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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia kaya akan sumberdaya alam yang beragam serta melimpah, hal 

ini membuat keanekaragaman mata pencaharian penduduk di Indonesia. Salah 

satu mata pencaharian yang cukup banyak di Indonesia ini adalah petani. Selain 

itu kondisi iklim tropis yang sesuai dan ketersediaan lahan yang cukup luas 

menjadi kombinasi yang cocok untuk memperluas pengembangan komoditas 

perkebunan diseluruh wilayah Indonesia. 

Mubyarto (1989:12) menyatakan bahwa pertanian memegang peranan 

penting dari keseluruhan perekonomian nasional, hal ini dapat ditunjukan dari 

banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor 

pertanian. Karena Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar 

penduduknya bekerja dalam bidang pertanian, oleh karena itu sektor pertanian ini 

harus diperhatikan lebih optimal dari pemerintah dengan pertimbangan sebagai 

berikut :  

1. Pertanian sebagai penyedia lapangan pekerjaan; 

2. Pertanian sebagai penyedia bahan makanan; 

3. Pertanian sebagai penyedia bahan mentah dan bahan baku bagi 

industri; 

4. Pertanian memberikan devisa bagi negara . 

Jika pemerintah memperhatikan dan mengoptimalkan sumberdaya 

pertanian tersebut tentu akan berdampak baik bagi peningkatan ekonomi serta 

kesejahteraan penduduk indonesia. Peningkatan ekonomi ini tentu didukung oleh 

peningkatan produksi dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam wilayah. 
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Salah satu sumberdaya alam pertanian Indonesia yang sangat terkenal 

ialah lada. Lada (Piper nigrum L) merupakan komoditas ekspor potensial di 

Indonesia, selain ditinjau sebagai penyumbang devisa bagi negara maupun dari 

segi kegunaannya yang khas dan tidak bisa tergantikan oleh rempah lainnya.  

Lada memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai 

sumber devisa, penyedia lapangan kerja, bahan baku industri, dan konsumsi 

langsung. Devisa dari lada menempati urutan keempat setelah minyak sawit, 

karet, dan kopi, dengan nilai ekspor US$ 221.089 juta (Direktorat Jenderal Bina 

Produksi Perkebunan 2002). Lada merupakan bahan baku industri makanan siap 

saji, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya. Di beberapa negara industri parfum yang 

sudah maju seperti Perancis, ketergantungan pada lada sangat besar. Lada 

digunakan pada berbagai makanan tradisional maupun masakan Eropa sebagai 

penyedap. Lada juga berperan sebagai penggerak perekonomian disentra-sentra 

produksi. Konsumsi lada di Indonesia rata-rata sebagai keunggulan dalam hal 

produksi ekspornya, seperti India, Vietnam, Brazil. 

Menurut Informasi Pasar Komoditi Domestik dan Internasional Bappebti 

Kementerian mencapai 60kg/kapita/tahun (Direktorat Jenderal Bina Produksi 

Perkebunan 2002). Bila jumlah penduduk Indonesia sekitar 220 juta, maka dalam 

setahun dibutuhkan 13.200 ton lada atau 19,60% dari produksi nasional. Karena 

kebutuhan serta keuntungan yang diperoleh inilah menjadikan lada suatu hal yang 

penting, tidak hanya Indonesia beberapa negara pun menjadikan produksi lada.  

Perdagangan mencatat ekspor lada Indonesia pada 2010 mencapai 63.000 

ribu ton senilai 246 juta dolar AS. Atau meningkat sekitar 24 persen dibanding 

ekspor tahun 2009 sebesar 51.000 ton senilai 140 juta dolar AS. Menurut data IPC 

(international Pepper Community) pemanfaatan lahan untuk lada di Indonesia 

menempati urutan kedua setelah India. Lada Indonesia masih mempunyai 

kekuatan dan peluang untuk dikembangkan, karena lahan yang sesuai untuk lada 

cukup luas, biaya produksi lebih rendah dibanding negara pesaing, tersedianya 



3 
 

 
Isron Al Sheh, 2014 
Profil petani lada (piper nigrum l)  di desa Badau kecamatan Badau kabupaten Belitung 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
v 

 

teknologi budidaya lada yang efisien, serta adanya peluang melakukan 

diversifikasi produk apabila harga lada jatuh. 

Lada Indonesia mempunyai kekuatan dan daya jual tersendiri karena cita 

rasanya yang khas. Lada Indonesia dikenal dengan nama Muntok White Pepper 

untuk lada putih dan Lampung Black Pepper untuk lada hitam yang sudah dikenal 

sejak sebelum Perang Dunia II. Kemampuan produksi lada Indonesia yang 

mampu memasok sekitar 80% kebutuhan akan lada di Dunia, sehingga sekitar 

pada tahun 1772 produksi lada Indonesia  mampu memberikan  keuntungan dua 

per-tiga dari keuntungan VOC pada saat Belanda masih menjajah Indonesia. 

