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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Wilayah 

 Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Grobogan sebelah 

barat berbatasan dengan Semarang dan Demak, sebelah timur dengan Blora, 

sebelah utara dengan Kudus, Pati dan Blora, dan sebelah selatan berbatasan 

dengan Ngawi (Jawa Timur), Sragen, Boyolali dan Semarang. Wilayah 

Kabupaten Grobogan  terletak diantara 1100 32' - 1110 15' Bujur Timur dan 60 

55' - 70 16' Lintang Selatan. Berdasarkan hasil laporan Dinas Pertanian diperoleh 

data mengenai luas lahan untuk Kabupaten Grobogan seluruhnya seluas 197.586 

hektar yang terdiri dari lahan pertanian sawah 66.184 hektar, lahan pertanian 

bukan sawah 99.674 hektar dan lahan bukan pertanian 31.728 hektar. Khususnya 

di Kecamatan Purwodadi luas lahan yang dimiliki seluas 7.765 hektar meliputi 

5.022 hektar lahan sawah, 215 hektar lahan bukan sawah, dan 2.528 hektar bukan 

lahan pertanian (Badan Pusat Statistik, 2016). 

4.2. Karakteristik Petani Sampel 

 Karakteristik petani sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari umur petani, tingkat pendidikan petani, jumlah tanggungan keluarga, lama 

bertani, dan kepemilikan lahan. Karakteristik petani  menggambarkan kondisi dan 

produktivitas dari usahatani yang dilakukan oleh petani. Berikut merupakan 

karakteristik petani sampel di daerah penelitian: 



36 
 

4.2.1. Umur Petani Sampel 

Umur petani merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan 

kemampuan petani dalam mengelola usahataninya. Umur petani yang semakin tua 

akan cenderung menurunkan kemampuan pengelolaan usahatani yang dilakukan. 

Hal tersebut akan berdampak pada produksi dan pendapatan usahataninya. Umur 

petani sampel di daerah penelitian berkisar antara 47 – 49 tahun, hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden banyak yang berumur produktif. 

Adapun keadaan umur petani sampel didaerah penelitian dapat disajikan 

pada Tabel 1. 

 
      Tabel 1. Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur 

Kelompok Usia Jumlah Persentase 
--umur-- --jiwa-- --%-- 
38 – 40 11 18,33 
41 – 43 13 21,66 
44 – 46 11 18,33 
47 – 49 15 25,00 
50 – 52 5 8,33 
53 – 55 3 5,00 
56 – 58 2 3,33 
Jumlah 60 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer 2016 

 Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat jumlah terbesar pada umur petani 

sampel yaitu pada kelompok umur 47 – 49 tahun dengan jumlah 15 orang atau 

25% dan jumlah terkecil umur petani sampel yaitu pada kelompok umur 56 – 58 

tahun dengan jumlah 2 orang atau 3,33%. 

 Kisaran umur 47 – 49 tahun merupakan umur produktif bagi petani, karena 

pada usia tersebut seorang yang menjadi pelaku usahatani sudah tidak terlalu 
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banyak mempunyai tanggungan keluarga dan cenderung sudah tidak banyak 

melakukan aktifitas mengurus rumah, sehingga petani lebih memilih untuk 

mengurus usahataninya. Hal ini sesuai dengan pendapat Widyawati dan Pujiyono 

(2013) yang menyatakan bahwa umur berpengaruh positif terhadap curahan waktu 

kerja, karena pada kisaran umur 31 – 50 tahun, responden termasuk golongan 

umur produktif untuk melakukan pekerjaaan. Di kisaran umur tersebut juga, 

jumlah tanggungan keluarga sudah banyak yang menikah, yang mengakibatkan 

waktu untuk mengurus rumah tangga semakin kecil dan mendorong petani untuk 

bekerja. 

 Umur petani akan berpengaruh terhadap gaya bekerja dan semangat 

bekerjanya, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil produksi yang 

dihasilkannya. Umur yang masih muda biasanya akan mempunyai semangat yang 

tinggi, akan tetapi disisi lain kemampuan bekerja petani dengan umur yang masih 

muda biasanya masih kurang baik. Umur petani yang sudah memasuki usia lanjut 

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berusahatani, akan tetapi dilihat dari 

sisi tenaga dan semangatnya sudah mulai menurun. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rukka dan Wahab (2013) yang menyatakan bahwa umur merupakan 

suatu aspek yang berpengaruh terhadap kemampuan fisik, psikologis dan biologis 

seseorang. Petani yang berumur lebih muda biasanya akan lebih bersemangat 

dibandingkan dengan petani yang berumur lebih tua. Kemampuan kerja seseorang 

petani juga sangat dipengaruhi oleh tingkat umur petani tersebut, karena 

kemampuan kerja produktif akan terus menurun dengan semakin lanjutnya usia 

petani. 
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4.2.2. Tingkat Pendidikan Petani Sampel 

 Tingkat pendidikan petani berhubungan erat dengan kemampuan petani 

dalam mengadopsi teknologi baru. Teknologi baru yang dapat menunjang 

optimasi usahatani perlu diimbangi dengan tingkat pendidikan yang memadai. 

Pendidikan petani yang memadai memudahkan petani dalam menerima teknologi 

baru, dan memudahkan bagi penyuluh pertanian dalam memberikan teknologi 

baru kepada petani. Tingkat pendidikan petani sampel di Kecamatan Purwodadi 

terdiri atas tingkat SD, SMP, SMA, dan Sarjana.  

Berikut adalah Tabel 2 yaitu tingkat pendidikan petani sampel di 

Kecamatan Purwodadi. 

 
      Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
 --jiwa-- --%-- 

SD 36 60,00 

SMP 15 25,00 
SMA 8 13,33 
Sarjana 1 1,66 
Jumlah 60 100,00 

Sumber : Analaisis Data Primer 2016 

 
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa tingkat pendidikan petani sampel 

tertinggi yaitu pada tingkat pendidikan SD, yaitu sejumlah 36 orang atau 60%. 

Tingkat pendidikan petani sampel terendah yaitu pada tingkat pendidikan Sarjana 

yaitu 1 orang atau 1,66%. Tingkat pendidikan berpengaruh pada daya serap petani 

terhadap informasi dan teknologi baru. Tingkat pendidikan petani yang tinggi 

akan mampu mendorong petani untuk melakukan atau menerima inovasi baru. 
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Tingkat pendidikan petani yang tinggi akan membuat petani jauh lebih memahami 

informasi pasar dan penerapan teknologi baru lebih mudah, sehingga dapat 

meningkatkan hasil produksi. Tingkat pendidikan dapat merubah pola fikir petani 

untuk melakukan usahatani yang lebih baik, sehingga petani akan lebih kreatif dan 

inovatif, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam berusahatani. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sukayat (2014) yang menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan akan sangat mempengaruhi hasil produksi usahatani yang dihasilkan. 

Tingkat pendidikan seorang petani yang semakin tinggi dan memadai, maka 

petani bisa menciptakan inovasi-inovasi ke arah optimalisasi produksi dalam 

usahatani padi sawah. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Satriani et al. (2013) 

yang menyatakan bahwa secara mental, pendidikan petani berfungsi untuk 

mempersiapkan seorang petani untuk menghadapi tantangan dalam berusahatani 

dan tantangan hidup yang selalu berubah-ubah. Pendidikan dapat 

mempertahankan  stabilitas,  kontinuitas  dan mendorong petani untuk inovasi dan 

masa depan yang lebih baik. 

 
4.2.3. Lama Bertani Petani Sampel 

Waktu lama bertani merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap produksi usahatani. Waktu lama bertani menjadi faktor penting dalam 

keberhasilan petani dalam menjalankan usahataninya. Petani yang memiliki waktu 

bertani lebih lama cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan 

dengan petani yang memiliki waktu bertani yang sedikit. Lama bertani petani 

sampel di daerah penelitian disajikan pada Tabel 3. 



