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BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Letak Geografis 

Kecamatan Wedarijaksa merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Pati yang 

dulunya satu kecamatan dengan Kecamatan Trangkil. Kecamatan Wedarijaksa terdiri 

dari 18 desa. Batas-batas wilayah Kecamatan Wedarijaksa adalah sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Pati, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 

Tlogowungu, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Trangkil dan Luat Jawa, 

sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Juwana dan Laut Jawa.  

Salah satu desa di Kecamatan Wedarijaksa yang merupakan sentra produksi bawang 

merah adalah Desa Ngurensiti. Desa Ngurensiti berada di wilayah bagian timur 

Kecamatan Wedarijaksa yang mempunyai batas administratif sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngurenrejo 

2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Jontro 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tawangharjo 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedalaon 

Wilayah Desa Ngurensiti berupa dataran rendah dengan daerah tertinggi 36 meter 

mdpl dan daerah terendah dnegan ketinggian 0-4 mdpl, memiliki iklim seperti daerah 

tropis yaitu cuaca panas sebagai ciri khasnya dengan shubu berkisar 210 - 340C. Desa 

Ngurensiti mempunyai luas lahan 271 ha terdiri dari 210 ha lahan pertanian dan 61 lahan 

bukan pertanian, jenis tanah yang ada di daerah tersebut adalah tanah regosol dan latosol. 

B. Keadaan Penduduk 

1. Jumlah Penduduk Menurut Umur 
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Keadaan penduduk suatu daerah umumnya mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan daerah tersebut.  Mengetahui umur penduduk suatu daerah bertujuan 

untuk mengetahui jumlah usia produktif di daerah tersebut. Menurut undang-undang 

tenaga kerja No.13 Tahun 2003, umur produktif adalah umur 15-64 tahun dan umur non-

produktif adalah umur 0-14 tahun serta >64 tahun. Apabila jumlah penduduk suatu 

daerah memiliki umur produktif lebih besar dari pada yang tidak produktif maka daerah 

tersebut akan lebih cepat berkembang dan mengalami kemajuan. Jumlah penduduk 

berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Desa Ngurensiti Tahun 2019 

Umur (tahun) Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

<15 665 17,75 

15-64 2423 64,68 

>64 385 10,28 

Jumlah 3473 100 

Sumber: Monografi Desa Ngurensiti 2019 

Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa persentase tertinggi penduduk di Desa Ngurensiti 

sebesar 60,44% yang berada pada golongan umur 15-64 tahun. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar penduduk di Desa Ngurensiti termasuk pada golongan umur 

produktif. Persentase yang tinggi tersebut apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik 

makan penduduk yang berumur produktif dapat memberikan dampak positif dalam 

meningkatkan pembangunan diberbagai sektor khususnya sektor pertanian.  

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Suatu daerah terdapat komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin utnuk 

mengethaui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Jika 

penduduk laki-laki dan perempuan tidak seimbang maka fertilitas dan pertumbuhan 
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penduduk akan rendah. Jumlah penduduk Desa Ngurensiti berdasrkan jenis kelamin 

dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Desa Ngurensiti tahun 2019 

Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

Laki-laki 1716 49,41 

Perempuan 1757 50,59 

Jumlah 3473 100 

Sumber: Monografi Desa Ngurensiti 2019 

Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa Desa Ngurensiti sebagian besar didominasi oleh 

penduduk jenis kelamin perempuan, Jumlah penduduk Desa Ngurensiti tahun 2017 

tercatat 3473 jiwa yang terdiri dari 1716 jiwa penduduk laki-laki dengan persentase 49,41 

satuan dan 1757 jiwa penduduk perempuan dengan persentase 50,59% selisih antara 

keduanya ialah 1,18%. 

3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat tinggi rendahnya pendidikan merupakan suatu hal yang penting peranannya 

bagi kehidupan setiap orang, karena dengan pendidikan bisa meningkatkan cara berpikir 

seseorang dan memiliki wawasan berpikir yang lebih luas. Oleh karena itu, semakin 

tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh orang tersebut maka seseorang itu akan 

lebih maju dan kehidupannya menjadi lebih berkualitas.  

Pada dunia pertanian keberhasilan petani dalam melaksanakan adopsi teknologi dan 

inovasi juga bisa ditentukan dari tingkat pendidikan petani tersebut. Apabila tingkat 

pendidikan petani tersebut relatif tinggi maka akan lebih cepat menyerap ilmu yang 

didapat dan lebih cepat mempratekkan pada lahan, sebaliknya jika pendidikan petani 

relatif rendah biasanya kesulitan untuk menerima inovasi baru karena kurangnya 
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pengetahuan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Tingkat pendidikan di Desa 

Ngurensiti dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 3. Keadaan Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan di Desa Ngurensiti Tahun 

2019 

Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

Belum Sekolah 113 4,88 

Tidak tamat sekolah 209 9,03 

Tamat SD 1071 46,26 

Tamat SMP/sederajat 457 19,74 

Tamat SMA/sederajat 391 16,89 

Tamat 

akademi/sederajat 

43 1,86 

Tamat PT/sederajat 31 1,34 

Jumlah 2315 100 

 Sumber: Monografi Desa Ngurensiti 2019 

Pada tabel 6 diketahui bahwa penduduk di Desa Ngurensiti sebagian besar hanya 

menempuh pendidikan pada tingkat sekolah dasar yang berjumlah 1071 jiwa dengan 

persentase 46,26%. Selain itu, ada beberapa penduduk yang sudah menempuh pada 

jenjang yang lebih tinggi seperti tamat akademi/sederajat yang berjumlah 43 jiwa dengan 

persentase 1,86% dan pada jenjang perguruan tinggi/sederajat yang berjumlah 31 jiwa 

dengan persentase 1,34%. 

