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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada negara berkembang seperti Indonesia, sektor pertanian merupakan 

sektor yang dominan mempengaruhi perekonomian nasional. Menurut Soekartawi 

dalam Farizi (2016) pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia 

dapat dilihat dari aspek kontribusinya terhadap BPD (Badan Perwakilan Desa), 

penyediaan lapangan kerja, penyediaan penganekaragaman menu makan, 

kontribusinya untuk mengurangi jumlah orang-orang miskin di pedesaan dan 

peranannya terhadap nilai devisa yang dihasilkan dari ekspor. 

Seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Subang Jawa Barat, pertanian 

padi merupakan komoditas utama pertanian dan tumpuan mata pencaharian 

masyarakat di wilayah tersebut. Tanaman padi memegang peranan penting bagi 

perekonomian negara yaitu sebagai bahan untuk mencukupi kebutuhan pokok 

masyarakat maupun sebagai matapencaharian serta sebagai sumber pendapatan petani 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Farizi, 2016).  

Komposisi penduduk angkatan kerja berjumlah 711.978 jiwa dan 

penduduk bukan angkatan kerja 867.040 jiwa. Sekitar 27,5% penduduk 

Kabupaten Subang bekeja di sektor pertanian (Badan Pusat Statistik, 2018). 

Tabel 1 Lapangan pekerjaan utama Kabupaten Subang 

(Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2018) 

No. Lapangan Pekerja Utama Jumlah (jiwa) 

1. Pertanian 195.820 

2. Industri 131,885 

4. Jasa 384,273 

Jumlah 711,978 

 

Potensi sumber daya alam yang baik dan didukung oleh sumber daya 

manusia yang melimpah. Mendorong sektor pertanian Kabupaten Subang menjadi 

tulang punggung perekonomian Kabupaten Subang. Menurut data yang diperoleh 

dari BPS Kabupaten Subang (2018) Kabupaten Subang memiliki areal lahan 
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sawah terluas ketiga di Jawa Barat setelah Indramayu dan Karawang sekaligus 

pula merupakan penyumbang produksi padi terbesar ketiga di Jawa Barat. 

Sektor pertanian menjadi sektor penyumbang terbesar Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) bagi Kabupaten Subang dibanding sektor lainnya. Angka 

ini pun turut mendorong laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan pada 

tahun 2017 mencapai 5,10% sedangkan pada tahun 2018 telah mencapai 4,43% 

dan indeks perkembangan PDRB pada tahun 2017 sebesar 132,46 dan pada tahun 

2018 sebesar 138,33 (Badan Pusat Statistik, 2018). 

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Subang Atas Dasar Harga Berlaku 

Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2014─2018 

(Sumber: BPS Kabupaten Subang) 

No 
Lapangan 

Usaha 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Pertanian, 

kehutanan dan 

perikanan 

7.358.307,6 8.172.521,9 8.864.350,1 9.850.866,3 10.812.241,9 

2 

Pertambangan 

dan 

penggalian 

3.592.490,6 3.327.071,3 3.385 703,3 3.363.897,0 3.493.636,8 

3 
Industri 

pengolahan 
3.197.009,7 3.555.381,4 3.847.860,0 4.110.283,8 4.562.824,7 

4 
Pengadaan 

listrik dan gas 
14.721,5 17.923,5 20.538,7 23.803,3 26.404,6 

5 

Pengadaan air, 

pengelolaan 

sampah, 

limbah dan 

daur ulang 

21.405,8 23.471,4 26.762,3 31.553,1 36.171,8 

6 Konstruksi 2.065.985,8 2.394.310,9 2.543.074,2 2.783.424,7 3.100.334,0 

7 

Perdagangan 

besar dan 

eceran, 

reparasi mobil 

dan sepeda 

motor 

4.056.395,8 4.458.466,9 4.737.815,9 5.090.808,2 5.483.912,1 

8 

Transportasi 

dan 

pergudangan 

885.259,3 1.101.729,4 1.216.200,9 1.333.051,8 1.457.867,7 
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9 

