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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Padi (Oryza sativa) 

Tanaman padi (Oryza sativa) adalah tanaman pangan yang merupakan 

makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Padi merupakan tanaman 

semusim (perenial) yang termasuk ke dalam familia Gramineae. Klasifikasi 

tanaman padi adalah sebagai berikut (Tjitrosoepomo, 2004) : 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub-divisio : Angiospermae 

Classis  : Monokotil (monocotyledoneae) 

Ordo  : Glumiflorae (Poales) 

Familia : Gramineae (Poaceae) 

Sub-familia : Oryzoideae 

Genus   : Oryza 

Species  : Oryza sativa L. 

Terdapat banyak varietas tanaman padi diantaranya yang paling banyak 

dibudidayakan di Kabupaten Jepara adalah varietas Ciherang dan C4. Tanaman 

padi dapat tumbuh baik pada lingkungan yang memiliki rata-rata curah hujan 

lebih dari 200 mm per bulan. Suhu yang dikehendaki oleh tanaman padi adalah 

22-27oC. Derajat keasaman (pH) tanah yang dibutuhkan tanaman padi adalah 

berkisar antara 4 – 7 (Wardani, 2016). Pengembangbiakan tanaman padi dapat 

dilakukan secara langsung, baik dengan benih maupun benih yang disemai 

menjadi bibit (Prasetiyo, 2002). 
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2.2. Budidaya Padi 

Proses budidaya padi secara garis besar terdiri dari persiapan lahan, 

persiapan benih atau persemaian, penanaman dan pemeliharaan. Umur tanaman 

padi umumnya berkisar antara 97 – 125 hari per musim tanam. Padi dapat ditanam 

sepanjang tahun, namun pada dasarnya petani menanam padi berdasarkan 

ketersediaan air, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga periode tanam yaitu : 1. 

Musim tanam utama, pada bulan November, Desember, Januari, Februari dan 

Maret; 2. Musim tanam gadu, pada bulan April, Mei, Juni, Juli; 3. Musim tanam 

kemarau, pada bulan Agustus, September, dan Oktober (Sumarno, 2006). 

Terdapat beberapa sistem tanam, antara lain adalah sistem tanam tegel 

(tradisional) dan sistem tanam jajar legowo. Sistem tanam jajar legowo 

merupakan sistem tanam yang berselang seling antara dua atau lebih baris 

tanaman padi dan satu baris kosong (Misran, 2014). 

 

2.2.1. Persiapan Lahan 

Persiapan lahan terdiri dari pembersihan, pengolahan, pembajakan hingga 

tanah menjadi lumpur. Persiapan lahan sawah irigasi diawali dengan melakukan 

pembajakan. Tujuan pembajakan adalah untuk pembalikan tanah agar 

memperoleh sirkulasi udara, penyinaran matahari, dan agar distribusi air merata 

(Hafidh, 2009). Pengolahan tanah dapat dilakukan secara sempurna (2 kali bajak 

dan 1 kali garu) dan dua minggu sebelum pengolahan tanah dilakukan 

penambahan bahan organik secara merata di atas hamparan sawah. Bahan organik 

yang digunakan dapat berupa pupuk kandang sebanyak 2 ton/ha atau kompos 
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jerami sebanyak 5 ton/ha (BPTP, 2009). Pengolahan tanah dimaksudkan untuk 

menyediakan pertumbuhan yang baik bagi tanaman padi (berlumpur dan rata) dan 

untuk mematikan gulma (Bobihoe, 2007). 

