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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Salah satu subsektor tanaman yang berperan penting di Indonesia adalah 

subsektor tanaman pangan dengan komoditas padi sebagai tanaman pokok yang 

telah lama dikenal orang. Penduduk dunia hampir separuh menggantungkan 

hidupnya pada padi. Padi begitu penting sehingga kegagalan panen dapat 

menyebabkan kelaparan dan kematian luas (Harpah dan Tjahjono, 2003 dalam 

juanda, 2016). Dalam laju pertumbuhan ekonomi negara Indonesia harus benar-

benar memperhatikan para petani agar perekonomian negara semakin meningkat, 

dengan demikian untuk mengimbangi  laju  peningkatan  penduduk  yang  

semakin meningkat dari tahun-ketahun hal ini memerlukan pemanfaatan teknologi 

secara merata agar produksi pertanian terutama pangan juga meningkat. Untuk 

mendapatkan hasil pertanian yang berkualitas, produk pertanian dapat 

ditingkatkan maka di butuhkan peranan pemerintah sebagai pemegang penuh 

kebijakan guna utuk pencapaian pemerataan swasembada pangan.  

Produktivitas padi gogo nasional relatif masih rendah bila dibandingkan 

padi sawah. Lahan kering terutama pada aliran sungai (DAS) umumnya 

mengalami kerusakan lingkungan yang semakin parah, sehingga akan berdampak 

menurunkan produktivitas lahan. Penerapan teknologi melalui pendekatan 

pengolahan tanaman terpadu (PPT) diharapkan  mampu  meningkatan pendapatan 

petani (Defira dan Syafri, 2015). 

Menurut Hafsah (2004) Dalam Samita dkk (2006) produksi padi nasional 

pada saat ini masih mengandalkan pada lahan sawah, oleh sebab itu produksi padi 

nasional belum dapat memenuhi pangan beras secara berkelanjutan karena jumlah 

penduduk yang terus meningkat. Sedangkan lahan yang di tempati tidak 

bertambah serta terjadinya konversi lahan subur untuk pembangunan untuk non 

subsektor pertanian. Pengembangan padi gogo pada lahan kering merupakan 

alternatif strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, karena 

lahan kering berpotensi cukup luas.  
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Padi gogo merupakan salah satu komoditas pangan yang dapat 

berproduksi dilahan kering padi hitam ini pada umumnya ditanam dilahan kering / 

padi gogo. Untuk proses produksi hampir mirip dengan cara produksi beras hitam, 

untuk pengembangan padi gogo di lahan kering belum termanfaatkan secara 

optimal, kemudian dapat menjadi solusi dalam mendukung ketahanan pangan. 

Pengembangan padi gogo merupakan salah satu upaya yang cukup startegis untuk 

mendukung peningkatan produksi beras Nasional (Rusdi et, al, 2009 dalam Defira 

Suci Gusfariana dan Sayafri Edi, 2015)  

Kontribusi produksi padi gogo baru mencapai 5-6% dari produksi padi 

Nasional (BPS 2010) hal ini disebabkan oleh penanaman padi gogo yang 

tergantung pada intesitas curah hujan, bervariasinya curah hujan menyebabkan 

produksi menjadi tidak setabil dan berisiko kegagalan yang cukup tinggi serta 

menyebabkan petani kurang berminat dalam melakukan budidaya dilahan kering. 

Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi 

serta pendapatan petani dilahan kering dapat dilakukan melalui pola tanam, 

pengolahan air padi genjah serta padi yang toleran terhadap kekeringan 

(Partorahrjo dan Makmur 1993, Puslitbang 2008 dalam Yugi dkk 2013). 

