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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengembangan sektor pertanian dianggap strategis di Indonesia. Hal 

ini disebabkan wilayah Indonesia yang luas dan didukung oleh struktur 

geografis yang beriklim tropis sangat cocok untuk pembudidayaan komoditi 

pertanian. Akan tetapi, struktur penduduk yang bekerja dan menggantungkan 

hidupnya di sektor pertanian hanya sebesar 29%, meskipun lebih tinggi dari 

sektor lain, setiap tahun mengalami penurunan (BPS, 2020). Sektor pertanian 

menjadi salah satu penunjang perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik 

mencatat produk domestik bruto (PDB) pertanian pada tahun 2021 tumbuh 

positif sebesar 1,84%. Sedangkan komoditas tanaman pangan mengalami 

penurunan sebesar -1,56%. Salah satu komoditas tanaman pangan yaitu kacang 

tanah. 

Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) memiliki peran strategis dalam 

kontribusi pangan nasional sebagai minyak nabati dengan kandungan 40,5% 

dan sumber protein dengan kandungan 27%. Selain itu kacang tanah 

mengandung karbohidrat serta vitamin (A, B, C, D, E dan K) dan juga mineral 

antara lain Calcium, Chlorida, Ferro, Magnesium, Phospor, Kalium dan 

Sulphur (Sondakh et al, 2012). Kacang tanah mengandung banyak manfaat, 

diantaranya kandungan asam lemak tak jenuh baik untuk mengendalikan kadar 

kolesterol dalam tubuh yang dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan 

stroke. Kacang tanah bisa dikonsumsi secara langsung atau dijadikan makanan 

olahan, kacang tanah juga digunakan sebagai bahan makanan ternak, bahan 

minyak nabati, benih, dan kebutuhan industri.  

Olahan kacang tanah menjadi berbagai produk pangan oleh industri 

rumah tangga hingga industri besar mendorong permintaan kacang tanah. 

Dilain pihak, tingkat produksi dalam negeri cenderung menurun. Produksi 

kacang tanah nasional selama tahun 2017-2019 cenderung menurun dengan 

rata-rata penurunan sebesar 7,92%, sedangkan impor kacang tanah meningkat 
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dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,38%. Data produksi dan konsumsi 

kacang tanah di Indonesia disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 1. Jumlah Produksi, Konsumsi dan Impor Kacang Tanah di Indonesia 

Tahun Produksi (ton) Total konsumsi dan 

kebutuhan industri (ton) 
Impor (ton) 

2017 496.048 641.479 263.011 

2018 488.076 648.030 243.424 

2019 420.099 590.087 334.979 

Rata-rata 468.074 626.532 280.471 

Sumber : PUSDATIN, 2020 dan FAO, 2021 

Berdasarkan Tabel 1, produksi kacang tanah di Indonesia selama 

kurun waktu tahun 2017-2019 mengalami penurunan dengan rata-rata produksi 

sebesar 468.074 ton sedagkan total konsumsi dan kebutuhan industri kacang 

tanah selama tahun 2017-2019 sebesar 626.532 ton. Rata-rata impor kacang 

tanah sebesar 280.471 ton selama kurun waktu tahun 2017-2019. Defisit 

produksi kacang tanah dalam negeri disebabkan tidak tersedianya lahan yang 

cukup, luas panen tidak mencukupi produksi, prioritas pengembangan kacang 

tanah dinilai rendah dan belum dianggap sebagai komoditas pangan strategis 

(Sumarno, 2015). Sehingga untuk mencukupi kebutuhan kacang tanah dalam 

negeri dilakukan impor. Produksi kacang tanah di dalam negeri sendiri paling 

banyak di Pulau Jawa. Berikut disediakan data jumlah produksi kacang tanah 

di beberapa daerah Indonesia. 

Tabel 2. Jumlah Produksi Kacang Tanah dan Konsumsi Kacang Tanah di 

Indonesia 

Provinsi 
Produksi (ton) 

Konsumsi 

(Kg/kapita/tahun) 
Laju  

konsumsi  
(%) 2018 2019 2018 2019 

Jawa Timur 150.180 135.244 0,4293 0,3955 -7,87 

Jawa Tengah 86.600 74.605 0,1426 0,2116 48,39 

DI Yogyakarta 81.615 74.119 0,2346 0,3626 54,56 

Jawa Barat 39.601 29.607 0,2389 0,3392 41,98 

NTB 33.303 27.332 0,6693 0,7742 15,67 

Lainnya 96.777 79.192 7,6502 8,1531 6,57 

Indonesia 488.076 420.099 0,2862 0,3058 6,85 

Sumber : BPS, 2020 dan PUSDATIN, 2020 
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 Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa produksi kacang tanah di 

Indonesia di dominasi Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah menjadi penyumbang 

kacang tanah terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Timur. Produksi kacang 

tanah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 74.605 ton, mengalami 

penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 86.600 ton. Sedangkan konsumsi 

kacang tanah pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 48,39% dari 

tahun 2018. Bertambahnya kebutuhan masyarakat akan kacang tanah 

menyebabkan permintaan kacang tanah meningkat, tetapi produksi kacang 

tanah di Jawa Tengah mengalami penurunan dikarenakan curah hujan yang 

tinggi sehingga hasil panen kurang baik. Penyumbang produksi kacang tanah 

tertinggi di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Wonogiri. Berikut 

disajikan data produksi kacang tanah di Provinsi Jawa Tengah.  

