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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Usahatani Padi Sistem 

Tanam Jajar Legowo dengan Sistem Tegel Di Kecamatan Seputih Mataram 

Kabupaten Lampung Tengah bertujuan untuk membandingkan struktur 

biaya usahatani padi pada petani sistem tanam jajar legowo dengan petani 

sistem tanam tegel dan mengetahui perbandingan produksi dan pendapatan 

antara petani yang menggunakan sistem tanam jajar legowo dengan sistem 

tanam tegel. Hasil penelitian menunjukkan analisis struktur biaya petani 

sistem tanam jajar legowo berbeda dengan petani sistem tegel, total biaya 

usahatani padi yang dikeluarkan petani sistem tanam jajar legowo lebih 

besar dari pada petani sistem tegel. Tingkat pendapatan usahatani padi 

petani sistem tanam jajar legowo jauh lebih besar dari petani sistem tanam 

tegel. Sehingga, usahatani sistem tanam jajar legowo lebih menguntungkan 

dan memiliki manfaat dari pada usahatani sistem tegel, akan tetapi usahatani 

keduanya sudah menguntungkan (Permata, Widjaya, dan Soelaiman, 2017). 

Penelitian yang berjudul Komparasi Usahatani Padi Sawah Sistem 

Tapin dan Sistem Tabela di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur memiliki tujuan: 1) mengetahui perbandingan keragaan usahatani 

padi sawah sistem Tapin dan sistem Tabela, 2) mengetahui perbandingan 

penggunaan waktu, tenaga kerja, dan biaya produksi usahatani padi sawah 

sistem Tapin dan sistem Tabela, dan 3) mengetahui faktor-faktor yang 
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mempengaruhi petani padi sawah sistem Tapin beralih ke sistem Tabela di 

Desa Lagan Ulu dan Desa Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

perbandingan keragaan usahatani padi sawah sistem Tapin dan sistem 

Tabela terletak pada tahapan kegiatan penyiapan media persemaian benih, 

persemaian benih, pemeraman benih, penaburan benih, penanaman, 

penyisipan dan pengairan. 2) Penggunaan waktu dan tenaga kerja pada 

usahatani padi sawah sistem Tabela adalah 38.59 HOK/Ha lebih efisien 

dibandingkan sistem Tapin sebesar 64.05 HOK/Ha. Hasil perhitungan nilai 

R/C rasio menunjukkan dengan nilai R/C rasio sistem Tabela sebesar 1.99 

per Ha lebih layak diterapkan dibandingkan sistem Tapin dengan nilai R/C 

rasio sebesar 1.04 per Ha. Hasil perhitungan nilai B/C rasio menunjukkan 

bahwa sistem Tabela dengan nilai B/C rasio sebesar 1.00 lebih efisien 

dibandingkan sistem Tapin dengan nilai B/C rasio sebesar 0.04. 3) Faktor-

faktor yang mempengaruhi petani untuk beralih ke sistem Tabela secara 

signifikan melalui analisis regresi logistik biner adalah faktor luas lahan, 

penggunaan tenaga kerja dan penerimaan (Siregar, Murdy, dan Saputra, 

2015). 

Penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Pendapatan Usahatani 

Padi Sistem Tanam Jajar Legowo Dengan Sistem Tegel Kelurahan 

Situmekar, Sukabumi bertujuan untuk mengetahui perbandingan biaya dan 

pendapatan dari usahatani padi sistem tanam jajar legowo dan sistem tanam 

tegel. Hasil penelitian menunjukan bahwa biaya pada sistem tanam jajar 
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legowo lebih kecil baik pada musim pertama maupun musim ke dua yaitu 

sebesar Rp 8,262,513 dan Rp 8,372,462. Sedangkan pada sistem tanam tegel 

yaitu sebesar Rp 8,714,746 dan Rp 8,531,791. Dengan pendapatan sebesar 

Rp 10,595,067 pada musim satu dan Rp 5,463,178 pada musim dua. 

Sedangkan pada sistem tegel sebesar Rp 7,890,113 pada musim satu dan Rp 

(2,294,441) pada musim kedua. Nilai R/C ratio pada sistem tanam jajar 

legowo yaitu sebesar 2.28 dan 1.7 sedangkan pada sistem tegel yaitu 1.8 dan 

0.7. Hasil uji beda menyatakan bahwa nilai pendapatan sistem tanam jajar 

legowo dengan sistem tanam tegel sama secara statistik (Hasanah, 2014). 

