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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Usahatani Padi dan Kedelai 

Usahatani merupakan kegiatan perusahaan pertanian, dimana petani  

bertindak sebagai manajernya. Petani disamping sebagai manajer, juga  sekaligus 

merupakan faktor  produksi  tenaga  kerja bersama-sama  dengan  anggota 

keluarga lainnya. Petani sebagai seorang manajer, maka dituntut untuk mengelola  

usahataninya sebaik mungkin untuk mencapai hasil produksi yang optimal 

(Masniati et al., 2012). 

Dilihat  dari  aspek  unsur usahatani, terdapat  perbedaan  antara  usahatani 

keluarga dengan perusahaan pertanian. Usahatani keluarga pada umumnya 

bersifat subsisten, komersial  maupun semi komersial, sementara perusahaan 

pertanian selalu bersifat komersial atau dapat diartikan selalu mengejar 

keuntungan dengan memperhatikan  kualitas  maupun  kuantitas produknya 

(Antriyandarti et al., 2012). 

Usahatani padi merupakan suatu proses produksi yang dijalankan sebagai 

suatu usaha komersial yang memerlukan faktor-faktor produksi. Usahatani padi 

tidak terlepas dari faktor-faktor produksi seperti tanah, modal dan tenaga kerja. 

Faktor manajerial juga berperan penting sebagai pengkoordinir ketiga faktor 

produksi tersebut sehingga menghasilkan produksi yang optimal (Isyanto, 2012). 

Usaha peningkatan produksi padi di Indonesia dilakukan pemerintah 

melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan 
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memperbaiki teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan, sedangkan 

ekstensifikasi ditujukan untuk memperluas areal produksi (Pane, 2003). 

Kedelai merupakan komoditas yang termasuk dalam produk yang 

berkaitan dengan ketahanan pangan. Kedelai merupakan komoditas tanaman  

pangan strategis ketiga setelah padi, jagung dan tebu. Kabupaten Grobogan 

merupakan penghasil kedelai yang dapat diandalkan. Hal itu terbukti, produksi 

nasional rata-rata mencapai 1,5 ton/Ha, sementara produksi di Jawa Tengah 

mencapai rata-rata 1,9 – 2 ton/Ha. Produksi kedelai Kabupaten Grobogan mampu 

melebihi produksi rata-rata nasional dan produksi Jawa Tengah, yaitu mencapai 

rata-rata 2,5 – 2,6 ton/Ha/tahun (Isnowati, 2014). 

Peningkatan produksi kedelai dalam upaya pemenuhan kebutuhan kedelai 

dalam negeri harus ditunjang dengan kualitas kedelai yang baik, salah satunya 

dapat dilakukan dengan pemilihan varietas unggul. Di Indonesia sejak 15 tahun 

terakhir, telah dilepas 37 varietas unggul kedelai dengan potensi hasil rata-rata > 2 

ton/ha. Kondisi dilapangan sampai saat ini, adopsi varietas unggul oleh petani 

relatif lambat karena rendahnya akses petani terhadap informasi varietas unggul 

dan kurang memadainya ketersediaan benih di lapangan, sehingga petani tetap 

menanam varietas yang telah lama mereka kenal (Ginting et al., 2009). 

 
2.2. Budidaya Tanaman Padi dan Kedelai 

 Budidaya tanaman pangan merupakan upaya untuk menyediakan 

kebutuhan pangan nasional demi terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan 

nasional. Budidaya tanaman pangan khususnya tanaman padi dan kedelai meliputi 
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proses pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan penanganan 

panen dan pasca panen. 

 
2.2.1. Pengolahan Lahan 

Tingkat kesuburan tanah yang rendah tentu akan memerlukan input yang 

banyak sehingga pada gilirannya biaya usahataninya menjadi lebih mahal. Dilihat 

dari kondisi tersebut, tentunya dalam upaya pengembangan pertanian adalah suatu 

hal yang penting untuk mengetahui karakteristik dan kualitas tanah. Penggunaan 

lahan untuk kepentingan budidaya suatu tanaman harus dilakukan atas dasar 

kemampuan lahannya dan dikelola secara tepat sehingga produktivitasnya dapat 

dipertahankan dan berkelanjutan (Tufaila dan Alam, 2014). 