Beras hitam memiliki banyak keistimewaan. Beras ini memiliki rasa nasi 

yang enak, pulen, wangi dengan kandungan mineral antosianin yang sangat baik 

untuk kesehatan. Adapun perbandingan jat gizi beras hitam dan beras putih adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1.Hasil Uji Zat Gizi Beras Hitam dan beras putih 

NO VARIABEL Beras hitam Beras putih 

  Hasil (gram) Hasil (gram) 

1 Karbohidrat  1,3 1,7 

2 Lemak  76,9 77,1 

3 Protein 8 8,4 

4 Energi (kalori)  351 357 

5 Serat  20,1 0,2 

Sumber : jamu ajaib penakluk diabets  

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa kandungan serat beras hitam 

memiliki nilai serat paling tinggi dibandingan dengan beras putih dengan nilai 
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(20,1 gram) yang biasa dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Serat memiliki 

pengaruh terhadap pengaturan kadar gula (Harmanto dan Utami 2013). Dalam 

menjalankan proses produksinya para petani memerlukan berbagai masukan 

(input) seperti lahan, pupuk, benih, pestisida, modal serta irigasi. Hal ini dapat 

menghasilkan  keluaran (output) seperti  padi, jagung, dan lain sebagainya. Tidak 

hanya akan menghasilkan pangan tetapi juga untuk sektor lain seperti sektor 

industri. 

Beras hitam merupakan varietas lokal yang mengandung pigmen paling 

baik dibandingkan dengan beras lainnya, seperti beras putih, merah, dan ketan 

hitam. Beras hitam memiliki rasa serta aroma yang baik seta penampilan yang 

spesifik dan unik bila dimasak nasi beras hitam ini warnanya menjadi pekat rasa 

dan aroma yang menggugah selera makan (Suardi dan Ridwan, 2009).  Tidak 

hanya itu saja harga beras hitam pun tergolong cukup mahal, sehingga menjadi 

peluang untuk para petani dalam memproduksi beras hitam lebih banyak. 

Keberagaman dalam penananaman tanaman pangan diharapkan para petani bisa 

mendapatkan hasil tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di 

Kabupaten Sukabumi Kecamatan Waluran dan Ciemas merupakan salah satu 

Kecamatan yang mengembangkan beras hitam. Kecamatan Waluran dan Ciemas 

adalah Kecamatan yang termasuk dalam Kawasan Geopark Ciletuh 

Pelabuhanratu, yang memiliki prospek yang baik untuk mengembangkan dan 

mempromosikan beras hitam. Beras ini tergolong langka dan tidak terlalu dikenal 

oleh kebanyakan masyarakat. Padahal banyak sekali manfaat dan khasiat dalam 

beras hitam. 

Faktor-faktor yang menentukan para petani menjalankan usaha tani beras 

hitam yaitu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih karena harga beras hitam 

lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras lainnya, walaupun waktu menuju 

panennya relatif lebih lama. (Jaelani 2015). Pendapatan petani yang belum 

maksimal yaitu dengan waktu 1 kali / tanam dalam 1 tahun sedangkan untuk 

jumlah pendapatan masih 5 juta per  musim tanam. Pendapatan petani beras hitam 

ini masih dikatakan cukup rendah diakibatkan luas lahan yang dikelola petani juga 

masih relatif kecil di bawah 1 ha/petani (Edem 2017), selain dua hal tersebut, 
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masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani, khususnya 

beras hitam. Berdasarkan latar belakang tersebut maka, peneliti mengambil judul 

penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan petani Beras 

Hitam Di Kecamatan Waluran Dan Ciemas.” 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah 

penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan petani 

beras hitam di Kecamatan Waluran dan Ciemas. 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi pendapatan petani beras hitam di Kecamatan 

Waluran dan Ciemas. 

 

1.4.Kegunaan Peneliti  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu mengetahui faktor-faktor  

yang mempengaruhi pendapatan petani beras hitam di Kecamatan Waluran dan 

Ciemas Kabupaten Sukabumi. 

 

1. Aspek Guna Teoritis   

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis 

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani beras hitam di 

Kecamatan Waluran dan Ciemas Kabupaten Sukabumi. 

 

2. Aspek Guna Praktis 

1. Bagi petani, dapat memberikan tambahan wawasan dalam menyikapi 

permasalahan dalam pendapatan beras hitam. 
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2. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

yang dimilki serta memperluas pengetahuan dan sebagai pengalaman yang 

dapat dijadikan referensi. 

3. Bagi pemerintah, merupakan sumber informasi untuk mengambil 

keputusan dan kebijakan pada usaha tani beras hitam. 
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