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2.1. Kerangka Teoritis 

2.1.1. Kearifan Lokal Petani Padi Sawah 

 Keraf (2002) menyatakan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk 

pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau 

etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas 

ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajrkan dan 

diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia 

terhadap sesame manusia, alam maupun gaib. 

Kearifan lokal diperoleh dari hasil uji coba yang terus-menerus dan 

bersifat lokal. Kelebihan tersebut terletak pada sifatnya yang lentur dan tahan 

dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sehingga dalam 

pemanfaatannya, sumberdaya alam dan lingkungan dapat berkelanjutan. 

Pengetahuan lokal juga lebih mengarah pada penyesuaian terhadap sistem 

ekologi, sehingga dapat menjaga keberlanjutan sistem ekologi tersebut (Wahyu, 

2001). 

2.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Padi Sawah 

 Faktor- faktor yang mempengaruhi produktivitas disebut faktor produksi. 

Menurut Soekartawi (2013) faktor produksi adalah semua korbanan yang 

diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan 

dengan baik, tersedianya produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 

macam komoditi (X1), luas lahan (X2), tenaga kerja (X3), modal (X4), manajemen 

(X5), iklim (X6) dan faktor sosial-ekonomi produsen (X7). Secara sistematis, dapat 

ditulis sebagai berikut : Y = f(X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7). Berdasarkan persamaan 

tersebut maka besar kecilnya produksi (Y) sangat tergantung dari peranan X1 

sampai dengan X7 dan faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam persamaan. 

Menurut Zainuddin, dkk (1996) macam-macam sumber daya ekonomi (faktor 

produksi) terdiri dari : alam, tenaga kerja, faktor modal dan faktor keahlian. 

Menurut Soekartawi (2003) fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu 

fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel 

satu disebut variabel dependen (Y) dan yang lain disebut variabel independen (X). 

Penyelesaian hubungan antara X dan Y adalah dengan cara regresi, di mana 
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variasi dari variabel Y akan dipengaruhi variasi dari variabel X. Menurut Herianto 

(2014) Untuk mengestimasi koefisien regresi, harus ditransformasi ke bentuk 

linear dengan menggunakan logaritma natural (ln) guna menghitung nilai 

elastisitas dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Menurut Sumarjono (2004) bahwa kepentingan optimasi, kurva produksi 

dibedakan menjadi 3 tahap/ daerah pengambilan keputusan yaitu : (1) daerah I 

(EP > 1 atau MP > AP disebut dengan elastis) merupakan keputusan yang 

irrasional, (2) daerah II ( EP = 1–0 atau MP < AP disebut dengan inelastis) 

pengambilan keputusan optimasi dapat rasional, (3) daerah III (EP < 0/ minus) 

merupakan keputusan yang irrasional. 

2.1.2.1. Benih (X1) 

Benih padi sebagai sumber daya variabel merupakan faktor yang 

menentukan produktivitas padi sawah. Jumlah benih padi yang ditebarkan pada 

lahan sawah harus disesuaikan dengan kebutuhan luas lahan dengan 

memperhitungkan jarak tanam, berat benih per 1000 butir dan jumlah benih 

perlubang, sehingga akan dihasilkan produksi yang maksimal, sedangkan jika 

jumlah benih yang diberikan kurang atau kelebihan dari kebutuhan luas lahan 

yang digarap akan menurunkan hasil produksi padi, sebab kelebihan benih yang 

ditebarkan di sawah akan mengalami kompetisi mendapatkan sinar matahari, 

penyerapan unsur hara dan air ke dalam tanaman padi. Menurut Sampit (2011) 

bahwa dengan jarak 25 x 25 cm per 1000 m
2
 sawah membutuhkan 1,5-3 kg atau 

15-30 kg/ha benih.  

Berdasarkan uraian di atas, maka diduga jumlah benih di lahan sawah 

berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah di Kelurahan Kauman Kidul 

Kota Salatiga pada tahun 2009 dan 2012. 