40 
 

      Tabel 3. Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bertani 

Lama Bertani  Jumlah Persentase 
--th-- --jiwa-- --%-- 

10 – 15 4 6,66 
16 – 20 12 20,00 
21 – 25 30 50,00 
26 – 30 12 20,00 
31 – 35 2 3,33 
Jumlah 60 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer 2016 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah petani yang mempunyai 

waktu lama bertani paling banyak adalah pada kisaran 21 – 25 tahun yaitu 

sebanyak 30 orang atau 50% dari keseluruhan petani sampel. Waktu lama bertani 

paling sedikit adalah pada kisaran 31 – 35 tahun yaitu sebanyak 2 orang atau 

3,33%. Petani yang memiliki waktu bertani lebih lama akan mempunyai 

pengalaman usahatani yang lebih banyak, sehingga pengalaman yang diperoleh 

dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi dirinya. Pengalaman petani akan 

menjadikan petani memperoleh pengetahuan dari kesalahan-kesalahan yang 

pernah dilakukan. Pengalaman yang banyak akan menghasilkan kemampuan 

usahatani yang lebih baik. Kondisi usahatani yang tidak tetap dan tidak menentu 

perlu dipelajari secara tekun dan telaten, sehingga membutuhkan pengalaman 

yang banyak serta waktu yang lama. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Rukka dan Wahab (2013) yang 

menyatakan bahwa pengalaman petani dalam berusahatani berpengaruh terhadap 

cara mengadopsi suatu inovasi. Pengalaman petani dalam berusahatani yang 

relatif lama cukup banyak memiliki pengetahuan dan keterampilan. Berbekal 

pengalaman usahatani tersebut maka petani dapat membandingkan antara inovasi 
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baru dengan pengalaman usahataninya selama ini dan biasanya akan bersifat lebih 

kritis. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Satriani et al. (2013) yang menyatakan 

bahwa pengalaman seorang petani akan berpengaruh terhadap pengambilan  

keputusan, terutama dalam melakukan penerimaan terhadap suatu inovasi bagi  

usaha yang dilakukan, sehingga petani yang memiliki pengalaman tinggi  

cenderung sangat selektif dalam menerima inovasi. 

4.2.4. Tanggungan Keluarga Petani Sampel 

 Tanggungan keluarga merupakan jumlah beban yang harus ditanggung 

oleh petani selaku kepala keluarga, terdiri atas istri, anak, dan orang lain yang 

turut serta hidup bersama dalam satu rumah yang juga menjadi tanggungan kepala 

keluarga. Berikut merupakan jumlah tanggungan keluarga petani sampel di daerah 

penelitian. 

 
      Tabel 4. Jumlah Responden Berdasarkan Tanggungan Keluarga 

Jumlah Tanggungan Keluarga Jumlah Persentase 
--jiwa-- --jiwa-- --%-- 

0 – 2 32 53,33 
3 – 5 27 45,00 
6 – 8 1 1,66 

Jumlah 60 100,00 
Sumber : Analisis Data Primer 2016 

 Berdasarkan Tabel 4 jumlah tanggungan keluarga petani sampel 

menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga paling banyak yaitu pada 

kisaran 0 – 2 sebesar 32 orang atau sebesar 53,33%. Jumlah tanggungan keluarga 

paling sedikit yaitu pada kisaran 6 – 8 sebesar 1 orang atau 1,66%. Rata-rata 
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tanggungan keluarga yaitu sebanyak 2 orang untuk setiap petani sampel. 

Banyaknya tanggungan keluarga petani menjadikan semakin banyak kebutuhan 

hidup yang harus dipenuhi. Tanggungan keluarga yang banyak menyebabkan 

tingginya kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, sehingga pendapatan yang 

diperoleh sebagian besar akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. 

Disisi lain, banyaknya tanggungan keluarga akan menjadi motivasi tersendiri bagi 

petani untuk bekerja lebih giat. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Widyawati dan Pujiyono (2013) yang 

menyatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap curahan 

jam kerja petani. Jumlah anak dan tanggungan yang semakin besar, menyebabkan 

biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari juga semakin tinggi. Hal ini 

sebagai motivasi petani untuk bekerja lebih giat dengan tujuan untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Budiartiningsih et al. 

(2010) yang menyatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga memiliki pengaruh 

positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Tingginya jumlah tanggungan 

keluarga, maka pendapatan yang harus diperoleh keluarga petani juga semakin 

tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tanggungan 

keluarga semakin banyak pula pendapatan yang dikeluarkan untuk memenuhi 

kebutuhan. 

 
4.3. Budidaya Tanaman Padi dan Kedelai 

Budidaya tanaman pangan merupakan kegiatan menanam tanaman yang 

bisa menjadi sumber penghasilan. Hasil budidaya tanaman pangan bisa di 
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konsumsi sendiri maupun di jual sebagai mata pencaharian bagi petani. Budidaya 

tanaman padi dan kedelai banyak dilakukan khususnya di Indonesia, karena kedua 

komoditas tersebut merupakan kebutuhan pangan pokok. Dinilai dari kondisi 

tersebut budidaya tanaman padi dan kedelai sangat penting untuk dilakukan, guna 

untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.  Budidaya tanaman padi dan kedelai 

meliputi pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen. 

  
4.3.1. Pengolahan Lahan 

 Pengolahan lahan dilakukan dengan tujuan untuk menggemburkan tanah, 

menghilangkan gulma, mengendalikan air, dan membentuk struktur tanah. Tanah 

yang subur akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Kondisi tanah yang 

kurang subur dapat menyebabkan biaya produksi jauh lebih besar, sehingga petani 

harus pintar-pintar dalam mangelola lahannya. Tanah yang diperlukan tanaman 

padi yaitu tanah yang gembur dan banyak mengandung air, karena tanaman padi 

membutuhkan air yang cukup banyak. Petani sampel didaerah penelitian sebagian 

besar dalam pengolahan lahan sudah memakai traktor sebagai alat bantu. 

Penggunaan traktor tersebut dinilai dapat membantu untuk meminimalkan biaya 

dan waktu yang dikeluarkan oleh petani. Traktor tersebut merupakan bantuan dari 

pemerintah dan digunakan petani bersama-sama dengan cara bergantaian. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Tufaila dan Alam (2014) yang menyatakan 

bahwa tingkat kesuburan tanah yang rendah akan memerlukan input produksi 

yang banyak sehingga biaya usahataninya menjadi lebih mahal. Dilihat dari 

kondisi tersebut, pengembangan pertanian merupakan hal yang penting, karena 
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untuk mengetahui karakteristik dan kualitas tanah. Hal ini juga sesuai dengan 

pendapat Haryono (2010) yang menyatakan bahwa pengolahan tanah dilakukan 

untuk mendapatkan struktur tanah yang lebih baik bagi tanaman dan agar 

terhindar dari gulma. Pengolahan lahan untuk tanaman padi dilakukan dua 

minggu sebelum tanam. Pengolahan lahan dilakukan menggunakan traktor atau 

dicangkul dengan kedalaman kurang lebih 30 cm. Tujuannya agar biji-biji gulma 

dapat naik ke atas permukaan tanah, selanjutnya dibiarkan 1 minggu agar biji-biji 

gulma tumbuh, kemudian 1 minggu kemudian dibalik lagi agar gulma mati. 

Pengolahan lahan untuk budidaya tanaman kedelai pada daerah penelitian 

dilakukan setelah proses panen padi selesai, tepatnya pada musim tanam yang 

kedua. Proses awal pengolahan lahan untuk tanaman kedelai dilakukan 

menggunakan  traktor, selanjutnya lahan tanam diatur menggunakan cangkul. 

Pengolahan lahan perlu dilakukan kembali karena dimungkinkan unsur hara 

dalam tanah telah berkurang. Hal ini sesuai dengan pendapat Raintung (2010) 

yang menyatakan bahwa tujuan dilakukan pengolahan tanah yaitu untuk 

memperbaiki kemampuan tanah dalam menyimpan dan menyediakan hara. 

Tujuan lainnya yaitu untuk memperbesar volume perakaran, pelestarian atau 

konservasi tanah, dan penanganan gulma disekitar lokasi tanam. Hal ini juga 

sesuai dengan pendapat Jayasumarta (2012) yang menyatakan bahwa penanaman 

kedelai tanpa didahului dengan pengolahan tanah dapat dilaksanakan jika syarat 

tumbuh kedelai sudah terpenuhi. Syarat tumbuh tanaman kedelai meliputi struktur 

tanah, kandungan unsur hara, drainase. Kedelai dapat tumbuh baik pada tanah 

bertekstur gembur, lembab tidak tergenang air dan memiliki pH 6 – 6,8. Oleh 
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karena itu struktur tanah yang baik drainase dan aerasenya sangat menunjang 

pertumbuhan tanaman kedelai. 

 
4.3.2. Penanaman 

 Penanaman padi dimulai dari penyemaian benih terlebih dahulu, benih 

padi disemaikan kurang lebih 10 hari sampai muncul daun muda. Munculnya 

daun muda menandakan tanaman padi sudah siap untuk ditanam. Waktu benih 

sudah siap ditanam, benih padi tersebut ditanam dengan model tanam jajar 

legowo. Tanam padi dengan jajar legowo dinilai lebih cocok dilakukan oleh 

petani sampel didaerah penelitian, dikarenakan perawatannya lebih mudah dan 

mampu menghasilkan produksi padi yang jauh lebih baik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Anggarini et al. (2013) yang menyatakan bahwa prinsip dari sistem 

tanam jajar legowo adalah pemberian kondisi pada setiap barisan tanaman padi. 