Penelitian yang berjudul Perbandingan Keuntungan Usahatani Padi 

Sawah dengan Teknik Tanam Pindah dan Teknik Tanam Benih Langsung di 

Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki tujuan untuk 

mengetahui perbedaan keuntungan padi sawah dengan teknik tanam pindah 

dan teknik tanam benih langsung di Dumoga Utara Kabupaten Bolaang 

Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan 

keuntungan antara teknik tanam pindah dengan teknik tanam benih 

langsung. Keuntungan teknik tanam benih langsung lebih besar 

dibandingkan teknik tanam pindah walaupun biaya produktivitas dan sarana 

produksi kedua teknik penanaman tidak berbeda secara nyata. Selain itu 

biaya terbesar yang digunakan pada usahatani padi sawah adalah biaya 

tenaga kerja (Rauw, 2014). 

Penelitian yang berjudul Usahatani Padi dengan Sistem Tanam Pindah 

(Tapin) dan Sistem Tabur Benih Langsung (Tabela) di Desa Srigading 
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Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Yogyakarta memiliki tujuan untuk 

mengetahui: (1) faktor fisik dan faktor non fisik yang memengaruhi usaha 

tani padi dengan Tabela dan Tapin, (2) pengelolaan usahatani padi dengan 

sistem Tabela dan Tapin, (3) hambatan yang dihadapi petani padi dengan 

sistem Tabela dan Tapin serta cara mengatasasinya, (4) besarnya pendapatan 

petani padi dengan sistem Tabela dan Tapin di Desa Srigading. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa: (1) kondisi fisik seperti kondisi iklim, 

topografi, dan tanah di daerah penelitian sesuai dengan syarat tumbuh 

tanaman padi Tapin. Kondisi topografi, tanah di daerah penelitian sesuai 

untuk syarat tumbuh padi Tabela, namun kondisi iklimnya kurang sesuai 

dengan syarat tumbuh padi Tabela. Faktor non fisik yang memengaruhi 

usahatani padi meliputi: a) modal/1000 m²/satu kali panen yang diperlukan 

pada usahatani padi Tabela lebih sedikit dibanding pada usahatani padi 

Tapin dan b) tenaga kerja yang diperlukan pada sistem Tabela lebih sedikit 

dibanding pada sistem Tapin; (2) Pengelolaan padi sistem Tapin dan Tabela 

di Desa Srigading sudah optimal, dilihat dari rata-rata produktivitas padi 

yang diperoleh/ha/tahun petani padi Tabela menghasilkan 8.1 ton gabah, 

sedangkan petani padi Tapin memperoleh 6.6 ton gabah; (3) Hambatan yang 

memengaruhi usahatani padi sistem Tabela dan Tapin yang sangat terasa 

adalah faktor cuaca yang tidak menentu, cara mengatasi dengan melakukan 

penyesuaian kegiatan pertanian dengan berbagai unsur iklim yang 

memengaruhinya; dan (4) Produktivitas rata-rata padi Tabela/1000 m²/satu 

kali panen yang diperoleh petani sebesar 272 kg, sedangkan petani padi 
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Tapin memperoleh 221 kg/1000 m²/satu kali panen. Pendapatan bersih/1000 

m²/satu kali panen yang diperoleh petani padi Tabela sebesar Rp 1,000,000 - 

Rp 3,000,000 dengan pendapatan bersih rata-rata Rp 1,419,000. Petani padi 

Tapin memperoleh pendapatan bersih /1000 m²/satu kali panen kurang dari 

Rp 1,000,000, dengan pendapatan bersih rata-ratanya Rp 584,000. Berarti 

pendapatan bersih yang diperoleh petani padi Tabela lebih besar dibanding 

petani padi Tapin (Sukisti, 2010). 

Penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Usahatani Organik 

Metode System of Rice Intensification (SRI) dengan Padi Konvensional 

(Kasus: Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa 

Barat) memiliki tujuan untuk membandingkan dan menganalisis pengaruh 

perubahan sistem usahatani dari usahatani non organic menjadi usahatani 

organik metode SRI yang dilakukan oleh para petani terhadap tingkat 

pendapatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan atas biaya 

tunai maupun pendapatan atas biaya total petani padi organik metode SRI 

lebih rendah dari pendapatan atas biaya tunai maupun pendapatan atas biaya 

total padi konvensional. Namun hasil uji t menyimpulkan bahwa perubahan 

sistem usahatani yang dilakukan oleh petani padi ternyata tidak berpengaruh 

nyata terhadap pendapatan petani (Rachmiyanti, 2009). 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Padi 