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Keadaan penduduk menurut mata pencaharian merupakan jenis lapangan kerja 

dikerjakan oleh warga di Desa Ngurensiti. Penduduk di Desa Ngurensiti sebagian besar 

bermata pencaharian pokok sebagai petani. Namun ada jga beberapa yang bekerja 

sebagai pedagang, pegawai, pengrajin, peternak, dan buruh. Jumlah penduduk menurut 

mata pencaharian di Desa Ngurensiti dapat dilihat pada tabel 8. 
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Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2019 

Sumber: Monografi Desa Ngurensiti 2019 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Desa 

Ngurensiti bermata pencaharian sebagai petani, baik itu sebagai buruh tani sebesara 

35,12%, petani pemilik lahan 25,06%, dan petani penggarap lahan 25,06%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penduduk Desa Ngurensiti masih mengandalkan pada sektor 

pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mata pencaharian lain di bidang 

pertanian sangat bervariasi diantaranya menjadi buruh industri, buruh bangunan, 

pengrajin, pedagang, pengangkutan, peternak, dan pegawai, artinya penduduk di Desa 

Ngurensiti memiliki banyak pilihan untuk menetukan mata pencaharaiannya yang sesuai 

untuk mereka dan tentu saja hal tersebut akan berpengaruh pada perkembangan 

perekonomian di daerah tersebut. 

C. Keadaan Perekonomian 

1. Lembaga Perekonomian 

Keadaan perekonomian suaru daerah mutlak didukung oleh keberadaan sarana dan 

prasarana perekonomian, seperti sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya 

Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

Petani Pemilik Tanah 443 25,06 

Petani Penggarap Tanah 443 25,06 

Buruh Tani 621 35,12 

Buruh Industri 51 2,88 

Buruh Bangunan 42 2,38 

Pengrajin 3 0,17 

Pedagang 77 4,36 

Pengangkutan 27 1,53 

Pegawai Negeri Sipil 32 1,81 

Anggota TNI 1 0,06 

Pensiunan PNS/TNI 9 0,51 

Peternak 19 1,07 

Jumlah 1749 100 
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sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian pokok di Desa Ngurensiti. Sarana dan 

prasarana yang dapat digunakan untuk bertransaksi seperti toko, warung, pasar, dan 

sebagainya sehingga perputaran uang akan terlaksana dengan baik yang berpengaruh 

pada perkembangan perekonomian di Desa Ngurensiti khususnya pada sektor pertanian. 

Tersedianya sarana-sarana tersebut dapat memudahkan petani dalam melakukan 

transkasi untuk menjual hasil panennya. Adapun jumlah lembaga perekonomian yang 

terdapat di Desa Ngurensiti dapar dilihat pada tabel 9. 

Tabel 5. Jumlah Lembaga Perekonomian di Desa Ngurensiti Tahun 2019 

Lembaga Jumlah Persentase (%) 

Mini market 1 4,76 

Toko 11 5,38 

Warung 9 42,86 

Jumlah 21 100 

Sumber: Monografi Desa Ngurensiti 2019 

Berdasarkan tabel 9 dapat dikethaui bahwa lembaga yang mendukung perkembangan 

perekonomian di Desa Ngurensiti cukup lengkap dengan tersedianya toko dan warung 

bisa mempermudah petani mulai dari kebutuhan input produksi sampai mempermudah 

menjual hasil panen, selain itu penduduk juga mudah untuk mendapatkan kebutuhan 

sehari-hari seperti sandang dan pangan.  

2. Lembaga Pendidikan 

Lembaga pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi suatu daerah, sarana 

pendidikan ialah tempat untuk penduduk mengenyam pendidikan untuk mencari ilmu 

dan pengetahuan sehingga dapat memajukan daerah tersebut. Terdapat beberapa jumlah 

lembaga pendidikan yang ada di Desa Ngurensiti dapat dilihat pada tabel 10. 
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Tabel 6. Lembaga Pendidikan di Desa Ngurensiti 

Lembaga Jumlah 

TK 1 

SD 2 

Jumlah 3 

Sumber: Monografi Desa Ngurensiti 2019 

Pada tabel 10 diketahui bahwa di Desa Ngurensiti lembaga Pendidikan yang 

menunjang proses pendidikan cukup tersedia seperti TK dan SD, pada tingkat desa 

lembaga pendidikan tersebut cukup menunjang bagi penduduk untuk sarana pengajaran. 