Sistem tanam jajar legowo juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik 

karena persaingan tanaman antar barisan dapat dikurangi. Penerapan cara tanam 

sistem legowo memiliki beberapa kelebihan yaitu, sinar matahari lebih banyak 

diperoleh tanaman. Kelebihan lainnya yaitu pemupukan dan pengendalian hama 

menjadi lebih mudah, serta dapat meningkatkan populasi tanaman. 

 Penanaman tanaman kedelai dimulai dengan perendaman benih biji 

kedelai. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memilih benih biji kedelai. 

Biji kedelai yang tenggelam dalam rendaman yang akan dipilih sebagai benih, 

sedangkan biji yang mengapung dalam rendaman biasanya akan dibuang. Biji 

yang mengapung menandakan hampa dan kualitasnya rendah. Penanaman kedelai 
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di daerah penelitian dilakukan dengan sistem tugal dengan pengaturan jarak tanam 

20 cm x 30 cm. Pengaturan jarak tanam bertujuan untuk menghindari persaingan 

antar tanaman dalam memperoleh air, hara, dan sinar matahari. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Marliah et at. (2012) yang menyatakan bahwa sebelum 

dilakukan penanaman, benih direndam dalam air bersih selama 5 menit. 

Perendaman 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. Pengaturan jarak tanam merupakan faktor 

penting dalam upaya meningkatan hasil tanaman kedelai. Jarak tanam yang terlalu 

jarang mengakibatkan penguapan air dari dalam tanah, dan jika terlalu rapat 

menyebabkan terjadinya persaingan tanaman dalam memperoleh air, unsur hara 

dan intensitas matahari. 

 
4.3.3. Pemeliharaan 

 Pemeliharaan tanaman dilakukan guna untuk meningkatkan produksi dan 

pertumbuhan tanaman padi dan kedelai, serta mengatasi tanaman dari gangguan 

hama dan penyakit. Pemeliharaan tanaman padi dan kedelai meliputi pengairan, 

pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta penyiangan jika diperlukan. 

Pengairan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air untuk tanaman padi dan 

kedelai melalui sistem irigasi. Pengairan yang dilakukan oleh petani sampel untuk 

tanaman padi yaitu dengan cara penggenangan. Pengairan untuk tanaman kedelai 

dilakukan dengan cara mengalirkan air ke lahan yang ditanami kedelai. Intensitas 
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pengairan disesuaikan dengan kondisi tanah dan ketersediaan air dalam tanah. 

Tanaman kedelai tidak terlalu membutuhkan banyak air seperti tanaman padi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Huda et al. (2012) yang menyatakan 

bahwa pemberian air irigasi kepetak sawah dapat dilakukan dengan 5 cara 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 dengan alur besar atau kecil yang dilakukan dengan cara mengalirkan 

terus menerus atau dengan berselang. Hal ini juga sesuai dengan pendapat 

Ghulamahdi et al. (2006) yang menyatakan bahwa 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 . 

Tanaman padi dan kedelai membutuhkan banyak pupuk NPK untuk 

menunjang pertumbuhannya. Pemberian pupuk NPK oleh petani sampel untuk 

tanaman padi dan kedelai menunjukkan angka yang cukup tinggi, dibandingkan 

dengan pupuk yang lain. Pemberian dosis rata-rata pupuk NPK untuk tanaman 

padi yaitu sebesar 205,8 kg/mt/luas lahan. Pemberian dosis rata-rata pupuk NPK 

untuk tanaman kedelai yaitu sebesar 145,5 kg/mt/luas lahan. Penggunaan pupuk 
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oleh petani perlu ditekan untuk mengurangi biaya produksi, dengan harapan agar 

usahatani yang dilakukan lebih optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurniadie 

(2002) yang menyatakan bahwa penggunaan pupuk harus dilakukan secara tepat 

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

meningkatkan produksi tanaman pangan termasuk padi dapat dilakukan dengan 

cara pemupukan berimbang, efektif dan efisien, agar hasil produksi usahatani 

dapat optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Manshuri (2012) yang menyatakan 

bahwa diperlukan optimasi pemupukan N, P, dan K pada tanaman padi dan 

kedelai di lahan sawah untuk menjaga keseimbangan hara, sehingga produktivitas 

tanaman yang tinggi dapat dicapai secara berkelanjutan. Optimasi pemberian 

pupuk N, P, dan K sangat penting untuk menjaga keseimbangan hara dan 

menghindari penurunan kesuburan lahan. 

Hal yang dilakukan oleh petani sampel untuk pengendalian hama yaitu 

dengan menggunakan pestisida kimia dan dengan melakukan rotasi tanaman. 

Perlakuan rotasi tanaman yang dilakukan oleh petani sampel di daerah penelitian 

yaitu dengan merotasi tanaman padi, kedelai, dan jagung. Rotasi tanaman dinilai 

petani sampel cukup efektif untuk mengatasi masalah hama dan penyakit. Disisi 

lain pengetahuan petani tentang pestisida yang terbatas, membuat petani sampel 

kurang mengerti dosis yang dibutuhkan. Dampaknya sering terjadi pemakaian 

pestisida berlebih yang menyebabkan efek pencemaran lingkungan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hariadi (2006) yang menyatakan bahwa 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 



49 
 

pestisida yang tepat. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Yuantari et al. (2013) 

yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan petani tentang pestisida 

dan tingkat pendidikan petani membuat penggunaan pestisida sulit dikendalikan. 

Pengetahuan yang sudah tertanam pada petani antara lain semakin banyak 

pestisida maka semakin manjur memberantas hama, semakin banyak pestisida 

semakin cepat mati hamanya dan dianggap lebih efektif.  

Pengendalian gulma yang dilakukan oleh petani sampel yaitu dengan 

melakukan penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 

persaingan antara tanaman pokok dengan tanaman pengganggu. Gangguan gulma 

yang terjadi pada lahan petani sampel untuk musim tanam pada tahun 2016 relatif 

rendah, sehingga pengendalian gulma tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang 

terlalu banyak. Hal ini sesuai dengan pendapat Jamilah (2013) yang menyatakan 

bahwa 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. Hama Echinocloa crusgalli dinilai dapat 

menurunkan hasil tanaman padi sebesar 57% per meter persegi. Hal ini juga 

sesuai dengan pendapat Latifa et al. (2015) yang menyatakan bahwa keberadaan  

gulma yang disekitar tanaman mengakibatkan persaingan dalam memperebutkan  

sarana tumbuh yang ada. Pertumbuhan gulma dapat menurunkan hasil produksi 

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. 



50 
 

4.3.4. Panen dan Pasca Panen 

 Panen padi di daerah penelitian dilakukan setelah tanaman padi mencapai 

umur kurang lebih 110 hari atau tiga bulan. Panen padi dilakukan oleh tenaga 

kerja dalam dan luar keluarga. Panen padi sangat berperan penting terhadap hasil 

produksi yang akan didapat. Perontokan padi di daerah penelitian pada saat panen 

sebagian besar dilakukan dengan cara diiles dan dipukul. Hal tersebut sebenarnya 

memicu terjadinya kehilangan gabah, karena banyak gabah yang terbuang. 

Besarnya angka kehilangan gabah biasanya disebabkan karena cara panen yang 

kurang baik. Cara panen yang kurang baik menyebabkan gabah banyak yang 

tercecer, sehingga angka kehilangan gabah semakin tinggi dan hasil yang 

diperoleh terkadang menjadi kurang optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Iswari (2012) yang menyatakan bahwa 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%. 

 Panen tanaman kedelai dilakukan ketika telah berumur antara 75 – 90 hari. 

