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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai makhluk hidup manusia juga berinteraksi dengan lingkungan 

hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya ia dipengaruhi 

oleh lingkungan hidupnya. Dan tidak berbeda dengan makhluk hidup lain, 

manusia bersama dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu sistem 

ekosistem. Karena ekosistem terbentuk oleh hubungan timbal balik antara 

manusia dengan lingkungan hidupnya, untuk menjaga kelestarian ekosistem 

manusia harus menjaga keserasian hubungan dengan lingkungan hidupnya. 

Manakala keserasian hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya terganggu, 

akan terganggu pula kesejahteraan manusia (Soerjani, 1984). 

Rawa Pening merupakan sebuah danau alam yang memiliki fungsi penting 

bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Manfaat secara umum 

Rawa Pening cukup besar. Pertama, Rawa Pening merupakan tempat 

berlangsungnya siklus ekologis dari komponen air dan kehidupan akuatik di 

dalamnya. Keberadaan Rawa Pening akan mempengaruhi keseimbangan 

ekosistem di sekitarnya, sebaliknya kondisi Rawa Pening juga dipengaruhi oleh 

ekosistem di sekitarnya. Kedua, Rawa Pening memiliki fungsi yang secara 

langsung bergantung dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian 

selain memberikan manfaat ekologi untuk masyarakat luas, juga memberikan 

manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

Manfaat ekonomi Rawa Pening yang langsung dirasakan masyarakat sekitar 

dalam bidang pertanian adalah sebagai penyedia lahan persawahan pasang surut. 

Jika danau Rawa Pening rusak maka akan berdampak kepada kehidupan sosial 

ekonomi petani di sekitarnya. Sebagai gambaran, pertumbuhan eceng gondok 

secara tidak terkendali dan hampir menutupi seluruh permukaan air Rawa Pening. 

Menurut Kristijanto (2005) penyebab pertumbuhan eceng gondok dikarenakan 

faktor lingkungan, suhu permukaan air, juga didukung unsur hara terlarut yang 

berasal dari kegiatan berusaha tani oleh masyarakat di sekitar aliran sungai yang
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bermuara di Rawa Pening. Ditambah eceng gondok yang sudah mati akan turun 

ke dasar Rawa Pening, hal ini menyebabkan percepatan pendangkalan. Pada tahun 

2003 laju sedimentasi sebesar 149,222 m
3
/ tahun (Balitbang Jateng, 2004 dalam 

Sutarwi, 2008) sedangkan sepuluh tahun sebelumnya yaitu pada tahu 1993 laju 

sedimentasi sebesar 133,751 m
3
/tahun (UNEP, 1993 dalam Sutarwi, 2008). Data 

ini menunjukkan bahwa sedimentasi semakin tahun semakin meningkat. Semakin 

meningkatnya volume sedimentasi berarti semakin berkurangnya kapasitas Rawa 

Pening untuk menampung air. Akibat dari pendangkalan tersebut pada musim 

hujan air Rawa Pening meluap dan menggenangi lahan persawahan disekitarnya. 

Kecamatan Tuntang merupakan salah satu kecamatan di wilayah kabupaten 

Semarang yang memiliki desa terbanyak yang wilayahnya berbatasan langsung 

dengan Rawa Pening yaitu desa Rowosari, Candirejo, Kesongo, Lopait, dan 

Tuntang. Berikut adalah data matapencaharian masyarakat sektor pertanian di 

Kecamatan Tuntang. 

Tabel.1.1.Lapangan Usaha Utama dari Tempat Bekerja di Kecamatan Tuntang Menurut 

Desa/Kelurahan Tahun 2015 

Desa/Kelurahan 

Lapangan Usaha Utama (orang) 

Tanaman 

Pangan 

Hortikultura Perkebunan Perikanan Peternakan Kehutanan 

Kalibeji 395 2 3 6 30 4 

Gedangan 481 20 21 9 30 4 

Sraten 181 2 2 11 19 1 

Rowosari 278 0 0 32 11 0 

Jombor 192 1 3 6 10 0 

Candirejo 281 3 0 46 22 3 

Kesongo 510 0 8 300 63 51 

Watuagung 484 7 90 3 98 6 

Lopait 327 3 39 127 242 24 
Tuntang 180 5 24 97 45 6 

Delik 190 0 139 3 80 15 

Tlogo 104 2 44 0 130 0 

Karangtengah 552 9 23 0 23 14 

Karanganyar 233 2 104 2 21 1 

Tlompakan 320 2 115 1 19 0 

Ngajaran 720 1 61 3 54 13 

Sumber: Kecamatan Tuntang dalam Angka 2016 (BPS, 2016) 

