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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hendri Metro Purba 

yang berjudul Analisis Pendapatan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Produksi Cabang Usahatani Padi Ladang Di Kabupaten Karawang (2005). 

Kebutuhan bahan pangan masyarakat Indonesia masih sangat 

tergantung pada beras. Produksi beras sebagian besar disumbangkan oleh 

produksi padi sawah, sementara itu ketersediaan lahan sawah dan efisiensi 

usaha padi cenderung mengalami penurunan. Sumbangan padi lading 

terhadap produksi padi nasional masih sangat rendah karena produktifitas 

lading lebih rendah dibandingkan padi sawah. Jika dibandingkan dari segi 

laju pertumbuhan produksi, padi lading juga masih jauh dibanding padi 

sawah. Mengingat ketersediaan keteersediaan lahan kering bagi usahatani 

lading masih sangat besar, maka pengembangan produktifitas usahatani padi 

lading memiliki potensi yang sangat menjanjikan. 

Joko Triyanto (2006) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh input produksi luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk 

serta pompa air, terhadap produksi padi di Jawa Tengah. Alat analisis yang 

digunakan adalah regresi berganda dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel luas lahan, tenaga kerja, benih 

dan pompa air, memberikan pengaruh positif yang signifikan hingga taraf 

kepercayaan 5% terhadap produksi padi. Nilai elastisitas produksinya adalah 
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1,089 (elastis). Ini berarti bahwa secara umum usaha tani padi di Jawa 

Tengah dalam skala mendekati constant return to scale. Variabel pupuk 

mempunyai hubungan yang positif tetapi tidak signifikan dalam 

mempengaruhi produksi padi di Jawa Tengah, sehingga disarankan untuk 

melakukan diversifikasi pertanian di luar padi karena nilai elastisitas 

produksi sudah mendekati kearah constant return to scale. 

Nur Riza (2006), melakukan penelitian berjudul analisis penggunaan 

input dalam upaya meningkatkan produksi padi di Dusun Krajan Desa 

Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Analisis data 

menggunakan persamaan fungsi Cobb Douglass. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat (Y). Secara individual variable - variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat adalah luas lahan (X1),  jumlah tenaga kerja 

(X2), pupuk dan bibit (X3). Sedangkan dari ketiga variabel bebas yang 

paling dominan pengaruhnya adalah luas lahan (X1), karena luas lahan 

mempunyai nilai koefisien yang paling besar dan signifikan.  

 

2.2  Tinjauan Pustaka 

2.2.1  Padi 

Bangsa Indonesia telah lama mengenal bercocok tanam padi. 

Menurut sejarah, padi telah dikenal dan ditanam orang sejak zaman hindhu, 

atau bahkan sebelumnya. Pada umumnya masing – masing daerah 

mempunyai jenis padi sendiri – sendiri. Jenis padi itu berbeda satu sama 

lainnya, perbedaan itu antara lain terletak pada umur tanaaman, banyaknya 
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hasil, mutu beras, dan tahan tidaknya terhadap gangguan hama maupun 

penyakit 

Secara keseluruhan kualitas padi yang terdapat di masing – masing 

daerah itu sangat rendah, mungkin hasilnya sedikit, mudah diserang hama 

atau penyakit dan lain – lain. 

Di Indonesia dikenal lebih dari 1.000 jenis padi. Jumlah yang 

banyak itu disebabkan adanya perkawinan silang dari beberapa jenis padi 

dalam rangka usaha peningkatan hasil. (sugeng, 2006 hal: 4). 

Manfaat dari padi adalah sebagai berikut : 

Pasti semua orang tahu seperti apa padi itu? Padi merupakan 

tanaman yang banyak ditanam oleh petani-petani indonesia, khususnya pada 

musim penghujan. Padi mempunyai nama ilmiah oriza sativa, dari familly 

Poaccae (Gramincae). 

Selain sebagai makanan pokok sebagianbesar penduduk indonesia, 

padi memiliki banyak manfaat lain yang jarang orang mengetahuinya, 

bahkan tidak mengetahuinya. Dari semua bagian padi dapat memberikan 

manfaat-manfaat yang berguna bagi kesehatan. Antara lain: 

1. Selaput biji (Guya) berkhasiat untuk mengatasi: 

a. Lambung dan limpa lemah 

b. Tidak nafsu makan 

c. Gangguan pencernaan 

d. rasa penuh di dada dan perut 

e. Beri-beri 

f. Tangan dan kaki rasa kesernutan 
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2. Tangkai buah (merang) berkhasiat untuk mengatasi: 

a. Rambut kotor 

b. keguguran 

3. Biji (beras) berkhasiat untuk mengatasi: 

a. Demam 

b. Diare 

c. Gondongan 

d. Rematik, kesleo 

e. Radang payudara, radang kulit, 

f. Bisul. 

4. Akar (No tao ken) berkhasiat untuk mengatasi: 

a. Keringat berlebiban 

b. Berkeringat spontan 

c. Filariasis. 

Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya cukup 

mudah yaitu selaput biji (bekatul) sebanyak 10 – 15 gram atau akar 15 – 20 

gram direbus, lalu airnya diminum. Untuk pemakaian luar, beras digiling 

halus bersama bahan lain, untuk pemakaian setempat. Merang dibakar, lalu 

tambahkan air. Campuran ini baik untuk mencuci rambut. 

Untuk penyembuhan penyakit-penyakit dengan cara: 

1. Diare 

Segenggam beras merah disangrai sampai kuning, lalu digiling 

halus. Seduh dengan air panas sambil diaduk merata, sampai menjadi 

kuah kental. Ramuan yang disebut air tajin ini lalu ditambah sedikit 
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garam. Setelah dingin siap untuk diminum. Lakukan 2 – 3 kali sehari. 

Penyakit yang dapat diobati adalah sebagai berikut : 

2. Gondongan  

Ambil sekepal nasi panas, urutkan pada bagian pipi yang 

bengkak. 

3. Rematik  

Sediakan beras merah 1 sendok, lempuyang sepanjang 1/2 jari 

tangan, dan cabai rawit 3 buah. Semua bahan tersebut setelah dicuci 

bersih lalu ditumbuk sampai menjadi seperti bubur. Balurkan ke tempat 

yang sakit. 

4. Mematangkan bisul  

Untuk bisul yang besar dan keras dikompres dengan bubur nasi. 