Tanda tanaman kedelai sudah dapat dipanen yaitu ketika daun mulai rontok dan 

polong kedelai sudah berisi dan keras. Pemanenan tanaman kedelai didaerah 

penelitian melibatkan tenaga kerja dalam dan luar keluarga. Hal ini sesuai 

pendapat Karim et al. (2014) yang menyatakan bahwa waktu panen ditentukan 
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apabila polong telah kehilangan warna hijaunya, kurang lebih 90% daun telah 

berwarna kuning dan rontok, serta biji telah mengeras. Pasca panen merupakan 

salah satu faktor penting dalam usahatani tanaman padi. Kegiatan pasca panen 

meliputi penyimpanan dan penjualan/pemasaran hasil panen padi. Proses 

penyimpanan gabah perlu dilakukan dengan benar agar kualitas beras yang 

dihasilkan memiliki mutu yang baik. Proses penyimpanan gabah sangat rentan 

dengan penjamuran, disebabkan karena kadar air yang masih cukup tinggi 

sehingga menjadi lembab. Pemasaran hasil panen yang dilakukan oleh petani 

sampel pada umumnya dijual ke tengkulak. Minimnya informasi pasar di daerah 

penelitian menjadi penyebab utama petani memilih menjual hasil panen ke 

tengkulak. Sulitnya petani keluar dari rantai pemasaran tersebut juga yang 

menyebabkan petani kurang berani untuk mengambil resiko dalam memasarkan 

hasil panen mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Ashar dan Iqbal (2013) yang 

menyatakan bahwa, penanganan pasca panen padi menjadi salah satu faktor 

penting dalam usaha peningkatan produktivitas dan nilai tambah beras. Teknologi 

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

meningkatkan kualitas gabah. Optimalisasi hasil produksi 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. Hasil panen yang baik yaitu jika : 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. 
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Penanganan pasca panen kedelai merupakan faktor penting untuk menjaga 

produktifitas kedelai pada musim tanam selanjutnya. Kualitas hasil produksi 

usahatani yang baik, salah satunya ditentukan oleh penanganan pasca panennya. 

Tujuan dilakukan penanganan pasca panen yaitu untuk mengurangi angka 

kehilangan hasil panen dan menjaga kualitas kedelai. Perlakuan petani sampel di 

daerah penelitian yaitu menjual seluruh hasil panen kedelainya setelah panen. Hal 

tersebut dilakukan karena dinilai oleh petani sampel lebih aman dari pada 

disimpan. Hal ini sesuai dengan pendapat Arief dan Mustikawati (2008) yang 

menyatakan bahwa penanganan pasca panen kedelai harus dilakukan dengan baik, 

karena kehilangan dan kerusakan pasca panen kedelai terjadi mulai dari panen 

sampai siap diperdagangkan atau disimpan. Penanganan pasca panen kedelai, 

pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan kualitas biji kedelai yang baik. 

Tujuan lainnya yaitu untuk mengefisienkan tenaga dalam pelaksanaan pemanenan 

dan memperkecil kehilangan hasil. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Karim et 

al. (2014) yang menyatakan bahwa perlakuan petani kedelai setelah panen dapat 

digolongkan menjadi tiga, yaitu: (l) langsung menjual hasil panen, (2) hasil panen 

dijual sebagian dan sebagiannya disimpan, dan (3) menyimpan hasil panen.  

4.4. Faktor - faktor Produksi Usahatani Padi dan Kedelai 

 Faktor produksi usahatani merupakan semua korbanan yang dikeluarkan 

oleh petani pada tanaman yang sedang diusahakan. Tujuannya yaitu agar tanaman 

tersebut mampu tumbuh dan mampu menghasilkan. Input faktor produksi sangat 
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berpengaruh terhadap hasil produksi yang diperoleh petani. Input faktor produksi 

usahatani meliputi lahan, benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja.  

 
4.4.1. Kepemilikan Lahan 

 Kepemilikan lahan merupakan suatu status yang dimiliki oleh seseorang 

apabila telah sah secara hukum sebagai pemilik lahan. Kepemilikan lahan 

khususnya lahan pertanian biasanya dimiliki oleh petani dan lahan tersebut 

umumnya digunakan untuk kegiatan berusahatani. Petani yang dipilih sebagai 

responden yaitu petani yang berstatus mempunyai lahan milik sendiri. Berikut 

daftar kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani sampel di daerah penelitian. 

 
      Tabel 5. Kepemilikan Lahan Petani Sampel 

Kepemilikan Lahan Jumlah Persentase 
--ha-- --jiwa-- --%-- 

0,25 – 0,50 15 25,00 
0,51 – 0,76 32 53,33 
0,77 – 1,02 10 16,66 
1,03 – 1,28 0   0,00 
1,29 – 1,54 3 5,00 

Jumlah 60 100,00 
Sumber : Analisis Data Primer 2016 

 
Berdasarkan Tabel 5 kepemilikan lahan petani sampel diketahui bahwa 

kepemilikan lahan paling banyak yaitu pada kisaran 0,51 – 0,76 hektar sebesar 

53,33%. Kepemilikan lahan paling sedikit yaitu pada kisaran 1,29 – 1,54 hektar 

yaitu sebesar 5%. Total luas lahan keseluruhan yang digunakan oleh petani 

sampel yaitu sebesar 35,5 hektar dan rata-rata luasan lahan keseluruhan sebesar 

0,59 hektar. Jumlah pajak yang harus dibayar petani sampel sebesar Rp 4.030.500 
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per tahun dan rata-rata pajak yaitu sebesar Rp 67.175 per tahun. Jumlah musim 

tanam dalam setahun adalah tiga kali, sehingga untuk dua kali musim tanam 

jumlah pajak sebesar Rp 2.687.000 dan rata-rata sebesar Rp 44.783 (Lampiran 3). 

Kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani akan berpengaruh terhadap 

pendapatan yang akan diperoleh petani. Besarnya luas lahan yang dimiliki petani 

akan memberikan pendapatan usahatani yang dihasilkan. Besarnya luas lahan 

harus didukung dengan pengelolaan yang baik agar hasil yang didapatkan dapat 

optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarso (2012) yang menyatakan bahwa 

tingkat pendapatan rumah tangga di pedesaan, terutama rumah tangga berbasis 

lahan pertanian salah satunya ditentukan oleh besarnya tingkat penguasaan lahan. 

Besarnya lahan yang dikuasi, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatannya. 

Hubungan antara besarnya pendapatan hasil usahatani dengan tingkat penguasaan 

lahan menunjukkan distribusi pendapatan. Hal tersebut dikaitkan dengan strata 

luas pemilikan tanah, semakin besar luas tanah milik semakin besar pula 

pendapatan rata-rata rumah tangga. 

4.4.2. Benih Padi dan Kedelai 

Benih merupakan faktor penting dalam budidaya tanaman padi dan 

kedelai, karena benih sangat berpengaruh pada hasil akhir produksi usahatani padi 

dan kedelai. Kualitas benih padi dan kedelai yang semakin bagus akan 

memberikan hasil produksi yang baik. Kualitas benih yang baik harus ditunjang 

oleh faktor produksi lainnya agar mampu memberikan hasil yang lebih optimal. 
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Kualitas benih juga harus didorong dengan pengelolaan tanaman yang baik, 

sehingga pertumbuhan tumbuhan akan jauh lebih baik. 

Penggunaan benih padi dan kedelai yang digunakan oleh petani sampel di 

daerah penelitian disajikan pada Tabel 6. 

 
      Tabel 6. Penggunaan Benih Padi dan Kedelai (pada luas lahan 0,59 ha) 

Komoditas Harga Penggunaan Benih 
 --Rp/kg-- --kg/mt-- 
       Padi 12.000 17,87 
       Kedelai 15.000 27,00 

Sumber : Analisis Data Primer 2016 

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa penggunaan benih oleh petani 

sampel sebesar 17,87 kg/mt, dan penggunaan benih kedelai sebesar 27,00 kg/mt 

untuk setiap petani. Varietas benih padi yang digunakan oleh petani sampel yaitu 

varietas Ciherang. Harga benih padi yang digunakan oleh petani sampel yaitu Rp 

12.000/kg. Varietas benih kedelai yang digunakan oleh petani sampel yaitu 

varietas Grobogan. Harga benih tanaman kedelai di daerah penelitian yaitu        

Rp 15.000/kg. 

Petani sampel lebih memilih membeli benih dari pada membuat benih 

sendiri. Hal tersebut dikarenakan benih yang dibuat sendiri biasanya memiliki 

mutu yang rendah, sehingga produktivitasnya kurang optimal. Benih yang dibuat 

sendiri membutuhkan waktu yang lama, terutama pada musim hujan. 

Penyimpanan benih yang lama merupakan faktor utama penyebab tingginya 

pembenihan sendiri, sehingga petani sampel lebih memilih untuk membeli. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Wahyuni (2006) yang menyatakan bahwa penggunaan 
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varietas lokal berdaya hasil rendah, benih bermutu rendah, dan penerapan teknik 

budidaya yang belum optimal diduga 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. 