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa mayoritas matapencaharian sektor 

pertanian pada penduduk di desa yang berbatasan langsung dengan Rawa Pening 

yaitu desa Rowosari, Candirejo, Kesongo, Lopait, dan Tuntang adalah sebagai 

petani. 
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Keberhasilan usaha tani di pinggiran Rawa Pening sangat ditentukan oleh 

kondisi daya dukung lingkungannya. Dengan kondisi daya dukung lahan yang 

rendah seperti kondisi air yang fluktuatif menyebabkan luas garapan sawah 

menjadi berkurang. Luas garapan sawang berkurang menyebabkan pendapatan 

usaha tani padi di skitar Rawa Pening relatif menurun. 

Apabila pendapatan petani menurun, berakibat pada cukup atau tidaknya 

pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. 

Sehingga, persoalan pemenuhan kebutuhan yang semakin kompleks tidak hanya 

terbatas pada upaya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, akan tetapi 

berkembang menjadi upaya untuk memperoleh hasil yang lebih dengan 

mengembangkan beberapa alternatif strategi penghidupan terkait dengan 

pemanfaatan sumberdaya Rawa Pening. 

Pertanian padi di sekitar Rawa Pening mempunyai risiko dan ketidakpastian 

dikarenakan kondisi air yang tidak dapat diatur dan dikendalikan. Oleh karena itu 

petani harus mampu mengelola penghasilan dan sumberdaya/aset yang 

dimilikinya dengan mengupayakan berbagai strategi penghidupan sehingga 

mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. 

Dari uraian kenyataan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai keberadaan danau Rawa Pening sebagai penyedia sumber daya alam 

yang dimanfaatkan petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. 

1.2 Persoalan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka persoalan penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah bagaimana kondisi 

penghidupan rumah tangga petani padi di daerah Rawa Pening ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1 Mengetahui kondisi usaha tani padi di daerah Rawa Pening. 

2 Mengetahui kondisi penghidupan (ekonomi) rumah tangga petani padi di 

daerah Rawa Pening. 
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1.4 Signifikansi 

1.4.1 Secara Teoritis 

Bagi kaum akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan memperluas pengetahuan dalam bidang agribisnis, mengenai Sumberdaya dan 

dampaknya terhadap penghidupan rumah tangga khususnya petani. 

1.4.2 Secara Praktis 

Memberikan informasi dan pemahaman kepada pihak-pihak yang 

mebutuhkan, mengenai kondisi penghidupan rumah tangga petani di sekitar Rawa 

Pening. 

1.5 Batasan Masalah 

Peneliti memberikan batasan masalah berupa pengertian dari setiap istilah, 

konsep yang digunakan sebagai pedoman peneliti untuk meneliti. Adanya batasan 

masalah ini berguna untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan dari penelitian dan 

juga mengantisipasi terjadinya interpretasi yang berbeda antar pembaca sehingga 

penelitian ini hanya berfokus pada : 

1 Rawa Pening yang dimaksud peneliti adalah sumber daya Rawa Pening 

yang memiliki efek atau dampak terhadap usaha tani padi masyarakat 

sekitar danau Rawa Pening khususnya di desa Kesongo. 

2 Usaha tani yang dimaksud adalah gambaran usaha tani padi. 

3 Penghidupan rumah tangga petani yang dimaksud peneliti adalah kondisi 

ekonomi rumah tangga petani yang melakukan aktivitas usaha tani padi 

sebagai matapencaharian utama dan aktivitas ekonomi lainnya. 

4 Ekonomi rumah tangga petani yang dimaksud adalah pendapatan yang 

diterima oleh rumah tangga yang terdiri dari pendapatan dari kegiatan 

produksi tanam padi dan aktivitas ekonomi lainnya yang dibelanjakan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, fasilitas rumah, dan 

sosial. 


