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4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

4.1.1.  Letak Geografis Tempat Penelitian 

 Kelurahan Kauman Kidul merupakan salah satu kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Kelurahan Kauman kidul memilki batas-batas 

wilayah sebagai berikut : 

 - Sebelah Utara : Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang 

 - Sebelah Selatan : Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo 

 - Sebelah Barat : Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo 

 - Sebelah Timur : Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan tingkir 

 Kelurahan Kauman Kidul memiliki luas wilayah sebesar 195, 850 ha yang 

terdiri dari lahan sawah seluas 76, 027 ha, lahan kering seluas 115, 723 dan lahan 

lainnya seluas 4, 100 ha. Pembagian wilayah administrasi Kelurahan Kauman 

kidul dibagi menjadi 15 RT dan 7 RW. 

Tabel 4.1.1. Lingkungan kelurahan Kauman Kidul 

Lingkungan/ RW Nama Lingkungan Jumlah RT 

RW I Watu Rumpuk, Plompongan, Batur 3 

RW II Pasar Anyar, Dukoh, Kauman 3 

RW III Blumbang, Klewonan 2 

RW IV Njadi, Nbenggol 2 

RW V Surowangsan, Blambangan, Surowangsan 3 

RW VI Legok 1 

RW RW VII Perumahan Manunggal 1 

Sumber : Data Potensi Kecamatan Tingkir 

4.1.2. Keadaan Penduduk Tempat Penelitian 

 Kelurahan Kauman Kidul mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.078 

jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.994 jiwa dan perempuan sebanyak 

2.084 jiwa. Banyaknya kepala keluarga sebanyak 1.271 KK, yang terdiri dari 

kepala keluarga laki-laki sebanyak 1.084 orang dan kepala keluarga perempuan 

sebanyak 187 orang. 

 Penduduk Kelurahan Kauman Kidul mempunyai mata pencaharian cukup 

beraneka ragam, yang dapat dilihat pada Tabel distribusi penduduk menurut mata 

pencaharian. 
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Tabel 4.1.2. Distribusi Penduduk Menurut Mata pencaharian 

Jiwa % Jiwa %

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 108 5.44      19 Buruh Bangunan 11 0.55      

2 TNI/ POLRI 36 1.81      20 Tukang Las/ Pandai besi 3 0.15      

3 Perdagangan 14 0.70      21 Tukang Jahit 10 0.50      

4 Petani/ Pekebun 115 5.79      22 Penata Rias 1 0.05      

5 Peternak 1 0.05      23 Mekanik 8 0.40      

6 Nelayan/ Perikanan 1 0.05      24 Tabib 1 0.05      

7 Industri 1 0.05      25 Penterjemah 1 0.05      

8 Transportasi 4 0.20      26 Pendeta 1 0.05      

9 Karyawan swasta 708 35.65    27 Ustadz/ Mubaligh 1 0.05      

10 Karyawan BUMN 11 0.55      28 Dosen 9 0.45      

11 Karyawan BUMD 1 0.05      29 Guru 49 2.47      

12 Karyawan Honorer 16 0.81      30 Dokter 1 0.05      

13 Buruh Harian Lepas 350 17.62    31 Bidan 4 0.20      

14 Buruh Tani/ Perkebunan 62 3.12      32 Pelaut 2 0.10      

15 Buruh Nelayan/ Perikanan 1 0.05      33 Sopir 41 2.06      

16 Buruh Peternakan 2 0.10      34 Pedagang 64 3.22      

17 Pembantu Rumah Tangga 5 0.25      35 Wiraswasta 282 14.20    

18 Tukang listrik 2 0.10      36 Pensiunan 59 2.97      

1986 100       Jumlah 

Jumlah Jumlah
Mata Pencaharian Mata PencaharianNo No

 
Sumber : Data Potensi Kelurahan Kauman kidul Tahun 2014 

4.2. Gambaran Umum Sampel 

Gambaran sampel petani Kelurahan Kauman Kidul mengarah pada hasil 

penarikan sampel yang terdiri dari pengetahuan tentang karakteristik iklim di 

wilayahnya, pengetahuan tentang perubahan iklim, jumlah produksi pada tahun 

2009 dan 2012, jumlah pendapatan petani padi sawah pada tahun 2009 dan 2012. 

Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 30 orang petani padi. 

4.2.1. Gambaran  Sampel Berdasarkan Kearifan lokal Petani Padi Sawah 

 Didapatkan berdasarkan jawaban sampel terhadap Perhitungan cuaca/ 

iklim yang bersumber pada pengetahuan / kebiasaan lokal dan Apakah masih 

menggunakan kebiasaan lokal (Slametan/ sesajen) dalam kegiatan menanam padi, 

seperti dapat dlihat pada Tabel 4.2.1. 

Tabel 4.2.1. Gambaran Sampel Menurut Pengetahuan dan Sikap Petani Padi 

Ya Tidak

0 30 30

(0%) (100%) (100%)

8 22 30

(26.67%) (73.33%) (100%)

Jumlah Sampel (Orang) Total 

(orang)
Sikap

Perhitungan 

cuaca/ iklim

Kebiasaan 

Lokal  

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2014 
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 Tabel di atas menunjukkan pengetahuan dan sikap petani padi terhadap 

perubahan iklim yang terjadi selama empat tahun terakhir. Sampel yang 

menyatakan tidak mempunyai perhitungan cuaca/iklim yang bersumber pada 

pengetahuan/ kebiasaan lokal sebanyak 30 orang (100%) atau dapat disimpulkan 

semua sampel tidak memakai perhitungan cuaca/ iklim seperti pranata mangsa 

dan 22 orang (73,33%) menyatakan tidak menggunakan kebiasaan lokal 

(slametan/ sesajen) dalam kegiatan menanan padi, selebihnya menyatakan 

menggunakan kebiasaan lokal (slametan/sesajen). 