Sehingga bisa meningkatkan pengetahuan dan pendidikan penduduk di Desa Ngurensiti. 

3. Sarana Transportasi dan Komunikasi 

Keadaan sarana transportasi merupakan bagian yang penting bagi penduduk di Desa 

Ngurensiti karena dengan transportasi dapat menunjang mobilitas penduduk pada setaip 

kegiatan bersosialisasi. Sedangkan sarana perhubungan berupa telpon selular menunjang 

berlangsungnya komunikasi bagi penduduk di Desa Ngurensiti dengan penduduk dari 

luar desa. Adapun jumlah sarana transportasi di Desa Ngurensiti dapat dilihat pada tabel 

11. 

Tabel 7. Sarana Transportasi dan Komunikasi di Desa Ngurensiti Tahun 2019 

Sarana Transportasi Jumlah (buah) 

Motor 476 

Mobil 23 

Truk 17 

Bus Mini 1 

Angkutan 3 

Jumlah 520 

Sumber: Monografi Desa Ngurensiti 2019 

Pada tabel 11 dapat diketahui bahwa sarana transportasi sudah cukup tersedia, 

sehingga dapat menunjang mobilitas petani dalam kegiatan usahatani. Sarana transportasi 

merupakan faktor penunjang keberhasilan kegiatan usahatani dari hulu sampai ke hilir 
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seperti mudah mendapatkan sarana produksi usahatani dan juga dalam pemasaran 

produknya. 

A. Keadaan Pertanian 

1. Penggunaan Lahan 

Lahan pertanian merupakan faktor yang penting dalam kegiataan usahatani karena 

alahan akan mempengaruhi keberhasilan usahatani, dimana tempat tumbuh dan 

berkembangnya suatu komoditas tanaman pada lahan pertanian. Penggunaan lahan di 

Desa Ngurensiti terdiri dari lahan pertanian dan bukan lahan pertanian. Luas penggunaan 

lahan di Desa Ngurensiti dapat dilihat pada tabel 12. 

Tabel 8. Penggunaan Lahan pada Usahatani Bawang Merah di Desa Ngurensiti 

Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 

Lahan Sawah: 

    Sawah irigasi 

    Sawah tadah hujan 

 

201 

9 

 

74,14 

3,32 

Lahan Bukan Pertanian 61 22,51 

Jumlah 271 100 

Sumber: Monografi Desa Ngurensiti 2019 

Pada tabel 12 diketahui bahwa penggunaan lahan sebagian besar untuk kegiatan 

pertanian memiliki luas 210 ha dengan persentase 77,46%, sedangkan lahan yang bukan 

pertanian memliki luas 61 ha dengan persentase 22,51 satuan, hal tersebut menunjukkan 

bahwa penduduk di Desa Ngurensiti menfaatkan lahan yang mereka miliki untuk 

kegiatan usahatani dengan semaksimal mungkin. 

Potensi pertanian yang cukup baik menjadikan desa tersebut cukup maju dengan di 

dukung hasil pertanian yang cukup tinggi khusunya hasil produksi bawang merah. 

Sehingga kondisi perekonomian petani di desa tersebut akan meningkat, hal tersebut 
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terlaksana dengan adanya beberapa kelompok tani bawang merah yang memanfaatkan 

peluang untuk berusahatani. 

2. Produksi Pertanian 

Jenis komoditas pertanian yang diusahakan di Desa Ngurensiti antara lain tanaman 

pangan dan hortikultura. Tanaman pangan diusahakan petani karena sumber makanan 

pokok yang dibutuhkan dalam kehidupan penduduk di desa tersebut, sedangkan tanaman 

hortikultura merupakan tanaman yang bisa dijual untuk menambah penghasilan 

penduduk dan bisa juga dikonsumsi sendiri. Luas dan produksi masing-masing tanaman 

dapat dilihat pada tabel 13. 

Tabel 9. Luas Produksi Tanaman Pangan dan Hortiluturan Desa Ngurensiti Tahun 2018 

Jenis Tanaman Luas Tanam 

(Ha) 

Luas Panen 

(Ha) 

Rata-Rata Produksi (ton) 

Padi 8 8 5 

Sayuran 7 7 3 

Bawang Merah 99 99 6 

Tebu  96 96 10 

Sumber: Monografi Desa Ngurensiti 2019 

Pada tabel 13 dapat diketahui bahwa rata-rata produksi tanaman yang paling tinggi 

pada tanaman tebu yaitu sebesar 10 ton, hal tersebut dikarenakan terdapatnya pabrik gula 

di daerah penelitian sehingga sebagian besar lahan pertanian di tanami komoditas tebu. 

Selain itu, pada sektor hortikultura lainnya produksi yang paling tinggi ialah tanaman 

bawang merah yaitu dengan rata rata produksi 6 ton, bawang merah menjadi komoditas 

andalan di Desa Ngurensiti selain kondisi tanah yang cocok juga keuntungan yang 

didapat juga menjanjikan, sehingga banyak petani yang dulu menanam sayuran beralih 

komoditas bawang merah. 