2.1.2.2. Pupuk (X2) 

Menurut Novizan (2002) menyatakan jumlah penggunaan pupuk secara tidak 

langsung menentukan produksi padi sawah karena dalam pertumbuhan tanaman 

dibutuhkan unsur hara seperti nitrogen, phospat dan kalium untuk pembentukan 

bulir padi. Banyaknya padi yang dihasilkan setiap tanaman akan mempengaruhi 

produksi padi sawah dan pemberian pupuk organik berpeluang untuk 



7 
 

  
  

meningkatkan produksi secara berkelanjutan, karena pupuk organik mempunyai 

manfaat antara lain, mampu menyediakan unsur hara makro dan mikro, 

meningkatkan aerasi, memperbaiki drainase tanah meningkatkan kemampuan 

tanah menyimpan air, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan KTK (Kapasitas 

Tukar Kation) tanah, meningkatkan aktifitas mikroorganisme tanah, serta pada 

tanah masam dapat membantu meningkatkan pH tanah.  

Berdasarkan acuan penetapan Permentan no 40 tahun 2007 tentang 

rekomendasi penggunaan pupuk padi sawah, Kota Salatiga Kelurahan Sidorejo 

memiliki tiga klasifikasi rekomendasi jumlah pupuk yaitu : (1) klasifikasi tanpa 

bahan organik dengan jumlah pupuk berimbang sebanyak 450 kg/ha, (2) 

klasifikasi memakai 5 ton jerami/ha dengan jumlah pupuk berimbang sebanyak 

380 kg/ha dan (3) klasifikasi memakai 2 ton pupuk kandang/ha dengan jumlah 

pupuk berimbang sebanyak 355 kg/ha. Berdasarkan uraian di atas, maka diduga 

penggunaan pupuk berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah di 

Kelurahan Kauman Kidul Kota Salatiga pada tahun 2009 dan 2012.  

2.1.2.3. Pestisida (X3) 

Sudirman dan Iwan (1994) menyatakan hama wereng sangat popular di 

kalangan petani karena hama ini sering menjadi pengganggu nomor satu dalam 

budidaya padi. Gejala yang ditimbulkan oleh hama wereng batang coklat yaitu 

tanaman padi menjadi kering karena kekurangan cairan sehingga tampak seperti 

terbakar, karena hama ini menyerang pangkal batang tanaman padi dengan 

menghisap cairan tanaman. Oleh sebab itu diperlukan pestisida dalam 

menanggulangi hama wereng batang coklat. 

Pestisida adalah sarana yang sangat diperlukan guna melindungi tanaman 

dan hasil tanaman dari gangguan hama dan penyakit yang dapat mendatangkan 

kerugian bagi petani. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran produksi pertanian 

tidak terlepas dari kontribusi penggunaan pestisida secara tepat, baik waktu, 

jumlah dan jenisnya (Anonim, 2011). 

Oleh karena itu, agar produksi padi sawah dapat mencapai target dan biaya 

yang dikeluarkan tidak berlebihan pengendalian menggunakan pestisida 

sebaiknya disesuaikan dengan kondisi  hama dan penyakit yang terindikasi dapat 

mengurangi hasil panen padi. Penggunaan pestisida secara sembarangan akan 
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mengakibatkan pemborosan dan dapat menimbulkan efek buruk bagi pengguna, 

konsumen dan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, maka diduga penggunaan 

pestisida berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah di Kelurahan 

Kauman Kidul Kota Salatiga pada tahun 2009 dan 2012. 

2.1.2.4. Tenga Kerja dalam Keluarga (X4) dan Tenaga Kerja luar Keluarga 

(X5) 

Menurut Akib (2011) tenaga kerja adalah faktor produksi yang ke dua 

dalam suatu proses produksi pertanian. Menurut sumbernya tenaga kerja dalam 

usaha tani dapat dibedakan menjadi tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga 

petani sendiri dan tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga petani, transaksi 

tenaga kerja luar keluarga dapat berupa : gotong royong, upah dengan uang, upah 

dengan benda atau upah dengan sebagian hasil. Secara tidak langsung penggunaan 

faktor produski tenaga kerja berasal dari dalam keluarga petani sendiri dan tenaga 

kerja dari luar keluarga petani menentukan produksi padi sawah, hal ini diperkuat 

oleh pernyataan Mosher (1987) bahwa petani berperan sebagai manajer, juru tani, 

dan manusia biasa yang hidup di dalam masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diduga penggunaan tenaga kerja dalam 

keluarga (TKDK) dan tenaga luar keluarga (TKLK) petani berpengaruh nyata 

terhadap produktivitas padi sawah di Kelurahan Kauman Kidul Kota Salatiga 

pada tahun 2009 dan 2012. 