Pengolahan tanah untuk tanaman padi dengan metode SRI tidak berbeda 

dengan cara pengolahan tanah untuk tanaman padi cara konvesional. Pengolahan 

tanah dengan metode SRI dilakukan untuk mendapatkan struktur tanah yang lebih 

baik bagi tanaman dan agar terhindar dari gulma. Pengolahan dilakukan dua 

minggu sebelum tanam dengan menggunakan traktor atau dicangkul dengan 

kedalaman kurang lebih 30 cm, agar biji-biji gulma dapat naik ke atas permukaan 

tanah, kernudian dibiarkan 1 minggu agar biji-biji gulma tumbuh kemudian 1 

minggu kemudian dibalik lagi agar gulma mati. Pengolahan selanjutnya sampai 

terbentuk struktur lumpur. Permukaan tanah diratakan untuk mempermudah 

rnengontrol dan mengendalikan air (Haryono, 2010). 

Usaha-usaha ekstensifikasi dan intensifikasi lahan untuk budidaya kedelai 

perlu diperluas untuk meningkatkan produktivitas. Pengolahan lahan dilakukan 
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untuk mempersiapkan tempat persemaian benih dan untuk menciptakan lahan 

yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kedelai. Tujuan dilakukan pengolahan 

tanah yaitu untuk memperbaiki kemampuan tanah dalam menyimpan dan 

menyediakan hara, memperbesar volume perakaran, pelestarian atau konservasi 

tanah, dan penanganan gulma disekitar lokasi tanam (Raintung, 2010). 

 Penanaman kedelai tanapa didahului dengan pengolahan tanah dapat 

dilaksanakan jika syarat tumbuh kedelai sudah terpenuhi. Adapun syarat tumbuh 

yang tanaman kedelai meliputi struktur tanah, unsur hara di dalam tanah pada saat 

itu, drainase dan sebagainya yang memungkinkan kedelai tumbuh dengan baik. 

Kedelai dapat tumbuh baik pada tanah bertekstur gembur, lembab tidak tergenang 

air dan memiliki pH 6 – 6,8. Dikondisi tanah dengan pH 5,5 kedelai masih dapat 

tumbuh dan berproduksi, akan tetapi tidak sebaik pada pH 6 – 6,8. Pengolahan 

tanah sangat penting peranannya bagi pertumbuhan tanaman karena tanah 

merupakan media tumbuh dan tempat menyerap unsur hara dan air di dalamnya. 

Oleh karena itu struktur tanah yang baik drainase dan aerasenya sangat menunjang 

pertumbuhan tanaman kedelai (Jayasumarta, 2012). 

 
2.2.2. Penanaman Padi dan Kedelai 

Sistem tanam padi yang biasa diterapkan petani adalah sistem tanam tugal 

dengan jarak 20 x 20 cm atau lebih rapat lagi. Pembaruan sistem tanam tugal 

sekarang telah dikembangkan menjadi sistem penanaman yang baru yaitu sistem 

jajar legowo. Sistem jajar legowo merupakan perubahan teknologi jarak tanam 

padi yang dikembangkan dari sistem tanam tegel yang telah berkembang di 
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masyarakat. Prinsip dari sistem tanam jajar legowo adalah pemberian kondisi 

pada setiap barisan tanam padi untuk mengalami pengaruh sebagai tanaman 

pinggir. Umumnya tanaman pinggir menunjukkan hasil lebih tinggi dari pada 

tanaman yang ada di bagian dalam barisan. Tanaman pinggir juga menunjukkan 

pertumbuhan yang lebih baik karena persaingan tanaman antar barisan dapat 

dikurangi. Penerapan cara tanam sistem legowo memiliki beberapa kelebihan 

yaitu, sinar matahari dapat dimanfaatkan lebih banyak untuk proses fotosintesis, 

pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman menjadi lebih 

mudah dilakukan di dalam lorong-lorong dan dapat meningkatkan populasi 

tanaman (Anggraini et al., 2013). 

