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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang sedang melaksanakan 

pembangunan di segala bidang, khususnya dibidang pertanian. 

Pembangunan pertanian bertujuan meningkatkan mutu dan hasil produksi, 

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan 

kerja dan kesempatan berusaha dalam mendorong pemerataan, 

pertumbuhan dinamika ekonomi pedesaan yang pada gilirannya 

memberikan peluang mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya 

di daerah pedesaan. 

Padi adalah sumber bahan pangan  sekaligus merupakan makanan 

pokok bagi sebagian besar masyarakat indonesia. Sebagai sumber 

makanan pokok, maka komoditas ini perlu mendapat perhatian yang 

serius seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pangan akibat 

dari pertumbuhan jumlah penduduk (Syahrudin, 2003). 

Menurut Sudarman (2001), peningkatan taraf hidup diperoleh 

petani dengan cara meningkatkan pendapatannya. Untuk memperoleh 

pendapatan yang tinggi mereka melaksanakan beberapa kegiatan dengan 

mengembangkan berbagai komoditas pertanian lain (diversifikasi usaha 

tani) yang secara ekonomis menguntungkan  

Kecamatan Pamona Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 

10.975 jiwa. Sedangkan desa Meko memiliki jumlah penduduk sebesar 

3.826 jiwa (Badan Pusat statistik 2018). Jumlah penduduk yang semakin 
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bertambah dari tahun ketahun membutukan ketersediaan pangan yang 

cukup besar dan keterpaduan antara setiap subsistem, sehingga 

swasembada pangan perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan 

secara mandiri. Mengingat pentingnya komoditas padi, maka 

pengembangan komoditas tersebut tetap menjadi prioritas utama dalam 

pembangunan pertanian (Pradiana, dkk, 2007).  

 Kecamatan Pamona Barat merupakan sentra produksi padi di 

kabupaten Poso yang memiliki luas lahan padi sawah, seluas 2.500 

hektar, dan saat ini lahan yang telah terolah sebesar 1.786 hektar. Lahan 

sawah desa Meko sebesar 529 hektar, dan telah terolah seluas 380 

hektar, sedangkan produksi rata-rata padi sawah di kecamatan Pamona 

Barat sebesar 5,7 ton/ha dan kebutuhan pangan rata-rata sebesar 130 

kg/tahun/kapita (Balai Penyuluh Pertanian, 2018). 

Rumusan Masalah 

Petani mengelola usaha tani pada dasarnya selalu mengadakan 

perhitungan ekonomis dengan cara membandingkan antara produktivitas 

yang  diharapkan pada waktu panen dengan biaya yang dikeluarkan. 

Suatu usaha tani  akan bertujuan menghasilkan produktivitas yang optimal 

untuk memperoleh  pendapatan yang sebesar-besarnya. Hal ini dapat 

diartikan jika petani  dihadapkan pada beberapa usaha tani, maka petani 

akan memilih usaha tani yang  memberikan pendapatan yang lebih besar. 

Sehingga perlu untuk mengetahui seberapa besar biaya dan tingkat 
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pendapatan yang di perolah pada usaha tani padi sawah di desa Meko 

kecamatan Pamona Barat. 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui besarnya biaya dan pendapatan usaha tani padi sawah di 

desa Meko kecamatan Pamona Barat. 

2. Mengetahui kelayakan usaha tani padi sawah di desa Meko 

kecamatan Pamona Barat. 

Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi bagi petani dalam usaha tani padi sawah 

dalam upaya meningkatkan pendapatan dalam usaha tani padi sawah. 

2. Sebagai bahan pertimbangan literatur untuk para pembaca dan dan 

penelitian selanjutnya. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi daerah dan pemerintah. 

 