2.1.2.5. Pengalaman Berusahatani (X6) 

 Menurut Agus, dkk (2013) pengalaman berusahatani padi sawah 

merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting, karena dapat 

mendorong serta mendukung tercapainya produksi yang diharapkan. Suharyanto, 

dkk (2013) menyatakan bahwa variabel pengalaman dimasukan ke dalam model 

dengan asumsi bahwa petani yang mempunyai banyak pengalaman akan lebih 

mudah untuk mengetahui manfaat inovasi teknologi baru yang diperkenalkan 

sehingga mereka terdorong untuk menguasai dan menerapkan teknologi tersebut. 

Pengalaman yang semakin lama dalam berusahatani membuat petani akan mampu 

mengambil keputusan yang rasional untuk usahatani yang dilakukannya. Menurut 

Lamusa (2010) pengalaman seseorang sangat menentukan ketrampilan atau 
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kemampuan teknis dan manajemen dalam mengelola usaha termasuk berusahatani 

padi sawah. Makin lama seseorang petani menggeluti usahataninya, dapat 

dikatakan ia memiliki banyak pengalaman. Pengalaman tersebut akan 

membantunya untuk mencegah hal-hal yang menimbulkan kerugian usaha. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diduga pengalaman bertani berpengaruh 

nyata terhadap produktivitas padi sawah di Kelurahan Kauman Kidul Kota 

Salatiga pada tahun 2009 dan 2012. 

2.1.2.6. Kearifan Lokal (D1) 

Secara tidak langsung kearifan lokal wiwitan berpengaruh terhadap 

produktivitas padi sawah, karena wiwitan dipercayai sebagai sarana yang 

ditunjukkan dalam rangka permohonan kepada Dewi Sri yang menjaga dan yang 

menguasai daerah atau sawah mereka. 

Dewi Sri dipercaya sebagai dewi yang menguasai ranah dunia bawah 

tanah juga bulan, peranannya mencakup segala aspek yakni sebagai pelindung 

kelahiran dan kehidupan bahkan mengendalikan kemiskinan, bencana kelaparan, 

hama penyakit, mempengaruhi kematian, ia mengendalikan bahan makanan di 

bumi terutama padi (Anonim, 2014). Ritual yang ditunjukkan dalam rangka 

permohonan kepada Dewi Sri disebut dengan “wiwitan” yang artinya memulai. 

Menurut Afriyanto (2013) wiwit adalah tradisi petani yang diadakan 

menjelang panen padi saat bulir padi menguning dan siap panen. Dalam tradisi 

wiwit terdapat ubarempe (perlengkpan seperti sesaji atau sajen) sebagai sarana 

yang ditujukan dalam rangka permohonan kepada Sang Pencipta Yang Maha 

Pemberi yang berkuasa di tempat tersebut atau yang menjaga dan yang menguasai 

daerah tersebut. Berdasarkan dari uraian di atas, maka variabel dummy kearifan 

lokal diduga berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah di Kelurahan 

Kauman Kidul Kota Salatiga pada tahun 2009 dan 2012. 