Kedelai yang dibudidayakan di daerah penelitian yaitu jenis kedelai 

berkulit kuning. Kedelai berkulit kuning lebih dipilih karena lebih diminati di 

pasar dan benihnya lebih mudah diperoleh. Hasil produksi yang berkualitas dapat 

dicapai dengan melalui penggunaan benih yang bagus dan memiliki harga yang 

terjangkau. Varietas Grobogan dinilai paling tepat oleh petani sampel untuk 

dibudidayakan di Kecamatan Purwodadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwanti 

(2004) yang menyatakan bahwa 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 bermutu tinggi merupakan unsur penting 

dalam upaya peningkatan produksi tanaman. Pengadaan benih sering dilakukan 

beberapa waktu sebelum musim tanam. Diperlukan penyimpanan yang baik agar 

mempunyai daya tumbuh yang tinggi saat ditanam kembali. Penyimpanan yang 

baik akan dapat diperoleh kualitas benih berkualitas tinggi. Benih dengan kualitas 

tinggi akan dapat memberikan dampak positif terhadap hasil produksi. 
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4.4.3. Pupuk 

 Pupuk merupakan faktor pendukung utama yang dapat menjaga dan 

menunjang tingkat produktivitas usahatani tanaman padi dan kedelai. Pemupukan 

bertujuan untuk membantu menyuburkan tanah sehingga membantu tanaman 

untuk mendapatkan hara. Penggunaan pupuk dengan dosis yang tepat akan 

mampu mengoptimalkan biaya produksi usahatani. Penggunaan pupuk untuk 

tanaman padi di daerah penelitian disajikan pada Tabel 7. 

 
      Tabel 7. Penggunaan Pupuk Usahatani Padi (pada luas lahan 0,59) 

Jenis Pupuk Penggunaan Pupuk  
 --kg/mt-- 

                     Urea                     76,72 
                     SP-36                     85,01 
                     ZA                     34,03 
                     NPK                   205,08 
                     Organik                     91,23 

Sumber : Analisis Data Primer 2016 

Berdasarkan Tabel 7 total penggunaan pupuk terbanyak untuk usahatani 

padi yaitu pupuk NPK dengan penggunaan sebesar 205,8 kg/mt. Penggunaan 

pupuk terendah adalah pupuk ZA yaitu dengan penggunaan sebesar 34,03 kg/mt. 

Pupuk yang digunakan oleh petani sampel memiliki harga yang bermacam-

macam, antara lain harga pupuk Urea Rp 1800/kg, pupuk SP-36 Rp 2000/kg, 

pupuk ZA Rp 1400/kg, pupuk NPK Rp 2300/kg, dan pupuk Organik Rp 500/kg. 

Pupuk NPK merupakan pupuk yang cukup banyak dibutuhkan oleh 

tanaman padi. Pemberian pupuk NPK yang tepat akan mampu meningkatkan 

produktivitas tanaman padi. Efektifitas pemberian pupuk tergantung ketepatan 
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yang dilakukan oleh petani. Petani sampel di daerah penelitian banyak 

menggunakan pupuk NPK sebagai penunjang pertumbuhan tanaman padi. Pupuk 

NPK dinilai petani sampel sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman 

padi. Hal ini sesuai dengan pendapat Idwar et al. (2014) yang menyatakan bahwa 

pemberian pupuk N, P, dan K dapat mempengaruhi peningkatan hasil produksi 

gabah. Agar pemupukan memberikan efek yang nyata perlu dilakukan secara tepat 

dan berimbang, sehingga hara yang diserap oleh tanaman dapat maksimal. Hal ini 

juga sesuai dengan pendapat Simanjuntak (2015) yang menyatakan bahwa 

keuntungan pupuk majemuk NPK adalah karena mengandung 3 unsur pupuk. 

Keuntungan tersebut berarti dengan satu kali pemberian pupuk telah terpenuhi 3 

unsur pupuk sekaligus. Efek positifnya yaitu lebih hemat dari segi biaya aplikasi, 

transportasi dan penyimpanan. Pupuk majemuk (NPK) sangat efisien dalam 

meningkatkan ketersediaan unsur hara makro (N, P, dan K).  

Penggunaan pupuk dilakukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman 

kedelai agar dapat tumbuh baik dan memberi hasil yang optimal. Pupuk yang 

digunakan oleh petani sampel meliputi pupuk urea, pupuk NPK, dan pupuk 

organik. Penggunaan pupuk untuk tanaman kedelai di daerah penelitian yang 

digunakan oleh petani sampel disajikan pada Tabel 8. 

 
      Tabel 8. Penggunaan Pupuk Usahatani Kedelai (pada luas lahan 0,59 ha) 

Jenis Pupuk Penggunaan Pupuk 
 --kg/mt-- 

                   Urea                      67,5 
                   NPK                    145,5 
                   Organik                      82,5 

Sumber : Analisis Data Primer 2016 



59 
 

Berdasarkan Tabel 8 penggunaan pupuk terbanyak dalam usahatani 

kedelai adalah pupuk NPK, yaitu dengan penggunaan sebesar 145,5 kg/mt. 

Penggunaan pupuk lainnya yaitu pupuk Organik sebesar 82,5 kg/mt, dan pupuk 

Urea sebesar 67,5 kg/mt. 

Tanaman kedelai hampir sama dengan tanaman padi yaitu membutuhkan 

pupuk NPK yang tinggi, sehingga petani sampel harus mempunyai strategi untuk 

mengatur pemupukan. Penggunaan pupuk yang tepat akan mampu menghasilkan 

produktivitas yang optimal. Takaran dan jenis pupuk harus disesuaikan dengan 

kebutuhan tanaman karena sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman 

kedelai. Takaran dan jenis pupuk yang tepat akan mampu memberikan hasil 

usahatani padi dan kedelai yang jauh lebih optimal. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Permadi (2015) yang menyatakan bahwa kebanyakan produktivitas 

kedelai di daerah-daerah di Indonesia tergolong masih rendah, disebabkan masih 

banyak petani yang menggunakan pemupukan anjuran yang bersifat sebagai 

pupuk starter. Tanaman kedelai memerlukan hara N, P, dan K dalam jumlah 

banyak untuk mencapai produktivitas yang optimal sehingga hasil yang diperoleh 

jauh lebih meningkat. 

 
4.4.4. Pestisida 

Pestisida merupakan input faktor produksi yang digunakan untuk 

membantu petani dalam pengendalian hama. Banyaknya hama yang menyerang 

tanaman akan semakin banyak pestisida yang harus disediakan oleh petani, 

sehingga diperlukan langkah yang bijak dalam penggunaan pestisida. 
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Penggunaan pestisida untuk tanaman padi dan kedelai di daerah penelitian 

yang digunakan oleh petani sampel disajikan pada Tabel 9. 

 
      Tabel 9. Penggunaan Pestisida (pada luas lahan 0,59 ha) 

Komoditas Penggunaan Pestisida 
 --lt/mt-- 
                      Padi 0,47 
                      Kedelai 0,36 

Sumber : Analisis Data Primer 2016 

 
 Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa penggunaan pestisida untuk 

tanaman padi yaitu sebesar 0,47 lt/mt dan untuk tanaman kedelai sebesar         

0,36 lt/mt. Takaran penggunaan pestisida yang tepat, selain untuk meminimalkan 

biaya produksi, juga untuk menjaga kelestarian alam. Penggunaan pestisida yang 

berlebih akan meningkatkan biaya produksi dan dapat merusak lingkungan. 

Penggunaan pestisida secara tepat, baik tepat dosis, tepat jenis, maupun tepat 

waktu harus diusahakan oleh petani. Tujuan penggunaan pestisida secara tepat 

yaitu untuk dapat mengoptimalkan kegiatan usahatani padi dan kedelai. Tujuan 

lainnya yaitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat penggunaan 

pestsida kimia. Hal ini sesuai dengan pendapat Moniharapon (2015) yang 

menyatakan bahwa 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. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mustikarini et al. (2014) yang 

menyatakan bahwa mayoritas petani dalam satu kali musim tanam menggunakan 
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pestisida secara berlebih. Kebanyakan petani juga tidak memperhatikan waktu 

yang tepat dan tidak sesuai dengan aturan pakai. Penggunaan pestisida berlebih 

mengakibatkan biaya produksi yang meningkat dan kerusakan lingkungan 

semakin parah. 

Kondisi dilapangan saat ini, petani sampel sudah cukup tepat dalam 

penggunaan dosis dan waktu penggunaannya. Disisi lain, petani masih kurang 

memahami penggunaan jenis pestisida yang tepat untuk menangani hama. Pola 

fikir petani yang menginginkan agar hama cepat teratasi, membuat petani kurang 

memperhatikan jenis pestisida yang digunakan. Dampaknya musuh alami dan 

serangga bukan sasaran banyak yang mati dan lingkungan menjadi semakin rusak. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Gultom et al. (2014) yang menyatakan bahwa 

pengendalian hama secara tepat perlu didasari oleh pemahaman perkembangan 

populasi hama dan musuh alami. Pemahaman diperlukan agar tidak timbul 

resistensi, resurgensi, terbunuhnya musuh alami, dan hasil produksi usahatani jauh 

lebih optimal. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Siburian et al. (2013) yang 

menyatakan bahwa pengendalian terhadap hama polong kedelai banyak dilakukan 

para petani dengan menggunakan pestisida kimia. Masalah yang ditimbulkan 

berupa, resistensi dan resurgensi hama, terbunuhnya serangga bukan sasaran, dan 

pencemaran lingkungan khususnya terhadap kesehatan manusia. 

