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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia terletak pada wilayah yang sangat stategis secara geografis. 

Kekayaan sumber daya alam melimpah menjadikan Indonesia dijuluki 

sebagai negara agraris. Hal ini dilihat pada mata pencaharian penduduk 

Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pertanian, sehingga dijadikan 

sebagai pilar perekonomian Indonesia untuk mengembangkan usaha di 

sektor pertanian seperti komoditas agribisnis. Berdasarkan karakteristiknya, 

komoditas pertanian dikelompokkan menjadi beberapa sub sektor yakni 

tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. 

Tanaman pangan terdiri atas beberapa komoditas salah satunya padi. 

Padi merupakan salah satu bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh 

hampir seluruh penduduk Indonesia. Di Indonesia, padi diusahakan oleh 

sekitar 18 juta petani serta menyumbang sebesar 66 persen terhadap produk 

domestik bruto (PDB) tanaman pangan. Usahatani padi juga telah 

memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi lebih dari 21 juta rumah 

tangga dengan sumbangan pendapatan 25-35 persen. Oleh sebab itu, beras 

tetap menjadi komoditas strategis dalam perekonomian dan ketahanan 

pangan nasional, sehingga menjadi basis utama dalam revitalisiasi pertanian 

ke depan serta mencapai peningkatan produksi (Pertanian, 2005).  

Peningkatan produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

luas lahan usahatani, jumlah tenaga kerja, teknologi, dan kebutuhan lainnya 
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dari persiapan lahan hingga panen. Adopsi teknologi mempengaruhi 

peningkatan produksi seperti teknik penanaman padi. Beberapa teknik 

penanaman diantaranya sistem konvensional (sistem tanam pindah) yang 

tidak asing lagi di lingkungan petani dan terdapat sistem Tabela (tanam 

benih langsung) yang pengoperasiannya menggunakan alat. Penggunaan alat 

bertujuan mempermudah pekerjaan dikarenakan jumlah petani yang 

semakin berkurang. Akan tetapi, tidak semua petani menggunakan alat 

tersebut dikarenakan membutuhkan modal yang cukup besar. 

Beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kabupaten 

Bone, Soppeng, dan Wajo menerapkan teknologi tepat guna dalam sistem 

penanaman tanam padi langsung, menggunakan alat khusus yang disebut 

Campa. Campa merupakan alat pertanian yang digunakan oleh petani untuk 

menanam benih padi langsung di sawah secara teratur, dimana pengaturan 

jarak tanam telah ditentukan pada alat campa tersebut.  

Berdasarkan Statistik Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2017, 

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota 

Watansoppeng. Wilayah Soppeng memiliki luas sekitar 1500 km2 dengan 

ketinggian 5 hingga 1500 meter dari permukaan laut. Kecamatan Liliriaja 

merupakan salah satu wilayah Soppeng yang dijadikan sebagai lokasi 

penelitian. Kecamatan Liliriaja memiliki luas wilayah 96 km2 yang terbagi 

ke dalam 8 wilayah desa dan kelurahan. Luas lahan pertanian di Kecamatan 

Liliriaja seluas 9,188 hektar yang terdiri dari 4,264 hektar lahan sawah dan 
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4,924 hektar lahan bukan sawah. Lahan pertanian sawah berupa lahan sawah 

irigasi seluas 4,192 hektar dan sawah tadah hujan seluas 128 hektar. Lahan 

bukan pertanian di Kecamatan Liliriaja seluas 412 hektar (Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Soppeng, 2017). 

Tabel 1.1 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2015 

Kabupaten Luas Lahan 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Produktivitas 

(Ton/Ha) 

Bone 171,163 812,775  4.749 

Soppeng 38,868 226,433 5.826 

Wajo 138,593 670,980 4.841 

Sumber: Kementerian Pertanian, 2018. 