Dewasa ini dikenal  beberapa varietas unggul yang beredar di masyarakat, 

diantaranya varietas Anjasmoro, Kipas Merah dan Grobogan. Tidak hanya 

varietas, pengaturan jarak tanam merupakan faktor penting dalam upaya 

meningkatan hasil tanaman kedelai. Jarak tanam yang terlalu jarang 

mengakibatkan besarnya proses penguapan air dari dalam tanah, sehingga proses 

pertumbuhan dan perkembangan terganggu. Jarak tanam yang terlalu rapat 

menyebabkan terjadinya persaingan tanaman dalam memperoleh air, unsur hara 

dan intensitas matahari. Tingkat kerapatan tanaman berhubungan dengan populasi 

tanaman dan sangat menentukan hasil tanaman. Pengolahan tanah dilakukan 

dengan menggunakan hand traktor dan kemudian tanah dibiarkan selama 7 hari 

agar tanah mendapat cukup udara dan sinar matahari secara langsung. Selanjutnya 

dilakukan pengolahan kedua menggunakan cangkul. Sebelum dilakukan 

penanaman, benih direndam dalam air bersih selama 5 menit. Perendaman 
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bertujuan untuk mengangkat kotoran dan benih yang hampa. Penanaman 

umumnya dilakukan dengan menggunakan tugal sedalam 2 cm, dengan jarak 

tanam 20 cm x 30 cm (Marliah et al., 2012). 

Faktor utama dalam usaha pertanaman yang terpenting adalah 

memaksimalkan produksi pada tanaman yang diusahakan, salah satu usahanya 

adalah dengan mengatur sistem atau jarak tanam yang terbaik sehingga optimum 

untuk mendapatkan cahaya. Penggunaan sistem tanam mata 4 dan mata 5 dapat 

memaksimalkan intensitas cahaya dan juga tanaman dapat menyerap unsur hara 

dengan baik (Sirait et al., 2013). 

 
2.2.3. Pemeliharaan Tanaman Padi dan Kedelai 

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan atau pengendalian gulma, 

pengairan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian gulma 

bertujuan untuk menghindari persaingan antara gulma dengan tanaman pokok 

yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan produksi padi. Penurunan 

hasil padi akibat gulma berbanding lurus dengan kerapatan gulma per satuan luas 

tertentu, seperti Echinocloa crusgalli yang dapat menurunkan hasil tanaman padi 

sebesar 57% per meter persegi (Jamilah, 2013). Keberadaan gulma pada tanaman 

kedelai mengakibatkan persaingan dalam memperebutkan sarana tumbuh yang 

ada. Pertumbuhan gulma dapat menurunkan hasil produksi pada tanaman kedelai 

yang dapat mencapai 18% - 76%. Pengendalian gulma harus segera dilakukan 

secepat mungkin, baik secara manual maupun secara kimiawi agar dapat 

meminimalisir terjadinya penurunan hasil (Latifa et al., 2015). 
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Pemberian air irigasi kepetak sawah dapat dilakukan dengan 5 yaitu: 

penggenangan, penggunaan alur besar atau kecil, penggunaan air di bawah 

permukaan tanah melalui sub irigasi, penyiraman, penggunaan sistem cucuran. 

Umumnya untuk tanaman padi pemberian airnya baik dengan penggenangan 

maupun alur besar atau kecil yang dilakukan dengan cara mengalirkan terus 

menerus atau dengan berselang (Huda et al., 2012). 

Penanaman kedelai di lahan sawah memiliki kondisi air yang berbeda-

beda. Di daerah sawah pasang surut kemungkinan terjadi penjenuhan sejak awal 

tanam sampai panen, dan pada daerah sawah irigasi biasa mungkin terjadi 

penjenuhan pada masa vegetatif dan cekaman kekeringan pada masa generatif. 

Oleh karena itu perlu tanggap terhadap tanaman kedelai pada kondisi jenuh air 

yang berbeda-beda. Kedelai relatif toleran terhadap kelebihan air sesaat 

dibandingkan dengan kacang-kacangan lainnya, dan cepat memperbaiki 

pertumbuhannya setelah air berkurang  (Ghulamahdi et al., 2006). 

Salah satu teknologi budidaya yang perlu diperhatikan dalam usaha 

meningkatkan produksi tanaman adalah penggunaan pupuk secara tepat dan 

varietas tanaman yang lebih responsif terhadap pupuk. Penggunaan pupuk secara 

tepat meliputi tepat jenis, tepat dosis, tepat bentuk, tepat waktu, dan tepat harga. 

Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Usaha 

meningkatkan produksi tanaman pangan termasuk padi dapat dilakukan dengan 

cara pemupukan berimbang, efektif dan efisien, serta optimal (Kurniadie, 2002). 

Diperlukan optimasi pemupukan N, P, dan K pada tanaman kedelai di 

lahan sawah untuk menjaga agar keseimbangan hara tidak negatif, sehingga 
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produktivitas tanaman yang tinggi dapat dicapai secara berkelanjutan. Terdapat 

dua interpretasi berbeda yaitu pertama, tanaman kedelai tidak responsif terhadap 

pemupukan melainkan lebih tanggap terhadap unsur hara dalam tanah. Kedua, 

terdapat indikasi bahwa kondisi unsur hara tanah dalam keadaan kritis dan 

membutuhkan pemupukan secara intensif. Terlepas dari kedua persoalan itu, 

optimasi pemupukan N, P, K tetap penting untuk menjaga keseimbangan hara dan 

menghindari penurunan kesuburan lahan, sehingga produktivitas tanaman yang 

tinggi dapat dicapai secara berkelanjutan (Manshuri, 2012). 

 Perilaku petani dalam praktek pengendalian hama dan penyakit tanaman 

beragam antara lain, dengan cara menanam varietas yang lebih tahan terhadap 

hama dan penyakit, kultur teknis (seperti menanam sesuai musim, rotasi tanaman, 

mengatur jarak tanam), dan pengendalian dengan pestisida kimia. Pengendalian 

hama dan penyakit yang baik adalah yang sesuai anjuran antara lain yaitu dengan 

menanam tanaman jenis unggul, menggunakan cara kultur teknis, dan penggunaan 

dosis pestisida yang tepat (Hariadi, 2006). 

Penggunaan pestisida oleh petani seharusnya mendapat pengawasan yang 

ketat dari instansi yang berwenang, karena rendahnya tingkat pengetahuan petani 

tentang pestisida dan juga tingkat pendidikan petani yang rendah. Pengetahuan 

yang sudah tertanam dan diterapkan pada perilaku petani antara lain semakin 

banyak jenis obatnya (pestisida) semakin manjur memberantas hama. 

Memberikan banyak pestisida atau tingginya konsentrasi pestisida semakin cepat 

mati hamanya, serta dianggap lebih efektif (Yuantari et al., 2013).  
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2.2.4. Panen Padi dan Kedelai 

Pemanenan padi sebaiknya menggunakan alat dan mesin yang memenuhi 

persyaratan teknis, kesehatan, dan ekonomis. Alat dan mesin yang digunakan 

untuk memanen padi harus sesuai dengan varietas padi yang akan dipanen. Alat 

dan mesin untuk memanen padi pada saat ini sudah mulai berkembang mengikuti 

perkembangan varietas baru padi yang dihasilkan. Sistem panen yang dilakukan 

sangat mempengaruhi kehilangan hasil. Sistem panen akan kurang optimal jika 

semakin banyak anggota kelompok pemanen. Kehilangan hasil akan semakin 

tinggi karena setiap anggota berpotensi menyebabkan kehilangan hasil panen. 

Perontokan secara manual dapat dilakukan dengan diiles, dipukul atau dibanting. 

Perontokan dengan diiles menggunakan kaki pada alas tikar menyebabkan 

kehilangan hasil 7,48% lebih rendah dibandingkan dengan dipukul atau dibanting, 

yaitu 9−13% (Iswari, 2012). 

Waktu panen ditentukan apabila polong telah kehilangan warna hijaunya, 

kurang lebih 90% daun telah berwarna kuning dan rontok, serta biji telah 

mengeras. Perlakuan petani kedelai setelah panen dapat digolongkan menjadi tiga 

buah, yaitu: (l) Langsung menjual hasil panen, (2) Hasil panen dijual sebagian dan 

sebagiannya disimpan, dan (3) Menyimpan hasil panen. Umumnya yang 

dilakukan petani , 90% petani kedelai langsung menjual hasil panen, 7% sebagian 

menjual hasil panen dan sebagian disimpan, dan 3% yang menyimpan hasil panen 

kedelai (Karim et al., 2014). 