4.2.2. Gambaran Umum Sampel Berdasarkan Distribusi Produktivitas Padi 

Sawah Sebelum dan Saat Perubahan Iklim 

 Gambaran umum distribusi produktivitas padi sawah sebelum dan saat 

perubahan iklim yang didasarkan atas jawaban sampel terhadap pertanyaan yang 

diajukan mengenai berapa jumlah produktivitas padi gabah basah pada tahun 2009 

dan 2012, seperti dapat dilihat pada Tabel 4.2.2. 

Tabel 4.2.2. Distribusi Produktivitas Padi Sawah Sampel Tahun 2009 dan 

2012 

Jumlah (%) Jumlah (orang) (%)

2800 - 6033 13 43,33 9 30

6034 - 9267 10 33,33 12 40

> 9268 7 23,34 9 30

Jumlah 30 100 30 100

Produktivitas 

(Kg/ Ha)

Sampel

Tahun 2009 

Sampel

Tahun 2012

 
Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2014 

Berdasarkan tabel 4.2.2 jumlah sampel dengan produktivitas padi sawah 

2800-6033 kg/ha mengalami penurunan dari 13 orang pada tahun 2009 menjadi 9 

orang (turun 30,77%) pada tahun 2012, sementara jumlah sampel dengan 

produktivitas padi sawah 6034-9267 kg/ha mengalami peningkatan dari 10 orang 

pada tahun 2009 menjadi 12 orang (naik 20%) pada tahun 2012 dan jumlah 

sampel dengan produktivitas >9268 kg/ha meningkat dari 7 orang pada tahun 

2009 menjadi 9 orang (naik 28,57%) pada tahun 2012.   
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4.2.3. Gambaran Umum Sampel Berdasarkan Distribusi Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Produktivitas Padi sawah Sebelum dan Saat Perubahan 

Iklim 

 Gambaran distribusi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas padi 

sawah sebelum dan saat perubahan iklim yang didasarkan atas jawaban sampel 

terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai berapa jumlah (a) benih, (b) pupuk, 

(c) pestisida, (d) hari kerja yang dibutuhkan dalam satu kali periode tanam, (e) 

pengalaman bertani tahun 2009 dan 2012. Penggunaan benih, pupuk dan tenaga 

kerja luar keluarga tahun 2012 lebih rendah dari tahun 2009 sedangkan pestisida, 

tenaga kerja dalam keluarga dan pengalaman berusahatani tahun 2012 lebih tinggi 

dari tahun 2009, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.3. 

Tabel 4.2.3. Distribusi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Padi 

Sawah Tahun 2009 dan 2012 

Orang (%) Orang  (%) 

40 - 93 19 63,33 20 66,67 

94 - 147 9 30 8 26,66 

> 148 2 6,67 2 6,67 

Jumlah 30 100 30 100

0 - 521 28 93,33 30 100

522 - 1043 1 3,33 0 0

> 1044 1 3,34 0 0

Jumlah 30 100 30 100

0 - 692 28 93,33 29 97

693 - 1385 1 3,33 1 3

> 1386 1 3,34 0 0

Jumlah 30 100 30 100

0 - 304 22 73,34 16 53

305 - 609 4 13,33 8 27

> 610 4 13,33 6 20

Jumlah 30 100 30 100

0 - 167 28 93,33 25 83,33

168 - 335 1 3,33 4 13,33

> 336 1 3,34 1 3,34

Jumlah 30 100 30 100

1 - 1805 18 60 8 26,67

1806 - 3611 11 36,67 22 73,33

> 3612 1 3,33 0 0

Jumlah 30 100 30 100

Phonska

TSP

Pupuk 

(kg/ ha)

Pestisida (ml/ ha)

Penggunaan Faktor Produksi

Benih (kg/ ha)

Pupuk 

Organik

Urea

2009 2012
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2009

Orang (%) Orang  (%) 

67 - 366 18 36,67 18 60

367 - 666 10 50 9 30

> 667 2 13,33 3 10

Jumlah 30 100 30 100

0 - 105 23 76,67 24 80

106 - 211 6 20 5 16,67

> 212 1 3,33 1 3,33

Jumlah 30 100 30 100

1 - 17 9 30 8 27

18 - 35 13 43,33 11 36,67

> 36 8 26,67 11 37

Jumlah 30 100 30 100

2012

Tenaga 

kerja 

dalam 

keluarga

Tenaga 

kerja luar 

keluarga

Tenaga 

kerja 

(HOK/ 

ha)

Pengalaman 

berusahatani (Tahun)