Penyediaan 

akomodasi 

dan makan 

malam 

920.906,6 980.214,4 1.044.026,2 1.176.384,0 1.335.609,8 

10 
Informasi dan 

komunikasi 
619.409,7 695.647,0 799.320,7 918.990,4 1.010.520,6 

11 
Jasa keuangan 

dan asuransi 
1.104.926,9 1.238.173,4 1.401.237,1 1.557.467,3 1.736.160,3 

12 Real estat 267.951,0 284.766,0 303.332,7 336.418,1 373.292,1 

13 
Jasa 

perusahaan 
11.185,3 12.397,4 13.468,3 14.861,1 16.665,6 

14 

Administrasi 

pemerintahan, 

pertahanan 

dan jaminan 

sosial wajib 

1.171.233,1 1.298.205,0 1.366.573,2 1.429.696,3 1.527.643,3 

15 
Jasa 

pendidikan 
812.380,0 938.782,0 1.046.297,7 1.211.816,3 1.389.006,3 

16 Jasa kesehatan 170.847,3 206.073,0 233.167,3 260.361,0 286.946,2 

17 Jasa lainnya 544.857,3 602.788,0 680.481,1 766.096,4 850.001,1 

 
Jumlah 26.815.273,0 29.307.922,9 31.530.209,8 34.259.779,1 37.499 238,9 

 

Hasil produksi sektor pertanian selain menyumbang pendapatan regional, 

produksi sektor pertanian pun menyumbang pendapatan nasional, dalam hal ini 

Produk Domestik Bruto (PDB), namun dalam beberapa tahun terakhir terdapat 

kecenderungan penurunan sumbangan sektor pertanian pada PDB. Seperti yang 

dikemukakan oleh Hermanto dan Gatot S. Hardono (2015): 

“Sektor pertanian selama ini merupakan sektor penyumbang PDB yang 

cukup besar, namun perannya semakin menurun karena pertumbuhan di 

sektor nonpertanian yang relatif lebih cepat dari pertumbuhan sektor 

pertanian. Pada tahun 2014 sumbangan sektor pertanian terhadap PDB 

adalah sekitar 13,38% (sama dengan sumbangan sektor perdagangan besar 

dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor)” 

Meskipun sektor pertanian memberikan sumbangan terhadap pendapatan 

nasional, namun tidak sesuai dengan kesejahteraan petani yang menjadi aktor 

utama dalam sektor pertanian. Seperti data yang dikutip dari 

databooks.katadata.co.id (2018), data Badan Pusat Statistik mencatat Nilai Tukar 
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Petani (NTP) pada Agustus 2018 berada di level 102,56, yang berarti turun 0,49% 

dari posisi akhir 2017. 

Ini mengindikasikan bahwa daya beli (kesejahteraan) petani sepanjang 

tahun ini turun 0,49%. Sementara upah rata-rata riil buruh pertanian pada Agustus 

2018 sebesar Rp 37.863/hari, naik 0,95% dari posisi akhir 2017. Rendahnya upah 

buruh tani, minimnya lahan yang dimiliki, serta harga jual produk pertanian tidak 

menguntungkan para petani membuat indikator kesejahteraan petani belum 

mampu bergerak lebih jauh. 

 

Gambar 1 Indeks Nilai Tukar Petani dan Upah Buruh Pertanian Januari 2014-

Agustus 2018. 

(Sumber: Katadata.co.id. 2019) 

Aspek yang dikaji untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam 

perekonomian adalah pendapatan. Menurut Adisasmita (2013), pendapatan 

mencerminkan standar hidup riil masyarakat. Standar hidup riil masyarakat 

menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa 

pendapatan merupakan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Rendahnya kesejahteraan petani, diakibatkan oleh rendahnya penguasaan 

lahan pertanian oleh petani itu sendiri. Dilansir dari CNN Indonesia (2018) 
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Aliansi Petani Indonesia (API) menilai indikator utama tingkat kesejahteraan 

petani bukan berasal dari harga beras, melainkan masalah penguasaan lahan. 

"Persoalannya memang ada di penguasaan lahan, saat ini ada 14 juta rumah 

tangga petani yang memiliki lahan hanya seluas kurang dari 0,5 hektare (ha),". 

Menurut Dwi Suprastyo (2018), Sensus Pertanian (ST) 2013 menunjukkan 

bahwa 26.14 juta rumah tangga petani (RTP) hanya menguasai lahan rata-rata 

0.89 hektar dan 14.25 juta RTP hanya menguasai lahan kurang dari 0.5 hektar per 

keluarga. Ini menunjukan jika petani Indonesia merupakan petani gurem atau 

petani yang menguasai lahan sempit dan menyebabkan rendahnya tingkat 

kesejahteraan petani. 

Sempitnya penguasaan lahan oleh petani di Kabupaten Subang dapat 

diketahui penyebabnya dari catatan sejarah, menurut informasi yang disadur dari 

alamat situs pemerintah Provinsi Jawa Barat (2017). 