5. Beri-beri  

Siapkan bekatul beras merah sebanyak 3 sendok makan lalu 

seduh dengan 100 cc susu sapi sambil diaduk merata. Minum selagi 

hangat. Lakukan 2 kali sehari. 

6. Untuk para wanita yang ingin rambutnya hitam berkilau dapat dilakukan 

dengan cara: 

Sebanyak 2 ikat tangkai buah kering (merang) dimasukkan ke 

dalam panci atau bejana dari tanah liat. Kemudian merang dibakar 

sampai semuanya hangus menjadi abu. Tambahkan 1 liter air, lalu 

embunkan di udara terbuka semalaman. Ambil air yang bening untuk 

keramas. Selesai keramas, bilas dengan air perasan 1 buah jeruk purut 

yang telah masak dan diencerkan dengan 2 gelas air. Kemudian rambut 
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dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Lakukan 3 kali dalam 

seminggu. 

Sifat-sifat kimiawi dan efek farmakologis padi: 

a. Akar bersifat hangat dan manis. 

b. Selaput biji (kulit ari) bersifat manis, netral, serta masuk meridian 

limpa dan lambung. 

c. Biji mengandung karbohidrat, dextrim, arabanoxylan, xylan, phytin, 

glutelin, enzim (phytase, lypase, diatase). (Anonimous. 2011) 

Adapun Hama Dan Penyakit Yang Menyerang Tanaman Padi 

Sebagai berikut: 

Dinamakan hama karena organisme atau mahluk yang 

penyebabnya berupa hewan, baik yang besar maupun yang kecil. 

Berdasarkan penyebabnya, hama padi dikelompokan menjadi beberapa 

bagian yaitu hama karena nematoda, serangga, binatang pengerat, dan 

burung. 

Jenis – jenis hewan yang paling banyak menyerang ialah 

serangga, meskipun tubuhnya kecil, apabila populasi atau jumlah 

individunya banyak, sering dapat merusak tanaman padi. (Joko 

Widodo1989 hal: 4). 

 

2.2.2 Jenis Tanaman  

Menurut sistematika, tanaman padi termasuk dalam: 

Kingdom :  Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom :  Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 
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Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi :  Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas :  Liliopsida (berkeping satu / monokotil) 

Sub Kelas :  Commelinidae 

Ordo :  Poales 

Famili :  Poaceae (suku rumput-rumputan) 

Genus :  Oryza 

Spesies :  Oryza sativa L. 

Dari spesies Oryza sativa L. ini, terdapat bermacam-macam 

varietas yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Beberapa varietas padi unggulan 

antara lain: varietas padi hibrida, varietas padi unggul, varietas padi lokal 

(anonymous 2014). 

 

2.2.3 Sentra Penanaman 

Pusat penanaman padi di Indonesia adalah Pulau jawa (Karawang, 

Cianjur), Bali, Madura, Sulawesi, dan ahir – ahir ini Kalimantan. Pada tahun 

1992 luas panen padi mencapai 10.869.000 ha dengan rata – rata hasil 4,35 

ton/ha/tahun. Produksi padi nasional adalah 47.293.000 ton. Pada tahun 

ituhampir 22.5 % produksi padi nasional dipasok dari jawa barat. Dengan 

adanya krisis ekonomi, sentra padi jawa barat seperti karawang dan cianjur 

mengalami penurunan produksi yang berarti.  

Produksi padi nasional sampai Desember 1997 adalah 46.591.874 

ton yang meliputi areal panen 9. 881. 764 ha. Karena pemeliharaan yang 
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kurang intensif, hasil padi hanya 1 – 3 ton/ha, sedangkan dengan kultur 

teknis yang baik hasil padi sawah mencapai 6 – 7 ton/ha. 

 

2.2.4  Syarat Tumbuh 

2.2.4.1 Iklim 

Syarat utama yang harus di penuhi untuk menanam padi sawah 

adalah kebutuhan air yang harus tercukupi. Jika tidak maka pertumbuhan 

padi sawah yang di tanam akan terhambat dan produktivitasnya menurut. 

Berikut ini syarat tumbuh tanaman padi sawah yang harus di perhatikan: 

1. Lokasi tanam. Sesuai dengan namanya, padi sawah, maka tanaman 

padi jenis ini harus di tanam di sawah dengan ketinggian optimal 0 – 

1500 meter diatas permukaan laut. 

2. Kondisi tanah. Padi sawah ditanam di tanah berlumpur yag subur 

dengan ketebalan 18 – 22 cm. Tanah yang coco k untuk areal 

persawahan adalah tanag berlempung yang berat atau tanah yang 

memiliki lapisan keras 30 cm dibawah permukaan tanah sehingga air 

dapat tertampung diatasnya  dan menciptakan lumpur. 

3. Iklim. Padi sawah dapat tumbuh dalam iklim yang beragam, 

terutama di daerah dengan cuaca panas, kelembaban tinggi dengan 

curah hujan 200 mm/bulan atau 1500-2000 mm/tahun. Tanaman padi 

dapat tumbuh baik pada suhu 23
o
C. 

4. Intensitas cahaya matahari harus penuh sepanjang hari tanpa ada 

naungan. 
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5. PH tanah harus berkisar antara 4,0 – 7,0. pH tanah yang tinggi atau 

diatas 7,0 akan mengurangi hasil produksi. 

6. Angin akan berpengaruh terhadap proses penyerbukan bunga padi. 

Karena itu lokasi sawah harus terbuka dan tidak terhalang sehingga 

angin dapat bertiup dengan bebas. 

7. Air harus tersedia setiap saat mencukupi untuk mengenangi tanah 

persawahan. Kekurangan dan kelebihan air akan dapat mengurangi 

hasil produksi. karena itu di perlukan saluran irigasi yang baik untuk 

mengatur keluar masuknya air kedalam lahan persawahan yang akan 

di tanami padi sawah.(Anonimous 2013) 

 

2.2.5 Pedoman Budidaya 

2.2.5.1 Pembibitan 

Sebelum di tanam tanaman padi harus disemaikan lebih dahulu. 

Persemaian itu harus disiapkan dan dikerjakan dengan baik, maksutnya 

agar diperoleh bibit yang baik, sehingga pertumbuhannya akan baik pula. 

Berapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan persemaian 

sebagai berikut : 

1. Memilih Tempat Persemaian 

Tempat untuk membuat persemaian merupakan syarat yang 

harus diperhatikan agar diperoleh bibit yang baik. 

