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1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini era globalisasi yang serba modern berdampak saling 

mempengaruhi satu sama lain tanpa batas negara. Kebudayan-kebudayaan dari 

negara asing bebas masuk dan dengan mudah diadopsi oleh negara-negara 

berkembang seperti Indonesia. Warisan budaya kearifan lokal di Indonesia mulai 

terkikis karena terputusnya transfer kebudayaan antar generasi, salah satunya 

adalah kebudayaan lokal wiwitan pada saat sebelum tanam dan panen padi sawah. 

Generasi muda lebih memilih kebudayaan negara asing yang serba instan daripada 

melestarikan budaya lokal. Generasi muda enggan melakukan kebudayaan lokal 

wiwitan karena dirasa merepotkan sebab dalam ritual harus menyiapkan berbagai 

macam sesaji yang ditunjukkan sebagai ucapan syukur kepada Dewi Sri yang 

dipercaya sebagai Dewi kehidupan.  

Era globalisasi juga berdampak munculnya efek gas rumah kaca akibat 

perkembangan industri yang semakin pesat. Bahkan menurut Surmaini (2010) 

sektor pertanian juga turut menyumbang timbulnya perubahan iklim sekitar 14% 

dari total emisi di tingkat global, sedangkan di tingkat nasional sumbangan emisi 

sebesar 12% (51,20 juta ton (Equivalent carbon dioxide) CO2e) dari total emisi 

sebesar 436,90 juta ton CO2e, bila emisi dari degradasi hutan, kebakaran gambut, 

dan dari drainase lahan gambut tidak diperhitungkan. Pada tahun 2010 

pertanaman padi yang membentang dari Banten sampai Jawa Timur diantaranya 

lahan seluas 4.062 ha mengalami puso (Baehaki, 2010). Tahun 2010 serangan 

hama dan penyakit mencapai 526.843 ha. Bila penurunan hasil 1-2 ton, maka 

kehilangan hasil tahun 2011 sebesar 298.921 – 597.842 ton, sehingga akan 

menurunkan pendapatan sebesar Rp 896.763.000.000 – 1.793.526.000 bila harga 

gabah Rp 3000/kg (Baehaki, 2010).  

Kota Salatiga pada tahun 2009 (Bappeda Kota Salatiga, 2010) dan 2012 

(Bappeda Kota Salatiga, 2012) luas areal produksi padi sawah sekitar 798,932 ha 

Pada tahun 2009 curah hujan sebanyak 1.935 mm per tahun dan jumlah hari hujan 

sebesar 104 (Anonim, 2012), serta suhu udara min sebesar 23,1
0
C dan suhu udara 

max sebesar 30,8
0
C (Anonim, 2009). Pada tahun 2012 memiliki curah hujan 

sebanyak 2.030 mm per tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 79, suhu udara 

min sebesar 23,89
0
C dan suhu max sebesar 3,18

0
C. Pada tahun 2010 memiliki 
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data curah hujan sebanyak 3.577 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 

sebanyak 172 hari hujan, suhu udara min sebesar 27,9
0
C dan suhu udara max 

sebesar 30
0
C (Bappeda Kota Salatiga, 2012). Syarat tumbuh tanaman padi adalah 

memiliki curah hujan 200 mm per bulan atau 1500-2000 mm per tahun (Anonim, 

2013a) dan temperatur sebesar 19 – 27
0 

C (Sampit, 2011). Daerah dengan curah 

hujan dan suhu udara yang cukup tinggi, sangat cocok untuk perkembangbiakan 

hama wereng batang coklat. Ditambah lagi pola pertanaman yang tidak serempak 

akan menambah penumpukan sumber hama wereng batang coklat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian tentang (i) 

potret kearifan lokal; (ii) faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas padi 

sawah; (iii) perbedaan produktivitas padi sawah dan pendapatan petani padi sawah 

di Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. 

