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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1.Latar Belakang 

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan dalam 

suatu kegiatan yang saling berkesinambungan dan berkelanjutan serta secara 

bertahap ketingkat yang lebih maju dan lebih baik, dalam mewujudkan hal 

tersebut maka pembangunan harus segera dilakukan secara bertahap disetiap 

bidang dan sub sektor yang secara terencana serta terprogram, terutama 

pembangunan dibidang pertanian. 

Pembangunan pertanian menurut Lynn (2003) menyatakan bahwa 

pembangunan pertanian bagian  utuh dari industri yang harus menyediakan barang 

untuk petani, serta lapangan kerja pada bidang nonpertanian perlu untuk 

mempertahankan lapanagan kerja terutama di daerah pedesaan dan produksi 

pangan harus konsisten karena untuk memenuhi selera konsumen. Sedangkan 

menurut Mubyarto (1995) menyatakan bahwa ada lima syarat Pembangunan 

pertanian dan dalam pembangunan pertanian harus memenuhi salah satu syarat, 

syarat tersebut ialah, adanya 1). suatu pasar untuk hasil usahatani, 2).  

didukungnya teknologi yang selalu berkembang, 3).  selalu tersedia bahan dan alat 

produksi, 4). selalu adanya perangsang produksi bagi petani dan 5).  ketersediaan 

pengangkutan hasil pertanian. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dilihat 

pembangunan dalam pertanian selain harus menyediakan barang untuk petani dan 

juga produksi pangan harus memenuhi kemauan konsumen hal tersebut bisa 

terwujudkan dengan memenuhi syarat pembangunan pertanian seperti yang 

dikemukakan oleh Mubyarto. 

Sedangkan menurut Todaro dkk (2006) menyatakan bahwa ada beberapa 

pokok yang dievaluasi dalam produksi pembangunan pertanian sebagai berikut a). 

pertanian tradisional serta produktivitasnya rendah, b). produk pertanian yang ada 

sudah bisa dijual melalui sektor komersial atau pasar, namun pemakain modal dan 

teknologi masih rendah, dan pertanian modern pada produksinya sangat tinggi 

maka disebabkan pemakaian modal dan teknologinya sangat tinggi.  Berdasarkan



2 
 

 
 

beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan pertanian itu 

harus melalui beberapa tahapan diantaranya adalah harus mememuhi syarat-syarat 

pembangunan pertanian serta beberapa pokok yang di evaluasi dalam produksi 

pembangunan pertanian.  Menurut Isbah dan Iyan (2016) menyatakan bahwa 

sektor pertanian adalah sektor yang menjadi salah satu pusat perhatian dalam 

pembangunan nasional khususnya dalam pengolahan dan pemanfaatan hasil 

strategis terutama yang menyangkut komoditas pangan. Pangan merupakan yang 

diperuntukan sebagai makanan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

memanfaatkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal, (UU pangan No.18,2012). 

Bahan pangan juga dapat dibagi dalam beberapa bagian seperti yang tercantum 

pada Badan Pusat Statistik (BPS, 2011) membagi bahan pangan ke dalam 

sembilan kelompok yang meliputi 1) padi-padian, 2) umbi-umbian 3) pangan 

hewani 4) minyak dan lemak 5) buah/biji berminyak 6) kacang-kacangan  7) gula 

8) sayuran 9) lain-lain seperti minuman dan buah-buahan. Berdasarkan pernyataan 

diatas dari beberapa bahan pangan yang tercantum, maka bahan pangan utama 

yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia adalah padi. 

Padi merupakan salah satu komoditi utama dan menjadi bahan pangan 

pokok bagi masyarakat Indonesia. Padi dapat diproduksi di lahan sawah maupun 

di lahan kering, sebagaimana yang dinyatakan oleh Prihatman dalam Norhalis 

(2011) bahwa padi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu  padi sawah dan padi gogo.  