Penggunaan Faktor Produksi

 
Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2014 

 Tabel di atas menunjukkan distribusi faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas padi sawah sampel, pada tahun 2009 sampel terbanyak dengan 

jumlah benih 40 – 93 kg/ ha sebanyak 19 orang (63,33%) dan paling sedikit 

dengan jumlah benih lebih dari 148 kg/ ha sebanyak 2 orang (6,67%). Tahun 2012 

sampel terbanyak dengan jumlah benih 40 – 93 kg/ ha sebanyak 20 orang 

(66,67%) dan paling sedikit dengan jumlah benih lebih dari 148 kg/ ha sebanyak 2 

orang (6,67%). Tahun 2009 sampel terbanyak dengan jumlah pupuk organik 0 – 

521 kg/ ha sebanyak 28 orang (93,33%) dan paling sedikit dengan jumlah pupuk 

organik lebih dari 1044 kg/ ha sebanyak 1 orang (3,34%). Tahun 2012 sampel 

terbanyak dengan jumlah pupuk organik 0 – 521 kg/ ha sebanyak 30 orang 

(100%) dan paling sedikit dengan jumlah pupuk organik lebih dari 1044 kg/ ha 

sebanyak 0 orang (0%). Tahun 2009 sampel terbanyak dengan jumlah pupuk urea 

0 – 692 kg/ ha sebanyak 28 orang (93,33%) dan paling sedikit dengan jumlah 

pupuk urea lebih dari 1386 kg/ ha sebanyak 1 orang (3.34%). Tahun 2012 sampel 

terbanyak dengan jumlah pupuk urea 0 – 692 kg/ ha sebanyak 29 orang (97%) dan 

paling sedikit dengan jumlah pupuk urea lebih dari 1386 kg/ ha sebanyak 0 orang 

(0%). Tahun 2009 sampel terbanyak dengan jumlah pupuk phosnka 0 – 304 kg/ ha 

sebanyak 22 orang (13,34%) dan paling sedikit dengan jumlah pupuk phonska 

lebih dari 610 kg/ ha sebanyak 4 orang (13.33%). Tahun 2012 sampel terbanyak 

dengan jumlah pupuk phosnka 0 – 304 kg/ ha sebanyak 16 orang (53%) dan 

paling sedikit dengan jumlah pupuk phonska lebih dari 610 kg/ ha sebanyak 6 

orang (20%). Tahun 2009 sampel terbanyak dengan jumlah pupuk TSP 0 – 167 

kg/ ha sebanyak 28 orang (93,33%) dan paling sedikit dengan jumlah pupuk TSP 
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lebih dari 336 kg/ ha sebanyak 1 orang (3,34%). Tahun 2012 sampel terbanyak 

dengan jumlah pupuk TSP 0 – 167 kg/ ha sebanyak 25 orang (83,33%) dan paling 

sedikit dengan jumlah pupuk tsp lebih dari 336 kg/ ha sebanyak 1 orang (3,34%). 

Tahun 2009 sampel terbanyak dengan jumlah pestisida 1805 – 3611 ml/ ha 

sebanyak 11 orang (36,67%) dan paling sedikit dengan jumlah pestisida lebih dari 

3612 ml/ ha sebanyak 1 orang (3,34%). Tahun 2012 sampel terbanyak dengan 

jumlah pestisida 1806 – 3611 ml/ ha sebanyak 22 orang (73,33%) dan paling 

sedikit dengan jumlah pestisida lebih dari 3612 ml/ ha sebanyak orang (0%). 

Tahun 2009 sampel terbanyak dengan jumlah tenaga kerja dalam keluarga 67 – 

366 HOK/ ha sebanyak 18 orang (36,67%) dan paling sedikit dengan jumlah 

tenaga kerja dalam keluarga lebih dari 667 HOK/ ha sebanyak 2 orang (13,33%). 

Tahun 2012 sampel terbanyak dengan jumlah tenaga kerja dalam keluarga 67 – 

336 HOK/ ha sebanyak 18 orang (60%) dan paling sedikit dengan jumlah tenaga 

kerja dalam keluarga lebih dari 667 HOK/ ha sebanyak 3 orang (10%). Tahun 

2009 sampel terbanyak dengan jumlah tenaga kerja luar keluarga 0 – 105 HOK/ 

ha sebanyak 23 orang (76,67%) dan paling sedikit dengan jumlah tenaga luar 

keluarga lebih dari 212 HOK/ ha sebanyak 1 orang (3,33%). Tahun 2012 sampel 

terbanyak dengan jumlah tenaga kerja luar keluarga 0 – 105 HOK/ ha sebanyak 

24 orang (80%) dan paling sedikit dengan jumlah tenaga kerja luar keluarga lebih 

dari 212 HOK/ ha sebanyak 1 orang (3,33%). Tahun 2009 sampel terbanyak 

dengan jumlah pengalaman berusahatani 18 – 35 tahun sebanyak 13 orang 

(43,33%) dan paling sedikit dengan jumlah pengalaman berusahatani lebih dari 36 

tahun sebanyak 8 orang (26,67%). Tahun 2012 sampel terbanyak dengan jumlah 

pengalaman berusahatani 18 – 35 tahun sebanyak 11 orang (36,67%) dan paling 

sedikit dengan jumlah pengalaman berusahatani 1-17 tahun sebanyak 8 orang 

(27%).  

