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SARI 

 

Gunawan, Catur Indra. 2017. “Pengaruh Luas Panen, Produktivitas, Konsumsi 

Beras, dan Nilai Tukar Petani (NTP) Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten 

Brebes”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing. Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, 

M.Si. 

Kata kunci : Luas Panen, Produktivitas, Konsumsi Beras, NTP, 

Ketersediaan Beras, Ketahanan Pangan. 

Undang-Undang No. 7 tahun 1996, “Pangan merupakan kebutuhan dasar 

manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan 

pembangunan nasional”. Produksi padi di Kabupaten Brebes sudah mencukupi 

penduduknya sendiri, tetapi menurunnya produksi yang disebabkan menurunnya 

luas panen dan produktivitas bisa mengganggu ketahanan pangan, dimana 

memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Anggapan bahwa 

seseorang belum bisa dikatakan makan jika belum makan nasi masih menjadi 

persepsi yang sangat kental di masyarakat Kabupaten Brebes. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui pengaruh luas panen, produktivitas, konsumsi beras, dan 

nilai tukar petani (NTP) secara bersama dan secara parsial terhadap ketahanan 

pangan di Kabupaten Brebes dengan memfokuskan pada ketersediaan beras. 

Metode yang digunakan penelitian ini adalah kuantitatif, dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data sekunder dan informasi yang diperlukan. Variabel 

dependen yang digunakan adalah ketersediaan beras, sedangkan variabel 

independen yang digunakan yaitu luas panen, produktivitas, konsumsi beras, dan 

nilai tukar petani (NTP). Data yang digunakan adaah runtun waktu (time series) 

dengan pendekatan regresi linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan 

program IBM SPSS Statistic 24. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi 

diperoleh hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔untuk luas panen sebesar 9,339, produktivitas 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

sebesar 2,521, konsumsi beras 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar (‒2,110), dan nilai tukar petani 

(NTP) 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar (‒3,119). Pengujian variabel independen luas panen, 

produktivitas, konsumsi beras, dan (NTP) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen ketersediaan beras. Upaya meningkatkan ketahanan 

pangan di Kabupaten Brebes pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan 

kebijakan yang dilakukan atau yang akan dibuat, selain itu perlu memperhatikan 

kesejahteraan petani agar ketahanan pangan Kabupaten Brebes terjaga tanpa ada 

yang dikorbankan. 

  

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Gunawan, Catur Indra, 2017. “The Influence Of Harvest Area, Productivity, 

Rice Consumption, And Farmer Exchange Rate (NTP) On Food Security In 

Brebes Regency.” Final Project. Economic Development. Faculty of Economics. 

State University of Semarang. Advisor Prof. Dr. Sucihatingsih Dian Wisika 

Prajanti, M.Si. 

Keywords: Harvest Area, Productivity, Rice Consumption, Farmer 

Exchange Rate (NTP), Rice Availability, Food Security.  

Law no. 7 of 1996, "Food is a basic human need that fulfillment becomes 

the right of every people of Indonesia in realizing quality human resources to 

carry out national development". Paddy production in Brebes Regency is 

sufficient for its own population, but the decline in production due to declining 

harvested area and productivity can disrupt food security, which has the largest 

population in Central Java. The assumption that a person can not be said to eat if 

not eating rice is still a very strong perception in the community of Brebes 

Regency. The purpose of this research is to know the influence of harvested area, 

productivity, rice consumption, and farmer exchange rate (NTP) together and 

partially to food security in Brebes Regency by focusing on rice availability. 

The method used in this research is quantitative, with data collection 

technique used documentation, that is method done by collecting secondary data 

and information needed. The dependent variable used is the availability of rice, 

while the independent variables used are the area of harvest, productivity, rice 

consumption, and farmer exchange rate (NTP). The data used is time series (time 

series) with multiple linear regression approach. Hypothesis testing using IBM 

SPSS Statistic 24 program. 
The result showed that based on regression analysis, the result of t_count 

for harvested area was 9,339, productivity t_hitung equal to 2,521, rice 

consumption t_count equal to (-2,110), and (NTP) t_count equal to (-3,119). 

Independent variable test of harvested area, productivity, rice consumption, and 

farmer exchange rate (NTP) simultaneously have a significant effect on the 

dependent variable of rice availability. Efforts to increase food security in Brebes 

regency government is expected to pay more attention to the policy undertaken or 

to be made, otherwise it is necessary to pay attention to the welfare of farmers for 

food security in Brebes regency without any sacrifice. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang No. 18 tahun 2012, “Pangan merupakan kebutuhan 

dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia 

dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

melaksanakan pembangunan nasional”. Ketahanan pangan menurut Food and 

Agriculture Organization (2002) dalam Afrianto (2010) adalah kondisi 

tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang baik dalam 

jumlah maupun mutu pada setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif.  

Menurut Gross (2000) dan Weingarter (2004) dalam Suprianto (2015) 

ketahanan pangan terdiri dari empat sub‒sistem atau aspek utama yaitu, 

ketersediaan pangan (food availibility), akses pangan (food acces), 

penyerapan pangan (food utilization), stabilitas pangan (food stability), 

sedangkan status gizi (nutritional status) merupakan outcome ketahanan 

pangan. Stabilitas pangan dalam suatu masyarakat akan terbentuk apabila 

ketiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan 

penyerapan pangan mampu terwujud dan terintegrasi dengan baik. 

Tahun 2000-an, sebelum pemanasan global menjadi suatu isu penting, 

dunia selalu optimis mengenai ketersediaan pangan. FAO memprediksi 

bahwa untuk 30 tahun ke depan, peningkatan produksi pangan akan lebih
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besar dari pada pertumbuhan penduduk dunia. Peningkatan produksi pangan 

yang tinggi itu akan terjadi di negara-negara maju, selain kecukupan pangan, 

kualitas makanan juga akan membaik. 

Prediksi ini didasarkan pada data historis selama dekade 80-an hingga 

90-an yang menunjukkan peningkatan produksi pangan di dunia rata-rata per 

tahun mencapai 2,1%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dunia hanya 

1,6% per tahun. Periode 2000-2015 laju peningkatan produksi pangan 

diperkirakan akan menurun menjadi rata-rata 1,6% per tahun, namun ini 

masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk 

dunia yang diprediksi 1,2% per tahun. Periode 2015-2030 laju pertumbuhan 

produksi pangan diprediksikan akan lebih rendah lagi yakni 1,3% per tahun 

tetapi juga masih lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk dunia sebesar 

0,8% per tahun (Siswono, 2002). 

Masalah kecukupan pangan dunia menjadi isu penting dalam beberapa 

tahun belakangan ini, dan banyak kalangan yakin bahwa dunia sedang 

menghadapi krisis pangan sejak 2007 karena laju pertumbuhan penduduk di 

dunia yang tetap tinggi setiap tahun, sementara di sisi lain lahan yang tersedia 

untuk kegiatan-kegiatan pertanian terbatas, atau laju pertumbuhannya 

semakin kecil, atau bahkan secara absolut cenderung semakin sempit. 

Pandangan ini persis seperti teori Malthus yang memprediksi suatu saat dunia 

akan dilanda kelaparan karena defisit produksi/stok. 
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Menurut teori Malthus jumlah populasi penduduk di suatu negara akan 

meningkat sangat cepat pada deret ukur atau tingkat geometrik 1, 2, 4, 8, 16, 

32, dan seterusnya, karena adanya proses pertambahan hasil yang semakin 

berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, usaha persediaan 

pangan hanya akan meningkat menurut aritmatik 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 

seterusnya oleh karena lahan yang dimiliki setiap anggota masyarakat 

semakin lama semakin sempit maka kontribusi marjinalnya terhadap produksi 

pangan akan semakin menurun (Todaro, 2000) dalam (Hasyim, 2007). 

Penyediaan pangan dan gizi, menjadi perhatian bagi kelangsungan 

hidup sekitar 854 juta penduduk dunia yang tersebar di negara-negara 

berkembang (termasuk Indonesia) sebanyak 820 juta, di negara-negara maju 

9 juta, dan di negara-negara transisi 25 juta (laporan Food and Agriculture 

Organisation, 2007) dalam Afrianto (2010). Kekurangan pangan dapat dilihat 

pada ketersediaan stok pangan dunia dalam dasawarsa terakhir.  

Ketersediaan stok pangan mengalami penurunan. Persediaan pangan 

tahun 1999 dapat memenuhi 116 hari kebutuhan dunia, namun dalam tahun 

2006 terhitung hanya cukup untuk 57 hari. Jenis kebutuhan pokok beras 

misalnya, situasinya lebih mengkhawatirkan, dimana kebutuhan beras secara 

global pada 2025, diperkirakan mencapai 800 juta ton, tetapi kemampuan 

produksinya, kurang dari 600 juta ton per tahun. Kebutuhan pangan dunia 

lebih besar dibanding kemampuan produksi pangan, menjadikan harga-harga 

ragam bahan pangan makin sulit dijangkau masyarakat. Indonesia sebagai 

negara berkembang, patut mencermati keadaan pangan di tingkat global, 
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terlebih masalah ketahanan pangan nasional yang kini diambang posisi rawan 

(Sucihatiningsih, 2013). 

Global Food Security Index (GFSI) disusun oleh The Economist-

Economic Intelligence Unit (EIU) yang mengukur  ketahanan pangan  109 

negara, termasuk Indonesia. Terdapat tiga kategori dalam pembentukan 

indeks ketahanan pangan, yakni : Affordability (keterjangkauan), Availability 

(ketersediaan), dan Quality and Safety (Kualitas dan Keamanan). Global 

Food Security Index 2014 tampak bahwa negara negara maju, khususnya 

negara berpendapatan tinggi, memiliki tingkat ketahanan pangan yang tinggi 

pula. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki tingkat ketahanan 

pangan paling tinggi. Indonesia  berada pada peringkat 72, turun dari tahun 

sebelumnya yang berada di peringkat 66. Tingkat ketahanan pangan 

Indonesia di bawah 5 negara ASEAN, yakni Singapore (5), Malaysia (34), 

Thailand (49), Filipina (65), dan Vietnam (67). 