 
 
 



14 
 

2.2.5. Pasca Panen Padi dan Kedelai 

Penanganan pasca panen padi menjadi salah satu faktor penting dalam 

usaha peningkatan produktivitas dan nilai tambah beras dengan melalui mutu 

yang baik. Didalam rangkaian proses produksi, bahan baku dan produk adalah hal 

yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut sama dengan pada saat 

proses`pengolahan padi menjadi beras dengan mutu yang baik. Teknologi yang 

digunakan harus mendukung budidaya (aktivitas on-farm) yang dapat 

meningkatkan kualitas gabah. Semua parameter produksi tersebut dapat tercapai 

jika dalam prosesnya dapat mengurangi atau meminimalkan susut produk 

(kehilangan hasil). Penanganan pasca panen padi harus memperhatikan kualitas 

gabah yang akan digiling, sehingga menghasilkan beras bersih, putih, mengkilap, 

dan tetap bergizi yang telah mengalami proses sebagai berikut : a) Kadar air gabah 

kering panen (GKP) berada antara 18% – 22%. b) Penyimpanan gabah kering 

panen (GKP) menjadi gabah kering giling (GKG) tidak melebihi 36 jam setelah 

padi dipanen (Ashar dan Iqbal, 2013). 

Penanganan pasca panen kedelai harus dilakukan secara seksama, karena 

kehilangan dan kerusakan pasca panen kedelai terjadi sejak saat panen sampai 

siap diperdagangkan atau disimpan. Disamping penanganan pasca panen yang 

tepat, umur panen yang optimal juga menentukan jumlah dan mutu produksi 

kedelai, sebab panen yang terlalu awal akan menyebabkan banyaknya biji muda 

yang akan menjadi butir keriput dan mudah rusak selama penyimpanan. 

Penanganan pasca panen kedelai, pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan 

kualitas biji kedelai dengan mutu tinggi, mengefisienkan tenaga dalam 
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pelaksanaan pemanenan dan perontokan serta memperkecil kehilangan hasil 

(Arief dan Mustikawati, 2008). 

 
2.3. Faktor-faktor Produksi Usahatani 

Secara parsial faktor-faktor yang berpengaruh (significant) terhadap 

peningkatan produksi padi sawah adalah luas lahan garapan, jumlah tenaga kerja 

efektif, jumlah pupuk, jumlah pestisida (obat-obatan), dan jarak lahan garapan 

dengan rumah petani (Mahananto et al., 2009). Penggunaan faktor produksi yang 

optimum/efisien perlu dicapai dalam rangka untuk meningkatkan produksi secara 

fisik serta meningkatkan pendapatan usahatani, maka penerapan teknologi perlu 

ditata. Hal ini  nampaknya baru bisa tercapai apabila tingkat penguasaan teknologi 

oleh petani ditingkatkan melalui penyuluhan pertanian (Friyatno dan Sumaryanto, 

2016). 

 Penggunaan input faktor produksi dan penerapan teknologi memegang 

peranan penting dalam pembangunan pertanian. Penggunaan faktor produksi yang 

kurang tepat akan mengakibatkan rendahnya produksi dan tingginya biaya 

usahatani. Perlu diketahui manakah faktor produksi yang harus ditambah atau 

dikurangi agar penetapan teknologi dan penggunaan faktor produksi dapat 

optimal. Produk usahatani yang dihasilkan akan baik apabila faktor-faktor 

produksi yang ada dimanfaatkan secara efisien, artinya hasil output yang 

dihasilkan harus lebih besar dari input yang digunakan. Dengan kata lain 

penerimaan yang diperoleh harus lebih besar dari biaya produksi yang 

dikeluarkan, sehingga pendapatan meningkat (Suzana et al., 2011).  
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2.3.1. Benih Padi dan Kedelai 

Petani padi pada umumnya menanam varietas lokal yang berdaya hasil 

rendah dan menggunakan benih produksi sendiri dari hasil panen pertanaman 

musim hujan tahun sebelumnya. Penggunaan varietas lokal berdaya hasil rendah, 

benih bermutu rendah, dan penerapan teknik budidaya yang belum optimal 

merupakan penyebab rendahnya produktivitas padi. Produksi benih yang 

dilakukan pada musim hujan, berisiko terjadinya deteriorasi pra panen yang 

berakibat  rendahnya mutu benih. Benih padi juga harus mengalami penyimpanan 

selama 6 – 8 bulan sampai digunakan untuk pertanaman tahun berikutnya. 