2.1.2.7. Perubahan Iklim (D2) 

Perubahan iklim (climate change) terjadi akibat aktivitas manusia, 

terutama penggunaan bahan bakar fosil dan aktivitas pertanian, sehingga 

terjadilah perubahan distribusi pola cuaca dalam jangka panjang secara statistik 

sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun (Anonim, 2013b). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
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Perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi 

pertanian menurun secara signifikan, kejadian iklim ekstrim berupa banjir dan 

kekeringan menyebabkan tanaman yang mengalami puso semakin luas dan 

peningkatan permukaan air laut menyebabkan penciutan lahan sawah di daerah 

pesisir dan kerusakan tanaman akibat salinitas (Surmaini, dkk, 2010). Menurut 

Soemarwoto (1991) berdasarkan pengamatan UNEP  pada tahun 1987 

peningkatan CO2 di atmosfer meningkatkan produktivitas beberapa tanaman 

pangan antara lain: kedelai meningkat sebanyak 17%; jagung meningkat sebanyak 

16%; dan padi meningkat sebanyak 9%.  

Perubahan iklim di Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota 

Salatiga selama empat tahun terakhir menyebabkan peningkatan suhu udara dan 

curah hujan. Kondisi lingkungan yang demikian sangat cocok untuk siklus hidup 

hama wereng batang coklat (Nilaparvata lugens Stal.) yaitu cuaca yang sering 

hujan, mendung dan panas atau saat musim kemarau basah yang masih banyak 

turun hujan sehingga menciptakan iklim mikro yang hangat dan lembab yang 

cocok untuk pertumbuhan hama wereng batang coklat. Berdasarkan dari uraian di 

atas, maka variabel dummy perubahan iklim diduga berpengaruh nyata terhadap 

produktivitas padi sawah di Kelurahan Kauman Kidul Kota Salatiga pada tahun 

2009 dan 2012. 

2.1.3. Perbedaan Produktivitas dan Pendapatan Petani Padi Sawah sebelum 

Perubahan Iklim Tahun 2009 dan Saat Perubahan Iklim Tahun 2012 

Iklim sangat menentukan komoditas yang akan diusahakan, komoditas 

yang diusahakan harus cocok dengan iklim setempat agar produktivitas tinggi dan 

memberikan manfaat yang lebih baik bagi manusia (pendapatan), iklim juga 

berpengaruh pada cara mengusahakan serta cara teknologi yang cocok dengan 

iklim tersebut (Suratiyah, 2011). Menurut Desi dan Sutikno (2013) produksi padi 

rentan terhadap keberagaman iklim terutama iklim ekstrim akibat perubahan 

iklim. Hal ini didukung dengan pernyataan Soemarwoto (1991) berdasarkan 

pengamatan UNEP pada tahun 1987 tentang pengingkatan CO2 di atmosfer 

meningkatkan produktivitas beberapa tanaman pangan dan pernyataan Surmaini, 

dkk (2010) tentang perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara, kejadian 

iklim ekstrim berupa banjir dan kekeringan serta peningkatan permukaan air laut 
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menyebabkan penciutan lahan sawah di daerah pesisir yang berpengaruh terhadap 

produktivitas padi sawah. 

Perbedaan produktivitas padi sawah sebelum perubahan iklim pada tahun 

2009 dan saat perubahan iklim pada tahun 2012 secara tidak langsung 

mempengaruhi perbedaan pendapatan petani tahun 2009 dan 2012, sebab 

pendapatan merupakan hasil dari penerimaan dikurangi total biaya dan menurut 

Soekartawi (2002) penerimaan adalah hasil kali antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual. Berdasarkan dari uraian di atas, maka diduga ada perbedaan 

produktivitas padi sawah dan pendapatan petani padi sawah pada tahun 2009 dan 

2012. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu bermanfaat dalam memperkuat keinginan untuk 

meneliti suatu permasalahan karena adanya penelitian-penelitian lain yang 

relevan, seperti dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini. 