4.2.4. Gambaran Umum Sampel Berdasarkan Distribusi Harga Gabah Basah 

Sebelum dan Saat Perubahan Iklim  

 Gambaran umum distribusi harga gabah basah didasarkan atas jawaban 

sampel yang diajukan mengenai berapa harga gabah basah per kg, seperti dapat 

dilihat pada Tabel 4.2.4. 
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Tabel 4.2.4. Distribusi Distribusi Harga Gabah Basah Tahun 2009 dan 2012 

Orang (%) Orang (%)

1957 - 2852 3 10 4 13,33

2853 - 3748 25 83,33 24 80

> 3749 2 6,67 2 6,67

Jumlah 30 100 30 100

Harga Gabah 

Basah (Rp/Kg)

2009

 
Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2014 

 Tabel di atas menunjukkan distribusi harga gabah basah sebelum dan saat 

perubahan iklim. Tahun 2009 sampel terbanyak dengan harga gabah basah Rp 

2853 – 3748 sebanyak 25 orang (83,33%) dan paling sedikit dengan harga gabah 

basah lebih dari Rp 3749 sebanyak 2 orang (6,67%). Tahun 2012 sampel 

terbanyak dengan harga gabah basah Rp 2853 – 3748 tahun sebanyak 24 orang 

(80%) dan paling sedikit dengan harga gabah basah lebih dari Rp 3749 sebanyak 

2 orang (6,67%).  

4.2.5. Gambaran Umum Sampel Berdasarkan Distribusi Pendapatan Petani 

Padi Sawah Sebelum dan Saat Perubahan Iklim 

Jumlah produksi padi yang dihasilkan pastinya akan mempengaruhi 

pendapatan yang dihasilkan. Rerata pendapatan petani padi sawah 2012 lebih 

tinggi dari tahun 2009 yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.5 

Tabel 4.2.5. Distribusi Penerimaan, Total Biaya danPendapatan Petani Padi 

Sawah Tahun 2009 dan 2012 

Orang (%) Orang (%)

10.800.000 - 18.900.000 11 36,67 27 90

18.900.001 - 27.800.001 11 36,67 1 3,33

> 27.800.002 8 26,66 2 6,67

Jumlah 30 100 30 100

Orang (%) Orang (%)

6.003.621 - 13.107.693 24 80 2 6,67

13.107.694 - 20.211.766 5 16,67 9 30

> 20.211.767 1 3,33 19 63,33

Jumlah 30 100 30 100

Orang (%) Orang (%)

662.975 - 9.119.822 12 40 12 40

9.119.823 - 17.576.670 12 40 10 33,33

> 17.567.671 6 20 8 26,67

Jumlah 30 100 30 100

Penerimaan 

(Rp/Kg)

Pendapatan 

(Rp/Kg)

2009 2012

2009 2012

Total Biaya 

(Rp/Kg)

2009 2012

 
Sumber : Analisi Data Primer Tahun 2014 
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Tabel 4.2.5 menunjukkan distribusi pendapatan sampel tahun 2009 dan 

tahun 2012. Tahun 2009 sampel terbanyak dengan jumlah penerimaan Rp 

10.800.000 – 19.700.000 sebanyak 11 orang (36,67%) dan paling sedikit dengan 

jumlah penerimaan lebih dari Rp 26.600.002 sebanyak 8 orang (26,66%). Tahun 

2012 sampel terbanyak dengan jumlah penerimaan Rp 10.800.000 – 18.900.000 

sebanyak 27 orang (90%) dan paling sedikit dengan jumlah penerimaan Rp 

18.900.000 – 27.800.001 sebanyak 1 orang (3,33%). Tahun 2009 sampel 

terbanyak dengan jumlah total biaya Rp 6.003.621 – 13.107.693 sebanyak 24 

orang (80%) dan paling sedikit dengan jumlah total biaya lebih dari Rp 

20.211.767 sebanyak 1 orang (3,33%). Tahun 2012 sampel terbanyak dengan 

jumlah total biaya lebih dari Rp 20.211.767 sebanyak 19 orang (63,33%) dan 

paling sedikit dengan jumlah total biaya Rp 6.003.621 – 13.107.693 sebanyak 2 

orang (6,67%).  

Tahun 2009 sampel terbanyak dengan jumlah penerimaan Rp 662.975 – 

9.119.822 sebanyak 12 orang (40%) dan paling sedikit dengan jumlah penerimaan 

lebih dari Rp 17.567.671 sebanyak 6 orang (20%). Tahun 2012 sampel terbanyak 

dengan jumlah penerimaan Rp 662.975 – 9.119.822 sebanyak 12 orang (40%) dan 

paling sedikit dengan jumlah penerimaan lebih dari  Rp 17.567.671 sebanyak 8 

orang (26,67%). 

4.3. Hasil Komputasi Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglas dengan Model 

Regresi Linear Logaritma Natural 

4.3.1. Pengujian Hipotesis 

4.3.1.1. Uji F 

Tabel 4.3.1.1. Hasil Analisis Uji F 

 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.613 8 .577 5.519 .000
a
 

Residual 5.328 51 .104   

Total 9.941 59    

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2014 
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Analisis uji F secara statistik digunakan untuk melihat pengaruh variabel 

independen (benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja dalam keluarga, tenaga kerja 

luar keluarga, pengalaman berusahatani, variabel dummy kearifan lokal, variabel 

dummy perubahan iklim) secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(produktivitas padi sawah tahun 2009 dan 2012). Diketahui nilai siginikansinya 

adalah 0,000 maka kesimpulannya ada pengaruh secara bersama-sama variabel 

independen (benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja dalam keluarga, tenaga kerja 

luar keluarga, pengalaman berusahatani, variabel dummy kearifan lokal, variabel 

dummy perubahan iklim) berpengaruh terhadap variabel dependen (produktivitas 

padi sawah tahun 2009 dan 2012). 