Tanah untuk tempat persemaian yang baik adalah sebagai berikut ; 

a) Tanah itu harus tanah yang subur, banyak mengandung humus, 

dan gambur. 
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b) Tanah itu harus tanah yang terbuka, tidak terlindung oleh 

pepohonan, sehingga matahari dapat diterima dan dapat 

dipergunakan sepenuhnya. 

c) Dekat dengan sumber air terutama untuk persemaian basah, sebab 

persemaian banyak membutuhkan air. Sedangkan persemaian 

kering dimaksutkan untuk mendapatkan air untuk menyirami 

apabila persemaian itu mengalami kekeringan. 

d) Dekat dengan perumahan. Hal ini untuk mempermudah 

pengawasan. Namun tidak mutlak. Asal kerusakan dan 

keselamatan persemaian itu dapat terjaga. 

e) Apabila areal yang akan ditanami cukup luas sebaiknya tembat 

pembuatan persemaian tidak berkumpul menjadi satu tetapi dibuat 

memencar. Hal itu dimaksud untuk menghemat biaya atau tenaga 

pengangkutan. 

2. Megerjakan Tanah Untuk Persemaian 

Tanah persemaian harus mulai dikerjakan kurang lebih 50 hari 

sebelum penanaman. Karena adanya adanya 2 jenis padi, yaitu padi 

basah dan padi kering, maka tanah persemaian juga dapat dibedakan 

atas persemaian basah dan persemaian kering. 

a) Persemaian Basah 

Dalam membuat persemaian harus dipilih tanah atau sawah 

yang betul – betul subur. Rumput – rumput dan jerami yang 

tertinggal harus dibersikan terlebih dahulu. Kemudian sawah 

digenangi air. Maksutnya dari penggenangan itu supaya tanah 
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menjadi lunak, rumput – rumput yang akan tumbuh mati, dan 

bermacam – macam serangga yang dapat merusak bibit yang akan 

ditebarkan mati pula. 

Selanjutnya, apabila tanah sudah cukup lunak lalu dibajak 

atau digaru 2 kali atau sampai menjadi halus. Pada saat itu pula 

sekaligus dibuat petakan – petakan dan memperbaiki pematang. 

Sebagai ukuran dasar luas persemaian yang harus dibuat kurang 

lebih 1/20 dari areal sawah yang akan ditanami. Jadi apabila 

sawah yang akan ditanami seluas 1 ha. Maka luas persemaian 

yang harus dibuat adalah 1/20 x 10.000 m
2
 = 500 m

2
. 

Adapun biji yang diperlukan adalah kurang lebih 75 gram 

biji setiap 1 m
2
, atau sebanyak kurang lebih 40 kg. 

b) Persemaian Kering 

Prinsip pembuatan persemaian kering sama dengan 

pembuatan persemaian basah. Rumput – rumput dan sisa – sisa 

jerami yang ada harus dibersihkan lebih dahulu. Tanah dibolak – 

balik  dengan bajak dan digaru masing – masing dua kali atau 

apabila pembuatan persemaian itu tidak terlalu luas, pengolahan 

tanah juga dapat dikerjakan dengan cangkul, yang penting tanah 

menjadi gembur dan halus. 

Setelah tanah menjadi halus, diratakan dan dibuat 

bedenagan, adapun ukuran bedengan adalah sebagai berikut. 

Tinggi : 20 cm 

Lebar : 120 cm 
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Panjang :  500 – 600 cm 

Antara bedangan yang satu dengan yang lain dibuat jarak 

30 cm sebagai selokan yang dapat digunakan untuk memudahkan 

penaburan biji, pengairan, pemupukan, penyemprotan hama, 

penyiangan, dan pencabutan bibit. 

3. Penaburan Biji 

Untuk memilih biji yang benar atau tidak, biji harus direndam 

dalam air. Biji – biji yang benarakan tenggelam dan benih biji – biji 

yang hampa akan terapung. Biji biji yang terapung itu diambil dan 

dibuang. 

4. Pemeligaraan Persemaian 

a. Pengairan 

Pada persemaian basah, begitu biji ditabur terus digenangi 

air selama 24 jam, baru dikeringkan. Genangan itu dimaksutkan 

agar biji – biji yang baru disebar tidak berkelompok – kelompok 

sehingga dapat merata. Lagi pula biji dapat melekat baik pada 

tanah dengan masuknya akar – akar yang tumbuh pada biji 

tersebut. Adapun pengeringan setelah penggenangan selama 24 

jam itu dimaksutkan agar biji tidak membusuk dan mempercepat 

pertumbuhan, karena biji dapat bernafas secara bebas dan dapat 

menerima sinar matahari secara langsung. 
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b. Pengobatan 

Untuk menjaga kemungkinan serangan penyakit, 

persemaian perlu disemprot dengan insektisida 2 kali, yaitu 10 

hari setelah penaburan dan sesudah persemaian berumur 17 hari. 

c. Pemupukan  

Sebelum penaburan biji dilakukan, sebaiknya persemaian 

perlu dipupuk lebih dahulu dengan pupuk hijau atau pupuk 

kandang. Dapat pula menggunakan pupuk – pupuk buatan, 

misalnya UREA dan TS masing – masing 10 gram tiap 

m
2
.(Sugeng HR, 2006: 8 – 12). 

 

2.2.5.2 Pengolahan Lahan 

Pengolahan lahan untk penanaman padi harus disiapkan sejak dua 

bulan sebelum penanaman. Pelaksanaan dapat dilakukan dengan dua 

macam cara yaitu cara tradisional dan cara modern. 

a. Pengolahan tanah sawah dengan cara tradisional yaitu pengolahan 

tanah sawah yang dilakukan dengan alat – alat sederhana seperti sabit, 

cangkul, bajak dan, garu yang se3muanya dikerjakan oleh manusia 

atau dibantu dengan binatang misalnya, kerbau atau sapi 

b. Pengolahan tanah sawah dengan cara modern yaitu pengolahan tanah 

dengan mesin. Dengan traktor dan alat – alat pengolahan tanah yang 

serba dapat bekerja sendiri. 