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan Judul Penelitian Alat Analsisis Hasil Penelitian 

1. Pendugaan Fungsi Produksi 

Usahatani Padi Lahan Pasang 

Surut (Kasus Pada Sentra yang 

Berpotensi Terdampak oleh 

Perubahan Iklim ) 

(Suslinawati,2011)              

Analisis Stochastic 

frontier Cobb-

Douglas 

Variabel benih, luas lahan dan tenaga kerja nyata 

pengaruhnya terhadap peningkatan produksi; namun 

perubahan iklim bertanda negatif dan faktor-faktor 

umur, pendidikan, pengalaman dan keanggotaan 

kelompok tani mampu mendorong terjadinya 

efisiensi teknis dalam produksi

2. Analisis Pengaruh Faktor 

Produksi Terhadap Produksi 

Petani Peserta dan Bukan 

Peserta Program SL-PTT Padi 

Di Kecamatan Indralaya Selatan 

Kabupaten Ogan Ilir (Patra, 

2014)

Analisis regresi 

linear berganda 

variabel dummy

Faktor produksi yang berpengaruh nyata positif 

terhadap produksi padi lebak adalah benih padi, 

pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik, pestisida, 

luas lahan dan tenaga kerja. Variabel dummy SL-PTT 

berpengaruh nyata terhadap produksi padi pada taraf 

kepercayaan 10 persen

3. Analisis Efisisensi Usahatani 

Padi Di Beberapa Sentra 

Produksi Padi Di Indonesia 

(Kusnandi, dkk, 2011)

Analisis Stochastic 

frontier Cobb-

Douglas 

Hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani padi di 

lima provisinsi sentra di Indonesia telah efisien 

dengan rata-rata efisiensi 91,89 persen. Lahan 

menjadi faktor paling rensponsif dalam upaya 

peningkatan produksi. Faktor yang berpengaruh nyata 

terhadap inefisiensi yaitu umur petani, pendidikan 

petani, dummy  musim, dummy  kelompok tani, 

dummy  status kepemilikan lahan, kepemilikan persil, 

dan dummy  lokasi Jawa dan luar Jawa.  
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4. Dampak Perubahan Iklim 

Terhadap Produksi dan 

Pendapatan Usahatani Cabai 

Rawit (Studi Kasus Di Desa 

Bulupasar, Kecamatan Pagu, 

Kabupaten Kediri) (Maulidah, 

dkk, 2012)

Analisis Biaya 

Usahatani, Analisis 

Penerimaan Total 

Usahatani, Analisis 

Pendapatan 

Usahatani, Analisis 

Uji Beda Rata-rata

Sebagaian besar petani cabai rawit di Desa Bulupasar 

mengetahui adanya perubahan iklim: sikap petani 

terhadap perubahan iklim adalah 13 orang melakukan 

perawatan, 5 orang melakukan pencabutan, 23 orang 

melakukan pembiaran: dampak perubahan iklim 

menyebabkan terjadinya penurunan produksi cabai 

rawit menjadi 615 kgdari 1.237 kg: dampak 

perubahan iklim meningkatkan pendapatan petani 

padi dari Rp 2.976.833 menjadi Rp 29. 328.137.

5. Dampak Perubahan Iklim 

Terhadap Produksi dan 

Pendapatan Petani Cabai Merah 

(Capsicum annuu ), (Study 

Kasus Di Desa Kanigoro, 

Kecamatan Pagelaran 

Kabupaten Malang), (Mutiara, 

2012 )

Analisis Biaya 

Usahatani, Analisis 

Penerimaan Total 

Usahatani, Analisis 

Pendapatan 

Usahatani, Analisis 

Uji Beda Rata-rata

Dampak perubahan iklim dengan intensitas curah 

hujan yang tinggi mengakibatkan penurunan produksi 

dari tahun 2006 sebanyak 11.887,86 kg sampai 2010 

menjadi 8.264,29 kg: meningkatkan pendapatan on 

farm dari Rp. 88.095.138,12 pada tahun 2006 

menjadi Rp. 126.528.754,14 pad tahun 2010. 

 
 

2.3. Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di 

atas maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Diduga benih (X1), pupuk (X2), pestisida (X3), tenaga kerja dalam keluarga 

(X4), tenaga kerja luar keluarga (X5), pengalaman berusahatani (X6), 

kearifan lokal (D1), perubahan iklim (D2) berpengaruh nyata terhadap 

produktivitas padi sawah. 

2. Diduga ada perbedaan produktivitas padi sawah dan pendapatan petani 

padi sawah sebelum perubahan iklim (2009) dan saat perubahan iklim 

(2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