Ketahanan pangan merupakan isu pokok dalam pemenuhan 

kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, 

sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi 

tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Luas 

wilayah Indonesia secara geografis menjadi penyebab adanya perbedaan 

kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk tanaman 

pangan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah 

juga memengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas  pertani. 
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Pentingnya kebutuhan pangan, tidak ada suatu negara yang dapat 

mempertahankan proses pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa terlebih 

dahulu memecahkan masalah pangan. Pembangunan ekonomi dan sektor 

lainnya tanpa memperhatikan pangan masyarakat yang berada diwilayahnya, 

tujuan dari pembangunan tersebut sulit untuk terealisasi dengan baik bahkan 

mengarah pada kehancuran, dan sia-sialah pembangunan yang dilakukan. 

Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan baik, namun keadaan 

pangannya rawan, bahkan kelaparan dimana-mana belum bisa dikatakan 

sebagai wilayah yang tumbuh dan berkembang. Pembangunan dan 

pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan menjadi syarat mutlak bagi 

mewujudkan pembangunan dan ketahanan nasional. 

Pembangunan sistem ketahanan pangan pada hakekatnya merupakan 

pembangunan yang menitik beratkan pada harmonisasi dari beberapa sub-

sistem yang meliputi sub-sistem sarana sumberdaya, ketersediaan pangan, 

distribusi, konsumsi pangan, kewaspadaan dan penganeka-ragaman pangan, 

serta sub-sistem agribisnis pangan (Susilowati et al., 2005 ; 2006) dalam 

Sucihatiningsih (2013). Pembangunan sub-sistem sarana sumberdaya 

mencakup perencanaan dan pengaturan pembinaan teknologi, sarana produksi 

dan permodalan serta pengembangan dalam kelembagaan tani. Pembangunan 

dalam sub-sistem ketersediaan pangan mencakup penyelenggaraan produksi 

cadangan pangan serta menanggulangi gejolak harga pangan. Pembangunan 

sub-sistem distribusi mencakup penyiapan bahan, koordinasi, pemantauan, 

pengendalian, distribusi pangan serta mengembangkan sarana prasarana 
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distribusi, memantau dan mengevaluasi pengadaan dan cadangan pangan. 

Penyebab salah satu kerawanan pangan terutamanya adalah dari aspek 

produksinya yang relatif berfluktuatif. 

Perkembangan kuantitas penduduk Indonesia membawa dampak pada 

perubahan kebutuhan dan produksi pangan nasional jika dilihat dari konteks 

pangan. Kebutuhan pangan bertambah seiring pertambahan jumlah penduduk. 

Pertambahan kebutuhan pangan menjadi tidak linier mengingat pada saat 

yang bersamaan struktur umur didominasi oleh penduduk usia produktif yang 

memiliki kebutuhan konsumsi lebih besar dibandingkan dengan kelompok 

penduduk usia non-produktif. Berbicara tentang kebutuhan pangan Indonesia, 

komoditi penting ialah padi yang menjadi makanan pokok sebagian besar 

penduduk. 

Produksi padi Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 11,30 juta ton 

gabah kering giling (GKG), meningkat sebanyak 1,65 juta ton (17,14%) 

dibandingkan dengan tahun 2014. Peningkatan angka produksi padi 

dipengaruhi oleh meningkatnya luas panen tanaman padi sekitar 74,88 ribu 

hektar yaitu dari 1,80 juta hektar pada tahun 2014 menjadi 1,88 juta hektar 

pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan luas panen sebesar 4,16%. 

Keadaan ini didukung peningkatan angka produktivitas tanaman padi pada 

tahun 2015 yaitu sebesar 6,68 kuintal per hektar, yang mana pada tahun 2014 

angka produktivitas tanaman padi sebesar 53,57 kuintal per hektar naik 

menjadi 60,25 kuintal per hektar pada tahun 2015 (BPS Jateng. 2016). 
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Gambar 1.1 Peta Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2015 

Sumber : Departemen Pertanian dan World Food Programme (WFP) 

Departemen Pertanian dan World Food Programme (WFP) 

mengeluarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia atau A Food 

Security and Vulnerability Atlas of Indonesia (FSVA), diadakannya program 

ini selain bertujuan untuk memetakan ketahanan dan kerentanan pangan yang 

mencakup 346 kabupaten di 32 provinsi di Indonesia. Peta kerentangan 

terhadap kerawanan pangan tahun 2015, masih terlihat di Jawa Tengah masih 

terdapat daerah prioritas 5 berjumlah 85 Kabupaten dimana salah satunya 

Kabupaten Brebes, hal ini berarti ketahanan pangan Kabupaten Brebes 

mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kabupaten Brebes 
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adalah kabupaten terakhir yang mendapatkan status kabupaten sangat tahan 

pangan di Jawa Tengah yaitu pada tahun 2012 (Sumber : BKP Jateng). 

Kabupaten Brebes mempunyai luas  wilayah sebesar 1.662,96 𝑘𝑚2, dari 

17 Kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Tahun 2015, luas tanah sawah sebesar 

627,03 𝑘𝑚2, (37,70%) dan luas tanah bukan sawah sebesar 1.035,93 𝑘𝑚2, 

(62,30%). Sebagian besar luas tanah sawah merupakan sawah berpengairan 

46.087 ha (73,50%), sedangkan sisanya 

(26,50%) merupakan sawah tadah hujan (Sumber : BPS Kab. Brebes 2016). 

Kabupaten Brebes sebagai salah satu penyangga pangan yaitu beras 

provinsi Jawa Tengah mempunyai tingkat produksi padi yang berfluktuasi 

dari waktu ke waktu. Produksi padi pada dasarnya merupakan hasil kali luas 

panen padi dengan produktivitas padi per hektar lahan, sehingga seberapa 

besar produksi tergantung berapa luas panen pada tahun tersebut atau berapa 

tingkat produktivitasnya. Luas lahan yang tersedia bersifat tetap, bahkan 

cenderung berkurang karena pengalihan fungsi lahan pertanian ke non 

pertanian. Luas panen padi di Kabupaten Brebes rata‒rata 557.535 ha/tahun 

(BPS Kab. Brebes 2016), dan luas ini bervariasi dari tahun ke tahun karena 

lahan yang ada digunakan untuk berbagai komoditas. Tingkat produktivitas 

per satuan luas, merupakan cerminan tingkat penerapan teknologi usaha tani, 

baik penggunaan bibit, luas lahan, tenaga kerja, dan pemupukan atau 

perawatan. 
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Luas panen padi merupakan agregasi luas panen padi sawah dan luas 

panen padi ladang (Suprianto, 2015). Luas panen padi di Kabupaten Brebes 

yang telah diakumulasikan berdasarkan total seluruh hasil produksi padi dari 

seluruh wilayah pertanian di Kabupaten Brebes. Luas panen merupakan ukur 

dalam melihat tingkat produksi beras yang dihasilkan Kabupaten Brebes, 

karena luas panen padi secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produksi 

beras. Bertambah atau berkurangnya luas panen padi akan mempengaruhi 

ketersediaan beras. 

Luas panen yang tersedia umumnya sangat sempit dan terbatas. 

Sempitnya luas panen tentu saja berimplikasi pada terbatasnya hasil panen 

yang diperoleh. Hasil produksi yang sedikit atau tidak maksimal maka akan 

mengakibatkan ketersediaan bahan pangan menurun. Kurang maksimalnya 

produktivitas panen padi juga dapat menyebabkan menurunnya hasil produksi 

dan mempengaruhi ketersediaan bahan pangan suatu daerah itu sendiri. 
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Grafik 1.1 Luas Panen (ha), Produktivitas (ton∕ha) dan Produksi Padi (ton) 

Kab. Brebes Tahun 2008−2015 

Sumber: BPS Kabupaten Brebes 2016 diolah 

Grafik 1.1 diatas menunjukkan luas panen padi di Kabupaten Brebes 

dalam kurun waktu 2008-2015 mengalami peningkatan seluas 15.990 ha, 

sehingga luas panen padi tahun 2015 seluas 102.347 ha. Peningkatan luas 

panen tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil produksi padi 

dan untuk menjaga kestabilan ketersediaan beras, karena beras merupakan 

kebutuhan pokok manusia. 

Masalah yang dihadapi Kabupaten Brebes adalah penurunan luas 

panen, dapat dilihat luas panen padi di Kabupaten Brebes dalam periode 

2010-2015 dengan luas panen terkecil terdapat pada tahun 2008 dengan luas 

86.357 ha. Penurunan luas panen disebabkan karena berbagai faktor, seperti 

pembangunan yang menggunakan lahan pertanian menjadi lahan non 

pertanian karena peningkatan jumlah penduduk setiap tahun yang 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produksi (ton) 518,181526,343568,324595,058532,510612,641571,505591,179

Produktivitas (ton∕ha) 60.00 57.59 60.74 65.19 58.57 60.21 57.29 57.76
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menyebabkan permintaan terhadap lahan perumahan, infrastruktur, 

pengembangan industri dan lain-lain meningkat. 

Produktivitas padi tiap tahun di Kabupaten Brebes berfluktuasi, bahkan 

dari grafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa tahun 2011 menjadi yang tertinggi 

produktivitasnya dengan 65,19 ton/ha, sedangkan produktivitas terendah 

terjadi di tahun 2014 sebesar 57,29 ton/ha. Data tersebut memperlihatkan 

bahwa cara dan teknologi yang digunakan untuk bercocok tanam tiap tahun 

tidak jauh berbeda dan belum stabil, sehingga hasil produksi padi per hektar 

terus berfluktuasi. 