Pengolahan tanah sawah yang dilakukan secara tradisional meliputi 

pembersihan, pencangkulan, pembajakan, dan penggaruan. 
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1. Pembersihan 

Sebelum tanah sawah dicangkul harus dibersikan lebih dahulu 

dari jerami – jerami dan rumput – rumput yang ada. Dikumpulkan di 

suatu tempat atau dijadikan kompos. Sebaiknya jangan dibakar, sebab 

pembakaran jerami itu akan menghilangkan zat nitrogen yang sangat 

penting bagi pertumbuhan tanaman. 

2. Pencangkulan  

Sawah yang akan dicangkul harus digenangi air lebih dahulu 

agar tanah menjadi lunak dan rumput – rumputnya cepat membusuk. 

Pekerjaan pencangkulan ini dilanjutkan pula dengan perbaikan 

pematang. Pematang yang bocor harus ditutup, diperbaiki dan 

pematang yang terlalu kecil ditambal dan diperbesar agar menjadi 

kuat. 

Seorang ahli pertanian pernah mengadakan perhitungan bahwa 

petani tang mengerjakan sawahnya dengan cangkul, hingga siap tanam 

(dua kali mencangkul), maka petani tersebut harus mengayunkan 

cangkulnya paling sedikit 500.000 kali, hal tersebut merupakan 

pengorbanan kemanusiaan yang luar biasa. 

3. Pembajakan  

Sebelum pembajakan, sawah harus di irigasi atau digenangi air 

lebih dahulu. Pembajakan dimulai dari tepi atau dari tengah petakan 

yang dalamnya antara 12 – 20 cm. Di Indonesia, walaupun 

perkembangan budidaya padi sawah telah berlangsung sejak lama 

yaitu sejak jaman meolitik seperti yang dikemukakan oleh (Van Zetten  
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Van Der Meer), perkembangan pembangunan irigasi – irigasi 

diperkirakan baru berlangsung sejak lebih 1000 tahun yang lampau 

pada zaman kerajaan – kerajaan Hindu di Jawa.(Efendi Psandaran. 

1991 Hal 4). 

Tujuan pembajakan adalah sebagai berikut : 

a. Mematikan dan membenamkan rumput, dan 

b. Membenamkan bahan – bahan organis seperti: pupuk hijau, pupuk 

kandang, dan kompos sehingga bercampur dengan tanah. 

Pembajakan sering dilakukan dua kali yang pertama disebut 

mbedah dan yang kedua disebut napis. 

4. Penggaruan  

Peda waktu sawah akan digaru genangan air dikurangi, 

sehingga cukup hanya untuk membasahi bongkah – bongkah tanah 

saja. Penggaruan dilakukan berulang – ulang sehingga sisa – sisa 

rumput terbenam dan mengurangi perembesan air ke sawah. 

Setelah penggaruan pertama selesai, sawah digenangi air lagi 

selama 7 – 10 hari, selang beberapa hari diadakan pembajakan yang 

kedua. 

Tujuan pembajakan yang kedua, yaitu: 

a. Meratakan tanah, 

b. Meratakan pupuk dasar yang dibenamkan, dan 

c. Pelumpuran agar menjadi lebih sempurna. 

Pengolahan tanah sawah yang dilakukan secara modern banyak 

dilakukan didaerah – daerah yang tanah pertanianya luas, petak – petak 
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tanahnya tidak terlalu sempit, letaknya sangat memungkinkan dan 

tenaga kerja manusia sangat kurang. Orang lebih cenderung 

mengerjakan tanahnya dengan menggunakan mesin, misalnya dengan 

traktor. 

 

2.2.5.3 Penanaman 

Pekerjaan penanaman didahului dengan pekerjaan pencabutan bibit 

di persemaian. Bibit yang akan dicabut adalah bibit yang sudah berumur 

25 – 40 hari (tergantung jenisnya), berdaun 5 – 7 helai. Sebelum 

npersemaian 2 atau 3 hari tanah digenangi agar tanah menjadi lunak dan 

memudahkan pencabutan. Caranya, 5 samapi 10 batamg kita pegang 

menjadi satu kemudian ditarik kea rah badan kita, usahakan batangnya 

jangan sampai putus. 

Ciri – ciri bibit yang baik antara lain: 

1. Umurnya tidak lebih dari 40 hari, 

2. Tingginya kurang lebih 25 cm, 

3. Berdaun 5 sampi 7 helai, 

4. Batangnya besar dan kuat, dan 

5. Bebas dari hama dan penyakit. 

Bibit – bitit yang telah dicabut lalu diikat dalam satu ikatan yang 

cukup besar untuk memudahkan pengangkutan. Disawah, ikatan – ikatan 

bibit itu dibariskan berbanjar dalam petak – petak. Bibbit yang sudah 

dicabut itu harus segera di tanam, jangan sampai bermalam. Jadi, kalau 
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direncanakan akan menanam pada suatu hari, maka pencabutan bibit 

dilakukan pada pagi hari itu juga. 

 

2.2.5.4 Pemeliharaan  

Pekerjaan pemeliharaan terhadap tanaman meliputi pengairan, 

penyiangan, penyulaman, pemupukan, dan pemberantasan hama atau 

penyakit. 

1. Pengairan 

Air merupakan syarat mutlak pagi pertumbuhan padi sawah. 

Masalah pengairan bagi tanaman pdi sawah merupakan salah satu 

faktor penting yang harus mendapatkan perhatian penuh demi 

keberhasilan panen yang akan datang. 

Air yang digunakan untuk pengairan padi sawah adalah air 

yang berasal dari sungai, sebab air sungai banyak mengandung lumpur 

dan kotoran – kotoran yang berguna untuk menambah kesuburan tanah 

dan tanaman. Air yang berasal dari mata air kurang baik untuk 

pengairan sawah, sebab air itu jernih, tidak mengandung lumpur atau 

kotoran. 

2. Penyiangan dan Penyulaman 

Setiap hari setelah penanaman, tanaman padi harus selalu 

dilihat, apabila kedapatan ada yang mati harus segera diganti dengan 

bibit baru (Bahasa Jawa: disulam). Tanaman sulaman itu dapat 

menyamai yang lain, apabila penggantian bibit baru jangan sampai 

lewat 10 hari sesudah tanam. 
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Selain mengadakan bibit baru perlu diperhatikan juga tumbuhnya 

rumput – rumput liaryang ada disekitar tanaman padi itu, sebab rumput 

liar itu pnyadap zat – zat makanan dan garam – garam mineral dari 

dalam tanah yang sebenarnya dapai dimanfaatkan seluruhnya oleh 

tanaman padi, oleh karena itu rumput – rumput liar harus dibersihkan 

atau disiangi. Penyiangan biasanya dilakukan dua kali yang pertama 

dilakukan setelah padi berumur 3 minggudan yang kedua setelah padi 

berumur 6 minggu. 