 
4.4.5. Tenaga Kerja 

 Penggunaan tenaga kerja dalam usahatani merupakan faktor penting dalam 

menunjang produktifitas yang optimal. Kemampuan petani menyediakan tenaga 
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kerja dari dalam rumah tangga sangat terbatas, sehingga petani harus 

menggunakan tenaga kerja dari luar rumah tangga. Berikut merupakan 

penggunaan tenaga kerja pria dan wanita baik dari dalam maupun luar rumah 

tangga petani. Hal ini disajikan pada Tabel 10. 

 
      Tabel 10. Penggunaan Tenaga Kerja (pada luas lahan 0,59 ha) 

Komoditas Olah Lahan Penanaman Pemeliharaan Panen Upah 
 -----------------------HOK/mt------------------------- --Rp/mt-- 
Padi 6,87 5,98 4,71 9,16 980.383 
Kedelai 6,67 5,35 4,32 5,06 725.716 
Sumber : Analisis Data Primer 2016 

 
Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja 

terbesar usahatani padi adalah pada kegiatan panen, yaitu sebesar 9,16 HOK/mt. 

Penggunaan tenaga kerja terbesar usahatani kedelai adalah pada kegiatan olah 

lahan, yaitu sebesar 6,67 HOK/mt (Lampiran 12 dan 13). Tenaga kerja pria diberi 

upah sebesar Rp 40.000 per HOK, sedangkan tenaga kerja wanita diberi upah 

sebesar Rp 30.000 per HOK. Upah usahatani pada masing-masing komoditas 

sebesar Rp 980.383/mt untuk usahatani padi dan Rp 725.716/mt untuk usahatani 

kedelai.  

Tenaga kerja yang digunakan oleh petani sampel berasal dari dalam dan 

luar rumah tangga. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas petani 

menggunakan tenga kerja dari luar rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan 

terbatasnya tenaga kerja dari dalam rumah tangga petani. Penggunaan tenaga kerja 

luar rumah tangga tertinggi yaitu pada proses penanaman dan pada waktu panen. 

Tenaga kerja dari luar rumah tangga juga jumlahnya selalu menurun dari tahun ke 
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tahun. Hal tersebut dikarenkan tenaga kerja luar rumah tangga banyak yang 

berpindah profesi dari pertanian ke bidang industri. Biaya tenaga kerja merupakan 

biaya terbesar dalm usahatani padi dan kedelai, sehingga petani sampel harus 

dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan tenaga kerja. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Sahara et al. (2013) yang menyatakan bahwa alih 

profesi dari pertanian ke industri menyebabkan berkurangnya tenaga kerja sektor 

pertanian sehingga menimbulkan kelangkaan tenaga kerja. Kelangkaan tenaga 

kerja pada usahatani padi lebih dirasakan oleh petani pada saat tanam bibit dan 

panen karena kedua kegiatan tersebut lebih mengandalkan tenaga kerja dari luar 

keluarga. Tenaga kerja luar keluarga jumlahnya relatif sedikit dan didominasi oleh 

tenaga kerja yang telah berumur lebih dari 40 tahun. 

Usahatani kedelai memerlukan tenaga kerja yang relatif lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan usahatani padi. Hal tersebut dikarenakan penanganan 

usahatani kedelai lebih mudah dilakukan dan adanya teknologi pertanian juga 

mampu menurunkan penggunaan tenaga kerja. Biaya untuk tenaga kerja usahatani 

kedelai lebih rendah dibanding biaya tenaga kerja usahatani padi karena jumlah 

tenaga kerja yang digunakan lebih kecil. Kenyataan dilapangan penggunaan 

tenaga kerja yang kecil dapat meminimalkan biaya produksi, akan tetapi belum 

mampu menunjang peningkatan produksi. Hal tersebut dikarenakan adanya 

penurunan luas areal produksi usahatani dan kedelai. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Umar dan Saleh (2012) yang menyatakan bahwa penggunaan tenaga 

kerja dalam usahatani kedelai belum diimbangi dengan peningkatan produksi 

kedelai yang memadai. Hal tersebut dikarenakan penurunan luas areal produksi 
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kedelai akhir-akhir ini sudah mencapai kondisi kritis. Penurunan luas areal 

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

produksi kedelai nasional. 

 
4.5. Biaya Produksi Usahatani Padi dan Kedelai 

 Biaya produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk 

kegiatan usahtaninya, meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap 

merupakan biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh besar atau kecilnya suatu 

hasil produksi. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya dipengaruhi oleh 

besar kecilnya suatu produksi. Biaya tetap meliputi biaya pajak tanah, iuran 

irigasi, dan biaya penyusutan. Biaya variabel meliputi biaya benih, pupuk, 

pestisida, dan tenaga kerja. Biaya produksi harus diminimalkan agar pendapatan 

yang diperoleh dapat maksimal. Biaya produksi usahatani tanaman padi di 

Kecamatan Purwodadi disajikan pada Tabel 11. 

 
      Tabel 11. Biaya Produksi Usahatani Padi (pada luas lahan 0,59 ha) 

Jenis Biaya Biaya Produksi Persentase 
 --Rp/mt-- --%-- 

Biaya Tetap   
Pajak Tanah 22.392 0,91 
Iuran Irigasi 179.250 7,30 
Penyusutan 46.217 1,88 
   
Biaya Variabel   
Benih 214.400 8,73 
Pupuk 874.893 35,66 
Pestisida 135.600 5,52 
Tenaga Kerja 980.383 39,96 
Jumlah 2.453.135               100,00 

Sumber : Analisis Data Primer 2016 
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Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa biaya usahatani padi sebesar 

Rp 2.453.135/mt. Biaya usahatani tanaman padi terbesar terletak pada biaya 

tenaga kerja, yaitu Rp 980.000/mt, sedangkan biaya terendah yaitu biaya pajak 

tanah, yaitu Rp 22.392/mt. Biaya tenaga kerja merupakan biaya paling besar 

diantara biaya yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan tenaga kerja dalam rumah 

tangga tidak mencukupi, sehingga petani harus menggunakan tenaga kerja luar 

rumah tangga. Besar kecilnya biaya produksi pada hakikatnya ditentukan oleh 

kebutuhan input faktor produksi usahatani yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Lumintang (2013) yang menyatakan bahwa biaya produksi meliputi 

biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida dan biaya tenaga kerja. Biaya yang 

diperlukan 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. 

Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam 

menyediakan input faktor produksi. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

tanaman yang sedang diusahakan. Biaya produksi yang dikeluarkan akan 

berpengaruh terhadap pendapatan petani. Biaya usahatani dihitung berdasarkan 

pada jumlah input produksi yang telah dikeluarkan oleh petani. Biaya produksi 

yang dikeluarkan memiliki tujuan untuk menunjang kegiatan usahatani yang 
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sedang dilakukan. Berikut merupakan biaya produksi usahatani tanaman kedelai 

di Kecamatan Purwodadi disajikan pada Tabel 12. 

 
      Tabel 12. Biaya Produksi Usahatani Kedelai (pada luas lahan 0,59 ha) 

Jenis Biaya Biaya Produksi Persentase 
 --Rp/mt-- --%-- 

Biaya Tetap   
Pajak Tanah 22.392 1,19 
Iuran Irigasi 114.750 6,12 
Penyusutan 21.500 1,14 
   
Biaya Variabel   
Benih 404.750 21,61 
Pupuk 497.221 26,54 
Pestisida 86.600 4,62 
Tenaga Kerja 725.717 38,74 
Jumlah 1.872.930               100,00 
Sumber : Analisis Data Primer 2016 

Berdasarkan Tabel 12 biaya usahatani kedelai sebesar Rp 1.872.930/mt. 

Biaya usahatani tersebut merupakan biaya total yang dikeluarkan oleh petani 

sampel untuk memproduksi tanaman kedelai. Biaya produksi usahatani kedelai 

sama dengan biaya usahatani padi, dimana biaya tenaga kerja merupakan biaya 

yang paling tinggi. Biaya produksi tersebut merupakan rata-rata dari biaya yang 

digunakan dalam usahatani kedelai dari proses hulu sampai hilir. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Prasekti (2015) yang menyatakan bahwa 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: biaya pajak tanah, biaya sarana 

produksi, dan biaya tenaga kerja. Biaya sarana produksi meliputi biaya benih, 

biaya pupuk, biaya pestisida dan lainnya. 
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4.6. Penerimaan Usahatani Padi dan Kedelai 

Penerimaan usahatani merupakan jumlah dari penjualan hasil panen padi 

dan kedelai yang dilakukan oleh petani sampel, namun belum dikurangi oleh 

biaya input produksi usahatani. Penerimaan hasil usahatani padi dan kedelai 

disajikan pada Tabel 13. 