 

2.2.2. Persemaian  

Tahapan proses persemaian adalah pemilihan benih, penyiapan lahan, dan 

pemeliharaan persemaian. Pilihlah varietas yang unggul yang memilikii ciri-ciri 

sebagai berikut : a) beradaptasi dengan baik terhadap iklim dan jenis tanah 

setempat; b) memiliki produktivitas tinggi; c) toleran terhadap hama dan penyakit; 

d) Tahan rebah; dan e) beras yang dihasilkan memiliki rasa dan harga yang 

diminati pasar (Bobihoe, 2007). Tempat untuk persemaian sebaiknya pada salah 

satu bagian dari lahan yang akan ditanami agar bibit yang akan dipindahkan tidak 

mengalami stres akibat pengangkutan yang terlalu jauh (Hafidh, 2009). Tahap 

persemaian adalah, pertama benih beras  dibilas dengan air bersih dan kemudian 

direndam dalam air selama 24 jam. Selanjutnya diperam dalam karung selama 48 

jam dan dijaga kelembabannya. Lebar bedengan 5 pembibitan 1,0-1,2 m dan 

diberi campuran pupuk kandang, serbuk kayu dan abu sebanyak 2 kg/m2. 

Penambahan ini memudahkan pencabutan bibit padi sehingga kerusakan akar bisa 

dikurangi. Antar bedengan dibuat parit sedalam 25 - 30 cm (BPTP, 2009).  

 

2.2.3. Penanaman 

Sistem tanam tegel (tradisional) adalah penanaman padi dengan jarak 20 x 

20 cm atau lebih rapat dan tidak ada barisan yang dikosongkan                
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(Anggraini et al., 2013). Sistem tanam jajar legowo merupakan perkembangan 

teknologi jarak tanam padi yang dikembangkan dengan sistem tegel. Sistem 

tanam jajar legowo adalah sistem tanam berselang-seling antara dua atau lebih 

baris tanaman padi dan satu baris kosong dimana jarak tanam pada barisan pinggir 

dua kali jarak tanam antar barisan (Karokaro et al., 2015). Jarak tanam dengan 

sistem jajar legowo disarankan menggunakan jarak tanam 25 x 25 cm antar 

rumpun dalam baris, 12,5 cm jarak dalam baris dan 50 cm jarak antar barisan atau 

lorong (Abdulrachman et al., 2013). Keuntungan dari sistem tanam jajar legowo 

adalah menjadikan lebih banyak tanaman yang menjadi tanaman pinggir. Menurut 

Mujisihono et al. (2001) dalam Misran (2014), tanaman pinggir akan lebih mudah 

memperoleh sinar matahari, sirkulasi udara lebih baik, unsur hara lebih merata 

dan lebih mudah dalam memelihara tanaman.  

 

2.2.4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman padi terdiri dari pengairan, pemupukan, penyiangan 

dan pengendalian hama serta penyakit. Waktu pemberian pupuk anorganik adalah 

pada umur 0 – 7 hari setelah penanaman, kemudian pada umur 15 – 20 hari 

dilakukan pemupukan kedua, dilanjutkan pemupukan ketiga yang dilakukan pada 

saat tanaman berumur 40 – 60 hari (Suparman, 2016). Pupuk yang banyak 

digunakan untuk tanaman padi adalah pupuk NPK, ZA, TSP yang merupakan 

pupuk majemuk. Keuntungan pupuk majemuk adalah mengandung lebih dari 2 

unsur maka pada satu kali pemberian telah memenuhi lebih dari 2 unsur sekaligus, 

sehingga lebih hemat biaya pengaplikasian, transportasi dan penyimpanan 
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(Simanjuntak et al., 2015). Kombinasi antara iklim tropis, varietas yang 

digunakan dan ketersediaan tanaman padi sepanjang tahun di Indonesia sangat 

cocok bagi perkembangan hama dan penyakit (OPT) (Hafidh, 2009). Pemberian 

obat merupakan salah satu cara penanganan OPT. Penanganan OPT perlu 

dilakukan dengan baik dan benar karena serangan OPT ini dapat mengakibatkan 

menurunnya produktivitas padi (Ratih et al., 2014). Penyiangan adalah kegiatan 

pengendalian OPT dengan cara mencabut gulma yang terdapat diantara sela-sela 

tanaman pertanian. Tujuan penyiangan adalah untuk membersihkan tanaman yang 

sakit, mengurangi persaingan penyerapan hara dan sinar matahari dan mengurangi 

hambatan produksi anakan (Jamilah, 2013).  