1.2.  Tujuan Penelitian 

a. Menggambarkan potret kearifan lokal petani padi di Kelurahan Kauman 

Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. 

b. Mengetahui pengaruh benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja dalam dan luar 

keluarga, pengalaman bertani, kearifan lokal, perubahan iklim terhadap 

produktivitas padi sawah di Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, 

Kota Salatiga. 

c. Mengetahui perbedaan produktivitas dan pendapatan petani padi sawah 

sebelum perubahan iklim tahun 2009 dan saat perubahan iklim tahun 2012 

1.3. Signifikansi Penelitian 

a. Dari segi ilmiah, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang ekonomi sosial pertanian dan budaya, mengenai 

gambaran potret kearifan lokal petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas padi sawah.  

b. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

gambaran kepada semua masyarakat khususnya petani sebagai bahan 

pertimbangan dalam berusahatani padi sawah dan dapat memberikan 

masukan kepada pemerintah dalam menambahkan materi penyuluhan 
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1.4. Batasan Masalah 

Mengingat tenaga, waktu dan biaya yang terbatas maka penelitian ini perlu 

dilakukan pembatasan masalah yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak 

dicapai, adapun batasan masalah yang dirumuskan meliputi : 

1. Potret kearifan lokal petani yang dimaksud adalah kebiasaan dan tingkah laku 

petani yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan bertani padi sawah, 

seperti adat atau kebiasaan sebelum melakukan kegiatan menanam dan 

memanen padi. 

2. Perubahan iklim yang dimaksud adalah iklim pada tahun 2009 (sebelum 

perubahan iklim) dan 2012 (saat perubahan iklim) 

3. Petani padi yang dimaksud adalah masyarakat sekitar yang melakukan 

kegiatan usahatani padi sawah baik yang memiliki lahan sendiri maupun 

dengan cara sakap ataupun sewa tanah pada tahun 2009 dan 2012 di 

Kelurahan Kauman Kidul. 

4. Benih yang dimaksud adalah banyaknya benih padi yang dibutuhkan petani 

dalam proses produksi selama satu tahun dengan satuan kg/ha. 

5. Pupuk yang dimaksud adalah banyaknya pupuk organik dan pupuk anorganik 

yang dibutuhkan dalam proses produksi selama satu tahun dengan satuan 

kg/ha. 

6. Pestisida yang dimaksud adalah banyaknya herbisida dan insektisida yang 

dibutuhkan dalam proses produksi selama satu tahun dengan satuan ml/ha. 

7. Tenaga kerja yang dimaksud adalah banyaknya jumlah tenaga kerja yang 

terlibat dalam proses produksi padi selama satu tahun, baik tenaga kerja 

dalam keluarga dan luar keluarga dengan jenis kelamin pria maupun wanita, 

dengan satuan hari orang kerja (HOK). Tenaga kerja pria = 1 HOK, tenaga 

kerja wanita = 0,8 HOK. 

8. Pengalaman berusahatani yang dimaksud adalah lamanya berusahatani padi 

sawah, dihitung dari awal mulai berusahatani sampai pada tahun 2009 dan 

2012 dengan satuan tahun 

9. Produktivitas padi sawah adalah besarnya hasil panen gabah basah (GB) per 

luas lahan pada tahun 2009 dan 2012 dengan satuan kg/ ha. 
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10. Pendapatan yang dimaksud adalah penerimaan dikurangi total biaya yang 

dikeluarkan petani padi pada tahun 2009 dan 2012 dengan satuan rupiah 

11. Penerimaan yang dimaksud adalah hasil kali produksi (kg/ ha) dengan harga 

gabah basah (Rp/ kg) pada tahun 2009 dan 2012 dengan satuan rupiah. 

12. Total biaya yang dimaksud adalah penjumlahan total biaya variabel dengan 

total biaya tetap pada tahun 2009 dan 2012. Total biaya variabel diperoleh 

dari hasil penjumlahan biaya benih, pestisida, tenaga kerja mulai dari 

persiapan tanam sampai panen padi. Total biaya tetap diperoleh dari hasil 

penjumlahan penyusutan alat-alat, PBB dan sewa lahan. Satuan rupiah/ tahun. 

1.5. Model Hipotetis 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 1.5. Model Hipotetis Penelitian 

Keterangan :  

Y  : Produktivitas padi sawah tahun 2009 dan 2012 

X1  : Benih 

X2  : Pupuk 

X3  : Pestisida 

X4  : Tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) 

X5  : Tenaga kerja luar keluarga (TKLK) 

X6  : Pengalaman bertani 

D1  : Kearifan lokal (1 bila melakukan kearifan lokal, 0 bila tidak melakukan 

kearifan lokal) 

D2  : Perubahan iklim (0 sebelum perubahan iklim, 1 saat perubahan iklim) 

Catatan : Sebelum perubahan iklim (tahun 2009) dan saat perubahan iklim (tahun 

2012) 
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