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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kedaulatan yang membentang luas dari 

Sabang sampai Merauke, memiliki ribuan pulau dan sebagai negara agraris. 

Negara agraris merupakan negara yang perekonomiannya bergantung pada sektor 

pertanian. Kata agraris sangat populer di masyarakat, sekalipun banyak yang tidak 

mengetahui arti yang sebenarnya. Pertanian adalah hal yang utama pada negara 

agraris dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Penduduk negara agraris 

sebagian besar mata pencahariannya adalah bercocok tanam.  

Prioritas utama pembangunan pertanian bertujuan untuk menyediakan 

pangan bagi seluruh penduduk yang terus meningkat. Jika dikaitkan dengan 

ketersediaan pangan, hal ini akan menimbulkan pemerataan pada pertumbuhan 

ekonomi. Permintaan komoditas pangan akan terus meningkat sesuai dengan 

pertambahan jumlah penduduk serta perkembangan industri dan pakan. Disisi lain 

upaya untuk meningkatkan pendapatan petani terus dilakukan agar mereka dapat 

bergairah dalam meningkatkan produksi usaha tani (Arianda, 2010). 

Pada masa pemerintahan orde baru paradigma pembangunan didukung 

oleh sistem politik pembangunan orde baru yang terpusat. Implikasi dari 

kebijakan pembangunan seperti ini adalah munculnya program-program 

pembangunan yang mengutamakan keseragaman tanpa memperhatikan 

keanekaragaman masyarakat. Partisipasi petani melalui organisasi masa berada 

dalam kontrol birokrasi. HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) pada 

1 



2 
 

hakekatnya bukanlah suatu organisasi murni petani karena sebagian besar anggota 

pengurus organisasi itu berasal dari pejabat Departemen Pertanian, mantan pejabat 

Departemen Pertanian dan tidak pernah hidup sebagai petani. Akibatnya dalam 

beberapa hal HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) nampak jelas sebagai 

suatu organisasi milik pemerintah daripada organisasi milik petani (Soetrisno, 

2001). 

Pertanian Indonesia yang mengalami keterpurukan memicu petani 

membentuk kerjasama dengan petani lain dengan mengadakan kelompok tani. 

Kelompok tani merupakan salah satu contoh program pemerintah untuk 

mengaplikasikan pertanian secara berkelanjutan. Kelompok tani dapat 

dipergunakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha 

tani melalui pengelolaan usaha tani secara bersamaan. Kelompok tani juga 

digunakan sebagai media belajar organisasi dan kerjasama antar petani. Dengan 

adanya kelompok tani, para petani dapat memecahkan permasalahan antara lain:  

berupa pemenuhan sarana produksi pertanian,  teknis  produksi dan pemasaran 

hasil. Kelompok tani sebagai  wadah  organisasi  dan bekerja sama antar anggota 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab 

segala kegiatan maupun permasalahan serta situasinya dalam berusaha tani 

dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan. 

Padi sebagai komoditas pangan utama masyarakat Indonesia mempunyai 

nilai strategis yang relatif tinggi, mulai dari kegiatan pra produksi seperti 

penyediaan bibit unggul, pupuk, obat-obatan, sarana irigasi, kredit produksi dan 

penguatan kelembagaan petani. Usaha peningkatan produksi dan pendapatan 
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usahatani padi tidak berhasil tanpa penggunaan teknologi baru baik dibidang 

teknis budidaya, benih, obat-obatan dan pemupukan. Tingkat pendapatan produksi 

usahatani padi dari tahun ke tahun harus mengalami peningkatan. Hal itu 

bertujuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang semakin 

berkembang. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah harus diimbangi dengan 

pertumbuhan produksi usahatani, dalam hal ini yaitu usahatani padi. 

Menurut BPS (2016), luas panen komoditas padi sawah pada  

tahun 2015 di Kecamatan Salem memiliki luas panen yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan komoditas lain yaitu sebesar 7.241 Ha. Komoditas jagung 

memiliki luas panen 36 Ha, kedelai 4 Ha, kacang tanah 34 Ha, ubi kayu 642 Ha, 

ubi jalar 172 Ha dan untuk tanaman sayur petani di Kecamatan Salem tidak 

membudidayakannya.  

Keberadaan kelompok tani di Desa Salem Kecamatan Salem kurang 

optimal karena kebanyakan masyarakat di Desa Salem Kecamatan Salem 

memiliki kesibukan lain. Petani di Desa Salem Kecamatan Salem tidak hanya 

mengandalkan penghasilannya dari sektor pertanian tetapi juga melakukan 

aktifitas lain misalnya kuli bangunan, ojek, dan lain-lain. Aktifitas usahatani yang 

lebih baik dapat dilihat dari adanya peningkatan dalam produktivitas usahatani 

yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani sehingga akan 

mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan 

keluarganya. Pada saat ini banyak masyarakat yang berasumsi bahwa kelompok 

tani tidak mempunyai peran dalam peningkatan pendapatan bagi petani. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
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dengan judul “Peranan Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Usahatani Padi (Oryza sativa) Di Desa Salem Kecamatan Salem Kabupaten 

Brebes”. 

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar biaya usahatani padi sawah bagi petani berkelompok dan non 

kelompok di Desa Salem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes? 

2. Berapa pendapatan usahatani padi sawah bagi petani berkelompok dan non 

berkelompok di Desa Salem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes? 

3. Bagaimana peranan kelompok tani terhadap pendapatan usahatani padi sawah 

di Desa Salem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui biaya usahatani padi sawah bagi petani berkelompok dan non 

kelompok di Desa Salem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. 

2. Mengetahui pendapatan usahatani padi sawah petani berkelompok dan non 

kelompok di Desa Salem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. 

3. Mengetahui peranan kelompok tani terhadap pendapatan usahatani padi di 

Desa Salem Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: 

1. Bagi pemerintah, semoga dapat memberikan informasi tambahan dalam 

menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dimasa yang akan 

datang dalam upaya peningkatan pendapatan usahatani padi. 

2. Bagi kelompok tani, dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk 

meningkatkan pendapatan usahatani padi. 

3. Sebagai bahan informasi tentang komponen-komponen biaya produksi 

usahatani padi di Desa Salem yang kemudian dapat digunakan untuk 

menentukan peluang, kebijakan dan pengambilan keputusan.  

4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani padi 

di Desa Salem yang kemudian dapat digunakan untuk meminimalisir 

faktor yang kurang menguntungkan dan memaksimalkan faktor yang 

menguntungkan sehingga pendapatan petani dapat meningkat.  

5. Mengetahui peranan kelompok tani sehingga petani dapat bersama-sama 

memecahkan permasalahan dalam usahatani 