Penyimpanan benih dalam masa yang lama memperbesar biaya penyimpanan dan 

dapat menurunkan mutu benih (Wahyuni et al., 2006).  

Kedelai yang dibudidayakan di Indonesia sebagian besar adalah yang 

berkulit kuning, sementara kedelai berkulit hitam kurang mendapat perhatian. Hal 

ini disebabkan karena kedelai berkulit kuning lebih banyak manfaatnya misalnya 

untuk kebutuhan industri tempe, tahu, susu, minuman sari kedelai. Pengadaan 

benih kedelai dalam jumlah yang memadai dan tepat pada waktunya sering 

menjadi kendala karena daya simpan yang rendah. Pengadaan benih bermutu 

tinggi merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan produksi tanaman. 

Pengadaan benih sering dilakukan beberapa waktu sebelum musim tanam 

sehingga benih harus disimpan dengan baik agar mempunyai daya tumbuh yang 

tinggi saat ditanam kembali. Salah satu faktor pembatas produksi kedelai di 

daerah tropis adalah kualitas dan daya simpan yang rendah sehingga ketersediaan 

benih berkualitas tinggi terbatas (Purwanti, 2004). 
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2.3.2. Pupuk 

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan dihadapkan pada berbagai 

kendala dan masalah, antara lain kekeringan dan banjir. Salah satu upaya 

peningkatan produktivitas tanaman padi adalah dengan mencukupkan kebutuhan 

haranya. Pemupukan bertujuan untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan oleh 

tanaman sebab unsur hara yang terdapat di dalam tanah tidak selalu mencukupi 

untuk memacu pertumbuhan tanaman secara optimal. Penggunaan pupuk kimia 

secara terus menerus menyebabkan peranan pupuk kimia tersebut menjadi tidak 

efektif. Kurang efektifnya peranan pupuk kimia dikarenakan tanah pertanian yang 

sudah jenuh oleh residu sisa bahan kimia (Supartha et al., 2012). 

Produktivitas kedelai tergolong masih rendah, disebabkan masih 

menggunakan pemupukan anjuran yang bersifat sebagai pupuk starter. Pemberian 

hara N diperlukan tanaman kedelai pada awal pertumbuhan untuk pertumbuhan 

bintil akar. Tanaman kedelai memerlukan hara N, P, dan K dalam jumlah banyak  

untuk mencapai produktivitas yang optimal sehingga hasil yang diperoleh jauh 

lebih meningkat (Permadi dan Haryati, 2015). 

 
2.3.3. Pestisida 

Pestisida adalah substansi kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus 

yang digunakan untuk mengendalikan berbagai hama. Penggunaan pestisida kimia 

memang bermanfaat bagi manusia yaitu dengan terbunuhnya organisme sasaran 

(hama, penyakit, dan gulma), tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang 
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merugikan. Resistensi hama sasaran terhadap insektisida kimia merupakan salah 

satu dampak negatif yang sangat merugikan bagi manusia (Tjahyani et al., 2015). 

Penggunaan pestisida kimia dalam pengendalian hama saat ini banyak 

menimbulkan dampak negatif. Masalah pencemaran lingkungan merupakan akibat 

yang jelas terlihat, selain itu penggunaan pestisida kimia di Indonesia telah 

memusnahkan 55% jenis hama dan 72% agen pengendalian hayati. Pestisida 

adalah racun yang dapat mempengaruhi kehidupan organisme bukan sasaran 

sehingga penggunaannya harus didasarkan atas pertimbangan ekologis yang 

sangat bijaksana (Moniharapon et al., 2015). Pestisida kimia dapat mencemari 

lingkungan karena sifatnya yang beracun dan digunakan berlebihan. Penggunaan 

pestisida kimia yang dilakukan oleh petani tidak efisien karena dari sejumlah 

pestisida kimia yang diaplikasikan, hanya satu persen yang terjutu pada sasaran. 