 
      Tabel 13. Penerimaan Usahatani (pada luas lahan 0,59 ha) 

Usahatani Produksi Harga Jual Penerimaan 
 --kg/mt-- --Rp/kg-- --Rp/mt-- 

Padi  3.674,167 4.000 14.696.668 
Kedelai 1.300,833 6.000 7.805.000 
Jumlah   22.501.668 

Sumber : Analisi Data Primer 2016 

Berdasarkan Tabel 13 produksi padi sebesar 3.674,167 kg/mt dan produksi 

kedelai sebesar 1.300,833 kg/mt. Dilihat dari total hasil produksi, usahatani padi 

mampu menghasilkan sebanyak 62,2 kw/ha/mt dan usahatani kedelai mampu 

menghasilkan 21,96 kw/ha/mt. Produksi tersebut masih dibawah perkiraan 

pemerintah Kabupaten Grobogan. Menurut Badan Pusat Statistik (2016) rata-rata 

produksi padi di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan mencapai         

66,55 kw/ha/mt dan rata-rata produksi kedelai mencapai 24,95 kw/ha/mt. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa produksi yang diperoleh petani sampel belum 

optimal, karena masih dibawah rata-rata produksi menurut badan pusat statistik. 

Menurut Sumarno et al. (2008) beberapa faktor penentu produktivitas tanaman 

pangan meliputi varietas unggul, takaran, dan jenis pupuk yang tepat, kecukupan 

air, penyiapan lahan optimal,  pengendalian OPT, pengelolaan tanaman, 
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penanganan  panen/pascapanen, dan penyuluhan pertanian. Faktor-faktor tersebut 

perlu disediakan dan diperhatikan oleh petani untuk mencapai produksi optimal. 

Hasil penerimaan dari produksi usahatani padi dan usahatani kedelai  yang 

diperoleh sebesar Rp 22.501.668/mt, masing-masing sebesar Rp 14.696.668/mt 

dan Rp 7.805.000/mt. Jumlah penerimaan tersebut merupakan hasil dari perkalian 

antara jumlah panen dengan harga jual gabah dan kedelai. Besarnya jumlah 

penerimaan yang diperoleh petani dipengaruhi oleh jumlah dan hasil panen yang 

didapatkan, serta harga jual terhadap produk yang dihasilkan. Jumlah produksi 

yang tinggi dan hasil panen yang bermutu, serta harga jual yang tinggi akan 

mampu meningkatkan penerimaan petani. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Popidylah et al. (2015) yang menyatakan bahwa penerimaan petani yaitu 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. Hal ini juga sesuai dengan pendapat 

Supartama et al. (2013) yang menyatakan bahwa besarnya penerimaan yang 

diperoleh petani dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi yang dihasilkan 

petani dalam satu kali musim tanam dan harga jual produk. 

 
4.7. Pendapatan Usahatani Padi dan Kedelai 

Pendapatan merupakan hasil perhitungan dari total penerimaan dikurangi 

dengan biaya total usahatani. Pendapatan usahatani padi dan kedelai di Kecamatan 

Purwodadi disajikan pada Tabel 14. 
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      Tabel 14. Pendapatan Usahatani (pada lusa lahan 0,59 ha) 

Usahatani Penerimaan Biaya Produksi Pendapatan 
 --Rp/mt-- --Rp/mt-- --Rp/mt-- 

Padi 14.696.668       2.453.135 12.243.532 
Kedelai 7.805.000       1.872.930   5.932.070 
Jumlah 22.501.668       4.326.065 18.175.602 

Sumber : Analisis Data Primer 2016 

 
Berdasarkan Tabel 14 pendapatan yang diperoleh dari usahatani padi dan 

kedelai yaitu sebesar Rp 18.175.602/mt. Pendapatan dari usahatani padi dan 

kedelai masing-masing sebesar Rp 12.243.532/mt dan Rp 5.932.070/mt. 

Pendapatan tersebut merupakan hasil dari perhitungan total penerimaan dikurangi 

biaya total usahatani padi dan kedelai. Besar kecilnya pendapatan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain yaitu jumlah produksi yang dihasilkan, harga jual 

produk, dan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan oleh petani pada saat proses 

produksi. 

Pendapatan usahatani merupakan hasil yang diperoleh petani dari kegiatan 

usahataninya. Berdasarkan pendapatan usahataninya dapat mencerminkan kondisi 

usahatani suatu kelompok tani atau rumah tangga tani. Pendapatan yang optimal 

salah satunya dapat dicapai dengan meminimalkan biaya produksi serta 

memaksimalkan input faktor yang  ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Firmana 

dan Nurmalina (2016) yang menyatakan bahwa 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. Hal ini juga sesuai 
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dengan pendapat Roidah (2015) yang menyatakan bahwa 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. 

 
4.8. Profitabilitas Usahatani Padi dan Kedelai 

Analisis profitabilitas merupakan analisis yang digunakan untuk menilai 

suatu usaha menguntungkan atau tidak. Analisis profitabilitas perlu dilakukan 

agar pelaku usaha dapat mengetahui keuntungan yang didapatkan dalam 

usahanya. Analisis profitabilitas juga dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk 

mengetahui perkembangan usaha yang sedang dijalankan oleh pelaku usaha. 

Analisis profitabilitas dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam suatu kegiatan 

usaha. Menurut Ratna et al. (2013) tujuan dilakukan analisis profitabilitas yaitu 

untuk mengetahui laba yang diperoleh pada periode tertentu, melihat 

perkembangan usaha, dan mengetahui produktivitas biaya yang digunakan. 

Profitabilitas usahatani padi dan kedelai di Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan disajikan pada Tabel 15. 

 
      Tabel 15. Profibilitas Usahatani Padi dan Kedelai 

Komoditas Profitabilitas (%) 
                     Padi 5,00 
                     Kedelai 3,20 

Sumber : Analisis Data Primer 2016 
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Hasil profitabilitas usahatani komoditas padi sebesar 5,00% dan komoditas 

kedelai sebesar 3,20%. Berdasarkan uji one sample t-test yang dilakukan dengan 

cara membandingkan hasil profitabilitas usahatani padi dan kedelai dengan suku 

bunga bank deposito Bank BRI selama satu tahun sebesar 5% diperoleh nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 (Lampiran 14). Hal ini menunjukkan usahatani padi dan 

kedelai menguntungkan (H0 diterima, H1 ditolak) karena profitabilitas lebih 

tinggi dibandingkan dengan suku bunga bank deposito. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Syafruwardi et al. (2012) menyatakan bahwa usaha dikatakan 

menguntungkan apabila hasil perhitungan profitabilitas lebih besar dari suku 

bunga bank, dan sebaliknya apabila perolehan perhitungan profitabilitas dalam 

usaha tersebut menunjukkan angka yang lebih kecil dari suku bunga bank maka 

usaha tersebut dapat dikatakan tidak menguntungkan.  

 
4.9.  Optimasi Usahatani Padi dan Kedelai 

Optimasi usahatani merupakan usaha meningkatkan sumberdaya pertanian 

dengan cara memaksimalkan penggunaan input faktor produksi yang ada dan 

meminimalkan biaya produksi untuk mendapatkan hasil maksimal. Analisis 

optimasi usahatani ini dilakukan menggunakan linear programming. Linear 

programming merupakan alat bantu berupa aplikasi yang berfungsi untuk 

membantu pelaku usaha dalam pengambilan keputusan. Menurut Sriwidadi dan 

Agustina, (2013) Linear progamming merupakan suatu penggunaan teknik 

matematika yang membantu pengambilan keputusan dalam mengalokasikan 

sumberdaya. 
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Konsep optimasi dalam usahatani yaitu mengusahakan agar biaya produksi 

yang dikeluarkan dapat minimum dan hasil yang diperoleh dapat maksimal. 

Mengacu pada optimasi usahatani, maka petani diharuskan agar mampu 

menggunakan input faktor produksi yang ada dengan sebaik-baiknya. Input faktor 

produksi yang sifatnya terbatas membuat petani harus cermat dan bijak dalam 

mengambil keputusan dalam penggunaannya. Menurut Masniati et al. (2012) 

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. Menurut Suriaatmaja (2015) 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. 

Optimalisasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan 

memaksimalkan input faktor produksi yang ada. Input faktor produksi meliputi 

benih, pupuk (Urea, NPK, SP-36, ZA, dan Organik), pestisida, dan tenaga kerja. 

