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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Padi (Oryza sativa L) sebagai komoditas pangan utama mempunyai 

nilai strategis yang sangat tinggi, sehingga diperlukan adanya penanganan 

yang serius dalam upaya peningkatan produktivitasnya.  Besarnya peranan 

pemerintah dalam pengelolaan komoditas pangan khususnya padi dapat 

dilihat mulai dari kegiatan pra-produksi seperti penyediaan bibit unggul, 

pupuk, obat-obatan, sarana irigasi, kredit produksi dan penguatan modal 

kelembagaan petani. Bagi bangsa Indonesia, pangan diidentikan dengan 

beras.  Selain lebih dari 90 persen penduduk Indonesia menjadikan beras 

sebagai makanan pokoknya.  Menurut Badan Pusat Statistik (2007), 

sumbangan beras terhadap output nasional untuk sector pertanian mencapai 

lebih dari 28 persen.  Di Desa Sumbermujur tanaman padi menjadi tanaman 

yang paling banyak di tanam, para penduduk menjadikan tanaman padi 

sebagai sumber penghasilan.   

Produktifitas pangan pokok tidak dapat dipisahkan dengan usahatani 

padi yang ada di pedesaan kususnya di Desa Sumbermujur, dalam bidang 

ekonomi, usahatani padi berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja, 

pertumbuhan dan dinamika ekonomi pedesaan.  Usahatani padi memberikan 

lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi lebih dari 21 rumah tangga Di desa 

sumbermujur.  Beras juga merupakan sumber utama pemenuahan gizi yang 

meliputi kalori, protein, lemak, dan vitamin.  Menurut harianto (2001), 
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sumbangan beras terhadap konsumsi energi dan protein masih cukup besar 

yaitu lebih dari 55%.  

Kenyataan yang ada saat ini, produksi beras sebagian besar 

diproduksi oleh petani kecil, petani tanpa tanah atau buruh tani di pedesaan 

yang mengelolah uasahataninya tradisional atau turun temurun. Kondisi 

petani di Indonesia sebagian besar memilki skala penguasaan lahan 

usahatani kurang dari satu hektar.  Hasil penelitian Pusat Sosial Ekonomi 

dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2008, menunjukan rataan kepemilikan 

lahan petani di pedesaan pulau jawa adalah 0,41 hektar, sedangkan diluar 

jawa adalah 0,96 hektar.  Petani padi umumnya mengalami keterbatasan 

akses terhadap berbagai layanan khususnya layanan pembiayaan usahatani.  

Disamping itu, umumnya mereka menbutuhkan dana tunai segera setelah 

panen untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maupun untuk 

mengganti pinjaman.  

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tahun 2001 mendata 

luas pertanian di Indonesia 11,6 hektar, sedangkan jumlah populasi aktif di 

sektor ekonomi sekitar 50 jiwa dari total populasi 201,9 juta.  Dengan 

demikian, seorang petani di Indonesia hanya memanen padi rata – rata 0,232 

hektar lahan atau sekitar 500 meter persegi per kapita.  Kondisi ini jauh 

lebih buruk dibandingkan dengan po0tret petani di Thailand yang petaninya 

memiliki 1. 850 meter persegi per kapita dan Amerika Serikat 10. 000 meter 

persegi per kapita.  Menurut Pusat Analisis Sosial.  Ekonomi Pertanian 

Badan Litbang Pertanian (2006), sekitar 70 persen petani padi merupakan 

buruh tani dan petani skala kecil, mereka ini merupakan kelompok 
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masyarakat miskin berpendapatan rendah. Walaupun mereka mengusahakan 

padi, sekitar 60 persen dari total mereka merupakan netconsumer beras atau 

bersifat supsisten.  Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis 

dalam ketahanan pangan.  Petani adalah produsen pangan dan juga sekaligus 

kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan 

membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan.  Terkait dengan 

kondisi tersebut, diperlukan sumberdaya petani yang berkualitas, yaitu 

peetani yang memiliki kapasitas tinggi dalam menjalankan usahataninya.  

Kapasitas yang tinggi teridentifikasi dari kemampuan dalam memproduksi 

pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.  