Penyiangan dapat dilakukan dengan mencabuti rumput satu per 

satu. Tetapi menyiang tidak hanya mencabuti rumput saja, melainkan 

menggemburkan tanah agar akar tanaman dapat berkembang dengan 

baik. Penyiangan dapat selesai lebih cepat apabila menggunakan 

cangkul atau landak. 

3. Pemupukan 

Setiap pemupukanselalu bertujuan untuk menambah zat – zat 

dan unsur – unsur makanan yang dibutuhkan tumbuh – tumbuhan 

didalam tanah. 

Untuk tanaman padi, pupuk yang digunakan antara lain: 

a. Pupuk alam, sebagai pupuk dasar yang diberikan 7 – 10 hari 

sebelum tanam dapat digunakan pupuk – pupuk alam, misalnya: 

pupuk hijau, pupuk kandang, dan kompos. Banyakinya kira – kira 

10 ton setiap ha. 

b. Pupuk buatan diberikan sesudah tanam, misalnya: ZA/ Urea, 

DS/TS, dan ZK. 
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Adapun manfaat pupuk – pupuk tersebut sebagai berikut: 

a. ZA/Urea 

 Menyuburkan tanah. 

 Mempercepat tumbuhnya anakan. 

 Mempercepat tumbuhnya tanaman. 

 Menambah besarnya gabah. 

b. DS/TS 

 Mempercepat tumbuhnya tanaman. 

 Merangsang pembungahan dan pembentukan buah. 

 Mempercepat panen. 

c. ZK 

 Memberikan ketahanan tanaman terhadap hama/penyakit. 

 Mempercepat pembuatan zat pati. 

Pedoman pemakaian pupuk bagi padi sawah dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

a.  Pemupukan sebaiknya dilakukan 2 kali. 

 Pemupukan pertama pada umur 3- 4 minggu setelah 

penyiangan. 

 Pemupukan kedua pada umur 6 – 8 minggu setelah 

penyiangan. 

b. Takaran/ukuran 

 100 kg ZA atau 50 kg Urea/ha. 

 100 kg DS atau 75 kg TS/ha. 

 50 – 100 kg ZK/ha 
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4. Pemberantasan hama/penyakit 

Kerugian tanaman padi kerena adanya gangguan hama atau 

penyakit. 

Adapun hama/penyakit pengganggu adalah sebagai berikut: 

a. Burung 

Burung banyak menyerang padi pada saat padi sedang menguning. 

Oleh karena itu padi harus dijaga, apabila ada burung yang 

menyerang harus segera dihalau. 

b. Walang sangit 

Walang sangit menyerang padi ketika masih muda. Merusak 

dengan menghisap padi yang sedang masak susu. Walang sangit 

dapat diberantas dengan menggunakan DDT atau disuluh 

(dipasang lampu) sehingga mereka tertarik dan berkumpul pada 

cahaya lampu tersebut. 

c. Tikus 

Kerugian yang ditimbulkan karena serangan tikus biasanya sangat 

amat besar, mereka dapat merusak areal yang luas dan dalam 

waktu yang tidak lama. Tikus dapat diberantas dengan gropyokan 

atau dengan memberi umpan yang berupa ketela, jagung dan 

sebagainya yang dicampur dengan phospit. 

d. Ulat serangga 

Serangga – serangga bertelur pada daun, apabila menetas ulatnya 

merusak batang dan daun. Cara memberantasnya harus disemprot 
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dengan obat – obat insektisida, misalnya: DDT, Aldrin, Endrin, 

Diazinon dan sebagainya. 

Apabilah pemberantasan hama dan penyakit tidak diatasi dengan 

optimal akan menyebabkan kerusakan pada tanaman padi yang 

ditanam, atau bisa kehilangan hasil panel (gagal panen). Hal 

pertama yang harus dicermati dalam mempelajari kehilangan hasil 

panen adalah adalah mengenai oenyebab timbulnya kehilangan 

hasil tersebut, yakni penyakit itu sendiri. Keberadaan penyakit, 

biasanya didahului oleh timbulnya luka pada tanaman, dan luka 

sudah tentu dapat mengakibatkan kerusakan sel atau jaringan, dan 

pada gilirannya, kerusakan inilah yang menyebabkan kehilangan 

hasil. (Firdaus Rifai, 2006 hal 2). 

 

2.2.5.5 Pemanenan dan Perawatan hasil 

Pemanenan padi adalah merupakan saat yang ditunggu tunggu 

oleh para petani, sebab petani akan mengenyam jerih payahnya selama 

ini. Kebanyakan atau kebiasaan – kebiasaan yang masih kita jumpai pada 

masyakat petani dalam menentukan pemungutan hasil yang akan 

dilakukan, pada umumnya hanya terpancang pada umur tanaman padi 

yang mereka tanam (sesuai dengan jenisnya) yang dihitung sejak 

penanaman. 

Sebenarnya menentukan saat manenan padi hanya didasarkan pada 

umur padi tersebut adalah kurang tepat. Hal tersebut karena masaknya 

buah padi disamping tergantung pada jenisnya juga sangat dipengaruhi 
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oleh keadaan tanah sawah padi itu ditanam dan cuaca setelah tanaman 

padi berbunga. Cuaca yang selalu mendung, banyak turun hujan dan 

keadaan yang selalu tergenang air akan memperlambat masaknya buah 

padi. Tetapi sebaliknya, apabila cuaca kering, tidak banyak turun hujan 

dan keadaan tanah yang mudah dikeringkan dari genangan air akan 

menyebabkan masaknya buah padi menjadi lebih cepat. 

Untuk menentukan saat pemungutan hasil tersebut, maka 

sebelumnya kita mengetahui lebih dulu tingkat masaknya padi dan tanda 

– tandanya. 

1. Padi tingkat masak susu, tanda – tandanya: 

a. Batang tanaman masih berwarna hijau. 

b. Ruas batang bagian bawah sudah berwarna kuning. 

c. Warna gabah masih putih/kuning kehijau – hijauan. 

d. Malai sudah terkulai. 

e. Apabila gabah dipijit, maka keluarlah cairan putih seperti susu, 

dan 

f. Tingkat ini terjadi pada umur sepuluh hari setelah berbunga 

merata. 

