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BAB 1 

PENDAHALUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesiasudah lamaterkenalsebagainegaraagrarisdari berbagai 

jeniskomoditas,yang dimaksud ialah komoditaspadi yaitusebagaimakanan yang 

sangat penting atau sebagai makananpokokmayoritas 

masyrakatIndonesia.Indonesia salah satu negara yang mempunyai penghasilan 

padi terbesar didunia, semenjak itu  Indonesia sudah dikenal sebagai negara paling 

banyak menghasilkan padi terkemukaka, bersama Vietnam dan Thailand 

indonesia disebut sebagai  “Lumbung Padi” karna selalu mencatatkan total 

produksi yang tinggi. 

Pertanian padi bagi indonesia sangat penting hal ini tidak terlepas 

darifaktabahwapertanianpadimerupakanpenghidupanbagisebagianbesarpenduduk

,semantaraberasmerupakanmakananpokokhampirsemuapenduduk indonesia. 

Akan tetapi, tidak setiap musim panen padi sesuai denganharapan para petani. 

Sektor pertanian adalahsektoryangmemilikiperanan 

pentingdalampembangunanekonominasional. Pertanian juga memiliki kontribusi 

penting baik terhadap perekonomiaan dan terhadap kebutuhan pokokoleh 

masyarakat, denganadanya peningkatan dalam  jumlah masyrakat pasti di mana 

kebutuhanpangan masyrakat akan lebih terpenuhi dan juga akan lebih 

meningkat. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih memperhatikan kembali 

dalam menyelesaian masalah-masalah yang ada dalam pertanian supaya agar 

terwujudnya pembangunan yang baik maupun kesejahteraan dalam bidang 
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pertanian. Itu bisa dapat mewujudkan keinginan para petani dalam pertanian. 

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranya dalam 

perekonomiaan di beberapa Negara yang sangat berkembang. Bisa kita liat dari 

peranan sektor pertanian dimana mampu mengumpulkan masyrakat agar dapat 

diberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Pembangunanan pertanian 

sangat penting dalam mendapatkan perhatian khusus perlu mendapat perhatian 

yang sangat baik, sedangkan prioritas pada kebijaksanaanya industrialisasi dapat 

dijatuhkan, namun sektor pertanian juga memiliki kemampuan penghasilan 

surplus.  

Menurut Mosher 1987, pembangunan  pertanian hanya bisa dilaksanakan 

oleh petani sendiri. Pertanian bisa dikembangkan dengan melakukan tahap 

subsisten tanpa melakukan pengembangan yang sesuai bidang kehidupan 

nasional lainya dan masyrakat di mana pertanian dilaksanakan. Agar 

meningkatkan produktivitas pertanian, petani akan semakin lama bergantungan 

pada sumber-sumber dari luar. Pembangunan sektor pertaniaan memiliki tujuan 

agar dapat mengembangkan usaha pertanian di perdesaan karena di perdesaan  

dapat memberikan pekerjaan kepada petani dan meninggkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pengembangan tanaman padi merupakan salah satu bagian dari 

sektor pertanian yang dapat perhatian lebih khusus dari pemerintah karena 

banyak dikembangkan sampai saat ini. Pengembangan padi bertujuan agar dapat 

terwujud untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang cuckup untuk 

seluruh masyarakat. 
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Padi adalah salah satu komoditif yang digunakan untuk memperoleh 

pendapatan khususnya petani. Hal ini juga dapat memberi inspirasi kepada 

petani agar dapat memberikan kemajuan penjualan padi dengan tinggi,  agar  

panen dapat memperoleh hasil  untuk terpenuhi kebutuhanya. Adapun petani 

mengalami kegagalan saat melakukan panen atau biasanya panen tersebut 

hasilnya memuaskan namun harga mendadak turun. Penyebab dari turunya harga 

panen bisanya sering terjadi karena pengelolahan sawah tersebut kurang 

memada, mulai dari pengadaan bibit, pupuk, pengelolahan pestisida dan biaya 

yang lain tidak terduga. 