Tabel 3. Produksi dan Luas Panen Kacang Tanah Terbesar di Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 

Kabupaten/Kota Produksi (ton) Luas Panen (ha) 
Produktivitas 

(ton/ha) 

Kab. Wonogiri 29.651 24.802 1,195 

Kab. Sragen 9.489 5.524 1,718 

Kab. Sukoharjo 4.753 2.897 1,641 

Kab. Jepara 4.286 3.186 1,346 

Kab. Boyolali 3.349 2.674 1,253 

Lainnya 23.077  15.009 1,537 

JawaTengah 74.605 54.092 1,379 

Sumber : BPS, 2020 

Tabel 3, menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri memiliki produksi 

kacang tanah terbesar dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa 

Tengah yaitu sebesar 29.651 ton. Kontribusi Kabupaten Wonogiri sebagai 

penyumbang kacang tanah berdasarkan produksi tahun 2019 sebesar 39,74% 

dari total keseluruhan produksi di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi alam di 

Kabuapten Wonogiri sangat cocok untuk budidaya tanaman pangan, salah 

satunya kacang tanah. Sehingga banyak petani yang membudidayakan kacang 

tanah pada lahan mereka, baik sebagai tanaman utama atau sebagai tanaman 

tumpangsari. Hal ini menjadikan Kabupaten Wonogiri menjadi sentra kacang 

tanah di Jawa Tengah. 
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Kacang tanah sendiri memiliki harga tergolong tinggi. Hal ini 

dikarenakan produksi dalam negeri yang belum mencukupi kebutuhan 

masyarakat, sehingga harga kacang tanah relatif tinggi, termasuk di Kabupaten 

Wonogiri. Berikut disajikan data harga kacang tanah di Kabupaten Wonogiri. 

Tabel 4. Harga Kacang Tanah di Kabupaten Wonogiri 

Tahun Harga (Rp/Kg) Perkembangan (%) 

2016 22.724 - 

2017 22.173 -2,49 

2018 21.588 -2,71 

2019 21.897 1,41 

2020 24.651 11,17 

Rata-rata 22.606 1,85 

Sumber : PIHPS Jawa Tengah, 2021 

Berdasarkan Tabel 4, harga kacang tanah fluktuatif selama kurun 

waktu lima tahun. Tahun 2016 hingga tahun 2018 harga kacang tanah 

mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan 

sehingga pada tahun 2020 harga kacang tanah mencapai harga tertinggi yaitu 

sebesar Rp 24.651,00. Harga kacang tanah akan mempengaruhi permintaan 

kacang tanah. Apabila harga meningkat maka permintaan kacang tanah akan 

menurun, sebaliknya jika harga kacang tanah menurun makan permintaan 

kacang tanah akan meningkat. Sebagaimana hukum permintaan apabila harga 

barang naik maka jumlah barang yang diminta menurun, sebaliknya jika harga 

turun maka jumlah barang yang diminta bertambah (Ahman, 2009). Selain 

dipengaruhi harga kacang tanah itu sendiri, harga barang lain juga 

mempengaruhi permintaan kacang tanah. Ketika harga kacang tanah melonjak 

tinggi, konsumen akan mencari barang pengganti kacang tanah, seperti kacang 

mete atau kedelai atau barang lain. Perubahan harga dari barang lain terhadap 

jumlah barang yang diminta tergantung pada barang lain tersebut merupakan 

barang substitusi atau komplementer.  

Perubahan pola konsumsi dan jumlah penduduk juga dapat 

meningkatkan kebutuhan akan kacang tanah. Peningkatan jumlah penduduk 

dan perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia mendorong laju kebutuhan 

pangan yang cenderung meningkat sejalan dengan dinamika kebutuhan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5 

 

 

konsumsi pangan (Sudana, 2000). Hal ini diduga akan mempengaruhi 

permintaan kacang tanah di Kabupaten Wonogiri. Peningkatan jumlah 

penduduk akan menyebabkan jumlah kacang tanah yang diminta meningkat, 

karena bertambahnya konsumsi oleh masyarakat. Selain itu, pendapatan juga 

mempengaruhi permintaan kacang tanah. Berikut disajikan data pendapatan 

per kapita dan jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri. 

