I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pertanian mempunyai arti penting dan peran strategis dalam pembangunan
nasional. Sektor pertanian tidak hanya sebagai penyedia pangan tetapi juga
sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Rivai dan
Iwan (2011), menjelaskan bahwa pembangunan pertanian memiliki peran
strategis dalam perekonomian nasional ditunjukkan oleh perannya dalam
pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan
bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan.
Menurut Outlook Ubi Kayu (2016) tanaman pangan memiliki peranan
penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, penyerapan tenaga kerja,
penyedia bahan baku industri maupun pangan. Tanaman pangan berperan
penting sebagai pendorong bagi terbentuknya industri hulu maupun hilir.
Komoditas yang termasuk kedalam tanaman pangan dan memiliki peran yang
cukup penting dalam ketahanan pangan nasional salah satunya ubi kayu. Ubi
kayu merupakan komoditas strategis dalam menopang ketahanan pangan suatu
wilayah, karena dapat menjadi pengganti bahan pangan utama masyarakat
Indonesia yaitu beras dan jagung. Ubi kayu juga dapat dijadikan sebagai bahan
baku industri, serta dapat menjadi bahan pakan. Berdasarkan Buletin Konsumsi
Pangan (2019) perkembangan komoditas ubi kayu semakin meningkat seiring
dengan pertumbuhan ekspor ubi kayu, yang rata - rata meningkat sebesar 28, 31
persen dari tahun 2015 - 2017. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap
peningkatan produktivitas ubi kayu di Indonesia. Selama tahun 2017 – 2019
produksi ubi kayu mengalami peningkatan sebesar 13,89 persen.
Ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan yang memiliki kadungan
gizi yang cukup kompleks yang berfungsi sebagai sumber pangan pengganti padi
dan jagung. Kandungan gizi dari ubi kayu pada tabel dibawah ini.
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Tabel 1. Kandungan Gizi dalam 100 gram Ubi Kayu
Kandungan Gizi
Protein
Lemak
Karbohidrat
Vitamin C
Besi
Kalsium
Serat

Jumlah (gram)
1,000
0,300
36,800
0,031
0,001
0,077
0,900

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2017
Berdasarkan Tabel 1 dapat dikatakan bahwa ubi kayu memiliki
kandungan gizi yang cukup tinggi sebagai sumber pangan. Kandungan
karbohidrat dalam ubi kayu merupakan kandungan gizi yang paling tinggi yaitu
sebesar 36,8 gram setiap 100 gram ubi kayu. Hal tesebut menandakan bahwa ubi
kayu merupakan salah satu pilihan sumber pangan bagi masyarakat. Kandungan
lain dari ubi kayu antara lain protein, lemak, vitamin c, besi, kalsium, dan serat
yang merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan.
Ubi kayu merupakan tanaman pangan yang cukup penting peranannya
dalam menopang ketahanan pangan suatu wilayah. Hal tersebut dikarenakan
peranan ubi kayu sebagai sumber bahan pangan pengganti beras serta dapat
digunakan sebagai bahan pakan ternak dan bahan baku industri. Kabupaten
Wonogiri merupakan produksi ubi kayu paling tinggi di Jawa Tengah, yaitu
sebesar 762.000 kuintal. Hal ini didukung dari kondisi alam yang memadai,
dimana luas lahan panen ubi kayu sebesar 47.463 hektare, serta didukung oleh
kondisi geografis yang sesuai. Kabupaten Wonogiri berada di ketinggian 100
sampai 275 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 29,80 oC yang
sesuai dengan keadaan optimal budidaya ubi kayu (Badan Pusat Statistik Jawa
Tengah, 2018).
Produksi ubi kayu di Kabupaten Wonogiri mengalami pergerakan yang
fluktuatif yang signifikan dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Tabel 2
memberikan informasi tentang produksi ubi kayu di Kabupaten Wonogiri dari
tahun 2010-2018.
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Tabel 2. Produksi Ubi Kayu di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2018.
Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Produksi (kg)
12.026.738,00
7.897.810,00
9.421.450,00
10.324.240,00
10.122.560,00
8.785.800,00
10.764.260,00
9.320.020,00
7.620.184,65

Persentase (%)
-34.33
19.29
9.58
-1.95
-13.21
22.52
-13.42
-18.24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
Berdasarkan Tabel 2. Produksi ubi kayu di Kabupaten Wonogiri tahun
2010 sampai 2018 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Penurunan
produksi ubi kayu disebabkan beberapa faktor seperti luas lahan. Perkembangan
pembangunan