“Saat pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles (1811-1816) konsesi 

penguasaan lahan wilayah Subang diberikan kepada swasta Eropa tahun 

1812 tercatat sebagai awal kepemilikan lahan oleh tuan-tuan tanah yang 

selanjutnya membentuk perusahaan perkebunan Pamanoekan en 

Tjiasemlanden (P en T Lands). Penguasaan lahan yang luas ini bertahan 

sekalipun kekuasaan sudah beralih tangan pemerintah Kerajaan Belanda. 

Lahan yang dikuasai penguasa perkebunan saat itu mencapai 212.900 Ha 

dengan hak eigendom.“ 

Kemudian sampai pada periode 1920-an, tanah partikelir tersebut 

dimanfaatkan penduduk pribumi dengan status tanah hak pakai, tidak ada status 

tanah hak perorangan dan status tanah hak komunal. Pemanfaatan tanah hak pakai 

ini pun dapat diwariskan. Petani yang memanfaatkan tanah hak pakai ini wajib 

membayar pajak kepada tuan tanah melalui demang, besarnya dibedakan menurut 

kelas. Untuk kelas 1 tiap 1 ru (500 ru = 1 bau) pajaknya 8 kati, kelas 2 pajaknya 6 

kati, dan kelas 3 pajaknya 4 kati (Suhendar, 1995). 

Menurut informasi yang dilansir rri.co.id (2019) hampir 50% lahan di 

Kabupaten Subang merupakan tanah peninggalan P en T Lands Belanda yang 

pada tahun 1949 dibeli oleh Pemerintah RI, kemudian lahan tersebut dijadikan 

kawasan hutan yang dikelola Perhutani dan sisanya dijadikan perkebunan yang 

dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN), sisanya lagi diredistribusikan kepada 

masyarakat melalui program reforma agraria. 
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Salah satu upaya yang menjadi kunci dalam melepaskan petani atas 

belenggu feodal yang banyak menguasai lahan-lahan pertanian adalah land reform 

atau dikenal juga dengan istilah reforma agraria. Dalam buku Petani dan 

Penguasa, dengan land reform diatur siapa-siapa yang berhak mempunyai hak 

milik, pembatasan luas minimal dan maksimal luas tanah, pencegahan tanah 

menjadi terlantar dan tanda bukti pemilikan atas tanah (Fauzi, 1999, hal. 100). 

Gagasan land reform telah lama dikenal sebagai salah satu antitesis dari kondisi 

ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah di tengah masyarakat, menuju 

pemerataan struktur pemilikan dan penguasaan tanah (Zakaria, 2018, hal. 9). 

Lahan atau tanah begitu penting artinya bagi manusia untuk meningkatkan 

perekonomian, sebab menurut Gunawan Wiradi (dalam Zakaria, 2018) tanah 

menjadi faktor yang meningkatkan status sosial sekaligus tingkat kesejahteraan, 

baik langsung maupun tidak langsung. Begitu juga menurut Wartaya Winangun 

(dalam Zakaria, 2018) menyebut makna tanah bagi masyarakat umum terdiri dari 

5 makna, yaitu untuk menghasilkan kebutuhan hidup, melangsungkan hidup, 

kawasan lingkungan hidup dan berkembang, pembentuk kreatifitas dan partisipasi 

dan sebagai mata rantai sejarah. 

Selain dapat mengoptimalkan perekonomian masyarakat, reforma agraria 

pun dapat menjadi jalan keluar dari konflik agraria yang sering terjadi. Menurut 

Gunawa Wiradi (2009, hal. 43) reforma agraria adalah anak kandung konflik 

agraria. Artinya, lahirnya gagasan tentang perombakan struktur pemilikan/ 

penguasaan tanah merupakan respon terhadap situasi konflik dalam masalah 

pertanahan. Dalam hal ini Jawa Barat mendapat perhatian khusus, karena menurut 

laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan bahwa Jawa Barat 

masuk ke posisi empat wilayah dengan konflik agraria terbanyak (2012). 

Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, telah mewacanakan program 

land reform atau reforma agraria ini dalam janji politiknya. Seperti yang dikutip 

dalam buku Arahan Staf Kantor Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Kantor Staf Presiden, 2017), 

agenda reforma agraria dimuat dalam dokumen Jalan Perubahan Menuju 

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, “Visi, Misi,dan Program 
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Aksi Joko Widodo – M. Jusuf Kalla” yang diserahkan oleh Calon Presiden dan 

Wakil Presiden Jokowi-JK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Diharapkan dari program reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintah 

Joko Widodo-Jusuf Kalla selain dapat memperbaiki penguasaan, pemilikan dan 

pengelolaan lahan juga meningkatkan kesejahteraan. Kondisi yang diharapkan 

setelah kegiatan-kegiatan prioritas dan program-program prioritas dalam 

pelaksanaan reforma agraria adalah status kesejahteraan masyarakat meningkat, 

yang ditandai dengan: jumlah rumah tangga miskin berkurang, ekosistem 

membaik, dan produktivitas lahan secara bersama dan per kapita meningkat 

(Kantor Staf Presiden, 2017). 