Menurut AAK, Beras adalah buah padi yang berasal dari tumbuhan 

golongan rumput-rumputan (gramineae), dan telah dibudidayakan di 
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Indonesia sejak lama. Tanaman Padi termasuk genus Oryza L. yang 

meliputi kurang lebih 25 spesies, tersebar di daerah tropis dan daerah 

subtropis, seperti Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Padi yang ada 

sekarang merupakan persilangan antara Oryza officianalis dan Oryza sativa 

F. Spontane. Padi adalah salah satu bahan makanan yang mengandung gizi 

dan penguat yang cukup bagi manusia. Beras mengandung berbagai zat 

makanan yang diperlukan oleh tubuh, antara lain karbohidrat, lemak, 

protein, lemak, serat kasar, abu, dan vitamin. Beras juga mengandung 

beberapa mineral, antara lain kalsium, magnesium, sodium, fosfor, dan 

lainnya (Hasanah, 2007). 

2.2.2 Usahatani dan Ilmu Usahatani 

Menurut A.T. Mosher, usahatani (farm) sebagai bagian dari 

permukaan bumi dimana seorang petani atau keluarga tani bercocok tanam 

atau memelihara ternak. Menurut Bachtiar Rivai, usahatani sebagai 

organisasi dari alam, tenaga kerja dan modal yang ditujukan kepada 

produksi di lapangan pertanian. Dari definisi tersebut usahatani 

mengandung unsur-unsur yang sama dalam usahatani: bagian permukaan 

bumi (alam), petani dan keluarga (tenaga kerja), tanaman/ternak, modal, dan 

pengelolaan. 

Keberhasilan usahatani dipengaruhi beberapa faktor yaitu 1) faktor 

intern yang meliputi: petani pengelola; tanah usahatani; tenaga kerja; modal; 

tingkat teknologi; jumlah keluarga serta kemampuan petani mengalokasikan 

penerimaan keluarga dan 2) faktor ekstern yang meliputi: tersedianya sarana 
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transportasi dan komunikasi; aspek-aspek yang menyangkut pemasaran 

hasil dan sarana produksi; fasilitas kredit serta sarana penyuluhan bagi 

petani (Tain, 2005). 

2.2.3 Sistem Konvensional (Tanam Pindah) dan Sistem Tanam Benih 

Langsung (Tabela) 

Teknik budidaya tanaman padi dengan sistem tanam pindah (Tapin) 

merupakan teknik budidaya tanaman padi sawah dengan melalui persemaian 

kemudian memindahkan bibit ke lahan. Menurut Sumarno, beberapa 

tahapan dalam melakukan budidaya tanaman padi sawah sistem tanam 

pindah (Tapin) diantaranya persemaian benih, pengolahan lahan, 

penanaman, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama, dan panen. 

Teknologi tanam benih langsung (Tabela) padi memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain memperpendek periode produksi padi sehingga 

dapat meningkatkan indeks pertanaman dan mengurangi biaya tenaga kerja 

untuk menanam. Teknologi Tabela dapat diterapkan pada agroekosistem 

sawah irigasi, sawah tadah hujan, dan lahan pasang surut. Umumnya Tabela 

menerapkan model pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). 

Kekurangan dari Tabela adalah memerlukan pengolahan tanah pada lahan 

dan pengaturan air yang berbeda dengan lahan untuk tanam pindah. Tabela 

sesuai untuk diterapkan pada wilayah yang kekurangan tenaga kerja, musim 

hujan pendek, dan air irigasi dapat diatur. Pada Tabela tidak ada persemaian 

dan pindah tanam sehingga memerlukan tenaga kerja lebih sedikit (Zarwazi 

et al., 2015).  
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2.2.4 Alat Campa 

Campa berasal dari bahasa bugis yang secara bahasa berarti 

“menepuk”. Campa merupakan sebuah alat pertanian yang sudah mulai 

berkembang pada petani di kawasan Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo. 

Alat ini belum digunakan oleh semua petani dikarenakan harga alat yang 

mahal dan sangat jarang yang mampu membuatnya. Alat ini belum 

diproduksi secara massal dan tidak dijual secara bebas. Penggunaan alat ini 

dilakukan dengan cara menepuk-nepuk sebuah panel sehingga bibit padi 

yang akan ditanam akan keluar dan tersebar di lahan dengan jarak tanam 

sesuai pengaturan yang ditentukan pada alat tersebut (Fernanda, Pahlawan, 

dan Mukmin, 2012). 

2.2.5 Biaya Usahatani 

Biaya merupakan nilai dari faktor produksi yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan output dalam waktu tertentu. Biaya yang dikeluarkan oleh 

seorang petani pada proses produksi dan menjadikan sebuah produk disebut 

biaya produksi. Berdasarkan sifatnya, biaya produksi digolongkan menjadi 

biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap 

adalah biaya yang tidak berpengaruh dengan jumlah barang yang 

diproduksi. Contoh biaya yang tergolong dalam biaya tetap adalah sewa 

lahan, biaya penyusutan alat dan bangunan pertanian, serta iuran irigasi. 

