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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya 

material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup manusia. Karena ekonomi merupaka ilmu tentang perilaku dan tindakan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang 

dengan sumber daya yang ada melalui pillihan–pilihan kegiatan produksi, 

konsumsi dan distribusi. 

Sektor pertanian dan peternakan sangat diandalkan sebagai salah satu 

tumpuan dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat, hal ini disebabkan 

karena sektor pertanian dan peternakan memiliki peran yang sangat penting dan 

strategis dalam penyediaan bahan pangan pokok, kesempatan kerja, sumber 

pendapatan serta memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB).   

Sebagai wujud nyata dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan maka 

Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang mengemban amanah dalam membangun pertanian menyusun 

rencana yang merupakan kerangka kerja dan acuan dalam menetapkan sasaran 

pembangunan pertanian dan peternakan yang tersusun dengan berlandaskan 

kepada target pencapaian Rencana Pembangunan.
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Arahan Pembangunan Pertanian dan Peternakan dilaksanakan dalam upaya 

peningkatan produksi, produktivitas, pembangunan sarana dan parasarana 

infrastruktur pertanian serta peningkatan pendapatan dan kesejahtraan petani dan 

keluarganya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep 

pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. 

Beberapa faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya konsep 

pembangunan pertanian tersebut diatas antara lain, kesiapan SDM, tertatanya 

kelembagaan, berkembangnya inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan 

ketersediaan sarana prasarana yang memadai.  

Desa Simangambat adalah Desa yang terletak di Kecamatan Ulupungkut 

Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Desa Simangambat 

merupakan sebuah desa yang cukup luas, merupakan desa yang berbasis pertanian 

atau agraris.  

Usaha yang sangat menonjol didaerah ini adalah petani karet yang 

merupakan usaha sehari–hari guna pemenuhan tuntutan kehidupan. Potensi 

pertanian di Simangambat sangat besar, dan telah dikenal sebagai penghasil 

sayuran kualitas bagus berbagai komoditas, seperti kentang, kol, cabe, dan sawi,  

pertanian padi dan jagung. Pada tahun 1990-an hingga 2010 produk sayur 

simangambat bahkan menjadi pemasok sayur di berbagai daerah Mandailing 

Natal, meski belakangan pamornya menurun.
2
 Berdasarkan hasil pengamatan 

sementara di Desa Simangambat ini terdapat beberapa hal yang menjadi 

permasalahan, yaitu : 
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Masalah pertama, kesuburan tanah Simangambat menurun akibat 

penggunaan pupuk kimia dan tata kelola lahan. Penggunaan obat kimia yang tidak 

terkontrol membuat kesuburan tanah di dataran tinggi tersebut mulai terdegradasi. 

Kondisi ini dapat diamati dari penurunan produktivitas lahan. Untuk mengatasi 

kerusakan kesuburan tanah maka Dinas Pertanian berperan dalam memperbaiki lahan 

di Desa Simangambat. Hal yang bisa dilakukan salah satunya dengan memberikan 

pelajaran kepada masyarakat petani tentang penggunaan pupuk organik sebagai 

pengganti pupuk yang berbahan anorganik yang bisa merusak kesuburan tanah, 

kemudian mengolah dan memanfaatkan sampah organik, contohnya dalam bentuk 

kompos, yang bisa di jadikan sebagai pupuk organik tambahan. 

Kondisi ini diperparah dengan kerusakan lingkungan di daerah tersebut. 

Sejak tahun 2010 terjadi eksploitasi lahan besar-besaran di Simangambat. Hampir 

seluruh lahan di daerah tersebut ditanami kentang, sawi, cabe, dan jenis palawija 

lainnya. Sedangkan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik warga terpaksa 

menebang tanaman keras yang ada. Akibatnya Desa Simangambat tidak memiliki 

daerah resapan air karena seluruhnya dimanfaatkan sebagai lahan produksi. 

Dalam hal ini Dinas Pertanian berperan dalam melakukan sosialisasi 

tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan memperbaiki 

lingkungan yang telah rusak akibat eksploitasi besar-besaran di Desa 

Simangambat.  

Masalah kedua, kurangnya bibit unggul, yang diakibatkan kurangnnya 

pengetahuan masyarakat petani dalam proses pembibitan, hal ini mengakibatkan 

kurangnya produktivitas dan kualitas yang dihasilkan tidak bagus, sehingga nilai 

jual hasil dari pertanian masyarakat juga relatif rendah. Hal ini tentu berpengaruh 
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terhadap kondisi ekonomi masyarakat petani. Dalam upaya memperbaiki 

ekonomi masyarakat, maka Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, 

berupaya ke arah pembangunan ekonomi  pertanian, dan menjadikan Kabupaten 

Mandailing Natal sebagai produsen hasil pertanian unggulan di Mandailing Natal. 

Pemerintah daerah diharapkan berinisiatif membantu petani, dan melaksanakan 

penyuluhan terhadap masyarakat. Dinas Pertanian juga memberikan bibit kopi 

sebagai tanaman alternatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu 

peran dari Dinas Pertanian di Desa Simangambat ini adalah memberi penyuluhan 

dalam bidang pembibitan dan menjadi mediasi dalam hal berbagai permasalahan,   

seperti kelangkaan pupuk, penyediaan bibit unggul, dan pemasaran. 