Penurunan produktivitas padi yang terjadi merupakan masalah yang 

serius, karena dapat mempengaruhi produksi padi dan akan berakibat pada 

ketersediaan beras Kabupaten Brebes sendiri. Grafik 1.1 menunjukkan pada 

periode 2008−2015 mengalami empat kali hasil produktivitas dibawah 2008, 

hal ini akan semakin buruk jika terjadi di tahun selanjutnya. 

Isu strategis yang saat ini pembangunan ketahanan pangan yaitu belum 

optimalnya produksi bahan pangan akibat alih fungsi lahan pertanian ke non 

pertanian, belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk 

menghubungkan produsen dengan konsumen, dan masih rendahnya 

penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. 

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman  terhadap pencapaian 

ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi  

yang   serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta  kesejahteraan  

masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada 
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lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang 

diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan  

pertanianmelalui  pencetakan  lahan  pertanian baru yang potensial. Dilihat 

dalam hal ganti rugi atas atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari 

sudut harga lahan yang dialih fungsikan belum memperhatikan  seberapa  

investasi atas  lahan  yang  ada (BKP, 2014) dalam Sitohang (2015). 

Pembangunan di segala bidang merupakan arah dan tujuan kebijakan 

pemerintah. Hakikat sosial dari pembangunan itu sendiri adalah upaya 

peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Kabupaten Brebes. 

Penduduk Kabupaten Brebes sebagian besar masih menggantungkan 

hidupnya pada sektor pertanian, maka sangat diharapkan sektor pertanian ini 

dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu 

meningkatkan pendapatan para petani dan mampu mengentaskan kemiskinan. 

Salah satu proksi indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani 

adalah nilai tukar petani. 

Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman padi Desember 2015 mengalami 

penurunan 0,20%, yaitu dari posisi 102,05 menjadi 101,93. Hal ini 

disebabkan karena perubahan indeks harga yang diterima petani (It) lebih 

rendah dibandingkan dengan perubahan indeks harga yang dibayar petani 

(Ib). It mengalami kenaikan 0,11%, dari posisi 124,98 pada bulan November 

2015 menjadi 126,04 pada bulan Desember 2015, sementara Ib mengalami 

kenaikan 0,31%, dari posisi 122,47 menjadi 125,57 (BPS Kab. Brebes, 2016). 

Semakin kecil indeks nilai tukar petani maka akan semakin besar jumlah 
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produk yang dipasarkan agar dapat membeli barang-barang lain yang tidak 

diproduksinya, sehingga ketersediaan beras/pangan di pasar menjadi 

meningkat. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kebutuhan manusia akan pangan tidak bisa ditahan dan sampai saat ini 

masih tetap merupakan salah satu masalah yang harus diatasi. Bertambahnya 

jumlah penduduk maka secara otomatis akan terjadi peningkatan kebutuhan 

akan pangan. Manusia butuh makan untuk mempertahankan dan melanjutkan 

hidupnya. 

Keterbandingan dengan Kabupaten lain di Jawa Tengah, jumlah 

penduduk Kabupaten Brebes tahun 2015 menurut data dari BPS sebesar 

5,27% yang merupakan wilayah dengan penduduk terbesar mencapai 

angka 1.781.379 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 1.663,39 𝑘𝑚2. Kondisi 

ini tentu saja akan menimbulkan efek lain yang kurang baik dalam kehidupan 

bermasyarakat seperti terganggunya ketahanan pangan. 

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan 

pembangunan nasional. Dari sisi produksi peningkatan ketahanan pangan 

tersebut diupayakan melalui peningkatan produksi beras terutama yang 

dihasilkan dari lahan sawah. Pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan 

tersebut adalah bahwa beras merupakan bahan pangan pokok penduduk yang 

memiliki sumbangan paling besar terhadap konsumsi kalori dan protein 

(SUSENAS, 1999  dalam Irawan,  2005). Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Lantarsih, dkk. (2011) dalam Sitohang (2015) yaitu beras merupakan bahan 
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pangan pokok bagi sebagian masyarakat Indonesia. Kecukupan ketersediaan 

beras pada tingkat nasional maupun regional menjadi prasyarat bagi 

terwujudnya ketahanan  pangan nasional. 

Darwanto (2005) menggambarkan bahwa ketahanan pangan sangat 

tergantung dari ketersediaan stok beras yang bisa disediakan secara nasional. 

Beras dapat digolongkan menjadi komoditas subsisten karena produk yang 

dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga 

produsen atau petani dan selebihnya untuk dijual ke pasar. 

Pangan beras mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

pemantapan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan stabilitas politik 

nasional, dalam hal ini perlu ditingkatkan pembangunannya, strategi 

pembangunan tanaman pangan beras yang ditempuh selama ini adalah 

pembangunan irigasi teknis, pemberantasan hama dan penyakit pasca panen. 

Luas panen padi yang terbatas dan produktivitas padi yang belum 

maksimal, tentu saja berimplikasi pada terbatasnya hasil panen yang 

diperoleh. Hasil produksi padi yang sedikit atau tidak maksimal maka akan 

mengakibatkan keuntungn petani tidak dapat maksimal dan ketersediaan 

beras menurun. 

Bertambahnya penduduk suatu daerah, maka semakin banyak pula 

pangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh 

penduduk. Permasalahan ketahanan pangan telah melanda Kabupaten Brebes. 

Peningkatan produksi padi di Kabupaten Brebes dapat mengimbangi 
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peningkatan konsumsi penduduk, namun beberapa tahun terakhir produksi 

padi di cenderung mengalami penurunan. 

 

Grafik 1.2 Produksi Padi (ton) dan Konsumsi Beras (ton) Kab. Brebes Tahun 

2008−2015 

Sumber: BPS Kabupaten Brebes 2016 diolah 

Grafik 1.2 diatas dapat dilihat produksi padi di Kabupaten Brebes 

dalam kurun waktu 2008−2015 sangat berfluktuasi, Tahun 2013 merupakan 

produksi padi tertinggi sebesar 1225282 ton, dimana pada tahun 2008 hanya 

sebesar 989.060 ton yang merupakan produksi terkecil periode tersebut. 

Produksi padi di Kabupaten Brebes sudah mencukupi untuk 

penduduknya sendiri, akan tetapi menurunnya produksi padi yang disebabkan 

karena menurunnya luas panen dan produktivitas bisa mengganggu ketahanan 

pangan, dimana memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah 

sebesar 1.781.379 jiwa dan terus mengalami peningkatan. Dibutuhkanya 

pasokan bahan pangan yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan. 

Perilaku konsumsi beras penduduk juga menjadi perhatian, anggapan bahwa 
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seseorang belum bisa dikatakan makan jika belum makan nasi masih menjadi 

persepsi yang sangat kental di masyarakat. 

Grafik 1.2 menunjukkan konsumai beras di Kabupaten Brebes terus 

berfluktuasi. Konsumsi beras tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebanyak 

181.605 ton dan konsumsi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 156.475 

ton. 

Grafik 1.2 diatas dapat diihat bahwa jumlah konsumsi beras penduduk 

Kabupaten Brebes masih terhitung tinggi, tidak ada angka perubahan jumlah 

konsumsi yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Pola konsumsi beras di Kabupaten Brebes yang sudah terbentuk selama 

bertahun-tahun, sehingga tidak akan terjadi perubahan yang signifikan dalam 

jumlah konsumsi beras. 

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 

tentang pangan, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan dan 

menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup, bermutu dan bergizi layak, 

aman dan merata serta terjangkau oleh setiap rumahtangga. Berdasarkan latar 

belakang diatas, Kabupaten Brebes sangat menarik untuk dijadikan objek 

penelitian dan membuat peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Luas 

Panen, Produktivitas, Konsumsi Beras, dan Nilai Tukar Petani 

Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Brebes” yang mana dalam 

penelitian ini fokus pada ketersediaan beras sebagai proksi ketahanan pangan. 
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1.3  Cakupan Masalah 

Cakupan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan masalah dan 

variabel yang telah dimunculkan di latar belakang penelitian. Penelitian ini 

fokus pada kemampuan variabel independen yang digunakan untuk 

menganalisis dugaan adanya pengaruh terhadap ketersediaan beras yang 

merupakan proksi dari ketahanan pangan di Kabupaten Brebes. 

1.4  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan 

masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh luas panen terhadap ketersediaan beras di 

Kabupaten Brebes ? 

2. Bagaimana pengaruh produktivitas terhadap ketersediaan beras di 

Kabupaten Brebes ? 

3. Bagaimana pengaruh konsumsi beras terhadap ketersediaan beras di 

Kabupaten Brebes ? 

4. Bagaimana pengaruh nilai tukar petani (NTP) terhadap ketersediaan 

beras di Kabupaten Brebes ? 

5. Bagaimana pengaruh luas panen, produktivitas, konsumsi beras, dan 

nilai tukar petani (NTP) secara bersama terhadap ketersediaan beras di 

Kabupaten Brebes ? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh luas panen terhadap ketersediaan beras di 

Kabupaten Brebes. 

2. Menganalisis pengaruh produktivitas terhadap ketersediaan beras di 

Kabupaten Brebes. 

3. Menganalisis pengaruh konsumsi beras terhadap ketersediaan beras di 

Kabupaten Brebes. 

4. Menganalisis pengaruh nilai tukar petani (NTP) terhadap ketersediaan 

beras di Kabupaten Brebes. 

5. Menganalisis pengaruh luas panen, produktivitas, konsumsi beras, dan 

nilai tukar petani (NTP) secara bersama terhadap ketersediaan beras di 

Kabupaten Brebes. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa:  

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan penelitian ini menjadi tambahan refrensi atau rujukan 

mengenai pengaruh luas panen, produktivitas, konsumsi beras, dan 

nilai tukar petani terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Brebes. 
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2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah dan pelaku pertanian sebagai bahan pertimbangan dan 

acuan untuk menjadikan ketahanan pangan Kabupaten Brebes 

semakin baik. 

