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ABSTRAK 
 

Beras telah menjadi bahan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Terwujudnya swasembada beras masih terus 
menjadi prioritas pemerintah hingga tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor luas lahan dan 
pupuk bersubsidi yang memengaruhi produksi padi secara nasional dan analisis deskripsi mengenai faktor yang 
memengaruhi produksi padi tersebut yang meliputi penyebaran dan proporsi di masing-masing pulau besar di 
Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder berasal dari statistik pertanian tahun 
2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementerian Pertanian. Data tersebut diolah 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh bahwa produksi beras secara nasional 
dipengaruhi oleh luas lahan sawah, realisasi pupuk urea bersubsidi, realisasi pupuk SP-36 bersubsidi, dan realisasi 
pupuk ZA bersubsidi. Semua faktor tersebut inelastis terhadap produksi padi baik dalam jangka pendek ataupun 
jangka panjang. Pulau Jawa dan Bali memiliki proporsi tertinggi dalam semua faktor yang memengaruhi produksi 
padi tersebut. 
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ABSTRACT 
 

Rice has become a staple food of Indonesia's population. The target of rice self-sufficiency continued to be a 
priority of the government until 2017. This study aims to analyze land use and subsidized fertilizer that affect 
national rice production and analysis description of the factors that affect rice production covering the spread and 
proportion in each of the major islands in Indonesia. The data used in this study was a secondary data derived from 
agricultural statistics of 2013 issued by the Data Center and Information Ministry of Agriculture. The data was 
processed using multiple linear regression analysis. The results that the national rice production was affected by 
land use, realization of subsidized urea fertilizer, realization of subsidized SP-36 fertilizer, and realization of 
subsidized ZA fertilizer. All of these factors on rice production was inelastic in the short term or long term. Java 
and Bali Island have the highest proportion in all the factors that affect national rice production. 
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PENDAHULUAN 
 

Beras telah menjadi bahan makanan pokok 
mayoritas penduduk Indonesia. Ketergantungan ter-
hadap beras ini juga dialami oleh daerah-daerah yang 
pada awalnya memiliki bahan makanan pokok selain 
beras seperti masyarakat Papua dan Maluku yang 
semula memiliki bahan makanan sagu dan umbi-
umbian, masyarakat Nusa Tenggara Timur, Madura, 
dan Jawa bagian selatan mengonsumsi jagung dan 
ubi kayu (Masyhuri 2008).  

Hal ini menyebabkan energi dan protein yang 
dikonsumsi masyarakat sebagian besar berasal dari 
beras. Selain itu, konsumsi beras akan terus semakin 
meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pendu-
duk. Hal ini tercermin pada kemampuan swasembada 
beras yang belum bisa diwujudkan secara berkelanju-
tan. Swasembada beras pernah dicapai secara terus 

menerus pada tahun 19691984 (Kumalasari et al. 
2013).  

Sesuai dengan komitmen untuk mewujudkan 
ketahanan pangan yang tertuang dalam UU No. 7 
Tahun 1996 tentang pangan dan ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. 
Ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi ter-
penuhinya pangan bagi rumahtangga yang tercermin 
dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 
maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Ketaha-
nan wilayah pada tingkat nasional maupun regional 
dari aspek ketersediaan energi adalah terjamin, 
meskipun jika dilihat dari pola pangan harapan maka 
ketersediaan pangan belum memenuhi aspek keraga-
man pangan (Lantarsih et al. 2011). 

Terwujudnya swasembada beras menjadi prioritas 
pemerintah tahun 2014 seperti yang tercantum di 
dalam renstra Kementerian Pertanian tahun 

20102014 dengan empat target utama pembangu-
nan pertanian, yaitu: 1) Pencapaian swasembada dan 
swasembada berkelanjutan; 2) Peningkatan diversifi-
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