Sisanya terbuang sia-sia ke lingkungan berupa limbah yang sangat berbahaya 

karena berdampak langsung terhadap manusia dan lingkungan (Mariyono dan 

Irham, 2001). 

 
2.3.4. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja manusia adalah tenaga kerja yang paling dominan dalam 

menyelesaikan usahatani baik padi maupun palawija mulai pengolahan tanah 

hingga pasca panen. Penggunaan tenaga kerja dalam usahatani belum diimbangi 

dengan peningkatan produksi kedelai yang memadai, karena penurunan luas areal 

produksi kedelai akhir-akhir ini sudah mencapai kondisi kritis, yaitu 



19 
 

penurunannya lebih dari 60% pada luas panen dan lebih dari 50% pada produksi 

kedelai nasional (Umar dan Saleh, 2012). 

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam usahatani, khususnya faktor  

tenaga kerja petani dan para anggota keluarganya. Petani dalam setahun 

mempunyai waktu sibuk dan waktu luang. Di waktu sibuk apabila tenaga keluarga 

tidak mencukupi maka petani mencari tenaga kerja luar keluarga atau tenaga kerja 

upahan. Tenaga kerja luar dapat diperoleh dengan cara upahan dan sambatan. 

Besar kecilnya tambahan tenaga kerja dari luar tergantung pada kebutuhan tenaga 

yang diperlukan. Penggunaan tenaga kerja pertanian pada usahatani padi sawah 

meliputi kegiatan : persemaian, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan dan 

panen (Sudalmi, 2009). 

 
2.3.5. Kepemilikan Lahan 

 Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan 

pertanian. Prioritas penggunaan lahan umumnya adalah untuk mendukung usaha 

pertanian ataupun perkebunan. Kepemilikan lahan sub sektor pertanian adalah 

penyumbang paling tinggi pada sebagian besar kepemilikan lahan yaitu sebesar 

64,55%, hal ini dapat dimengerti bahwa usaha tani merupakan mata pencaharian 

pokok (Wahyuni, 2015). Status penguasaan lahan pada pokoknya dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu pemilik penggarap, penyewa, dan penyakap atau bagi hasil. 

Status penguasaan lahan yang berbeda secara teoritis akan menentukan tingkat 

keragaman usahatani yang berbeda pula. Secara teoritis kedudukan petani 

penyakap paling lemah sehingga akan berpengaruh terhadap keragaman usahatani, 
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tetapi secara faktual tidaklah tentu demikian yang disebabkan oleh berbagai faktor 

yang perlu diteliti lebih lanjut (Mudakir, 2011). 

 
2.4. Biaya Produksi Usahatani 

Biaya yang diperlukan untuk produksi usahatani antara lain biaya untuk 

pembelian benih selama satu musim tanam sesuai dengan luasan lahan yang 

dimiliki petani. Biaya untuk pembelian pupuk disesuaikan dengan kondisi lahan 

dan tanaman. Biaya untuk pestisida disesuaikan dengan kondisi hama yang 

sedang menyerang petani, dan biaya untuk tenaga kerja disesuaikan ketika tenaga 

kerja rumah tangga sudah tidak mampu mengerjakan kegiatan usahataninya 

(Lumintang, 2013). 

Biaya sarana produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi padi sawah antara lain adalah biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, 

dan biaya tenaga kerja.  Biaya produksi yang dikeluarkan petani akan berpengaruh 

terhadap pendapatan yang diperolehnya (Zaini, 2010). Biaya produksi usahatani 

merupakan total modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk pertanian. 

Analisis total biaya dapat dilakukan dengan hal-hal yang diperhitungkan sebagai 

biaya tersebut terdiri dari: sewa tanah, biaya sarana produksi, dan biaya tenaga 

kerja (Prasekti, 2015). 

 
2.5.  Penerimaan Usahatani  

 Analisis penerimaan usahatani bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

penerimaan yang diperoleh petani dalam usahataninya. Penerimaan petani yaitu 
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hasil produksi yang diperoleh petani dikalikan dengan harga jual hasil produksi. 