1.7 Orisinalitas Penelitian 

Ada beberapa kebaruan pada penelitian ini yaitu: 

1. Judul antar penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu. 

2. Tahun penelitian ini lebih baru dari penelitian  terdahulu. 

3. Objek penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. 

4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan 

penelitian terdahulu. 

5. Penelitian ini memiliki tujuan dan saran yang lebih komplek dari 

penelitian terdahulu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori    

Landasan teori merupakan penjabaran dari teori-teori yang terkait 

dengan variabel-variabel penelitian yang diperoleh dari sumber tertulis yang 

dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik permasalahan 

yang dimunculkan. 

2.1.1 Konsep Ketahanan Pangan 

Pengertian pangan sendiri memiliki dimensi yang luas. Mulai dari 

pangan yang esensial bagi kehidupan manusia yang sehat dan produktif 

(keseimbangan kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, dan zat 

esensial lain), serta pangan yang dikonsumsi atas kepentingan sosial dan 

budaya, seperti untuk kesenangan, kebugaran, kecantikan dan sebagainya. 

Pangan tidak hanya berarti pangan pokok, dan jelas tidak hanya berarti beras, 

tetapi pangan yang terkait dengan berbagai hal lain. 

Undang-Undang No. 18 tahun 2012, “Pangan merupakan kebutuhan 

dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia 

dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

melaksanakan pembangunan nasional”. Ketahanan pangan menurut Food and 

Agriculture Organization, (2002) dalam Afrianto (2010) adalah kondisi 

tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang baik dalam 

jumlah maupun mutu pada setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
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Menurut Gross (2000) dan Weingarter (2004) dalam Suprianto (2015) 

ketahanan pangan terdiri dari empat subsistem atau aspek utama yaitu : 

 

Gambar 2.1 Sub Sistem Ketahanan Pangan 

Sumber : USAID (1999) dan Weingarter (2004) dalam Suprianto (2015) 

 

1. Ketersediaan pangan (food availability) yaitu ketersediaan pangan 

dalam jumlah cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu 

negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan 

pangan maupun bantuan pangan.  
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Gambar 2.2 Sub Sistem Ketersediaan Pangan 

Sumber : Patrick Webb and Beatrice Rogers (2003) dalam Suprianto (2015) 

2. Akses pangan (food access) yaitu kemampuan semua rumahtangga 

dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh 

pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh 

dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan 

pangan. Akses rumahtangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, 

fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, 

kesempatan kerja dan harga. akses fisik menyangkut tingkat isolasi 

daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial 

menyangkut tentang preferensi pangan. 
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Gambar 2.3 Sub Sistem Akses Pangan 

Sumber : Patrick Webb and Beatrice Rogers (2003) dalam Suprianto (2015) 

3. Penyerapan pangan (food utilization)  yaitu penggunaan pangan untuk 

kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air 

dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari penyerapan pangan 

tergantung pada pengetahuan rumahtangga/individu, sanitasi dan 

ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gizi 

dan pemeliharaan balita. 
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Gambar 2.4 Sub Sistem Penyerapan Pangan 

Sumber : Patrick Webb and Beatrice Rogers (2003) dalam Suprianto (2015) 

4. Stabilitas pangan (food stability) merupakan dimensi waktu dari 

ketahanan pangan yang terbagi dalam kerawanan pangn kronis 

(chronic food insecurity) dan kerawanan pangan sementara (transitory 

food insecurity). Kerawanan kronis adalah ketidak mampuan untuk 

memperoleh kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawanan 

pangan sementara adalah kerawanan pangan yang terjadi secara 

sementara yang diakibatkan karena masalah kekeringan, banjir, 

bencana, maupun konflik sosial. 
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5. Status gizi (Nutritional Status) adalah outcome ketahanan pangan 

yang merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang. Umumnya 

status gizi ini diukur dengan angka harapan hidup, tingkat gizi balita 

dan kematian bayi.  

Menurut Sadikin dan Panggih (2008) dan Hasyim (2007), faktor-faktor 

yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah : 

a) Stok Beras 

Jumlah beras yang dapat disimpan setiap tahun dapat menjadi salah 

satu indikator ketahanan pangan. Semakin banyak beras yang dapat 

disimpan oleh suatu daerah, maka ketahanan pangan di daerah 

tersebut semakin baik. Menurut Bulog, tersedianya kebutuhan beras 

minimal untuk 3 bulan ke depan disuatu daerah, menjadi indikasi 

bahwa daerah tersebut dikatakan tahan pangan. Beras yang dapat 

disimpan berasal dari surplus produksi dalam negeri maupun impor 

dari negara lain. 

b) Luas Panen Padi 

Pertanian adalah sektor terbesar dalam hampir setiap ekonomi negara 

berkembang. Sektor ini menyediakan pangan bagi sebagian besar 

penduduknya, memberikan lapangan kerja bagi hampir seluruh 

angkatan kerja yang ada, menghasilkan bahan mentah, bahan baku 

atau penolong bagi industri dan menjadi sumber terbesar penerimaan 

devisa.  
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Luas lahan pertanian akan mempengaruhi skala usaha, dan pada 

akhirnya skala usaha ini akan mempengaruhi efisien atau tidaknya 

suatu usaha pertanian. Sering dijumpai makin luas areal panen yang 

dipakai untuk pertanian akan semakin tidak efisien lahan tersebut. 

Sebaliknya luas areal panen yang sempit, upaya pengusaha terhadap 

penggunaan faktor produksi semakin baik, penggunaan tenaga kerja 

yang tercukupi dan tersedianya modal yang tidak terlalu besar 

sehingga usaha pertanian yang seperti ini sering lebih efisien. 

Meskipun demikian luas areal panen yang terlalu kecil cenderung 

menghasilkan usaha yang tidak efisien. 

c) Produktivitas Lahan Padi 

Keahlian ataupun wawasan tentang pertanian menjadi faktor yang 

sangat mempengaruhi produktivitas suatu lahan. Semakin 

berpendidikan petani-petani di suatu wilayah maka keberhasilan 

produksi akan semakin meningkat. Pengetahuan tentang bagaimana 

pemilihan bibit, pemupukan, irigasi dan perawatan terhadap hama 

akan meningkatkan produktivitas suatu lahan. Menigkatnya 

produktivitas lahan akan meningkatkan produksi panen padi. 

d) Jumlah Konsumsi Beras per Kapita 

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang menerapkan 

diversifikasi pangan yang diharapkan dapat mengurangi jumlah 

konsumsi beras. Ketergantungan yang sangat besar terhadap beras 

telah menggusur budaya makan pangan lokal yang beragam dan sudah 
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teruji sejarah dan berlangsung berabad-abad. Sebesar 95% perut 

penduduk indonesia sangat tergantung pada makanan yang bernama 

nasi, sumbangan beras terhadap energi dan protein masih sangat 

tinggi, yaitu lebih dari 55%. Ketergantungan tersebut membuat upaya 

diversifikasi pangan menjadi terkendala. 

e) Harga Beras 

Upaya meningkatkan produktivitas, pemerintah membuat kebijakan 

terhadap harga beras yaitu Harga Pembelian Pemerintah (HPP). 

Kebijakan tersebut bertujuan agar petani padi merima harga gabah 

yang layak, sehingga mereka menerima insentif untuk meningkatkan 

produktivitas. Penetapan HPP berdasarkan pertimbangan agar petani 

dapat menerima marjin keuntungan minimal 28% dari harga yang 

diterima. 

Ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, 

maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai 

penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu 

kewaktu. Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan 

pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi 

produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan 

dan mengembangkan lahan produktif (Badan Ketahanan Pangan, 2013) dalam 

Sitohang (2015). 
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Darwanto (2005) menggambarkan bahwa ketahanan pangan sangat 

tergantung dari ketersediaan stok beras yang bisa disediakan secara nasional. 

Beras dapat digolongkan menjadi komoditas subsisten karena produk yang 

dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga 

produsen atau petani dan selebihnya untuk dijual ke pasar.  

Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi 

jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, 

maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Banyak indikator yang 

digunakan untuk mengukur ketahanan pangan suatu daerah salah satunya 

adalah indikator ketersediaan pangan. Penelitian ini fokus pada ketersediaan 

pangan yaitu beras. Ketersediaan beras dalam penelitian ini adalah proksi dari 

ketahanan pangan. 

2.1.2 Ketersediaan Beras 

Ketersediaan beras adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam 

negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber 

utama tidak dapat memenuhi kebutuhan (Undang-Undang No. 18 tahun 

2012).  Rasio ketersediaan beras adalah angka perbandingan dari jumlah 

produksi dan konsumsi beras (Afrianto, 2010). Kesimpulannya ketersediaan 

beras adalah banyaknya beras yang berasal dari gabah kering giling menjadi 

produksi beras. 

2.1.3 Luas Panen 

Menurut Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, luas panen adalah luas 

tanaman (padi) yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. 
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Luas lahan adalah besarnya areal tanam yang digunakan petani untuk 

melakukan usahatani padi selama satu kali musim tanam yang diukur dalam 

satuan hektar (ha). Luas panen adalah jumlah areal sawah yang dapat 

memproduksi beras setiap tahunnya (Afrianto, 2010). 

Luas lahan garapan adalah jumlah seluruh lahan garapan sawah yang 

diusahakan petani. Luas  lahan berpengaruh terhadap produksi padi  dan 

pendapatan petani. Sesuai dengan pendapat Soekartawii (1990 :  4) dalam 

Sucihatiningsih (2013) bahwa semakin luas lahan garapan yang diusahakan 

petani, maka akan semakin besar produksi yang dihasilkan dan pendapatan 

yang akan diperoleh bila disertai dengan pengolahan lahan yang baik.  