 

2.3. Produksi 

Produksi adalah hasil panen padi sawah yang diperoleh selama jangka 

waktu tertentu (satu musim tanam) yang besarannya dinyatakan dalam satuan 

tertentu (Hafidh, 2009). Produksi padi antar lokasi sangat beragam dan mayoritas 

belum optimal. Rata-rata hasil produksi padi dalam bentuk gabah kering adalah 

4,7 ton/Ha, sedangkan potensinya dapat mencapai 6 – 7 ton/Ha (Mafor, 2015). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi padi antara lain adalah bibit, 

pupuk, pestisida, dan tenaga kerja (Hasyim, 2014). Rata-rata produksi suatu 

varietas dengan varietas lain berbeda. Varietas Ciherang  memiliki jumlah anakan 

produktif sebanyak 14 – 17 batang dengan rata-rata hasil 6 ton/Ha                  

(Suprihatno et al., 2009). Varietas Mapan dapat menghasilkan anakan produktif 



9 
 

sebanyak 6 – 12 batang per rumpun dengan rata-rata hasil 7,95 ton/Ha gabah 

kering giling. 

 

2.4. Biaya Produksi 

Biaya adalah harga perolehan dari suatu pengorbanan atas sumber-sumber 

ekonomi baik barang atau jasa untuk mendapat sesuatu yang merupakan tujuan 

yaitu pendapatan atau penghasilan baik di masa kini atau masa mendatang 

(Batubara, 2013). Biaya produksi merupakan salah satu unsur penting dalam 

melaksanakan kegiatan produksi barang maupun jasa. Biaya produksi adalah 

keseluruhan faktor produksi yang dikorbankan dalam proses produksi yang 

digunakan untuk menghasilkan produk hingga produk sampai ke pasar atau 

sampai ke tangan konsumen, yang juga memperhitungkan biaya angkut, biaya 

penyimpanan di gudang, dan biaya iklan yang menunjang proses produksi hingga 

produk sampai ke tangan konsumen dapat dikategorikan sebagai biaya produksi 

(Ahman, 2004). Penghitungan biaya produksi dilakukan dengan tujuan untuk 

dapat memperhatikan alokasi biaya produksi dan melakukan pengendalian yang 

tepat terhadap biaya produksi agar dapat mencapai laba maksimal               

(Wijaya dan Safitri, 2009). 

 

2.4.1. Biaya Variabel 

Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah totalnya berubah 

secara sebanding (proporsional) dengan perubahan volume kegiatan              

(Maylisa, 2013). Biaya variabel merupakan biaya yang secara langsung berkaitan 
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dengan jumlah tanaman yang diproduksi dan dengan input variabel yang 

digunakan, seperti penyiangan, pupuk, tenaga kerja tidak tetap, bibit dan 

sebagainya (Marissa, 2010). Agar dapat menghasilkan lebih banyak keluaran 

(output), suatu kegiatan produksi akan menggunakan lebih banyak masukan 

(input) (Case dan Fair, 2007). Biaya variabel memiliki karakteristik antara lain a) 

secara total biaya variabel berubah sesuai dengan perubahan volume produksi; b) 

biaya per unit (satuan) relatif tetap; c) dapat ditelusuri ke setiap produk yang 

dihasilkan; d) dapat dikendalikan oleh tingkat manajemen yang paling bawah, 

bahkan oleh tingkat operasional (Arumsarri, 2009). 