2. Padi tingkat masak kuning, tanda – tandanya: 

a. Semua bagian tanaman sudah Nampak bewarna kuning. 

b. Ruas – ruas bagian atas masih berwarna hijau. 

c. Apabila gabah diambil lalu diambil isinya sudah terasa keras 

tetapi masih mudah dipecah dengan kuku, dan 
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d. Tingkat ini terjadi kurng lebih tujuh hari sesudah tingkat masak 

susu. 

3. Padi tingkat masak penuh, tanda – tandanya: 

a. Seluruh bagian tanaman sudah bewarna kuning. 

b. Batang mulai mongering. 

c. Gabah yang sudah diambil sudah sulit apabila dipecah dengan 

tangan kuku. 

d. Unyuk jenis padi yang mudah rontok pada tingkat ini lebih masih 

sukar rontok, dan 

e. Tingkat ini terjadi kurang lebih tujuh hari sesudah tingkat masak 

kuning. 

4. Padi tingkat masak mati, tanda – tandanya: 

a. Isi gabah sudah keras dan kering. 

b. Untuk jenis padi yang mudah rontok pada tingkat ini gabahnya 

sudah mudah rontok dari malainya, dan 

c. Tingkat ini terjadi kurang lebih enam hari sesudah tingkat masak 

penuh. 

Penentuan waktu panen sebaiknya jangan terlalu awal atau terlalu 

akhir, sebab: 

1. Pemanenan yang terlalu awal dapat berakibat penurunan kualitas 

karena gabah terlalu banyak butir hijau dan kapur, gabah terlalu 

banyak mengandung kapur rendemannya rendah dan menghasilkan 

lebih banyak dedak. 
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2. Pemanenan yang terlalu ahir atau lambat akan banyak menderita 

kehilangan yang terutama disebabkan karena kerontokan gabah akibat 

terlalu masak. 

Perhatikan beberapa data di bawah ini yang berhubungan dengan 

uraian di atas: 

            Tabel 2.1 Kehilangan Gabah Pada Waktu Panen Sehubungan Dengan 

Terlalu Awal Dan Terlalu Akhir Pemanenan 

NO Saat – saat panen Besarnya kehilangan ( %) 

1 1 minggu sebelum masak 0,77  

2 Saat masak yang tepat 3,33  

3 1 minggu setelah masak 5,63  

4 2 minggu setelah masak 8,64  

5 3 minggu setelah masak 40,70  

6 4 minggu setelah masak 60,45  

   

Setelah diperoleh ketentuan waktu panen yang tepat, 1 – 1,5 

minggu sebelum pemanenan dilaksanakan sawah agar dikeringkan, 

perlakuan demikian dimaksudkan agar kematangan padi dapat merata, 

kadar airnya dapat diturunkan dan pekerjaan pemanenan dapat lancar 

karena tanah sawah kering. (A.G. Kartasapoetra,1989 hal: 200). 

Berdasarkan hubungan tersebut perlu diperhatikan hal – hal 

sebagai berikut: 

1. Pemanenan hasil untuk keperluan konsumsi (untuk dimakan) 

dilakukan pada tingkat masak kuning, apabila pemungutan hasil 
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dilakukan pada tingkat masak penuh, maka gabah ditumbuk/digiling 

beras akan banyak pecah sehingga jumlah hasil menurun. 

2. Pemanenan hasil yang dimaksudkan untuk keperluan benih, dilakukan 

pada tingkat masak penuh. Hal tesebut sangat erat hubungannya 

dengan syarat – syarat pertumbuhan benih. Pertumbuhan benih baru 

akan terjadi dengan sempurna apabila benih yang digunakan berasal 

dari padi yang dituai pada tingkat masak penuh tersebut. 

Suatu kerugian yang cukup besar apabila padi dituai pada tingkat 

masak mati, ini disebabkan cabang – cabang banyak yang mudah patah, 

padi mudah rontok sehingga akan mengakibatkan menurunya hasil dan 

waktu yang digunakan untuk menunggu sampai tingkat masak mati 

menjadi percuma. Sebab apabila padi dituai pada tingkat masak kuning 

atau masak penuh, waktu yang tersisa dapat digunakan untuk pengolahan 

tanah yang lebih awal. Disamping itu juga untuk memberi kesempatan 

terjadinya pembusukan jerami - jerami sehingga dapat mengembalikan 

kesuburan tanah. 

Pelaksanaan pemungutan hasil ada beberapa tata cara yang masih 

hidup dan banyak kita jumpai dalam masyarakat, misalnya dengan sistem  

bawon dan sistem  tebasan. 

1. Sistem bawon 

Sistem bawon adalah upah dari hasil kerja menuai padi yang 

diberikan oleh pemilik kepada penuai padi berupa padi setelah 

pemanenan selesai. 
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Apabila sudah ada perintah untuk mulai menuai dari pemilik sawah, 

bersama – sama mereka terjun ke sawah secara beramai – ramai. 

Sering sekali jumlah mereka menjadi banyak sekali. Sawah yang 

seluas satu hektar kadang – kadang tidak kurang 500 sampai 1000 

orang penua padi. Karena itu tidak mengherankan dalam waktu 1 jam 

saja pekerjaan memanen padi itu selesai, para penuai padi itu harus 

mengangkut hasil panenya ke rumah pemilik sawah. Dirumahnya, 

pemilik sawah memberi bawonnya sebagai upah kepada penuai yang 

yang sudah membantu pekerjaan menuai hasil tersebut. 

Besar bawonnya antara daerah yang satu dengan daerah lain sering 

tidak sama. Dipulau jawa pada umumnya bawon akan bervariasi 

sekitar 1 : 9, artinya pemilik sawah menerima 88,9% bagian dan 

penuai akan menerima 11,1% bagian. Di daerah Deli dimana tenaga 

kerja sangat mahal , besarnya bawon sekitar 1 : 5. Pemilik sawah 

menerima 5 bagian, penderep (penuai) menerima 1 bagian.( Sugeng 

HR, 2006:40 – 43). 

2. Sistem Tebasan 

Pada sistem ini tidak perlu repot dan bersusah payah untuk 

mencari penuai dan member bawon. Si pemilik menjual atau 

menebaskan padinya yang masih berada di sawah kepada tukang tebas. 