Apakah kebijakan reforma agraria yang telah dilaksanakan di Kecamatan 

Compreng Kabupaten Subang dapat meningkatkan pendapatan petani atau tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan petani? Maka dari itu, penelitian ini bertujuan 

mengidentifikasi pengaruh reforma agraria terhadap pendapatan usahatani. 

Dengan judul penelitian, “Pengaruh Reforma Agraria terhadap Pendapatan 

Usahatani di Kecamatan Compreng Kabupaten Subang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, 

maka peniliti dapat menyimpulkan rumusan masalah berikut, “Bagaimana 

Pengaruh Reforma Agraria terhadap Pendapatan Usahatani di Kecamatan 

Compreng Kabupaten Subang?” Untuk lebih rinci peneliti merumuskan masalah 

untuk dikaji sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh luas lahan terhadap pendapatan usahatani di 

Kecamatan Compreng Kabupaten Subang? 

b. Bagaimana pengaruh status kepemilikan lahan terhadap pendapatan 

usahatani di Kecamatan Compreng Kabupaten Subang? 

c. Bagaimana pengaruh penataan akses terhadap pendapatan usahatani di 

Kecamatan Compreng Kabupaten Subang? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti dan untuk 

memberikan arahan yang jelas pada penelitian “Pengaruh Reforma Agraria 

terhadap Pendapatan Usahatani di Kecamatan Compreng Kabupaten Subang”, 

maka disusun suatu tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Mengetahui pengaruh luas lahan terhadap pendapatan usahatani di 

Kecamatan Compreng Kabupaten Subang. 

b. Mengetahui pengaruh status kepemilikan lahan terhadap pendapatan 

usahatani di Kecamatan Compreng Kabupaten Subang. 

c. Mengetahui pengaruh penataan akses terhadap pendapatan usahatani di 

Kecamatan Compreng Kabupaten Subang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dikaji oleh peneliti dibagi menjadi 2 (dua) bagian 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dipaparkan lebih rinci sebagai 

berikut: 

1.4.1 Secara Teoritis 

a. Penelitian ini dapat mengembangkan kajian disiplin ilmu geografi, 

terutama yang menyangkut geografi manusia, pengembangan pedesaan, 

geografi ekonomi dan geografi pertanian. 

b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan 

sosial masyarakat Indonesia. 

c. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran studi agraria dan 

reforma agraria, terutama sumbangan disiplin ilmu geografi yang dapat 

memberikan corak yang lebih berwarna. 

1.4.2 Secara Praktis 

a. Penelitian ini dapat memberi gambaran kondisi subjek reforma agraria 

pasca program tersebut dilaksanakan di wilayah yang ditetapkan sebagai 

tanah objek reforma agraria. 
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b. Penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah atau lembaga 

terkait pelaksanaan reforma agraria, supaya menjadi bahan evaluasi dan 

rekomendasi program. 

c. Penelitian ini dapat mendorong peneliti lain yang tertarik untuk meniliti 

persoalan reforma agraria, karena saran dan rekomendasi dari akademisi 

menjadi suatu yang bermakna bagi studi ini. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I Pendahuluan berisi tentang penjelasan latar belakang penelitian, 

rumusan masahal, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang penjelasan pengertian, tujuan, 

prinsip, penyelenggaraan dan indikator reforma agraria. Juga pengertian 

pendapatan, klasifikasi, unsur-unsur pokok dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi usahatani. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab III Metodelogi Penelitian berisi tentang penjelasan metode penelitian, 

lokasi, populasi, sampel, pendekatan geografi, variabel penelitian, definisi 

operasional, hipotesis penelitian, desain penelitian, teknik pengambilan 

data, alat, bahan, instrumen penelitian, teknik analisis data, teknik uji 

hipotesis dan kerangka pemikiran penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang penjelasan lokasi penelitian, 

hasil penelitian, variabel penelitian, pengujian instrumen, pengujian data, 

pengujian hipotesis dan analisis pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab V Penutup berisi tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi. 