 

2.4.2. Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak 

dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan 

tingkatan tertentu (Maylisa, 2013). Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak 

berubah totalnya degan perubahan produk (Ekowati et al., 2014). Contoh biaya 

tetap antara lain adalah peralatan yang digunakan dalam proses produksi seperti 

biaya penyusutan cangkul, sprayer, parang, biaya sewa lahan dan peralatan yang 

memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, serta bunga bank dan gaji tenaga 

kerja tetap. Karakteristik biaya tetap antara lain adalah a. secara total biaya ini 

tetap pada tingkatan volume produksi (range) tertentu; b. biaya per unit (satuan) 

selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau jumlah produk 

yang dihasilkan; c. pengakuan biaya didasarkan pada kebijaksanaan manajemen 
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atau metode alokasi biaya; d. tanggung jawab pengendalian terletak pada tingkat 

manajemen tertentu (Arumsarri, 2009). 

 

2.5. Penerimaan 

Penerimaan merupakan semua nilai uang yang diterima petani dari 

usahataninya baik tunai  dan atau diperhitungkan dalam kurun waktu tertentu 

(Ekowati et al., 2014). Penerimaan juga dapat diartikan sebagai perkalian antara 

hasil produksi yang dihasilkan dengan harga jual produk (Ambarsari et al., 2014). 

Penerimaan tunai usahatani adalah nilai uang yang diterima dari penjualan produk 

hasil usahatani (Soekartawi, 1986) dalam (Nabilla et al., 2014). Besarnya 

penerimaan yang diperoleh petani dipengaruhi dengan besarnya jumlah produksi 

yang dihasilkan petani dan harga jual yang sesuai maka semakin besar pula 

penerimaan yang diterima petani (Supartama et al., 2013).  

 
2.6. Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan seseorang atau 

masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat 

mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat (Lumintang, 2013). 

Pendapatan dapat diartikan sebagai penghasilan yang diterima oleh penduduk atas 

prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik berupa penghasilan harian, 

mingguan, bulanan maupun tahunan (Sukirno, 2006). Pendapatan adalah selisih 

antara penerimaan dan semua biaya, dimana penerimaan usahatani dalah perkalian 
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antara produksi dan harga jual, sedangkan biaya adalah semua pengeluaran yang 

digunakan dalam suatu usahatani (Soekartawi, 2003).  

 

2.7. Tenaga Kerja  

Tenaga kerja dalam suatu usahatni adalah banyaknya tenaga kerja yang 

berperan dalam proses produksi selama satu kali musim tanam yang diukur dalam 

satuan hari orang kerja (HOK) (Sucipto, 2013). Sumber penggunaan tenaga kerja 

dalam suatu usahatani dapat dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dalam keluarga 

(family labour) dan tenaga kerja luar keluarga (hired labour) (Abdi et al., 2014). 

Tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam usahatani karena berperan pada setiap 

tahapnya antara lain a) persiapan tanaman; b) pengadaan sarana produksi; c) 

penanaman; d) pemeliharaan yang terdiri dari penyiangan, pemupukan, 

pengobatan dan pengaturan air; e) panen dan pasca panen; serta f) penjualan 

(Hernanto, 1996). 

 

2.8.  Lahan 

Luas penguasaan lahan pertanian merupakan faktor penting dalam proses 

produksi karena merupakan tempat dimana usahatani dilakukan dan menentukan 

hasil produksi yang dihasilkan tanaman. Luas lahan adalah besar areal tanam yang 

dimanfaatkan petani untuk melakukan kegiatan usahatani selama satu kali musim 

tanam yang diukur dalam satuan hektar (ha) (Sucipto, 2013). Lahan dalam 

usahatani mempunyai fungsi sebagai tempat diselenggarakannya usaha bercocok 

tanam, pemeliharaan hewan ternak dan tempat keluarga tani bermukim         
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(Purba, 2005). Tanah sebagai faktor produksi berarti bagian permukaan bumi 

yang tidak tertutup oleh air atau bagian dari permukaan bumi yang dapat dijadikan 

untuk tempat bercocok tanam dan untuk tempat tinggal termasuk pula kekayaan 

alam yang terdapat didalamnya (Sukirno, 2002).  

 