Untuk memperoleh pendapatan yang memuaskan petani, maka 

petani dituntut kecermatannya dalam mempelajari perkembangan harga 

sebagai solusi dalam menentukan pilihan, apakah ia memutuskan untuk 

menjual atau menahan hasil produksinya.  Namun bagi petani yang secara 

umumnya menggantungkan hidupnya dari bertani, maka mereka senantiasa 

tidak memiliki kemampuan untuk menahan hasil panen kecuali sekedar 

untuk konsumsi sehari-hari dan membayar biaya produksi yan telah 

dikeluarkan.  

Jalur pemasaran tanaman padi biasanya dari petani langsung ke 

pedagang – pedagang kecil (tengkulak) atau ada yang di jual langsung ke 

penebas – penebas yang ada di desa – desa.  Untuk petani yang menjual 

hasil panen yang menjual hasil panennya ke pedagang kecil biasanya 

pedagang yang membeli hasil panen dari petani tersebut mengambil hasil 
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panen petani tersebut langsung pada saat hasil panenya sudah dimasukin 

dalam karung dan siap diangkut oleh si pedagang.  Untuk petani yang 

menjual hasil panennya ke penebas biasanya padi yang yang sudah siap 

panen sudah di beli oleh si penebas, penebas memiliki kemampuan untuk 

mengira – ngira luas lahan tanaman padi petani menghasilkan berapa 

keuntungan yang didapat.  Oleh karena itu perlu di teliti mengenai 

pendapatan uasahatani padi di Desa sumbermujur, kecamatan Candipuro, 

Kabupaten Lumajang 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapabesarnya biaya usahatani padi? 

2. Berapa besarnya penerimaan  usahatani padi? 

3. Berapa besarnya pendapatan usahatani padi? 

4. Berapa besarnya nilai efisiensi  usahatani padi? 

 

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. 3. 1 Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian 

usaha padi adalah : 

1. Untuk menganalisis besarnya biaya usahatani padi.  

2. Untuk menganalisis besarnya penerimaan usahatani padi.  

3. Untuk menganalisis besarnya pendapatan usahatani padi.  

4. Untuk menganalisis nilai efisiensi usahatani padi.  
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1. 3. 2  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi sebagai : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan 

pengambilan keputusan bagi pelaksanaan pendapatan usahatani 

padi yang mungkin dapat membantu untuk meningkatkan 

pendapatan dan taraf hidup petani.  

2. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya.  

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi badan pemberi kredit untuk 

petani padi.  

4. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi peneliti lain dan akademis 

yang berminat mengkaji tentang usaha padi.  

 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1. Usahatani adalah sebagai bagian dari permukaan bumi dimana seorang 

petani atau keluarga tani bercocok tani, tanam atau berternak, dalam hal 

ini bertanam  padi.  

2. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama 

proses produksi usahatani yang masih berlangsung.  Dihitung dengan 

Rp/hektar/proses produksi.  

3. Luas tanah garapan padi adalah luas tanah yang digarap oleh petani 

padi di desa.  Dihitung dalam hektar.  

4. Produksi adalah hasil panen yang didapatkan petani dari kegiatan 

usahatani padi.  Dihitung dalam kg.  
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5. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang tidak berubah besar kecilnya 

atau biaya yang tidak habis dalam sekali proses produksi, misalnya: 

sewa lahan, biaya peralatan usahatani. Dihitung dalam Rp/hektar/proses 

produksi.  

6. Biaya tidak tetap (variable cost) adalah biaya yang besar kecilnya 

berubah – ubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan, yang 

meliputi tenaga kerja, biaya sarana produksi, dan biaya lain.  Dihitung 

dalam Rp/hektar/proses produksi.  

7. Biaya total adalah biaya produksi merupakan penjumlahan dari biaya 

tetap dan biaya variabel.  Dihitung dalam Rp/hektar/proses produksi.  

8. Pendapatan produksi adalah selisih antara penerimaan dari usahatani 

padi dengan biaya total yang dikeluarkan. Dihitung dalam 

Rp/hektar/proses produksi.  

9. Penerimaan produksi adalah nilai uang yang diperoleh petani dari hasil 

penjualan produksi usahatni padi.  Jumlah produksi x harga/kg.  

Dihitung dalam Rp/hektar/proses produksi.  

10. Efisiensi usahatani adalah penggunaan sarana produksi yang dapat 

memberikan nilai tambah pada usahatani yang diusahakan.  

11. Benih padi yang ditanam merupakan jenis benih padi IR Ciherang.  


