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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sektor pertanian merupakan sektor primer yang menyokong perekonomian 

Indonesia. Kondisi tersebut dicirikan dengan sektor pertanian yang memiliki 

peranan penting dalam struktur ekonomi nasional, karena pada nyatanya sektor 

pertanian lebih tahan terhadap krisis ekonomi dibanding dengan sektor lainnya 

(Juanda, 2016). Menurut Adiwilaga (1992) dalam Fauzi (2007), mengemukakan 

bahwa sektor pertanian memiliki peran dalam mencukupi kebutuhan penduduk, 

meningkatkan pendapatan petani, penyediaan bahan baku industri, memberi 

peluang usaha serta kesempatan kerja, dan menunjang ketahanan pangan nasional.   

Salah satu subsektor pertanian yang berperan penting di Indonesia adalah subsektor 

tanaman pangan, komoditas padi sebagai tanaman pokok telah lama dikenal orang. 

Padi begitu penting sehingga kegagalan panen dapat menyebabkan kelaparan dan 

kematian luas (Harahap dan Tjahjono, 2003). Demi terwujudnya ketahanan pangan 

masyarakat di lahan kering, padi gogo dapat dijadikan sebagai salah satu upaya 

untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terletak di wilayah dengan 

kondisi lahan kering. Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Totok (2011) mengemukakan bahwa padi gogo merupakan salah satu komoditas 

yang berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di wilayah lahan 

kering. Meskipun padi gogo sebagai salah satu komoditas yang dapat meningkatkan 

ketahanan pangan masyarakat di lahan kering, peningkatan produktivitas padi gogo 

dinilai penting karena mempengaruhi pendapatan.  

Menurut Phahlevi (2013) bahwa salah satu kunci dalam meningkatkan 

produktivitas pertanian adalah dengan melakukan pendayagunaan sumber daya 

pertanian. Sehingga sumberdaya yang terbatas dapat dialokasikan secara efisien. 

Selanjutnya Phahlevi (2013) menjelaskan bahwa pengelolaan yang tidak bijaksana 

mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas sumberdaya itu sendiri, yang 

akhirnya berdampak pada produktivitas pertanian. Akibatnya produksi dan 
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produktivitas sangat kecil sehingga pendapatan yang diharapkan tidak sesuai 

harapan dan sangat beragam dari satu tempat ke tempat lainnya (Arifin, 2001).  

Permodalan yang sedikit, menjadi salah satu problematika masyarakat Indonesia. 

Pentingnya modal mempengaruhi pendapatan yang diterima, kekurangan modal 

akan berpengaruh terhadap pendapatan. Kecukupan modal mempengaruhi 

ketepatan dalam penggunaan masukan. Kekurangan modal menyebabkan 

rendahnya hasil yang diterima (Daniel, 2002). 

Samuelson dan Nordhus dalam Rahman (2005) mendefinisikan pendapatan 

sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga 

selama jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun), yang terdiri dari upah hasil 

penerimaan kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta 

pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau 

asuransi pengangguran. Menurut Mubyarto dalam Isnaini (2015) untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, yang perlu diprioritaskan yaitu perlu 

diarahkannya kepada peningkatan penghasilan perkapita melalui kesempatan kerja 

dan peningkatan penghasilan diberbagai sektor pertanian guna mengatasi 

ketimpangan penghasilan antara upah diperkotaan dan dipedesaan. Kondisi tersebut 

menggambarkan bahwa pada saat pendapatan meningkat maka pengeluaran yang 

dilakukan masyarakat untuk pemenuhan gizi, kesehatan dan pendidikan anggota 

keluarga mengalami peningkatan, dengan demikian peningkatan penghasilan 

perkapita akan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia.   

Kecamatan Cidolog adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sukabumi 

memiliki lahan sawah dan lahan kering yang cukup luas, dan hasil lahan kering di 

Kecamatan ini berpotensi untuk menghasilkan padi gogo. Berdasarkan data BP3K 

Kecamatan Cidolog (2017) ada dua belas kelompok tani yang menggarap padi gogo 

dengan rata-rata produktivitas 33 kw/ha. Kedua belas kelompok tani tersebut 

terletak di lima Desa yaitu Desa Cidolog, Desa Mekarjaya, Desa Cipamingkis, Desa 

Tegalega, dan Desa Cikarang. Berlandaskan permasalahan di atas, penulis tertarik 

memilih judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Padi Gogo Pada 

Rumah Tangga Petani di Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi”. 
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1.2.Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor – faktor yang 

mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani padi gogo di Kecamatan Cidolog. 

 

1.3.Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang 

mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani padi gogo di Kecamatan Cidolog 

 

1.4.Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Aspek Guna Teoritis 

Aspek guna teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Penelitian ini dapat berguna bagi pembaca untuk menambah pengetahuan 

yang berkaitan dengan pendapatan rumah tangga petani khususnya pada 

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani padi 

gogo. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan ekonomi rumah tangga 

petani padi gogo. 

1.4.2 Aspek Guna Praktis 

Aspek guna praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagi pemerintah sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan terkait 

dengan pengembangan padi gogo dan kesejahteraan petani. 

2) Bagi petani yaitu sebagai motivasi untuk meningkatkan pendapatan melalui 

budidaya padi gogo.
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