Pada Tabel 1.1 Kabupaten Soppeng memiliki luas lahan terendah 

dengan Luas 38,368 hektar dengan produksi terendah sebesar 226,433 Ton 

memiliki produktivitas tertinggi yaitu sebesar 5,826 Ton/Ha. Kabupaten 

Soppeng dijadikan sebagai lokasi penelitian karena luas lahan dan 

produksinya lebih rendah sedangkan produktivitasnya lebih tinggi 

dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, penting dilakukan penelitian untuk 

membandingkan usahatani padi menggunakan sistem konvensional dan 

sistem tanam benih langsung. Selain itu, diharapkan petani dapat mengambil 

sikap dalam menentukan teknik penanaman yang tepat untuk diterapkan di 

Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ditarik beberapa rumusan masalah, 

yakni: 
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1. Bagaimana perbandingan struktur biaya pada usahatani padi dengan 

teknik penanaman sistem konvensional dan sistem tanam benih 

langsung? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi petani beralih menerapkan 

sistem tanam benih langsung dan mengapa sebagian petani tetap 

memilih teknik penanaman sistem konvensional (tanam pindah)? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya 

penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Menganalisis perbandingan struktur biaya pada usahatani padi dengan 

teknik penanaman sistem konvensional dan sistem tanam benih 

langsung. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi petani beralih 

menerapkan sistem tanam benih langsung dan mengetahui keputusan 

sebagian petani tetap memilih teknik penanaman sistem konvensional 

(tanam pindah).  

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai 

pihak diantaranya: 

1. Bagi petani dilokasi penelitian diharapkan dapat membantu petani 

dalam pemilihan sistem usahatani padi untuk memberi kemudahan 
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dalam bertani setelah mengetahui perbedaan struktur biaya yang 

digunakan dalam berusahatani. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan terkait usahatani padi, sehingga dapat 

dijadikan sebagai referensi serta bahan kajian untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang 

telah diperoleh selama perkuliahan, serta menganalisis permasalahan 

yang ada di lapangan. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Istilah dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan dan pengukuran 

variabel sebagai berikut: 

1. Padi adalah tanaman pangan berupa rumput berumpun. 

2. Usahatani adalah kegiatan manusia dalam mengelola alam, tenaga kerja, 

dan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil 

kegiatannya. 

3. Komparasi adalah perbandingan usahatani padi dengan teknik 

penanaman sistem konvensional (tanam pindah) dan sistem tanam benih 

langsung. 

4. Sistem konvensional (tanam pindah) adalah teknik budidaya tanaman 

padi sawah dengan melalui persemaian kemudian pemindahan bibit ke 

lahan. 



6 

 

 

5. Sistem tanam benih langsung (Tabela) adalah teknologi budidaya padi 

dengan menggunakan alat campa. 

6. Alat campa adalah alat pertanian khusus yang digunakan oleh 

masyarakat petani untuk menanam benih padi secara langsung di sawah 

secara teratur dan pengaturannya telah ditentukan. 

7. Produksi adalah hasil panen yang diperoleh dari kegiatan usahatani padi 

yang diukur dalam satuan Kg/Ha. 

8. Biaya tetap merupakan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan tidak 

mempengaruhi jumlah produksi. Biaya tetap meliputi biaya irigasi, 

biaya sewa atau pajak lahan dan penyusutan alat-alat yang digunakan 

pada usahatani, diukur dalam satuan Rp/Ha. 

9. Biaya variabel merupakan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan 

mempengaruhi jumlah produksi. Biaya variabel meliputi biaya benih, 

biaya pestisida, biaya pupuk, dan biaya tenaga kerja yang diukur dalam 

satuan Rp/Ha. 

10. Biaya Total merupakan keseluruhan biaya dari biaya variabel dan biaya 

tetap, diukur dalam satuan Rp/Ha. 

11. Penerimaan merupakan hasil yang diperoleh petani dari penjualan 

produksi usahatani padi, diukur dalam satuan Rp/Ha. 

12. Pendapatan merupakan selisih dari total penerimaan dengan total biaya 

yang dikeluarkan dalam proses produksi usahatani padi, diukur dalam 

satuan Rp/Ha. 
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13. Efisiensi merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan total

biaya untuk menghitung apakah usahatani layak untuk dikembangkan

atau tidak, dihitung dengan R/C Ratio.