Luas panen padi merupakan agregasi luas panen padi sawah dan luas 

panen padi ladang (Suprianto, 2015). Luas panen padi di Kabupaten Brebes 

yang telah diakumulasikan berdasarkan total seluruh hasil produksi padi dari 

seluruh wilayah pertanian di Kabupaten Brebes. Luas panen merupakan ukur 

dalam melihat tingkat produksi beras yang dihasilkan Kabupaten Brebes, 

karena luas panen padi secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produksi 

beras. Bertambah atau berkurangnya luas panen padi akan mempengaruhi 

ketersediaan beras. Kesimpulannya luas panen padi merupakan keseluruhan 

dari luas panen padi sawah dan luas panen padi ladang yang dapat diambil 

hasilnya dalam satu periode atau satu tahun. 

Sektor pertanian menjadi sektor yang paling dominan di Kabupaten 

Brebes. Alih fungsi lahan pada dekade terakhir menjadi salah satu isu penting 

dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian dan pedesaan. Tanah 
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merupakan sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ketersediaan 

beras. Hal ini dikarenakan tanah merupakan tempat berjalannya produksi bagi 

pertanian padi. Lahan yang digunakan untuk pertanian semakin berkurang 

setiap tahunnya. Berkurangnya lahan ini diakibatkan jumlah penduduk yang 

semakin meningkat dan membutuhkan lahan untuk pemukiman. 

Konversi lahan dilakukan dengan mengganti lahan pertanian dengan 

lahan pemukiman. Pertambahan jumlah penduduk juga akan meningkatkan 

kebutuhan pangan. Ketersediaan beras akan berkurang dikarenakan lahan 

untuk pertanian sudah dikonversi menjadi lahan pemukiman ditambah lagi 

dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Kompetisi diantara 

berbagai kepentingan terhadap lahan makin ketat. Atas nama pembangunan 

seringkali lahan pertanian yang menjadi korban atau dikorbankan. 

2.1.4 Produktivitas 

Produktivitas tanah pertanian sangat berbeda-beda baik diukur dalam 

bentuk keluaran kasar per hektar, yang disebut “hasil” atau “hasil per hektar, 

dimana keluaran dari kedua bidang tanah itu dibandingkan, dengan semua 

masukan faktor yang identik atau setelah dikurangi dengan kontribusi dari 

masukan-masukan lainnya (Kartasapoetra dkk, 1988). 

Menurut Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, produktivitas 

merupakan produksi setiap jenis komoditas per luas panen dalam satuan 

hektar. Rata-rata produksi per hektar untuk komoditas padi dalam bentuk 

gabah kering panen per satuan luas panen bersih. Produktivitas lahan adalah 
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rata-rata jumlah beras yang dapat dihasilkan dari 1 hektare lahan per tahun 

(Afrianto, 2010). 

2.1.5 Teori Vadimicum 

Vadimicum pertanian (1980:47) dalam Firdauzi (2013) disebutkan 

bahwa produksi padi pada dasarnya tergantung pada dua variabel yaitu luas 

panen dan hasil per hektar, dengan pengertian bahwa produksi dapat 

ditingkatkan jika luas panen mengalami peningkatan atau produktivitas per 

satuan luas yang harus ditingktkan. Produktivitas dari faktor-faktor produksi 

dapat dicerminkan dari produk marginal. 

Produk marginal adalah tambahan produksi yang diperoleh sebagai  

akibat dari adanya penambahan kuantitas faktor produksi yang dipergunakan. 

Produk marginal dapat berada pada posisi law of diminishing returns, yaitu 

penurunan tingkat penambahan hasil karena adanya penambahan input 

variabel. Posisi law of increasing returns, yaitu hukum pertambahan hasil 

produksi yang semakin besar. Semakin banyak faktor produksi yang dipakai 

produksinya semakin meningkat. Terdapat skala pertambahan hasil yang  

konstan diantara kedua posisi tersebut (Sukirno,2015). 

Teori Vadimicum dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan 

pengaruh luas panen dan hasil per hektar terhadap ketahanan pangan di 

Kabupaten Brebes. Meningkatnya luas panen atau meningkatnya hasil per 

hektar dapat meningkatkan hasil produksi padi, sehingga ketersediaan beras 

akan meningkat dan ketahanan pangan suatu daerah akan terjaga. 
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Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang dapat ditunjukkan 

melalui hubungan antara kurva TPP (Total Physical Product), MPP 

(Marginal Physical Product) dan APP (Average Physical Product). TPP 

adalah kurva yang menunjukkan tingkat produksi total pada berbagai 

penggunaan input variabel (input lainnya dianggap tetap). Kurva MPP adalah 

kurva yang menunjukkan tambahan output sebagai akibat dari tambahan satu 

unit input variabel pada berbagai tingkat penggunaan input variabel (Sukirno, 

2015). 

 

Gambar 2.5 Kurva TPP,MPP dan APP 

Sumber : Sukirno, 2015 

 



33 
 

 
 

Gambar 2.5 menunjukkan kurva hasil produksi total (TPP) yang 

bergerak dari titik origin menuju titik A,B,C. Sumbu X mencerminkan input 

variabel yang efek tambahannya diteliti, dan sumbu Y mencerminkan hasil 

produksi rata-rata (APP) dan (MPP). Pada gambar, saat kurva TPP mulai 

berubah arah pada titik A (Inflection Point) maka kurva MPP mencapai titik 

maksimum. Inilah batas hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang mulai 

berlaku. Sebelah kiri titik B, kenaikan hasil masih bertambah tetapi di sebelah 

kanan titik B, kenaikan hasil itu semakin menurun. Titik B adalah titik 

dimana garis atas kurva TPP mempunyai arah (slope) yang paling besar. Titik 

ini menunjukkan hasil produksi rata-rata APP mencapai hasil maksimum 

yang juga merupakan titik dimana kurva MPP memotong sumbu X. 

Gambar kurva 2.5 diatas dapat dibuat tiga bagian atau tahapan, dimana 

tahapan pertama menunjukkan daerah produksi yang terletak antara titik 0 

dan titik B. Pada tahap ini kurva APP akan terus meningkat jika penggunaan 

input variabel ditambah. Kurva APP terletak di bawah kurva MPP. Elastisitas 

produksi pada tahap ini adalah Ep >1. Hal ini berarti bahwa  penambahan 

faktor produksi sebesar satu persen akan menyebabkan kenaikan hasil 

produksi sebesar lebih dari satu persen. Penggunaan faktor produksi seperti 

pada tahap ini, maka penggunaan faktor produksi dikatakan tidak rasional 

selama Ep>1 karena jika penggunaan input ditambah maka penambahan 

output total yang dihasilkan akan lebih besar daripada penambahan 

penggunaan input itu sendiri. Adanya penambahan input di daerah ini akan 

selalu menambah output dan jika hal itu dirasakan lebih menguntungkan. Jika 
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input tersebut terus ditambah, pada saat TPP mulai berubah arah, yaitu pada 

titik A yang disebut  Inflection Point, maka kurva MPP mencapai puncaknya. 

Titik A merupakan titik awal dimana The Law Of Diminishing Return mulai 

berlaku. 

Tahap kedua daerah antara titik B dan C. Pada daerah ini kurva APP 

mulai menurun, kurva MPP juga menurun tetapi masih di daerah positif, dan 

kurva APP di atas kurva MPP. Daerah ini disebut daerah yang rasional, 

karena adanya penambahan penggunaan input variabel masih dapat 

meningkatkan output, walaupun dengan persentase kenaikan yang sama atau 

lebih kecil dari kenaikan input variabel yang digunakan. Hal ini ditunjukkan 

oleh besarnya elastisitas produksi yang berada antara 0 dan 1 (0<  Ep  <1), 

yang berarti dengan penambahan faktor produksi sebesar satu persen akan 

mengakibatkan kenaikan produksi yang kurang dari satu persen tetapi lebih 

besar daripada 0. 

Tahap yang ketiga menunjukkan daerah produksi disebelah titik C yang 

ditunjukkan dengan menurunnya kurva APP dan MPP menjadi negatif. Kurva 

TPP pada daerah ini juga mulai menurun, dan daerah ini juga disebut daerah 

titik irasional karena elastisitas produksi negatif (Ep<0). Elastisitas negatif 

berarti jika ada penambahan input sebesar satu persen, maka justru akan 

menurunkan hasil produksi. 

2.1.6 Konsumsi Beras 

Beras merupakan komoditas yang penting karena merupakan kebutuhan 

pangan pokok yang setiap saat harus dapat dipenuhi. Kebutuhan pangan 
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pokok perlu diupayakan ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, mutu 

yang baik, aman dikonsumsi, dan mudah diperoleh dengan harga yang 

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Konsumsi merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan 

barang/jasa. Sukirno (2015) menyatakan bahwa konsumsi adalah 

pembelanjaan atas barang/jasa yang dilakukan oleh rumahtangga dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Konsumsi pangan merupakan jumlah pangan (tunggal dan beragam) 

yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang dengan tujuan tertentu. 

Aspek gizi, tujuan mengkonsumsi pangan adalah untuk memperoleh sejumlah 

zat gizi yang diperlukan tubuh (Suyastiri, 2006) dalam Suprianto. (2015. 

Jumlah konsumsi beras adalah jumlah beras yang dikonsumsi seluruh 

penduduk suatu kabupaten/kota dalam jangka waktu satu tahun. 

Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang 

untuk keperluan tertentu, sehingga terbentuk permintaan. Teori ekonomi 

menyatakan bahwa permintaan suatu jenis barang sangat tergantung pada 

harga barang tersebut, yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan, selera, 

harga barang substitusi dan sebagainya. Bagi orang yang berpendapatan 

rendah, elastisitas terhadap barang kebutuhan pokok atau primer lebih tinggi 

daripada terhadap barang-barang mewah. Sebaliknya, bagi orang yang 

berpendapatan tinggi elastisitasnya lebih besar terhadap barang mewah 

daripada barang kebutuhan pokok. Konsumsi beras adalah jumlah beras yang 

dikonsumsi seluruh penduduk 
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Konsumsi pangan yang merupakan salah satu subsistem ketahanan 

pangan adalah informasi pangan yang dimakan (dikonsumsi) oleh seseorang 

atau kelompok, baik berupa jenis maupun jumlahnya pada waktu tertentu, 

artinya konsumsi pangan dapat dilihat dari aspek jumlah maupun jenis 

pangan yang dikonsumsi.  Tiga tujuan seseorang mengkonsumsi pangan yaitu 

tujuan fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah untuk 

memenuhi rasa lapar atau keinginan memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan 

tubuh. Tujuan psikologis merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 

kebutuhan untuk memenuhi kepuasan emosional ataupun selera seseorang. 

Tujuan sosiologis adalah berhubungan dengan upaya pemeliharaan hubungan 

antar manusia dalam kelompok kecil maupun kelompok besar (Riyadi, 1996) 

dalam Sitohang (2015). 

Masih adanya anggapan dimasyarakat bahwa, jika belum makan nasi 

belum bisa dikatakan makan berapapun harga beras saat itu, serta Kabupaten 

Brebes memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah sehingga 

konsumsi akan beras sangat tinggi dan kebutuhan pasokan beras pun tinggi. 

Kesimpulannya dalam penelitian ini bahwa konsumsi beras adalah jumlah 

beras yang dikonsumsi seluruh penduduk dalam jangka waktu satu tahun. 

2.1.7 Teori Permintaan 

Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada 

berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu dengan asumsi cateris 

paribus (komponen komponen lain yang mempengaruhi permintaan dianggap 

tetap contoh : pendapatan, selera, harga barang lain dll) (Sukirno,2015). 
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Hukum permintaan menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat 

harga (P) dengan kuantitas (Q) barang yang diminta. Bunyi hukum 

permintaan yakni “Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta 

cenderung akan turun, dan ketika harga turun, maka jumlah barang yang 

diminta cenderung mengalami kenaikan” dengan asumsi ceteris paribus 

(Sukirno,2015). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan:  

a) Harga barang itu sendiri, jika harga suatu barang semakin murah, 

maka permintaan terhadap barang itu bertambah.   

b) Harga barang lain yang terkait berpengaruh apabila terdapat dua 

barang yang saling terkait yang keterkaitannya dapat bersifat subtitusi 

(pengganti) dan bersifat komplemen (penggenap). 

c) Tingkat pendapatan perkapita, dapat mencerminkan daya beli. Makin 

tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga permintaan 

terhadap suatu barang meningkat. 

d) Selera atau kebisaaan. Tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan 

oleh selera atau kebisaaan dari pola hidup suatu masyarakat. 

e) Jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk yang 

mempunyai selera atau kebisaaan akan kebutuhan barang tertentu, 

maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. 

f) Perkiraan harga di masa mendatang, bila kita memperkirakan bahwa 

harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang 
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tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih 

banyak saat ini guna menghemat belanja di masa depan. 

g) Distribusi pendapatan, tingkat pendapatan perkapita bisa memberikan 

kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Daya beli 

secara umum melemah, jika distribusi pendapatan buruk, sehingga 

permintaan terhadap suatu barang menurun. 

h) Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Bujukan para penjual 

untuk membeli barang besar sekali peranannya dalam mempengaruhi 

masyarakat. Usaha-usaha promosi kepada pembeli sering mendorong 

orang untuk membeli banyak daripada bisaanya. 
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Gambar 2.6 Kurva Permintaan 

Sumber : Sukirno,2015 
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Teori permintaan dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat 

argumentasi pengaruh konsumsi terhadap ketahanan pangan di Kabupaten 

Brebes yang dilihat dari ketersediaan beras. Meningkatnya jumlah penduduk 

maka akan meningkatkan permintaan beras, berapapun harga beras tersebut, 

penduduk akan membelinya. 

2.1.8 Nilai Tukar Petani 

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang 

diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam 

persentase. Indeks harga yang diterima petani (It) merupakan suatu indikator 

tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan, sedangkan Ib dari 

sisi kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun biaya produksi. Nilai 

Tukar Petani (NTP) secara konsepsional adalah pengukur kemampuan tukar 

produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan 

untuk konsumsi rumahtangga dan keperluan dalam memproduksi produk 

pertanian (BPS Jateng. 2016). Secara umum ada tiga macam pengertian NTP 

yaitu: 

1. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga komoditas 

pertanian naik lebih besar dari kenaikan harga barang/jasa konsumsi 

dan biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari 

pengeluarannya dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih 

baik dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar. 

2. NTP = 100, berarti petani mengalami impas/break even. 

Kenaikan/penurunan harga komoditas pertanian sama dengan 
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persentase kenaikan/penurunan harga barang/jasa  konsumsi dan biaya 

produksi. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.  

3. NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga 

komoditas pertanian relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan 

harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan 

petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat 

kesejahteraan petani pada periode tahun dasar. 

Teori klasik menyatakan bahwa jumlah hasil yang dijual ke pasar oleh 

rumahtangga petani akan tergantung pada tingkat harga produk, yaitu 

semakin tinggi harga produk maka akan semakin besar jumlah produk yang 

dijual. Produk komoditas subsisten ini pertimbangan harga produk tersebut 

bukan satu-satunya pertimbangan petani untuk memutuskan besaran jumlah 

barang yang dijual kepasar tetapi masih akan mempertimbangkan pula harga 

barang kebutuhan lain yang tidak diproduksi oleh rumahtangga petani 

tersebut, dengan kata lain dapat disebutkan bahwa besaran jumlah hasil yang 

dijual ke pasar tersebut akan tergantung pada besarnya kebutuhan uang tunai 

untuk membeli produk barang atau jasa yang tidak dihasilkan oleh 

rumahtangga petani tersebut. 

Semakin tinggi harga beras relatif terhadap harga barang lain maka 

semakin sedikit jumlah produk yang dijual ke pasar karena mampu untuk 

membeli barang lain dengan hanya menjual beras sejumlah itu. Semakin 

rendah harga beras relatif terhadap barang lain maka petani akan menjual 

semakin banyak beras agar mampu membeli barang lain yang dibutuhkan 
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rumahtangganya. Kesimpulannya jika harga beras relatif lebih rendah dari 

harga barang lain maka kemampuan rumahtangga petani untuk membeli 

barang lain menurun yang berarti pula menurun tingkat kesejahteraannya. 

Ditinjau dari ketersediaan beras di pasar akan meningkat karena petani 

menjual lebih banyak berasnya ke pasar. 

2.1.9 Teori Penawaran 

Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau 

jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Hukum 

Penawaran menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang 

dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Hukum 

penawaran menunjukkan hubungan searah antara harga dengan jumlah yang 

ditawarkan. Bunyi hukum penawaran ialah “Jika harga naik, maka jumlah 

barang yang diminta cenderung naik dan sebaliknya jika harga turun maka 

jumlah barang yang ditawarkan cenderung turun, dengan asumsi ceteris 

paribus” (Sukirno,2015). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 

a) Harga barang itu sendiri,  jika harga suatu barang naik, maka produsen 

cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini 

kembali lagi pada hukum penawaran. 

b) Harga barang lain yang terkait,  apabila harga barang substitusi naik, 

maka penawaran suatu barang akan bertambah, dan sebaliknya. 

Sedangkan untuk barang komplemen, dapat dinyatakan bahwa apabila 
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harga barang komplemen naik, maka penawaran suatu barang 

berkurang, atau sebaliknya.  

c) Harga faktor produksi, kenaikan harga faktor produksi akan 

menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit  

dengan jumlah anggaran yang tetap yang nantinya akan mengurangi 

laba perusahaan sehingga produsen akan pindah ke industri lain dan 

akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang.   

d) Biaya produksi, kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya 

produksi. Meningkatnya biaya produksi, maka produsen akan 

mengurangi hasil produksinya,berarti penawaran barang berkurang. 

e) Teknologi produksi, kemajuan teknologi menyebabkan penurunan 

biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru sehingga 

menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. 

f) Jumlah pedagang/penjual, apabila jumlah penjual suatu produk 

tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan 

bertambah. 

g) Tujuan perusahaan, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba 

bukan hasil produksinya. Akibatnya setiap produsen tidak berusaha 

untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi 

akan menggunakannya pada tingkat produksi yang akan memberikan 

keuntungan maksimum.  
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h) Kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah untuk mengurangi 

komoditas impor menyebabkan supply dan keperluan akan kebutuhan 

tersebut dipenuhi sendiri sehingga dapat meningkatkan penawaran.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Kurva Penawaran 

Sumber : Sukirno,2015 

Teori penawaran dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat 

argumentasi pengaruh nilai tukar petani terhadap ketahanan pangan di 

Kabupaten Brebes, dimana dalam penelitian ini memfokuskan pada 

ketersediaan beras. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti lain baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. 

Penelitian yang ada telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan 

skripsi, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:   
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
No Nama Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1 Akhmad Mun’im An Analysis of Factors 

Influencing Food 

Availability, Access, and 
Absorption Factors on 

Food Security in Food-

Surplus Regencies: A 
Partial Least Square Path 

Modeling Approach 

Analisis Pengaruh Faktor 

Ketersediaan, Akses, dan 
Penyerapan Pangan 

Terhadap Ketahanan 

Pangan di Kabupaten 
Surplus Pangan: 

Pendekatan Partial Least 

Square Path Modeling 

Variabel dependen : Food security 

(ketahanan pangan) 

Variabel independen :  
1. Food Availability 

(ketersediaan pangan) 

2. Food Access (akses pangan) 
3. Food utilization (penyerapan 

pangan) 

1. Analysis results show that 

availability of food factor 

insignificantly influence food 
security in food-surplus regencies. 