4.3.1.2. Uji t 

Tabel 4.3.1.2. Hasil Analisis Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 6.094 .816  7.469 .000 

X1_Benih  .016 .114 .016 .143 .887 

X2_Pupuk  .188 .068 .299 2.776 .008 

X3_Pestisida  .062 .020 .323 3.042 .004 

X4_Tenaga kerja dalam 

keluarga  
.040 .075 .058 .529 .599 

X5_Tenaga kerja luar 

keluarga  
.120 .037 .375 3.279 .002 

X6_Pengalaman 

berusahatani  
.093 .046 .229 2.015 .049 

D1_Kearifan lokal  
.212 .110 .230 1.929 .059 

D2_Perubahan iklim  .077 .084 .095 .918 .363 

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2014 

 Berdasarkan hasil komputasi nilai signifikansi variabel benih (X1) 0,887; 

pupuk (X2) 0,008; pestisida (X3) 0,004; tenaga kerja dalam keluarga (X4) 0,599; 

tenaga kerja luar keluarga (X5) 0,002; pengalaman berusahatani (X6) 0,049; 

kearifan lokal (D1) 0,059; perubahan iklim (D2) 0,363 dengan tingkat kepercayaan 
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95% maka disimpulkan variabel pupuk, pestisida, tenaga kerja luar keluarga dan 

pengalaman berusahatani berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah 

sedangkan variabel benih, tenaga kerja dalam keluarga, variabel dummy kearifan 

lokal dan perubahan iklim tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi 

sawah. 

4.4. Pembahasan 

4.4.1. Kearifan Lokal Petani Padi di Kelurahan Kauman Kidul 

Kearifan lokal petani padi di Kelurahan Kauman Kidul yang masih 

dijalankan adalah kebiasaan ritual slametan dan memberikan sesajen dalam 

kegiatan sebelum tanam dan panen padi sebagai ucapan syukur Kepada Sang 

Maha Pemberi Yang berkuasa di tempat tersebut, kebiasaan lokal ini disebut 

dengan wiwitan yang artinya adalah memulai. Berdasarkan tabel 4.2.1. jumlah 

sampel yang masih menjalankan kebiasaan lokal wiwitan sebanyak 8 orang 

(26,67%) dan sisanya sebanyak 22 orang (73,33%) sudah tidak melakukannya. Di 

tempat penelitian  sampel yang sudah tidak melakukan tradisi tersebut merupakan 

sampel yang mempunyai pekerjaan tetap di luar berusahatani padi sawah, 

sehingga berusahatani padi sawah merupakan pekerjaan sampingan. Berdasarkan 

alasan tersebut, maka sampel sudah tidak melakukan tradisi wiwitan yang dirasa 

menyita waktu pekerjaan tetap mereka. Sampel yang tidak melakukan tradisi 

wiwitan dari awal mulai berusahatani karena sampel ini hanya meneruskan lahan 

sawah yang dikerjakan oleh orang tua mereka yang sudah meninggal tanpa 

memperhatikan kebiasaan lokal yang berlaku.  

Di tempat penelitian slametan terdiri dari slametan setahun sekali atau 

merti deso dan slametan wiwitan sebelum tanam dan panen padi. Merti deso 

ditandai dengan berkumpulnya semua petani untuk bersih-bersih desa khususnya 

membersihkan saluran irigasi untuk lahan sawah dari sampah maupun 

sedimentasi. Proses wiwitan tanam padi ditandai dengan pemberian bucu/ 

tumpeng kecil yang berisi nasi tumpeng, telur Jawa dan bunga sajen dan diletakan 

di sudut sawah yang akan ditanami padi sebagai tanda permohonan penitipan padi 

kepada Dewi Sri, dan ketika panen wiwitan ditandai dengan pemberian bucu besar 

yang berisi nasi kuban, seekor ayam, pisang raja, krasikan, jenang, jadah dan urap, 
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kemudian diberikan disawah dan dibagikan kepada petani/ buruh tani yang berada 

di sekitar padi yang dipanen. slametan tersebut digunakan sebagai simbol ucapan 

terima kasih kepada Dewi Sri yang telah menjaga tanaman padi hingga panen. 

4.4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Padi Sawah 

4.4.2.1. Pengaruh Benih (X1) Terhadap Produktivitas Padi Sawah (Y) 

 Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,887 artinya 

variabel benih tidak berpengaruh terhadap produktivitas padi sawah di Kelurahan 

Kauman Kidul. Berdasarkan kebutuhan benih per hektar di tempat penelitian 

dengan jarak tanam 22 x 25 cm, berat per 1000 butir 27 gram, jumlah bibit/ tancep 

sebanyak 3 bibit, diperoleh sebanyak 18 kg/ha, sehingga dalam satu tahun 

dibutuhkan 36 kg/ ha. Hal ini didukung oleh pernyataan Sampit (2011) pada bab 

tinjauan pustaka sub-bab 2.1.2.1 yang menyatakan bahwa dengan jarak 25 x 25 

cm per 1000 m
2
 sawah membutuhkan 1,5-3 kg atau 15-30 kg/ha benih. Kelebihan 

penggunaan benih padi ini dikarenakan petani padi sawah dalam menanam padi 

menggunakan benih padi yang disemai terlebih dahulu sesuai kebutuhan luas 

lahan sawah dengan memperhitungkan untuk kepentingan penyulaman tanaman 

padi yang mati atau pertumbuhannya yang kurang optimal akibat serangan hama 

dan penyakit, sehingga secara statistik variabel jumlah kebutuhan benih tidak 

berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah di Kelurahan Kauman Kidul 

pada tahun 2009 dan 2012 

4.4.2.2. Pengaruh Pupuk (X2) Terhadap Produktivitas Padi Sawah (Y) 

Hasil analisis menunjukkan variabel pupuk (X2) berpengaruh nyata secara 

individu terhadap produktivitas padi sawah, hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi variabel pupuk sebesar 0,008 dengan kepercayaan 95%.  