Hasil optimasi nantinya dapat dijadikan sebagai acuan petani dalam perencanaan 

usahatani pada musim tanam selanjutnya. Tujuannya agar petani lebih bijak dalam 

melakukan perencanaan dan dalam penggunaan input faktor produksi. Berikut 

merupakan hasil analisis optimasi usahatani padi dan kedelai yang dilakukan 

dengan menggunakan linear rogramming disajikan pada Tabel 16. 
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       Tabel 16. Aktivitas Optimasi Usahatani (pada luas lahan 0,59 ha) 

Variable Solution Value Unit Cost or Profit Total Contribution 
TP1 0,5900 177.600,0000 104.784,0000 
TK2 0,5900 155.450,0000 91.715,4900 
BBP1 17,8700 12.000,0000 214.440,0000 
BBK2 27,0000 15.000,0000 405.000,0000 
BPU1 76,7200 1.800,0000 138.096,0000 
BPU2 67,5000 1.800,0000 121.500,0000 
BPNPK1 205,8000 2.300,0000 473.340,0000 
BPNPK2 145,5000 2.300,0000 334.650,0000 
BPO1 91,2300 500,0000 45.615,0000 
BPO2 82,5000 500,0000 41.250,0000 
BPS1 85,0100 2.000,0000 170.020,0000 
BPZ1 34,0300 1.400,0000 47.642,0000 
BP1 0,4700 135.600,0000 63.732,0000 
BP2 0,3600 86.600,0000 31.176,0000 
PTKD1 5,5000 144.783,0000 796.306,5000 
PTKD2 8,5000 114.100,0000 969.850,0000 
PTKL1 22,3300 835.600,0000 18.658.950,0000 
PTKL2 16,6700 611.617,0000 10.195.660,0000 
JP1 3.674,1700 4.000,0000 14.696.680,0000 
JK2 1.300,8000 6.000,0000 7.804.801,0000 
Objective Function           (Max) 55.405.200,0000 

Sumber : Analisis Data Primer 2016 

Berdasarkan Tabel 16 hasil analisis perencanaan optimasi kegiatan 

usahatani padi dan usahatani kedelai diperoleh bahwa solusi pendapatan maksimal 

sebesar Rp 55.405.200 untuk dua kali musim tanam dan luas lahan sebesar 0,59 

hektar. Pendapatan petani sampel untuk usahatani padi sebesar Rp 12.243.532/mt, 

dengan produksi 3.674,167/mt. Pendapatan usahatani kedelai sebesar                 

Rp 5.932.070/mt, dengan produksi 1.300,833/mt. Total pendapatan usahatani padi 

dan usahatani kedelai yang diperoleh sebesar Rp 18.175.602/mt. Berdasarkan 

pendapatan yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan usahatani padi dan 

usahatani kedelai dilapangan masih lebih rendah dari perencanaan pendapatan 

maksimal yang diperoleh. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya pendapatan 
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petani antara lain produktivitas yang rendah, harga jual yang rendah, dan 

penggunaan input faktor produksi yang belum optimal. Menurut Darus et al. 

(2015) beberapa penyebab usahatani tanaman pangan belum mencapai optimal 

adalah penerapan teknologi yang masih rendah, tingkat kesuburan tanah yang 

semakin menurun, dan eksplorasi potensi genetik tanaman yang belum optimal. 

Hal tersebut membuat petani harus lebih cermat dalam 

mempertimbangkan dan merencanakan usahataninya di musim tanam yang akan 

datang. Kebijakan pemerintah terhadap harga jual dari petani ke tengkulak harap 

ditingkatkan. Tujuannya agar petani dapat memperoleh hasil usahatani yang 

maksimal dan menguntungkan. Menurut Nazam et al. (2011) yang menyatakan 

bahwa peningkatan  pendapatan  petani  dapat  dilakukan  melalui optimalisasi 

pemanfaatan input faktor produksi, peningkatan  produktivitas dan efisiensi. 

Menurut Hutasoit (2008) input faktor produksi berperan penting dalam 

optimalisasi usahatani, sehingga dalam pemanfaatannya petani harus bijak. 

Tujuannya yaitu agar memperoleh hasil usahatani yang paling maksimal. 

Kegiatan optimasi usahatani merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan 

sumberdaya pertanian menjadi lebih produktif, sehingga hasil produksi yang 

diperoleh dapat maksimal. 

Analisis usahatani dengan linear programming juga dapat dilihat 

berdasarkan kendala yang ada. Keterbatasan input faktor produksi akan menjadi 

kendala bagi petani dan dapat menghambat suatu kegiatan usahatani yang 

dilakukan oleh petani. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh faktor teknis 

maupun non teknis. Faktor teknis biasanya terjadi karena rendahnya tingkat 
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pengetahuan petani, sedangkan faktor non teknis biasanya terjadi karena 

minimnya ketersediaan teknologi penunjang. Kondisi dilapangan menunjukkan 

bahwa petani pada  umumnya memiliki faktor produksi yang terbatas jumlahnya, 

terutama  modal  maka kebanyakan  penggunan  faktor  produksi oleh petani 

belum efisien. Hal tersebut membuat petani harus belajar lebih jauh guna untuk 

menyikapi kendala yang suatu saat akan dihadapinya.  

Berikut merupakan analisis kendala optimasi usahatani padi dan kedelai 

yang disajikan pada Tabel 17. 

       Tabel 17. Kendala Optimasi Usahatani (pada luas lahan 0,59 ha) 

Constraint Left Hand 
Side 

Direction Right Hand 
Side 

Slack or 
Surplus 

Shadow 
Price 

ALP1 0,5900 = 0,5900 0 177.600,0000 
ALK2 0,5900 = 0,5900 0 155.450,0000 
KBP1 17,8700 = 17,8700 0 12.000,0000 
KBK2 27,0000 = 27,0000 0 15.000,0000 
KPU1 76,7200 = 76,7200 0 1.800,0000 
KPU2 67,5000 = 67,5000 0 1.800,0000 
KPNPK1 205,8000 = 205,8000 0 2.300,0000 
KPNPK2 145,5000 = 145,5000 0 2.300,0000 
KPO1 91,2300 = 91,2300 0 500,0000 
KPO2 82,5000 = 82,5000 0 500,0000 
KPS1 85,0100 = 85,0100 0 2.000,0000 
KPZ1 34,0300 = 34,0300 0 1.400,0000 
KP1 0,4700 = 0,4700 0 135.600,0000 
KP2 0,3600 = 0,3600 0 86.600,0000 
KTKD1 5,5000 = 5,5000 0 144.783,0000 
KTKD2 8,5000 = 8,5000 0 114.100,0000 
KTKL1 22,3300 = 22,3300 0 835.600,0000 
KTKL2 16,6700 = 16,6700 0 611.617,0000 
TFG1 3.674,1700 = 3.674,1700 0 4.000,0000 
TFK1 1.300,8000 = 1.300,8000 0 6.000,0000 
Sumber: Analisis Data Primer 2016 
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Berdasarkan Tabel 17 jika dilihat dari kendala dengan analisis linear 

programming menunjukkan bahwa, penggunaan input faktor produksi telah 

digunakan secara keseluruhan. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai Left Hand Side 

dan Right Hand Side yang seimbang dan tidak memiliki nilai Slack or Surplus. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan input faktor produksi telah 

digunakan semuanya secara keseluruhan, karena tidak terdapat nilai sisa dan 

kelebihan. Penggunaan input faktor produksi secara keseluruhan telah dilakukan 

oleh petani sampel. Meskipun input faktor produksi telah digunakan oleh petani 

secara keseluruhan, akan tetapi pendapatan yang diperoleh petani belum 

maksimal. Optimalisasi yang belum tercapai tersebut, menunjukkan bahwa 

penggunaan input faktor produksi bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh 

terhadap optimalisasi usahatani. Hal tersebut membuat petani harus 

memperhatikan apa saja faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

optimalisasi usahatani. Menurut Howara (2011) kondisi usahatani yang optimal 

dapat tercapai jika petani memperhatikan beberapa faktor, antara lain pemanfaatan 

teknologi pertanian, penggunaan bibit unggul, dan penggunaan input faktor sesuai 

dengan anjuran penyuluh pertanian. Menurut Nur (2015) petani perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas 

usahatani untuk mencapai produksi maksimal. Faktor-faktor tersebut meliputi 

perencanaan tata guna lahan, areal pertanaman, pemilihan  komoditas,  pemilihan  

waktu tanam, dan pola pertanaman. Hal  tersebut  berguna untuk  mengidentifikasi 

seberapa besar lahan pertanian yang ada untuk berproduksi secara optimal.  

 




