawab pertanyaan 

dengan benar dan jujur. 

 

 

 

 