Biaya tidak tetap adalah biaya yang berpengaruh terhadap jumlah barang 

yang diproduksi. Contoh biaya yang tergolong dalam biaya variabel antara 
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lain biaya pupuk, bibit, obat pembasmi hama dan penyakit, serta tenaga 

kerja upahan (Nugraha, 2017).  

2.2.6 Penerimaan Usahatani 

Perbedaan penggunaan input serta cara budidaya akan berpengaruh 

terhadap hasil produksi. Hasil produksi merupakan salah satu faktor yang 

menentukan penerimaan petani selain harga output. Penerimaan usahatani 

atau nilai output didapat dari jumlah ouput yang produksi dikalikan dengan 

harga output per satuan unit. Pada usahatani kecil, tidak semua output yang 

dihasilkan dijual oleh petani. Ada output yang dihasilkan digunakan untuk 

dikonsumsi rumah tangga petani, ada yang digunakan kembali dalam 

berusahatani sebagai bibit atau untuk makanan ternak, atau digunakan 

sebagai pembayaran atau bisa juga disimpan (Nugraha, 2017).  

2.2.7 Pendapatan Usahatani 

Pendapatan dalam usahatani dibedakan menjadi pendapatan kotor dan 

pendapatan bersih. Pendapatan kotor usahatani (gross farm income) adalah 

total penerimaan (total revenue) dari pemakaian sumber daya dalam 

usahatani. Pendapatan kotor adalah nilai dari semua produksi. Produksi 

tanaman merupakan penjumlahan dari nilai produksi yang dijual, 

dikonsumsi sendiri, yang digunakan untuk benih, dan pembayaran upah 

(bawon). Sedangkan pendapatan bersih (net farm income) merupakan selisih 

antara pendapatan kotor usahatai dengan total biaya. Pendapatan bersih 

berarti juga sebagai keuntungan (profit) dari usahatani (Tain, 2005). 
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2.2.8 Efisiensi Usahatani 

Efisiensi merupakan gambaran perbandingan terbaik antara suatu 

usaha dan hasil yang dicapai. Efisien tidaknya suatu usaha ditentukan oleh 

besar kecilnya hasil yang diperoleh dari usaha tersebut serta besar kecilnya 

biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil tersebut. Tingkat efisiensi 

suatu usaha biasa ditentukan dengan menghitung per cost ratio yaitu 

imbangan antara hasil usaha dengan total biaya produksinya. Efisiensi suatu 

usahatani dapat diukur menggunakan analisis R/C Ratio. 

Menurut Soekartawi, R/C Ratio adalah singkatan dari Return Cost 

Ratio, atau dikenal sebagai perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan 

biaya. Secara matematik hal ini dituliskan: a = R/C Keterangan: a = 

pembanding (nisbah) antara penerimaan dan biaya R = penerimaan C = 

Biaya Kriteria uji: jika R/C > 1, layak untuk diusahakan Jika R/C < 1, tidak 

layak untuk diusahakan (Ghofario, 2016). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, mengenai usahatani padi 

dengan teknik penanaman sistem konvensional dan sistem tanam benih 

langsung di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Langkah selanjutnya 

peneliti akan melakukan perhitungan sehingga dapat mengetahui 

perbandingan struktur biaya (biaya produksi, pendapatan dan efisiensi) 

usahatani padi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi petani 

beralih menerapkan sistem tanam benih langsung secara statistik 

menggunakan analisis regresi logistik biner sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta uraian 

kerangka pemikiran di atas, maka penelitian ini diajukan sebagai berikut: 

1. Diduga struktur biaya usahatani sistem konvensional berbeda dengan

sistem tanam benih langsung.

2. Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi usahatani yaitu umur petani,

luas lahan, penggunaan tenaga kerja, penggunaan modal dan

penerimaan.

Usahatani Padi 

Usahatani Padi Sistem 

Konvensional di Kec. Liliriaja 

Usahatani Padi Sistem Tanam 
Benih Langsung di Kec. 

Liliriaja 

1. Perbandingan struktur biaya

usahatani:

a. Biaya produksi

b. Pendapatan dan Efisiensi

2. Faktor-faktor yang

mempengaruhi petani beralih

menerapkan sistem tanam

benih langsung

 : umur petani  

 : luas lahan 

 : penggunaan tenaga kerja 

 : penggunaan modal 

 : penerimaan 