Nilai elastisitas variabel pupuk yaitu sebesar 0,188 sehingga dikatakan 

variabel pupuk inelastis atau produk marginal (MP) lebih kecil daripada produk 

rata-rata pupuk (AP), artinya variabel pupuk terdapat di tahap atau di daerah II 

dalam kurva produksi dalam kepentingan optimasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel pupuk mempunyai hubungan berbanding lurus dengan produktivitas padi 

sawah, artinya setiap kenaikkan 1% pemberian pupuk akan meningkatkan 

produktivitas padi sawah sebesar 0,188%. 
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Berdasarkan tabel 4.2.3 sampel petani pada tahun 2009 dengan 

penggunaan pupuk organik 0 - 521 kg/ha sebanyak 28 orang, sedangkan tahun 

2012 sebanyak 3 orang. Pada tahun 2009 penggunaan pupuk urea sebanyak 0 – 

692 kg/ha sebanyak 28 orang, sedangkan tahun 2012 sebanyak 29 orang. Tahun 

2009 penggunaan pupuk phosnka 0 – 304 kg/ ha sebanyak 22 orang sedangkan 

tahun 2012 sebanyak 16 orang. Tahun 2009 penggunaan pupuk TSP 0 – 167 kg/ 

ha 28 orang, sedangkan tahun 2012 sebanyak 25 orang. 

Penggunaan pupuk di tempat penelitian tergolong dalam rekomendasi 

penggunaan pupuk padi sawah lokasi Kelurahan Kauman kidul Kecamatan 

Sidorejo Kota Salatiga oleh Permentan (2007) dengan klasifikasi pemakaian 

pupuk organik 2 ton/ha merekomendasikan bahwa pemakaian total pupuk urea 

sebanyak 325 kg/ha, pupuk TSP sebanyak 0 kg/ ha dan pupuk KCl sebanyak 30 

kg/ ha. Apabila mengacu pada rekomendasi penggunaan pupuk oleh Permentan 

dan hasil analisis variabel pupuk yang berada di daerah II (rasional), maka 

penggunaan pupuk organik dapat ditingkatkan, pupuk urea dan TSP dapat 

diturunkan sesuai rekomendasi kebutuhan pupuk oleh permentan untuk 

meningkatkan produktivitas padi sawah.  

Hasil analisis di atas diperkuat oleh pernyataan Novizan (2002) pada 

tinjauan pustaka sub bab 2.1.2.2. bahwa jumlah penggunaan pupuk secara tidak 

langsung menentukan produksi padi sawah karena dalam pertumbuhan tanaman 

ini membutuhkan unsur hara seperti nitrogen, phospat dan kalium untuk 

pembentukan bulir padi dan penggunaan pupuk kandang 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. Lahan di tempat penelitian merupakan lahan sawah irigasi yang 

mengalir setiap saat tanpa ada kekeringan, hal ini menyebabkan efektivitas 

penyerapan unsur hara dan pemberian pupuk kedalam tanaman padi sawah, 

dengan demikian secara statistik variabel pemberian pupuk berpengaruh secara 

nyata terhadap produktivitas padi sawah di Kelurahan Kauman Kidul pada tahun 

2009 dan 2012. 
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4.4.2.3. Pengaruh Pestisida (X3) Terhadap Produktivitas Padi Sawah (Y) 

Hasil analisis menunjukkan variabel pestisida (X3) berpengaruh nyata 

terhadap produktivitas padi sawah dengan menganggap variabel lain konstan, 

yang ditunjukkan dari nilai signifikansi variabel pestisida sebesar 0,004 pada 

tingkat kepercayaan 95%.  

Elastisitas variabel pestisida menunjukkan nilai sebesar 0,062 sehingga 

dikatakan variabel pestisida inelastis atau produk marginal lebih kecil daripada 

produk rata-rata pestisida (MP<AP), artinya variabel pestisida terdapat di tahap 

atau di daerah II kurva produksi dalam kepentingan optimasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel pestisida mempunyai hubungan berbanding lurus 

dengan produktivitas padi sawah. Berdasarkan nilai elastisitas tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa setiap kenaikan 1% pemberian pestisida akan meningkatkan 

produktivitas padi sawah sebesar 0,062%.  Pernyataan ini selaras dengan tinjauan 

pustaka pada sub bab 2.1.2.3. bahwa pestisida sangat diperlukan guna melindungi 

tanaman dan hasil tanaman dari gangguan hama dan penyakit yang terindikasi 

dapat mengurangi hasil panen padi. Di lokasi penelitian pestisida dipakai untuk 

pemeliharaan tanaman padi dari gulma, hama tikus, yuyu dan wereng batang 

coklat yang populasinya meningkat selama empat tahun terakhir yang menghisap 

cairan pada bagian pangkal padi, dengan demikian secara statistik variabel 

pestisida berpengaruh secara nyata terhadap produktivitas padi sawah di 

Kelurahan Kauman Kidul Salatiga. 