(Hasil analisis menunjukkan bahwa 

faktor ketersediaan pangan tidak 
memberikan pengaruh yang berarti 

terhadap ketahanan pangan di 

kabupaten surplus pangan). 

2. Food access and absorption 
significantly affect food security. 

(Faktor akses serta penyerapan 

pangan memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap ketahanan 

pengan di kabupaten surplus 

pangan). 

2 Alie Sadikin dan 
Catur Panggih 

Identifikasi Faktor yang 
Mempengaruhi 

Ketahanan Pangan 

Variabel dependen : rasio 
ketersediaan bahan pangan (beras)  

Variabel independen:  

1.  Harga beras  
2.  Nilai tukar petani  

3.  Produktifitas lahan  

4.  Curah hujan  

5.  Luas panen tiap  
     Kabupaten 

1. Variabel harga beras berpengaruh (-) 
terhadap rasio ketersediaan beras, 

sedangkan variabel  

2. Nilai tukar petani, produktifitas 
lahan, curah hujan, dan luas areal 

panen mempunyai pengaruh (+) 

terhadap rasio ketersediaan beras. 
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No Nama Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

3 Dwidjono H. 

Darwanto 

Ketahanan Pangan 

Berbasis Produksi dan 

Kesejahteraan Petani 

Variabel dependen : ketersediaan 

beras 

Variabel independen : 
1. Pengadaan beras 

2. Indeks nilai tukar petani 

3. Konsumsi per kapita 
4. Luas panen padi 

5. Rasio harga beras dalam 

negeri dengan luar negeri 

1. Pengadaan beras tidak signifikan 

terhadap ketersediaan beras. 

2. NTP berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap ketersediaan 

beras. 

3. Konsumsi perkapita berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 

ketersediaan beras dalam jangka 

panjang. 

4. Luas panen padi berpengaruh positif 
dan signifikan. 

5. Rasio harga beras dalam negeri 

dengan luar negeri terhadap 
ketersediaan beras memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam 

jangka panjang. 

4 Gulsan Ara Parvin 
and S.M. Reazul 

Ahsan 

Impacts Of Climate 
Change On Food Security 

Of Rural Poor Women In 

Bangladesh 
Dampak Perubahan Iklim 

Terhadap Ketahanan 

Pangan Perempuan 

Miskin Pedesaan di 
Bangladesh 

 

 

Variabel dependen : security food 
(ketahanan pangan) 

Variabel independen : 

1. Temperature (suhu) 
2. Rainfall pattern pola (curah 

hujan) 

3. Natural disasters (bencana 

alam) 
4. Salinity intrusion (intrusi 

salinitas) 

5. Water availability 
(ketersediaan air) 

From field survey this study points out that 
local communities in study areas have 

marked climate change and the impacts and 

the poor women are the highly vulnerable to 
those impacts. 

(Penelitian ini menunjukkan bahwa 

masyarakat lokal di daerah studi telah 

menandai perubahan iklim, dan dampaknya 
kepada perempuan miskin sangat rentan 

terhadap dampak tersebut). 
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No Nama Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

5 Mohammad Wahed Pengaruh Luas Lahan, 

Produksi, Ketahanan 

Pangan dan Harga Gabah 
Terhadap Kesejahteraan 

Petani Padi di Kabupaten 

Pasuruan 

Variabel dependen : Nilai tukar 

petani 

Variabel independen : 
1. Luas lahan 

2. Produksi 

3. Ketahanan pangan  
4. Harga gabah 

1. Luas lahan berpengaruh signifikan 

terhadap kesejahteraan petani padi 

(NTP) dan menunjukkan hubungan 
yang positif.  

2. Produksi berpengaruh signifikan 

terhadap kesejahteraan petani padi 
(NTP). 

3. Ketahan Pangan berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap 

kesejahteraan petani padi (NTP).  
4. Harga gabah berpengruh signifikan 

terhadap kesejahteraan petani padi 

(NTP) dan menunjukkan hubungan 
yang positif. 

6 Sartika Frinces 

Juliana Sitorus dan 

Ramli 

Analisis Efisiensi Faktor 

Produksi Padi Sawah 

Dalam Rangka Ketahanan 
Pangan Di Desa 

Tumpatan Kec. Beringin 

Kab. Deli Serdang 

Variabel dependen : Produksi Padi 

Variabel Independen :  

1. Bibit, Pupuk 

2. Tenaga Kerta 

3. Pestisida 

Faktor faktor produksi, benih, pupuk dan 

pestisida sudah efisien, akan tetapi tenaga 

kerja belum terbukti efisien. 
 

 

 

7 Selfia Reni Parange 

Sinaga, Satia 

Negara Lubis, 

Salmiah. 

Analisis Forecasting 

Ketersediaan Pangan 

2015 Dalam Rangka 

Pemantapan Ketahanan 
Pangan Provinsi Sumatera 

Utara 

Variabel dependen : Ketersediaan 

pangan 

Variabel independen :  

1. Produksi beras, jagung, ubi 
kayu, ubi jalar, sapi, dan 

telur ayam 

2. Konsumsi beras, jagung, ubi 
kayu, ubi jalar, daging sapi, 

dan telur ayam 

1. Hasil menunjukkan bahwa 

ketersediaan jagung, ubi kayu, ubi 

jalar, dan daging sapi mengalami  

trend  kenaikan. 
2. Ketersediaan beras dan telur ayam 

mengalami  trend  penurunan. 

3. Konsumsi beras, jagung, ubi kayu, 
ubi jalar, daging sapi, dan telur ayam 

mengalami  trend kenaikan. 
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No Nama Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

8 Sucihatiningsih 

Dian Wisika 

Prajanti 

 

Strategy For Controlling 

Agricultural Land 

Conversion Of Paddy By 
Using Analytical 

Hierarchy Process In 

Central Java 
Strategi Pengendalian 

Konversi Lahan Pertanian 

Padi Dengan 

Menggunakan Proses 
Hirarki Analitis di Jawa 

Tengah 

1. The policy toward the 

function of the land 

conversion. (kebijakan 
terhadap konversi lahan) 

2. Law Aspects (aspek hukum) 

3. Economic Aspects (aspek 
ekonmi) 

4. Zoning Aspects (aspek 

zoning) 

In the strategy for land conversion 

controlling, the priority of rice farmland 

conversion controlling policy in Central Java 
is respectively legal aspect, zoning aspect, 

and economic aspect. 

(Strategi dalam pengendalian konversi lahan, 
kebjakan prioritas konversi lahan padi di 

Jawa Tengah adalah aspek hukum, aspek 

zoning dan aspek ekonomi). 

 

 

 

9 Sucihatiningsih 
DWP 

, Efriyani 

Sumastuti,dan 

Himawan Arif 
Sutanto  

Analisis Efisiensi 
Usahatani Sayuran Dan 

Kapasitas Penyuluh 

Dalam  

Meningkatkan Ketahanan 
Pangan Di Kabupaten 

Magelang 

 

Variabel : tingkat efisiensi teknik dan 
kinerja penyuluh pertanian 

1. Perilaku usahatani di daerah 
penelitian yang diukur dengan 

efisiensi teknis masih belum Efisien.  

2. Kinerja penyuluh pertanian di 

Kabupaten Magelang masih  rendah 
karena penyuluhan pada komoditas 

sayur-sayuran tergolong baru.  

10 Sulastri Sitohang Pengaruh Luas Lahan 

Panen Padi, Kondisi Jalan 

dan Jumlah Konsumsi 

Beras Terhadap 
Ketahanan Pangan di 

Provinsi Riau 

Variabel dependen : rasio 

ketersediaan pangan 

Variabel independen :  

1. Luas lahan panen padi 
2. Kondisi jalan 

3. Jumlah konsumsi beras 

1. Luas lahan panen padi berpengaruh 

signifikan terhadap rasio 

ketersediaan pangan. 

2. Konsumsi beras berpengaruh 
signifikan terhadap rasio 

ketersediaan pangan. 

3. Kondisi jalan mempunyai pengaruh 
tidak signifikan. 



 
 

48 
 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Luas Panen terhadap Ketersediaan Beras 

Luas panen merupakan luas tanaman (padi) yang dipungut hasilnya 

setelah tanaman tersebut cukup umur (Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, 

2016). Ketersediaan beras akan menurun jika luas panen sendiri menurun, 

ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Kompetisi 

diantara berbagai kepentingan terhadap lahan makin ketat. Atas nama 

pembangunan seringkali lahan pertanian yang menjadi korban atau 

dikorbankan. 

Penelitian dari Darwanto (2005) yang berjudul “Ketahanan Pangan 

Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani” menguji tentang pengaruh luas 

panen padi terhadap ketersediaan beras yang hasilnya bahwa luas panen padi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterediaan beras. Sihotang 

(2015) juga meneliti pengaruh luas panen, akan tetapi berbeda dengan 

Darwanto yang menggunakan ketersediaan beras, melainkan rasio 

ketersediaan beras, hasil dari penelitiannya positif dan signifikan terhadap 

rasio keterediaan beras. 

Vadimicum pertanian (1980:47) dalam Firdauzi (2013) disebutkan 

bahwa produksi padi pada dasarnya tergantung pada dua variabel yaitu luas 

panen dan hasil per hektar, dengan pengertian bahwa produksi dapat 

ditingkatkan jika luas panen mengalami peningkatan atau produktivitas per 
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satuan luas yang harus ditingktkan. Meningkatnya luas panen padi akan 

meningkatkan produksi padi sehingga ketersediaan beras pun juga meningkat. 

2.3.2 Produktivitas terhadap Ketersediaan Beras 

Produktivitas adalah rata-rata jumlah padi yang dapat dihasilkan dari 

satu hektare lahan per tahun. Produktivitas merupakan produksi setiap jenis 

komoditas per luas panen dalam satuan hektar (Dinas Ketahanan Pangan 

Jawa Tengah, 2016). 