Masalah bagaimana caranya tukang tebas akan memanen padinya, 

seluruhnya diserahkan kebada tukang tebas, pemilik sawah sudah 

mengantongi uang hasil penjualan padinya. 



33 

 

Biasanya tukang tebas menuai padinya dengan menggunakan 

rombongan buruh tebas yang dibayar dengan uang, jarang sekali buruh 

tebas itu diupahi dengan bawon. Alat yang digunakan biasanya sabit, 

sebab menuai padi dengan sabit akan lebih efisien dan cepat selesai. 

Menurut perhitungan pemungutan hasil dengan sistem tebasan 

ini, pemilik sawah dapat menekan ongkos panen sampai 7,6% atau 1 : 

13, apabila menggunakan sistem bawon ongkos panen mencapai 1 : 9. 

Sedangkan sistem tebasan ini banyak dilakukan oleh petani – petani di 

daerah petani utara jawa terutama daerah Semarang, Pekalongan, dan 

Karawang. 

Dibanding dengan sistem bawon, sistem tebasan mengandung 

unsure kelemahan, sebab tidak tampak adanya kesan pembagian 

kemakmuran antara petani dengan tetangganya di luar desanya. Hal ini 

dikawatirkan akan melemahkan hubungan kekeluargaan dalam 

masyarakat dan melunturkan semangat kegotongroyongan yang sudah 

mengakar di dalam masyarakat ketimuran. 

 

2.2.6 Usahatani 

2.2.6.1 Pengertian Usahatani  

Usahatani adalah suatu organisasi produksi dimana petani sebagi 

pelaksana mengorganisasikan akan alam (Tanah), tenaga kerja dan modal 

yang bertujuan pada produksi dilapangan yang di dasarkan atas 

keuntungan komersial dan non komersial. Pengolahan usahatani 

merupakan kegiatan ekonomi pertanian dimana produksi didasarkan pada 
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prinsip ekonomi artinya berusaha memanfaatkan tanah dan menggunakan 

korbanan sekecil mungkin untuk memperoleh keuntungan sebasar – 

besarnya (Kartasapoetra, 1993). 

Pernyataan tentang produksi yang berdasarkan prinsip ekonomi 

tersebut berarti mengarah pada usahatani yang baik, yakni uasahatani yang 

produktif dan efisien. Menurut Soeratno (1994). Usahatani produktif 

adalah usahatani yang produktifitasnya tinggi. Pengertian produktifitas ini 

merupakan penggabungan antara konsep efisiensi ( fisik) dan kapasitas 

tanah. Kapasitah tanah dari sebidang tanah tertentu menggambarkan 

kemampuan tanah tersebut untuk menyerap tenaga kerja dan modal 

sehingga memberikan hasil produksi bruto yang sebesar-besarnya pada 

tingkat teknologi tertentu. Sedangkan efisinsi fisik mengatur banyaknya 

hasil produksi fisik yang dapat diperoleh dari satu-satuan faktor produksi.  

Salah satu cara untuk membahas tujuan dari perusahaan adalah 

dengan mempelajari fusngsi resiko dan hasil yang diharapkan berfungsi 

terhadap kegunaan pemilik perusahaan. Dunia usaha pada saat sekarang 

menghadapi masa – masa yang penuh resiko dan ketidak pastian. Dilihat 

dari sudut kepentingan perusahaan, kekayaan pemilik perusahaan tersebut 

merupakan kegunaan pemilik yang bisa dimanfaatkan dalam mengelolah 

perusahaan. Kegunaan para memilik (Ultility) adalah fungsi dari hasil 

yang diharapkan dan resiko. Manajer berusaha mengharapkan hasil yang 

tinggi dan resiko yang rendah sehingga akan selalu berusaha menghidari 

resiko (Kadarsan, 1992). 
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Usahatani (Farm) adalah dari permukaan bumi dimana seorang 

petani atau keluarga tani bercocok tanam atau memelihara ternak. Ada tiga 

unsur dari usahatani yaitu tanah, petani atau tani dan tanaman atau ternak 

(AT Mosher, 1991) 

Mengenai sifat usahatani diantaranya diketengahkan hal-hal 

berikut: 

1. Ilmu usahatani memiliki sifat ilmiah murni, karena ia memiliki tugas: 

mengumpulkan, menganalisi dan memberikan penjelasan tentang data-

data dan fakta-fakta yang terdapat pada usaha tani 

2. Ilmu usahatani juga memiliki sifat praktis karena penemuan ilmiah itu 

harus di terapkan dalam usahatani. 

3. Ilmu pengolahan usahatani itu memiliki sifat teknis disamping sifat 

sosial ekonomis. Sebab tidak lain oleh karena dalam usahatani orang 

melakukan tindakan ekonomis untuk memperoleh hasil ekonomis. 

Ilmu Usahatani atau Farm Management berkembang di Amerika 

dan Eropa sejak permulaan abad ke XX. Perkembangan ilmu ini sejajar 

dengan perkembangan Ilmu Ekonomi Produksi yang dalam 

pengembangannya mencapai salah satu puncaknya pada saat diterbitkan 

sebuah text – book pada tahun 1952 oleh Eart Heady dari Universitas 

IOWA. Buku tersebut berjudul Economic of Agriculture Production and 

Resource.(Soeharto Prawirokusumo, 1990 hal 1). 
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2.2.7 Penerimaan dan Pendapatan Usahatani 

Menurut Hadisapoetra (1986) bahwa usahatani dikatagorikan hasil 

bahwa jika dapat membayar alat-alat yang diperlukan mendapatkan 

penghasilan yang dapat digunakan untuk membayar bunga modal yang 

diperlukan dalam usahatani tersebut baik milik sendiri atau diluar 

membayar upah tenaga kerja petani dan keluarganya yang digunakan 

usahatani atau minimal harus dapat kembali dalam keadaan semula. 

Biaya produksi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu 

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

adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar 

kecilnya produksi, misalnya sewa tanah yang berupa uang. Biaya variabel 

adalah biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya 

biaya produksi, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk bibit, biaya 

persiapan dan pengolahan tanah. Biaya produksi adalah nilai dari semua 

faktor produksi yang digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa  

selama proses produksi berlangsung (Soekawati, 1993). 

Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah 

produksinya berubah, atau biaya yang tidak terpengaruh oleh besar 

kecilnya produksi. Karena biaya tetap selalu sama, tidak tergantung 

kepada besar kecilnya usaha, maka apabila diukur per unit produksi biaya 

tetap makin lama makin kecil. Sedangkan biaya variabel adalah biaya 

yang selalu berubah tergantung kepada besar kecilnya produksi. Biaya ini 

disebut pula biaya operasi, artinya manajer selalu mengatur, mengeluarkan 

sepanjang waktu produksi. ( Soeharto, 1990 hal: 69). 
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Dalam melakukan usahatani petani selalu mengharapkan produksi 

yang tinggi dan biaya seminim mungkin sehingga akan tercapi pendapatan 

(keuntungan ) yang besar. Analisis biaya dan pendapatan dapat dilakukan 

terhadap usahatani sebagai satu kesatuan terhadap setiap komoditi yang 

diusahakan. Berdasarkan sifatny analisis biaya dan pendapatan dibedakan 

dalam dua cara yaitu: 

1. Perhitungan riil yaitu perhitungan yang didasarkan pada biaya-biaya 

riil yang dikeluarkan petani 

2. Perhitungan finansial, yaitu biaya yang diperhitungkan dari semua 

daktor produksi yang digunakan baik secara nyata (tunai) maupun 

yang diperhitungkan 

Pendapatan dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut : 

1. Pendapatan kantor usahatani ( Gross Farm Incom ) adalah total 

penerimaan (total revenue) dari dari pemakian sumber daya dalam 

usahatani. atau dengan kata lain pendapan kantor merupakan nilai 

semua produksi (Value Of Production) untuk produksi tanaman 

merupakan penjumlahan dari : 

 Nilai produks 

 Jumlah yang dijual 

 Yang dikonsumsi sendiri, termasuk yang diamalkan 

 Yang digunakan dalam kegiatan produsi seperti bibit / benih, 

makan ternak 

 Yang digunakan sebagai pembayaran upah  

 Yang tersisa digudang 
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2. Pendapatan bersih (Net Farm Income) merupakan selisih antara 

pendapatan kantor usahatani dengan total biaya. Pendapatan bersih 

berarti juga sebagai keuntungan (Profit) dari usahatani (Soeratno, 

1994). 

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan 

usahatani total dengan total biaya produksi yang telah dikeluarkan 

selama proses produksi berlangsung. Berhasilnya suatau usahatani 

dapat dilihat ari tingkat pendapatan yang diterima dari usahatani 

tersebut. Pendapatan digunakan petani untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari dan peningkatan usahataninya. 

 

2.2.8 Efisiensi Usahatani 

Efisiensi adalah upaya untuk mencapai tujuan yang maksimal 

dengan pemakainan sumber daya seminimal mungkin atau menggunakan 

sumber daya optimal untuk mencapai tujuan yang maksimal. Efisien dapat 

berarti teknis dan ekonomis. Efisien teknis apabila efisien tersebut diukur 

dengan ukuran fisik (kuantitas) yang dapat dilihat dari dua sisi. Sisi adalah 

sisi pemakaian input yang merupakan upaya meminimumkan penggunaan 

input yang optimal. Kedua adalah sisi perolehan otuput dengan 

penggunaan input yang optimal secara fisik sehingga tercapai output yang 

maksimum. Efisien ekonomis yaitu apabila efisien dikaitkan dengan harga 

atau diukur dengan nilai uang (profit). Efisien ekonomis tercapai apabila 

diperoleh profit maksimum (Soekawati, 1993). 
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Efisien mengukur rasio antara input dan output. Dikenal ada dua 

macam efisiensi, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi harga. Efisiensi teknis 

hampir sama pengertiannya dengan produktivitas. Sedangkan efisiensi 

harga pada hakikatnya adlah efisiensi teknis setelah memperhitungkan 

faktor harga input maupun output. Efisiensi harga erat kaitannya dengan 

usaha memaksimalkan keuntungan dengan meminimumkan biaya 

(Bambang, 1993) 

Efisiensi adalah upaya untuk mencapai tujuan dengan 

menggunakan sumber daya seminimal mungkin atau penggunaan sumber 

daya yang optimal untuk mencapai tujuan yang maksimal. Efisiensi dapat 

berarti efisien teknis dan efisien ekonomis. Efisiensi ekonomis diukur 

dalam kuantitas, sedangkan efisiensi ekonomis diukur dengan keuntungan 

atau uang. Suatu barang yang mempunyai efisien teknis belumlah 

merupakan usaha yang menguntungkan. Suatu keuntungan merupakan 

selisih total penerimaan dengan total pengeluaran. Efisiensi secara 

ekonomis tercapai apabila diperoleh keuntungan maksimum dan 

keuntungan maksimum akan diperoleh apabila tercapai kombinasi input 

yang optimum (Anas Tain, 1993). 
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2.2.9 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka berdasarkan dalam penelitian ini digambarkan 

seperti pada gambar 1. Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran  

Petani 

Biaya Produksi 

 Lahan 
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 Tenaga Kerja 

 peralatan 
 

 

Usahatani Padi 

 

Produksi 

Harga Jual 

Efisien 

Penerimaan 

Pendapatan Bersih 
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Berdasarkan gambar 1. Maka dapat dinyatakan bahwa petani 

dalam mengusahakan usahataninya menggunakan beberapa faktor 

produksi seperti lahan, tenaga kerja, pupuk/pestisida, bibit, peralatan 

secara cermat, sebab pengambilan biaya produksi yang dikorbankan akan 

bergantung dari keberhasilan usahatani yang dikelola. 

Dari pendapatan usahatani tersebut diperoleh produksi yang oleh 

paetani akan dijual dengan tinggat harga tertentu. Dari hasil penjualan 

tersebut petani memperoleh imbalan dalam bentuk uang. Uang yang 

diterima petani disebut penerimaan atau pendapatan. 

Di Desa Sumbermujur biaya produksi masih rendah sedangkan 

hasil produksi usahatani padi cukup tinngi, selain itu harga jual padi di 

Desa sumbermujur relatif tinggi sehingga penerimaan petani dalam 

pendapatan usahatani padi tinggi maka dari penerimaan yang diperoleh 

oleh petani padi dapat diketahui bahwa usahatani padi Di Desa 

Sumbermujur efisien untuk diusahakan.  

 

2.2.10 Hipotesis 

Berdasarkan tujuan dan kerangka pemikiran yang ada maka 

diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

Diduga bahwa usahatani padi di Desa Sumbermujur efisien untuk 

diusahakan. 

 