Penerimaan petani dipengaruhi oleh hasil produksi. Petani akan menambah hasil 

produksi bila setiap tambahan produksi tersebut akan menaikkan jumlah 

penerimaan  yang  akan  diperoleh (Popidylah et al., 2015). Besarnya penerimaan 

yang diperoleh petani dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi yang dihasilkan 

petani dalam satu kali musim tanam dan harga jual yang sesuai, maka semakin 

besar pula penerimaan yang akan diperoleh petani (Supartama et al., 2013). 

 
2.6. Pendapatan Usahatani 

Pendapatan  usahatani  adalah  balas  jasa  yang didapatkan  oleh  petani  

atas  penggunaan  faktor produksi,  seperti  lahan,  modal,  serta  tenaga  kerja. 

Pendapatan  merupakan  salah  satu  indikator  untuk mengukur  kesejahteraan 

seorang petani sehingga pendapatan petani ini mencerminkan kemajuan ekonomi 

pelaku usahatani (Firmana dan Nurmalina, 2016). Pendapatan petani secara umum 

dipengeruhi oleh beberapa komponen yaitu jumlah produksi, harga jual, dan 

biaya-biaya yang dikeluarkan petani dalam kegiatan usahataninya. Petani dituntut 

kecermatannya dalam mempelajari perkembangan harga sebagai solusi dalam 

menentukan pilihan, apakah petani memutuskan untuk menjual atau menahan 

hasil produksinya (Roidah, 2015). 

 
2.7. Profitabilitas 

Usaha dikatakan menguntungkan apabila hasil perhitungan profitabilitas 

lebih besar dari suku bunga bank, dan sebaliknya apabila perolehan perhitungan 
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profitabilitas dalam usaha tersebut menunjukkan angka yang lebih kecil dari suku 

bunga bank maka usaha tersebut dapat dikatakan tidak menguntungkan 

(Syafruwardi et al., 2012). Tujuan dilakukan analisis profitabilitas yaitu untuk 

mengetahui laba yang diperoleh pada periode tertentu, melihat perkembangan 

usaha, dan mengetahui produktivitas atas seluruh biaya yang digunakan         

(Ratna et al., 2013). 

 
2.8. Optimasi Usahatani 

Kegiatan optimasi usahatani merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan 

sumberdaya pertanian menjadi lebih produktif, sehingga hasil produksi yang 

diperoleh dapat optimal. Kegiatan optimasi usahatani, salah satunya optimasi 

lahan diarahkan untuk perbaikan fisik dan kimiawi tanah, sehingga lahan mampu 

memberikan hasil produksi yang optimal untuk usahatani yang di usahakan 

(Hutasoit, 2008). Penggunaan konsep optimalisasi maksudnya adalah bahwa 

dalam berproduksi hendaknya menggunakan dan mengkombinasikan faktor-faktor 

produksi seoptimum mungkin sehingga dapat diperoleh  produksi  yang optimum.  

Hasil produksi  optimum inilah yang secara ekonomis akan tercapai pendapatan  

maksimum atau biaya yang minimum (Masniati et al., 2012). Prinsip optimalisasi 

dalam penggunaan faktor produksi adalah bagaimana cara menggunakan faktor 

produksi tersebut agar dapat seefisien mungkin. Berdasarkan  terminologi  ilmu 

ekonomi, pengertian efisien  ini dapat  digolongkan menjadi tiga macam, yaitu 

efisiensi teknis, efisiensi  harga, dan efisiensi ekonomi (Suriaatmaja, 2015). 
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Kondisi usahatani yang optimal dapat tercapai jika petani memperhatikan 

beberapa faktor, antara lain pemanfaatan teknologi pertanian, intensifikasi usaha, 

penggunaan pupuk yang berimbang, penggunaan bibit unggul, dan penggunaan 

input faktor sesuai dengan anjuran penyuluh pertanian (Howara, 2011). 

Peningkatan  pendapatan  petani  dapat  dilakukan  melalui optimalisasi  

pemanfaatan  input faktor produksi,  peningkatan  produktivitas  dan  efisiensi, 

perluasan  jaringan  irigasi,  serta  penciptaan  sumber  pendapatan  baru  dari 

aktivitas off farm maupun non farm (Nazam et al., 2011). 