Penelitian yang dilakukan Sadikin dan Panggih (2008) dengan judul 

“Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan” yang menguji 

pengaruh produktivitas lahan terhadap rasio ketersediaan beras dan hasilnya 

bahwa produktivitas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio 

ketersediaan beras. 

Vadimicum pertanian (1980:47) dalam Firdauzi (2013) disebutkan 

bahwa produksi padi pada dasarnya tergantung pada dua variabel yaitu luas 

panen dan hasil per hektar, dengan pengertian bahwa produksi dapat 

ditingkatkan jika luas panen mengalami peningkatan atau produktivitas per 

satuan luas yang harus ditingktkan. Meningkatnya produktivitas padi akan 

meningkatkan produksi padi sehingga ketersediaan beras pun juga meningkat. 

2.3.3 Konsumsi Beras terhadap Ketersediaan Beras 

Konsumsi pangan merupakan jumlah pangan (tunggal dan beragam) 

yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang dengan tujuan tertentu. 

Aspek gizi, tujuan mengkonsumsi pangan adalah untuk memperoleh sejumlah 

zat gizi yang diperlukan tubuh (Suyastiri, 2006) dalam Suprianto. (2015. 
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Jumlah konsumsi beras adalah jumlah beras yang dikonsumsi seluruh 

penduduk suatu kabupaten/kota dalam jangka waktu satu tahun.Jumlah 

konsumsi beras adalah jumlah beras yang dikonsumsi seluruh penduduk suatu 

kabupaten/kota dalam jangka waktu satu tahun. Semakin tinggi jumlah 

konsumsi beras suatu daerah maka akan semakin tinggi pula ketersediaan 

beras daerah tersebut. 

Darwanto (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Ketahanan 

Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani” menguji tentang 

pengaruh konsumsi per kapita terhadap ketersediaan beras. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi per kapita berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ketersediaan beras. 

Penelitian dari Sihotang (2015) menguji pengaruh jumlah konsumsi 

beras terhadap rasio ketersediaan beras  dalam judul penelitian “Pengaruh 

Luas Lahan Panen Padi, Kondisi Jalan dan Jumlah Konsumsi Beras 

Terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi Riau” yang hasilnya bahwa jumlah 

konsumsi beras berpengaruh signifikan terhadap rasio ketersediaan beras. 

Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada 

berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu dengan asumsi cateris 

paribus (komponen - komponen lain yang mempengaruhi permintaan 

dianggap tetap contoh : pendapatan, selera, harga barang lain dll) (Sukirno, 

2015). 

Teori permintaan dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat 

argumentasi pengaruh konsumsi beras terhadap ketahanan pangan di 
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Kabupaten Brebes yang dilihat dari ketersediaan beras. Meningkatnya jumlah 

penduduk maka akan meningkatkan permintaan beras karena beras makanan 

utama penduduk Kabupaten Brebes dan selera masyarakatnya sama yaitu 

beras, berapapun harga beras tersebut, penduduk akan membelinya. 

2.3.4 Nilai Tukar Petani terhadap Ketersediaan Beras 

Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima 

petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persentase. 

Indeks harga yang diterima petani (It) merupakan suatu indikator tingkat 

kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan, sedangkan (Ib) dari sisi 

kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun biaya produksi. Nilai tukar 

petani (NTP) secara konsepsional adalah pengukur kemampuan tukar produk 

pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk 

konsumsi rumahtangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian 

(BPS Jateng. 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2005) berjudul “Ketahanan 

Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani” menguji tentang 

pengaruh indeks nilai tukar petani terhadap ketersediaan beras yang hasilnya 

menunjukkan bahwa indeks nilai tukar petani berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ketersediaan beras. 

Sadikin dan Panggih (2008) juga menguji pengaruh nilai tukar petani 

terhadap rasio ketersediaan beras dalam penelitian yang berjudul “Identifikasi 

Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan”. Hasil dari penelitian 
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tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar petani berpengaruh positif terhadap 

rasio ketersediaan beras. 

Berdasarkan landasan teori yang dibahas dan hasil penelitian terdahulu 

ada beberapa variabel yang dimasukkan dalam model ini untuk menjelaskan 

faktor‒faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yang fokus pada 

ketersediaan beras di Kabupaten Brebes, yaitu sebagai variabel independen : 

luas panen (𝑋1 ), produktivitas (𝑋2 ), konsumsi beras (𝑋3), dan nilai tukar 

petani (NTP) (𝑋4 ), maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut :   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah 

keberadaannya dan dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara 

(Sugiyono, 2010:76) dalam Parabawati (2011). Hipotesis merupakan 

Ketahanan 
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(Ketersediaan 

Beras) 

Produksi Padi 

(𝑋1 ) 

Nilai Tukar 

Petani (𝑋4) 
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Produktivitas 
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pernyataan peneliti tentang hubungan variabel − variabel dalam penelitian. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka hipotesis 

penelitian ini adalah : 

1. Luas panen berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan 

beras. 

2. Produktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketersediaan 

beras. 

3. Konsumsi beras berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ketersediaan beras. 

4. Nilai tukar petani (NTP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ketersediaan beras.  

5. Luas panen, produktivitas, konsumsi beras, dan nilai tukar petani 

berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan beras. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Hasil analisis variabel luas panen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ketersediaan beras. Data menunjukkan variabel luas panen 

menunjukkan bahwa luas panen berfluktuatif dan jika diamati melalui 

data, meningkatnya luas panen akan meningkatkan ketersediaan beras. 

2) Berdasarkan hasil analisis variabel produktivitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ketersediaan beras. Hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa meningkatnya produktivitas maka akan 

meningkatkan ketersediaan beras. 

3) Variabel konsumsi beras berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ketersediaan beras. Data variabel konsumsi beras menunjukkan bahwa 

selama periode 2008‒2015 berfluktuatif dan jika diamati melalui data, 

meningkatnya konsumsi beras akan berdampak pada menurunnya 

ketersediaan beras. 

4) Hasil regresi nilai tukar petani (NTP) terhadap ketersediaan beras 

dapat disimpulkan bahwa NTP mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ketersediaan beras. Nilai tukar petani (NTP) 

menunjukkan hal yang bertolak belakang terhadap ketersediaan beras, 
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dimana jika ketersediaan beras meningkat tetapi tidak diikuti dengan 

meningkatnya kesejahteraan petani. 

5) Berdasarkan uji bersama – sama bahwa variabel independen luas 

panen, produktivitas, konsumsi beras, dan nilai tukar petani 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ketersediaan 

beras. 

5.2 Saran 

Berdasakan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran dalam 

penelitian ini adalah:   

1) Melihat signifikannya pengaruh luas panen terhadap ketersediaan 

beras, pemerintah perlu menjaga areal penggunaan tanah yang 

digunakan untuk menanam padi. Perlu dikeluarkannya berbagai 

kebijakan untuk menjaga atau bahkan menambah luas areal sawah 

yang telah ada dan  memperkuat faktor akses dan penyerapan pangan 

untuk mencapai ketahanan pangan yang semakin baik. 

2) Signifikannya pengaruh produktivitas terhadap ketersediaan beras, 

maka perlu meningkatkan intensifikasi pertanian dan panca usaha tani, 

yaitu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara 

mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada. Perlu kerjasama 

antara pemerintah setempat dan petani agar hasil yang didapat 

optimal. 
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3) Hasil menunjukkan signifikannya pengaruh konsumsi beras terhadap 

ketersediaan beras, maka perlu diberlakukannya diversifikasi pangan 

untuk mengontrol jumlah konsumsi beras. Diversifikasi pangan juga 

dibutuhkan untuk menyeimbangkan gizi dan nutrisi di dalam tubuh, 

karena pola konsumsi pangan yang seragam tidak mampu untuk 

mencukupi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh. Trend konsumsi yang 

ada menunjukkan bahwa, bukan tidak mungkin akan terjadi kondisi 

dimana jumlah ketersediaan beras tidak dapat mencukupi jumlah 

konsumsi. 

4) Signifikannya pengaruh nilai tukar petani terhadap ketersediaan beras, 

untuk menjamin keberlanjutan ketahanan pangan melalui peningkatan 

ketersediaan beras, diharapkan para petani bisa meningkatkan 

produksi dan produktivitas usaha taninya agar pendapatan petani dapat 

mengimbangi kenaikan harga kebutuhan serta para petani itu harus 

mengetahui bahwa sebatas luas lahan berapa dapat menunjukkan dan 

membuat kesejahteraan petani. Saran untuk pemerintah perlunya 

peranan dalam meningkatkan serta menjaga kestabilan harga produk 

pertanian melalui penetapan harga dasar produk pertanian serta 

menjaga kestabilan nilai tukar produk pertanian harus dilakukan agar 

penerimaan petani lebih terjamin, sekaligus peningkatan kesejahteraan 

petani diperlukan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek. 

Kebijakan jangka pendek diperlukan untuk perlindungan petani yang 

mendorong peningkatan produksi domestik. Kebijakan jangka panjang 
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sendiri seperti mendorong peningkatan produksi domestik yang 

disertai dengan upaya penganekaragaman pangan, sehingga 

mengurangi tekanan ketersediaan satu macam produk pangan, 

terutama beras.  

5) Model dalam penelitian ini masih terbatas karena adanya keterbatasan 

data dan masih sedikitnya penelitian yang fokus pada ketahanan 

pangan di suatu daerah tertentu. Penelitian ini hanya fokus pada 

ketersediaan beras yang dipengaruhi luas panen, produktivitas, 

konsumsi beras, dan nilai tukar prtani untuk mewujudkan ketahanan 

pangan di Kabupaten Brebes. Diperlukan studi lanjutan yang lebih 

mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap, sehingga 

dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan hasilnya dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang 

berkaitan dengan usaha-usaha untuk mencapai ketahanan pangan 

karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang 

pemenuhannya merupakan hak setiap rakyat. 
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