tiap

tahunnya

mengalami

peningkatan

mengakibatkan

berkurangnya luas lahan pertanian, berkurangnya luas lahan yang menyebabkan
penurunan jumlah produksi pertanian salah satunya adalah ubi kayu. Penurunan
produksi ubi kayu mempengaruhi pendapatan yang diperoleh petani ubi kayu
yang semakin berkurang. Pendapatan usahatani ubi kayu yang rendah
mempengaruhi kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga petani dan
distribusi pendapatan rumah tangga petani.
Pengukuran distribusi pendapatan disuatu daerah dapat ditentukan dengan
indeks gini. Besaran indeks gini di Kabupaten Wonogiri mengalami perubahan
fluktuatif dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Tabel 2 memberikan informasi
tentang indeks gini di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2009-2015.
Tabel.3 Indeks Gini Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2015
Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Indeks Gini
0.29
0.29
0.35
0.32
0.34
0.33
0.31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri Tahun 2016
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Berdasarkan Tabel 3 menjelaskan Indeks Gini yang merupakan indikator
kemerataan pendapatan di Kabupeten Wonogiri dari tahun 2009 sampai tahun
2015. Nilai indeks gini cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi
mengalami penurunan pada tahun 2013 sampai 2015. Nilai indeks gini dari tahun
2009 hingga 2015 memiliki nilai < 0,35 yang menunjukan Kabupaten Wonogiri
memiliki kemerataan pendapatan tinggi.
B. Rumusan Masalah
Luas lahan di Kabupaten Wonogiri mengalami pergerakan yang
fluktuatif yang signifikan dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Tabel 3
memberikan informasi tentang luas panen ubi kayu di Kabupaten Wonogiri dari
tahun 2010-2018.
Tabel 4 Luas Panen Ubi Kayu di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2018.
Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Luas Panen (Ha)
62,269
56,819
57,702
56,812
51,656
52,883
52,666
46,929
47,463

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri 2018.
Tabel 4 menunjukkan luas panen dan produksi ubi kayu di Kabupaten
Wonogiri dari tahun 2010 sampai 2018. Luas panen ubi kayu di Kabupaten
Wonogiri mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2010 luas
panen ubi kayu sebesar 62.269 ha dan luas panen ubi kayu tahun 2018 sebesar
47.463 ha mengalami penurunan sebesar 24.086 ha. Penurunan luas panen ubi
kayu berakibat pada penurunan produksi ubi kayu yang dihasilkan oleh petani.
Penurunan luas panen dan produksi ubi kayu di Kabupaten Wonogiri dapat
mengakibatkan penurunan pendapatan petani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri.
Soekartawi

(2006)

menyatakan

bahwa

produk-produk

pertanian

dihasilkan dari kombinasi faktor produksi lahan, tenaga kerja, modal (pupuk,
benih, dan obat-obatan). Penggunaan faktor-faktor produksi memegang peranan
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yang sangat penting, karena kurang tepatnya penggunaan jumlah dan kombinasi
faktor produksi mengakibatkan rendahnya produksi yang dihasilkan atau
tingginya biaya produksi. Rendahnya produksi dan tingginya biaya produksi
akan mengakibatkan rendahnya pendapatan petani. Karena keterbatasan
pengetahuan petani dalam konsep-konsep usahatani, masih banyak petani yang
belum memahami bagaimana faktor produksi digunakan secara efisien.
. Permadi (2016) menyebutkan bahwa belum meratanya pendapatan petani
disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih sempitnya lahan yang dikuasai petani,
dan fluktuasi harga, Harga ubi kayu yang berfluktuatif dan penurunan luas lahan
belum mampu menjadi insentif bagi petani untuk meningkatkan produksinya
mengakibatkan petani mencari pekerjaan lainnya diluar usaha tani ubi kayu.
Ketrampilan dan kemampuan petani yang kurang mengakibatkan rendah
mayoritas petani yang memiliki pekerjaan sampingan. Menurut Syahputra
(2017). Sumber pendapatan yang berbeda-beda merupakan salah satu masalah
dalam

distribusi

pendapatan

sehingga

berdampak

pada

pemereataan

kesejahteraannya.
Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Berapa besar biaya, penerimaan, dan pendapatan usahatani ubi kayu (Manihot
esculenta crantz) di Kabupaten Wonogiri?
2. Berapa besar pendapatan rumah tangga petani ubi kayu (Manihot esculenta
crantz) di Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimana distribusi pendapatan usahatani ubi kayu, distribusi luas lahan
garapan petani ubi kayu, distribusi pendapatan rumah tangga, distribusi
pendapatan rumah tangga tanpa usahatani ubi kayu, dan peran pendapatan
usahatani ubi kayu (Manihot esculenta crantz) terhadap pendapatan rumah
tangga petani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan
adalah sebagai berikut:
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1. Mengetahui besarnya biaya, penerimaan, dan pendapatan dari usahatani ubi
kayu (Manihot esculenta crantz) di Kabupaten Wonogiri
2. Menganalisis pendapatan rumah tangga dari petani ubi kayu (Manihot
esculenta crantz) di Kabupaten Wonogiri
3. Menganalisis distribusi pendapatan usahatani ubi kayu, distribusi luas lahan
garapan petani ubi kayu, distribusi pendapatan rumah tangga, distribusi
pendapatan rumah tangga tanpa usahatani ubi kayu, dan peran pendapatan
usahatani ubi kayu (Manihot esculenta crantz) terhadap pendapatan rumah
tangga petani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri
D. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini, diantaranya
adalah sebagai berikut :
1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan
pengetahuan mengenai permasalahan yang dikaji serta merupakan salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bagi petani ubi kayu di Wonogiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi tambahan pengetahuan bagi petani tentang usahatani ubi kayu yang
lebih unggul dan kompetitif serta mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
3. Bagi Pemerintah KabupatenWonogiri, hasil penelitian diharapkan dapat
menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam menyusun
suatu kebijakan dalam upaya pembangunan sektor pertanian khususnya
masalah yang berhubungan dengan usahatani di Kabupaten Wonogiri.
4. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
sumber informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi
penelitian sejenis.