Padi sawah merupakan padi yang memerlukan genangan air selama proses 

pertumbuhannya sedangkan padi gogo adalah padi yang ditanam di lahan kering 

dengan mengandalkan curah hujan dan penyiraman sebagai sumber air dalam 

proses pertumbuhannya.  

Seiring dengan bertambahnya penduduk bertambah pula kebutuhan akan 

pangan khususnya padi. Proses budidaya padi disektor pertanian akan 

membutuhkan lahan yang cukup luas, sementara ketersediaan lahan pertanian 

yang semakin menyempit akan menjadi kendala bagi rumah tangga petani dalam 

meningkatkan pendapatan dari usahatani. Kondisi ini akan mendorong anggota 

rumah tangga petani untuk bekerja pada kegiatan non usahatani dan non 

pertanian. 
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Anim (2011) mengemukakan bahwa rumah tangga petani menyuplai tenaga 

kerja untuk bekerja di lahan petani baik sebagai pekerja di lahan sendiri atau 

buruh tani kepada pemilik lahan lainnya. Fenomena ini bergantung pada sifat 

musiman komoditas yang diusahakan serta kondisi sosial ekonomi. Rumah tangga 

petani pada saat musim tanam biasanya bekerja disektor pertanian dan terjadi 

kekurangan tenaga kerja sehingga dapat mempengaruhi produktivitas usaha tani. 

Kondisi ini sangat umum terjadi dan telah mewarnai kondisi pertanian dibeberapa 

negara berkembang.  

Apabila pendapatan kegiatan usahatani tidak bisa mencukupi kebutuhan 

rumah tangga petani, petani akan berusaha mencari pekerjaan diluar pertanian 

supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga.  Hal ini dapat mempengaruhi 

alokasi curahan kerja petani baik usaha tani serta non usahatani. Oleh karena itu 

alokasi curahan waktu kerja rumah tangga petani sangat penting untuk dipelajari. 

Sehingga dapat diketahui pula perbedaan curahan kerja rumah tangga. Menurut 

Fauziyah dkk (2014) curahan waktu kerja dipengaruhi oleh dengan beberapa 

faktor internal maupun eksternal yaitu diantaranya sebagai berikut : (1) jumlah 

tanggungan keluarga, (2) pengalaman bertani, (3) luas lahan yang digarap, dan (4) 

tingkat pendidikan. 

Kecamatan Ciemas dan Kecamatan Tegalbuleud adalah salah satu 

kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang memiliki lahan kering dan dapat 

berpotensi untuk menghasilkan tanaman pangan (padi gogo). Berdasarkan 

fenomena diatas “Pengaruh Curahan Waktu Kerja Rumah Tangga Petani 

Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi Gogo di Kecamatan Ciemas dan 

Kecamatan Tegalbuleud” menjadi hal yang penting untuk diketahui.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Curahan Waktu 

Kerja Rumah Tangga Petani Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi 

Gogo di Kecamatan Ciemas dan Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh 

Curahan Waktu Kerja Rumah Tangga Petani Terhadap Pendapatan Rumah 

Tangga Petani Padi Gogo di Kecamatan Ciemas dan Kecamatan Tegalbuleud 

Kabupaten Sukabumi. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

 Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek kegunaan yaitu: 

aspek kegunaan teroritis dan aspek kegunaan praktis. 

 

1.4.1. Aspek Guna Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan terkait ekonomi 

rumah tangga petani di lahan kering. 

 

1.4.2. Aspek Guna Praktis 

a. Bagi Rumah Tangga Petani  

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi pertimbangan untuk mengetahui 

pengaruh curahan waktu kerja rumah tangga petani terhadap pendapatan 

rumah tangga petani. 

 

b. Bagi Akademis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih 

lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang curahan 

waktu kerja rumah tangga petani terhadap pendapatan rumah tangga petani 

gogo. 

 

c. Bagi Pemegang Kebijakan (Pemerintah atau Dinas Terkait) 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan atau program terutama pada ekonomi lokal rumah 

tangga petani di lahan kering. 