4.4.2.4. Pengaruh Tenaga Kerja Dalam Keluarga (TKDK) dan Tenaga Kerja 

Luar Keluarga (TKLK) Terhadap Produktivitas Padi Sawah (Y) 

Hasil analisis menunjukkan variabel tenaga kerja dalam keluarga (X4) 

tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah, yang ditunjukkan dari 

nilai signifikansi sebesar 0,599 pada tingkat kepercayaan 95%, dengan 

menganggap variabel lain konstan. Sedangkan hasil analisis variabel tenaga kerja 

luar keluarga (X5) berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,002 pada tingkat kepercayaan 95%, dengan 

menganggap variabel lain konstan.  

Elastisitas variabel tenaga kerja luar keluarga menunjukkan nilai sebesar 

0,120 sehingga dikatakan inelastis atau produk marginal lebih kecil daripada 
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produk rata-rata tenaga kerja luar keluarga (MP<AP), artinya variabel tersebut 

terdapat di tahap atau di daerah II kurva produksi dalam kepentingan optimasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel curahan hari orang kerja (HOK) tenaga kerja 

luar keluarga mempunyai hubungan berbanding lurus dengan produktivitas padi 

sawah yang diartikan dengan setiap kenaikan 1% curahan hari orang kerja (HOK) 

tenaga kerja luar keluarga akan meningkatkan produktivitas padi sawah sebesar 

0,120%. 

Tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas padi sawah disebabkan adanya fragmentasi tanah di tempat 

penelitian sebagai akibat perkembangan dan kemajuan peradaban, oleh sebab itu 

petani yang mengandalkan tenaga kerja dalam keluarga akan membutuhkan waktu 

dan tenaga yang ekstra karena lahan sawah yang diusahakan terpencar-pencar, hal 

ini diperkuat oleh Akib (2011) yang menyatakan beberapa kerugian yang 

ditimbulkan oleh terpencar dan terpecahnya tanah-tanah pertanian yaitu seperti 

petani kehilangan waktu produktif ke lokasi yang letaknya terpencar-pencar, 

banyak tanah yang produktif dikorbankan menjadi pematang, pembagian air 

perairan sukar diatur, alat-alat mekanisasi sulit digunakan, pengendalian hama dan 

penyakit tanaman sukar dikelola, pengawasan hasil produksi menjadi sulit. 

Fragmentasi tanah berakibat pada ritme pekerjaan seperti persiapan benih, 

persiapan lahan semai, mencangkul, merawat tanaman (pemupukan, 

penyemprotan pestisida, mengusir burung) dan memanen tanaman padi yang 

membutuhkan penanganan langsung sesuai ritme proses biologisnya tanpa ada 

penundaan, sedangkan apabila tenaga kerja dalam keluarga kehilangan waktu 

produktif  ke lokasi yang terpencar-pencar maka tidak akan melakukan pekerjaan 

usaha tani sesuai ritme biologis padi sawah.  

Mengingat proses produksi pada usahatani padi sebagian besar merupakan 

proses biologis dengan konsekuensi bahwa kebutuhan tenaga kerja pada usahatnai 

juga harus mengikuti ritme proses biologis tersebut dan seluruh aktivitasnya 

berhubungan dengan tingkat kemampuan fisik, maka rerata tenaga kerja luar 

keluarga (TKLK) bekerja pada ritme seperti kegiatan pengolahan tanah dengan 

menggunakan traktor dan menanam bibit padi pada lahan sawah yang sudah siap 

tanam, pekerjaan tenaga luar keluarga sehingga dikatakan berpengaruh terhadap 
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produktivitas padi sawah. TKLK merupakan tenaga kerja yang dipilih petani 

dengan pertimbangan tenaga tersebut sudah mempunyai prestasi dalam bidang 

mengolah lahan menggunakan traktor dan menanam bibit padi dilahan sawah. 

Dengan memakai tenaga kerja yang sudah terampil dalam bidangnya dan 

pemberian upah sebagai hasil prestasi para pekerja akan merangsang tenaga kerja 

untuk bekerja tepat waktu, sehingga dengan pengolahan tanah yang baik, terampil 

dan tepat waktu maka sebagai proses awal untuk menghasilkan tanaman yang 

baik pula dan dengan menanam bibit secara baik dan tepat waktu dalam satu 

luasan sawah secara serentak dan bersamaan akan memanen hasil gabah secara 

serentak dan bersamaan pula. Dengan demikian secara statistik variabel tenaga 

kerja dalam keluarga (TKDK) tidak berpengaruh nyata dan tenaga luar keluarga 

(TKLK) berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah di Kelurahan 

Kauman Kidul. 

4.4.2.5. Pengaruh Pengalaman Berusahatani (X6) Terhadap Produktivitas 

Padi Sawah (Y) 

 Hasil analisis menunjukkan variabel pengalaman berusahatani (X6) 

berpengaruh terhadap produktivitas padi sawah dengan menganggap variabel lain 

konstan, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel pengalaman sebesar 

0,049 dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Elastisitas variabel pengalaman berusahatani menunjukkan nilai sebesar 

0,093 sehingga dikatakan inelastis atau produk marginal lebih kecil daripada 

produk rata-rata pengalaman berusahatani (MP<AP), artinya variabel tersebut 

terdapat di tahap atau di daerah II kurva produksi dalam kepentingan optimasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman berusahatani mempunyai 

hubungan berbanding lurus dengan produktivitas padi sawah yang diartikan 

dengan setiap kenaikkan 1% pengalaman berusahatani akan meningkatkan 

produktivitas padi sawah sebesar 0,093%. 