Masalah ketiga, petani Simangambat seringkali terhambat permodalan, 

khususnya saat musim tanam. Besarnya biaya produksi membuat sebagian petani 

terpaksa meminjam modal berbunga tinggi kepada tengkulak. Akibatnya, selain 

petani terbebani bunga pinjaman, proses produksi sering terhambat. Karena itulah 

petani Simangambat berharap ada lembaga khusus yang membantu mereka 

mengakses modal.
3
 Untuk mengatasi kesulitan petani dalam mendapatkan modal, 

maka Dinas Pertanian berperan sebagai penyedia modal bantuan terhadap petani 

di Desa Simangambat. Akan tetapi Dinas Pertanian belum maksimal menjalankan 

perannya sebagai penyedia modal bantuan untuk mengatasi permasalahan ini. 

Karena masyarakat yang berdaya dan sadar pada akhirnya akan mampu 

memperbaiki kualitas hidupnya. Perbaikan kualitas hidup masyarakat harus 

diusahakan oleh mereka sendiri dan bukan orang lain. Karena itu kesadaranlah 

yang akan menolong dan membangun perbaikan hidupnya sendiri. Sebagaimana 

yang dicantumkan dalam Al-Qur’an surat Ar-Ra’d ayat 11 
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Artinya:  Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaannya sendiri.
4
 

 

Ayat ini mengandung makna bahwa perbaikan hidup harus muncul dari 

inisiatif masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Perbaikan nasib 

bukanlah datang dari langit melainkan datang dari usaha dan kerja keras.
5
 Untuk 

itu seorang pengembang masyarakat harus memiliki keseriusan, ketekunan 

disamping pengetahuan yang cukup tentang masalah kemasyarakatan. Pada 

dasarnya tugas pengembangan dan pemberdaya yang dilakukan berkaitan erat 

dengan bagaimana motivasi masyarakat untuk melakukan tindakan yang dianggap 

penting dalam memecahkan persoalan dengan mengembangkan potensinya secara 

mandiri. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik menulis skripsi 

berjudul “Peran Dinas Pertanian Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

di Desa Simangambat Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal 

Provinsi Sumatera Utara”. 

B. Penegasan Istilah  

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan–batasan pada masing–masing istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian ini. Adapun penegasan istilah tersebut anatar lain sebagai berikut: 

1. Peranan Dinas Pertanian 

Peranan berasal dari kata peran yang artinya perangkat tingkah laku yang 

diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. 
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Sedangkan peranan dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh 

Dinas Pertanian dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Sedangkan menurut 

Gros, Mason dan Macheren mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-

harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial. 
6
 

2. Pengembangan Ekonomi 

Pengembangan ekonomi adalah proses merubah kondisi perekonomian 

secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode 

tertentu. Pengembangan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan 

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 

pendapatan nasional.  

3. Masyarakat 

Masyarakat adalah kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama 

cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri 

mereka sebagi suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. Adapun 

masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat 

yang berpropesi sebagai petani. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Terganggunya ekonomi  masyarakat akibat penurunan harga getah karet  

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyebab penurunan harga getah 

karet 

c. Tidak maksimalnya peran Dinas Pertanian dalam mengembangkan ekonomi 

masyarakat 
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d. Kurangnya penyuluhan Dinas Pertanian terhadap masyarakat 

e. Kurangnya pengetahuan dan skil yang dimiliki oleh masyarakat 

f. Kurangnya peran Dinas Pertanian terhadap pengembangan ekonomi 

masyarakat. 

2. Batasan Masalah 

Karena banyaknya masalah yang diidentifikasi, maka penulis membatasi 

masalah yang akan di teliti, penulis merasa perlu untuk membatasi yang akan di 

teliti yaitu: “Peran Dinas Pertanian Terhadap Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat di Desa Simangambat Kabupaten Mandailing Natal Provinsi 

Sumatera Utara”. 

3. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan fenomena yang telah di kemukakan di atas, penulis 

dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimana Peran Dinas Pertanian Terhadap 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Desa Simangambat Kabupaten 

Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dari latar belakang yang telah peneliti ungkapkan di dalam latar belakang 

dan permasalahan, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar 

Peran Dinas Pertanian Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Desa 

Simangambat Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal. 

2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah: 
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a. Manfaat akademis 

1) Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Pengembangan 

Masyarakat Islam di Jurusan Pengembangan Masyrakat Islam Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

2) Hasil dari penelitian diharapkan untuk memperkaya khasanah keilmuan 

khususnya keilmuan Pengembangan Masyarakat bagi peneliti selanjutnya 

di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Khususnya dan Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi pada umumnya. 

b. Kegunaan praktis 

1) Sebagai bahan masukan bagi praktisi pengembangan masyarakat 

khususnya pengembangan ekonomi masyarakat. 

2) Penelitian ini juga bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan 

program–program pengembangan masyarakat lain. 

3) Menambah wawasan penulis khususnya dan masyarakat umumnya 

tentang Peran Dinas Pertanian Terhadap Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk menggambarkan secara keseluruhan mengenai laporan penelitian 

ini maka penulis menulis sistematika penulisan ini sebagai berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
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  Tinjauan pustaka berisi teori, kajian terdahulu, definisi 

konsepsional atau operasionalisasi variable dan hipotesis 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab III berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, uji validitas, teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Bab IV berisi tentang gambaran umum subyek penelitian 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab V ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan  

BAB VI :  PENUTUP 

  Berisi kesimpulan, kritik dan saran  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 