Sebagian besar (99%) pertanaman lada diusahakan dalam bentuk perkebunan 

rakyat dengan pengelolaan yang tradisional. Salah satu daerah penghasil lada yang 

terkenal dengan istilah Muntok White Peppernya ialah Bangka Belitung seperti 

pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

 Ketersediaan Komoditi Lada di Indonesia 

No Nama Daerah Luas Lahan 

1 Bangka-Belitung 

Lahan yang sudah digunajan  (Ha): 36.790 

Status lahan: Perkebunan Rakyat 

2 Banten 

Lahan yang sudah digunakan (Ha): 1.050 

Status Lahan: Perkebunan Rakyat 

3 Bengkulu  

Lahan yang sudah digunakan (Ha): 7.089 

Status Lahan: Perkebunan Rakyat : 7,089 

4 
Daerah Istimewa 

Yogyakarta  

Lahan yang sudah digunakan (Ha): 61 

Status Lahan: Perkebunan Rakyat 

5 Jambi  

Lahan yang sudah digunakan (Ha): 233 

Status Lahan: Perkebunan Rakyat terdiri dari :233 Ha 

6 Jawa Barat 

Lahan yang sudah digunakan (Ha): 2.787 

Status Lahan: Perkebunan Rakyat 

7 Kalimantan Barat 

Lahan yang sudah digunakan (Ha): 9.416 

Status Lahan: Luas Area Untuk Perkebunan Lada yang 

terdiri dari perkebunan Rakyat:9.416 

8 Kalimantan Tengah 

Lahan yang sudah digunakan (Ha): 2.720 

Status Lahan: Luas Area Perkebunan Lada Terdiri Dari 

Perkebunan Rakyat : 2.720 Ha 

9 Kalimantan Timur  

Lahan yang sudah digunakan (Ha): 13.973 

Status Lahan: Perkebunan Rakyat 

10 Lampung Lahan yang sudah digunakan (Ha): 64.073 

http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=19
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=36
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=17
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=34
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=34
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=15
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=32
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=61
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=62
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=64
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=18
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11 Maluku Utara 

Lahan yang sudah igunakan (Ha): 77 

Status Lahan: Luas Area Perkebunan Lada Terdiri dari 

Perkebunan Rakyat :77 Ha 

12 Sulawesi Barat 

Lahan yang sudah digunakan (Ha): 446 

Status Lahan: Perkebunan Rakyat 

13 Sulawesi Selatan 

Lahan yang sudah digunakan (Ha): 12.582 

Status Lahan: Perkebunan Rakyat  

14 Sulawesi Tengah  

Lahan yang sudah digunakan (Ha): 2.144 

Status Lahan: Perkebunan Rakyat 

16 Sulawesi Utara Lahan yang sudah digunakan (Ha): 711 

17 Sumatera Selatan Lahan yang sudah digunakan (Ha): 11.074 

    Sumber : Direktorat Pengembangan Potensi Daerah BKPM, 2013  

Berdasarkan Tabel 1.1 Bangka Belitung merupakan provinsi yang 

menempati urutan kedua setelah Lampung dalam hal pemanfaatan lahan untuk 

budidaya lada di Indonesia dengan luas 36.790 ha. Produksi lada Bangka Belitung 

secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 

2010 seperti pada tabel 1.2.  

Tabel 1.2  

Produksi Lada di Bangka Belitung 

Produksi 2010 (Ton) 16.416 

Produksi 2009 (Ton) 15.601 

Produksi 2007 (Ton) 15.670 

Produksi 2006 (Ton) 16.292 

Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011 Departemen 

Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan  

 

Berdasarkan Tabel 1.2 produksi lada Bangka Belitung pada tahun 2006 

sebesar 16.292 ton naik menjadi 16.416 ton pada tahun 2010. Sedangkan menurut 

data statistik 2010 Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, komoditas lada di Bangka Belitung menghasilkan 

produksi 18.472 ton dengan produktivitas 1.465 ton/Ha/thn. 

Salah satu Desa yang menghasilkan lada di Kepulauan Bangka Belitung 

adalah Desa Badau. Desa Badau merupakan salah satu dari 43 Desa/Kelurahan 

http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=82
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=76
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=73
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=72
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=71
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=400&ia=16
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yang ada di Kabupaten Belitung dan Ibu Kota dari Kecamatan Badau yang dari 

aspek sejarah merupakan daerah kerajaan pertama di Pulau Belitung. Mayoritas 

penduduk di Desa ini ialah petani dan buruh tani. Penggunaan lahan di Desa 

Badau ini lebih terkonsentrasi untuk perkebunan.  

Sebagaimana pemaparan di atas, Tanaman lada merupakan komoditi yang 

banyak dibudidayakan oleh masyarakat di desa ini. Keberadaan budidaya lada di 

desa Badau yang didukung oleh harga lada yang cukup tinggi akan menambah 

jumlah pendapatan petani.  Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk 

meneliti tentang usaha budidaya lada dengan judul “PROFIL PETANI LADA 

(Piper nigrum L) DI DESA BADAU KECAMATAN BADAU KABUPATEN 

BELITUNG”. 

B. Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalahnya 

kedalam bentuk petanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara pengolahan lahan pertanian lada Desa Badau Kecamatan 

Badau Kabupaten Belitung ? 

2. Bagaimana pendapatan yang diperoleh dari petani lada Desa Badau 

Kecamatan Badau Kabupaten Belitung ? 

3. Bagaimana pendidikan keluarga petani lada Desa Badau Kecamatan 

Badau Kabupaten Belitung ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi cara pengolahan lahan petani lada Desa Badau 

Kecamatan Badau Kabupaten Belitung . 

2. Mengidentifikasi pendapatan yang diperoleh dari petani lada Desa Badau 

Kecamatan Badau Kabupaten Belitung . 

3. Menganalisis pendidikan keluarga petani lada Desa Badau Kecamatan 

Badau Kabupaten Belitung. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengembangan pertanian 

lada khususnya di Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung. 

2. Sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

 