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2020 

Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Laju 

Pertumbuhan 

(%) 

PDRB per Kapita 

(Rp) 

Laju 

Pertumbuhan 

(%) 

2016 951.975 - 24.506.293,61 - 

2017 954.706 0,29 26.295.363,34 7,30 

2018 957.106 0,25 28.352.780,59 7,82 

2019 959.492 0,25 30.273.104,34 6,77 

2020 1.043.177 8,72 30.317.899,28 0,15 

Rata-rata 973.291 2,38 27.949.088,23 5,51 

Sumber : BPS, 2021 

Berdasarkan Tabel 5, Kabupaten Wonogiri memiliki jumlah 

penduduk 1.043.177 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan pendapatan per kapita 

mengalami peningkatan tetapi hanya sebesar 0,15% dengan PDRB sebesar Rp 

30.317.899,28. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pengurangan produksi 

barang dan jasa akibat penanggulangan Covid-19 termasuk pembatasan sosial 

berslaka besar, sedangkan jumlah penduduk mengalami peningkatan. Hal ini 

tentunya berpengaruh terhadap PDRB per kapita karena perhitungan 

pendapatan per kapita adalah PDRB dibagi dengan total jumlah penduduk. 

Berdasarkan uraian diatas, harga kacang tanah, harga barang lain yaitu 

kedelai dan kacang mete , jumlah penduduk serta pendapatan per kapita 

Kabupaten Wonogiri diduga mempengaruhi permintaan kacang tanah di 

Kabupaten Wonogiri. Tinggi rendahnya permintaan komoditi pertanian 

umumnya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain, 

pendapatan dan jumlah konsumen (Sagala et al, 2020). Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian apakah faktor-faktor tersebut memengaruhi permintaan 

kacang tanah di Kabupaten Wonogiri.  
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B. Rumusan Masalah 

Kacang tanah merupakan salah satu tanaman pangan dengan 

kandungan protein yang bernilai ekonomi tinggi. Berkembangnya industri 

pangan dan pakan berbahan baku kacang tanah, membuat permintaan kacang 

tanah di Indonesia semakin meningkat. Dilain pihak, tingkat produksi dalam 

negeri cenderung menurun sehingga defisit kacang tanah harus dicukupi 

dengan impor. Meningkatnya permintaan dan produksi yang belum mampu 

memenuhi permintaan kacang tanah menjadikan harga kacang tanah tergolong 

tinggi (Tabel 4), sehingga masyarakat akan mencari komoditas pengganti 

kacang tanah dengan harga yang lebih rendah ketika tidak mampu membeli 

kacang tanah tersebut. Hal ini menjadikan perbedaan konsumsi pangan dalam 

masyarakat. Perbedaan pangan yang dikonsumsi juga disebabkan oleh tingkat 

pendapatan dan jumlah anggota keluarga. Apabila terjadi peningkatan 

pendapatan maka komposisi makanan akan berubah, baik secara kualitas 

maupun kuantitas. 

Kabupaten Wonogiri sebagai daerah penyumbang kacang tanah 

terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Produksi tersebut semakin menurun setiap 

tahun. Disisi lain, permintaan cenderung meningkat. Berikut disediakan data 

produksi dan permintaan kacang tanah di Kabupaten Wonogiri. 

Tabel 6. Jumlah Produksi dan Permintaan Kacang Tanah di Kabupaten 

Wonogiri 

Tahun Produksi (ton) Permintaan (ton) 

2017 38.465 229,56 

2018 32.681 245,85 

2019 29.651 246,13 

Sumber : BPS, 2020 

Berdasarkan Tabel 6, produksi kacang tanah di Kabupaten Wonogiri 

mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019, sehingga pada tahun 

2019 produksi hanya sebesar 29.651 ton. Sedangkan konsumsi kacang tanah 

meningkat dari tahun 2017 sebesar 229,56 ton menjadi 246,13 ton pada tahun 

2019. Tinggi rendahnya permintaan umumnya dipengaruhi oleh harga barang 

itu sendiri, harga barang lain, pendapatan dan jumlah konsumen. Peningkatan 
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jumlah penduduk akan menyebabkan jumlah komoditi meningkat, karena 

semakin bertambahnya konsumsi bagi masyarakat (Sagala et al, 2020). 

Peningkatan jumlah penduduk, pendapatan, dan harga kacang tanah 

serta harga barang lain seperti harga kacang mete dan kedelai di Kabupaten 

Wonogiri diduga mempengaruhi permintaan kacang tanah di Kabupaten 

Wonogiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut 

berpengaruh terhadap permintaan kacang tanah di Kabupaten Wonogiri, maka 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, juga perlu diketahui 

bagaimana elastisitas permintaan kacang tanah itu sendiri. Berdasarkan uraian 

diatas, permasalahan yang dapat diambil adalah : 

1. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi permintaan kacang tanah di 

Kabupaten Wonogiri? 

2. Faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap permintaan kacang tanah  

di Kabupaten Wonogiri? 

3. Bagimana elastisitas permintaan kacang tanah di Kabupaten Wonogiri? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kacang tanah di 

Kabupaten Wonogiri. 

2. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan kacang 

tanah di Kabupaten Wonogiri. 

3. Mengetahui elastisitas permintaan kacang tanah di Kabupaten Wonogiri. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat atau kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di 

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pangan di Kabupaten 

Wonogiri. 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi bahan pustaka dan referensi 

tambahan untuk masalah yang sama di masa mendatang. 
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