Petani padi ialah masyarakat yang memiliki dibidang pertanian, dan 

mengelolah persawahan dengan bertujuan dalam menanam benih 

padi,merawatnya sampai panen, gabahya juga di proses untuk dijadikan beras, 

setelah gabah dijadikan beras maka beras akan bisa dikomsumsi sendiri dan juga 

bisa diperjual belikan diberbagai toko-toko maupun pasar sentral dan pendapatan 

penjualanya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagian 

pendapatan akan digunakan kembali dalam panen berikutnya. Padi merupakan 

bahan pokok makanan yang sudah diolah menjadi beras lalu  dijadikan makanan. 

Padi adalah salah satu tanaman yang sudah ada sejak lama dan sangat penting 

bagi manusia. Pertanian padi diindonesia sangat penting hal ini tidak dapat 

dipungkiri oleh masyrakat, karna pertanian padi banyak dibutuhkan dalam 

kehidupan seluruh masyrakat. 
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Desa bantuga kecamatan ampana tete memiliki penduduk sebanyak 447 

Kepala Keluarga petani merupakan salah satu desa yang rata-rata penduduknya   

kebanyakanbermata pencarian dibidang pertanian fokusnya pada petani padi. 

Dimana kebutuhan keluarga lebih terpenuhi dan diperoleh oleh penghasilan 

petani padi. 

Dalam menyelanggarakan usahatani padi, petani pasti akan berusaha 

keras supaya panennya meningkat, dari hasil panen tersebut bisa mencukupi 

biaya makan sekelurga hingga panen berikutnya. Lebih menguntungkan lagi 

apabila hasil panen meningkat tinggi agar tersisah untuk dijual kepasar dan 

hasilnya bisa dipakai untuk keperluan lainya. Karena melihat hasil panen yang 

cukup memuaskan, masyarakat merasa senang. Sehingga para petani lebih 

berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar agar keluarganya menjadi 

sejahtera. 

Hasil uraian diatas menunjukan bahwa pendapatan petani padi di Desa 

Bantuga dipengaruhi dari penerimaan dan biaya produksi. Menurut petani padi 

agar meningkatkan Pendapatan harus lebih giat dalam berusaha agar dapat 

mencapai Target dalam meminimalkan biaya Produksi. Besar kecilnya 

pendapatan padi yang diperoleh penduduk Desa Bantuga dalam penerimaan dan 

biaya produksi. Apabila produksi dan harga padi lebih menurun maka 

penerimaanya bisa terpengaruhi. Untuk menaikan penghasilan petani padi, 

penanaman padinya harus lebih ditingkatkan dan dilakukan penelitian lebih 

lanjut agar dapat diketahui berapa besar pendapatan selama tahun 2020. 
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Berdasarkan informasi di atas,penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pendapatan petani Padi di Desa Bantuga Kecamatan 

Ampana Tete”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah telah diuraikan diatas, dalam 

penelitian ini penulis mengajukan permasalahannya sebagai berikut: 

Berapa besar rata-rata pendapatan petani padi setiap panen di Desa Bantuga 

Kecamatan Ampana Tete tahun 2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

berapa besar rata-rata pendapatan petani padi setiap panen di Desa Bantuga 

Kecamatan Ampana Tete tahun 2020. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bahan masukan bagi petani, untuk tetap semangat tidak putus asa 

dalam mengelolah padinya dengan keadaan pandemik covid 19 ini. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah 

agar supaya lebih lanjut untuk memperhatikan usaha petani padi agar 

meningkatnya pendapatan selama pandemikcovid 19 berjalan. 

c. Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya penulis berminat untuk 

melakukan penelitian pada pendapatan terhadap petani padi di Desa 
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Bantuga Kecamatan Ampana Tete. 

d. Bagi peneliti, untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh Gelar 

Sarjanah Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Sintuwu Maroso. 

 

 

 

 

 

 

 