Berdasarkan tabel 4.2.3., tahun 2009 distribusi pengalaman berusahatani 

sampel 18 – 35 tahun sebanyak 13 orang, sedangkan tahun 2012 sebanyak 11 

orang, hal ini memperlihatkan bahwa sampel petani di Kelurahan Kauman Kidul 

mempuyai banyak pengalaman berusahatani padi sawah dan cukup lama yang 

sangat menentukan ketrampilan atau kemampuan teknis bahkan manajemen 
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dalam mengelola usahatani padi sawah. Hal ini didukung oleh pernyataan Lamusa 

(2010) dan Suharyanto, dkk (2013) pada sub bab 2.1.2.5. bahwa pengalaman 

seseorang sangat menentukan ketrampilan atau kemampuan teknis dan 

manajemen dalam mengelola usahatani dan 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. Banyaknya pengalaman sampel petani di tempat penelitian 

akan lebih mudah untuk mengetahui manfaat inovasi teknologi yang baru 

diperkenalkan oleh Dinas Pertanian Salatiga yang terdiri dari penetapan kalender 

tanam Oktober-Maret; penggunaan pupuk anorganik; sistem tanam serempak 

untuk memotong siklus hama; Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 

(SLPHT), sehingga sampel petani terdorong untuk menguasai dan menerapkan 

teknologi tersebut. Dengan demikian secara statistik variabel pengalaman 

berusahatani berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah di Kelurahan 

Kauman Kidul. 

4.4.2.6. Pengaruh Kearifan Lokal (D1) Terhadap Produktivitas Padi Sawah 

(Y) 

Hasil analisis menunjukkan variabel kearifan lokal (D1) tidak berpengaruh 

terhadap produktivitas padi sawah dengan menganggap variabel lain konstan, hal 

ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel dummy kearifan lokal sebesar 

0,059 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini disebabkan hasil produktivitas 

padi sawah sampel yang tidak melaksanakan dan melaksanakan tradisi wiwitan 

baik pada tahun 2009 dan 2012 tidak berbeda nyata secara statistik, meskipun 

masyarakat mempercayai tradisi wiwitan pemberian sesaji pada saat sebelum 

tanam dan panen padi merupakan ucapan syukur Kepada Sang Maha Pemberi 

Yang berkuasa di tempat tersebut (Dewi Sri).  

Dengan demikian secara statistik variabel dummy kearifan lokal tidak 

berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah di Kelurahan Kauman 

Kidul. 
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4.4.2.7. Pengaruh Perubahan Iklim (D2) Terhadap Produktivitas Padi Sawah 

(Y) 

 Hasil analisis menunjukkan variabel dummy perubahan iklim tidak 

berpengaruh terhadap produktivitas padi sawah pada tahun 2009 dan 2012 dengan 

menganggap variabel lain konstan, yang ditunjukkan dari nilai signifikansi 

variabel dummy perubahan iklim sebesar 0,363 pada tingkat kepercayaan 95%. 

Hal ini terjadi karena Salatiga pada tahun 2009 memiliki curah hujan sebesar 

1.935 mm per tahun dengan suhu udara 23,1
0
C yang memenuhi syarat 

pertumbuhan padi yaitu dengan jumlah curah hujan sebesar 1.500-2.000 mm per 

tahun dan suhu udara sebesar 23
0
C. Dengan curah hujan dan suhu udara pada 

tahun 2009, usaha tani padi sawah di Kelurahan Kauman Kidul belum 

menimbulkan munculnya hama wereng batang coklat yang akan merusak tanaman 

padi sawah. Pada tahun 2010 curah hujan di Salatiga naik menjadi 3.577 mm per 

tahun yang menyebabkan timbulnya hama wereng batang coklat yang menyerang 

tanaman padi sawah, sehingga siklus hidup hama wereng batang coklat belum 

terputus dan masih ada sampai sekarang meskipun data curah hujan pada tahun 

2012 sudah turun dari tahun 2010 yaitu sebesar 2.030 mm per tahun. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan Ibu Eksi selaku Kasie Perlindungan Tanaman Dinas 

Pertanian Salatiga yang menyatakan bahwa hama wereng batang coklat muncul 

selama empat tahun terakhir (tahun 2010) dihitung dari tahun 2014, sehingga 

dikatakan perubahan iklim tidak berpengaruh terhadap produktivitas padi sawah 

di Kelurahan Kauman Kidul Salatiga pada tahun 2009 dan 2012 dikarenakan 

hama wereng batang coklat muncul akibat peningkatan curah hujan pada tahun 

2010. Dengan demikian secara statistik variabel dummy perubahan iklim tidak 

berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah di Kelurahan Kauman 

Kidul. 

4.4.3. Perbedaan Produktivitas Padi Sawah dan Pendapatan Petani Padi 

Sawah Sebelum Perubahan Iklim Tahun 2009 dan Saat perubahan iklim 

tahun 2012  

Hasil analisis uji beda rata-rata menunjukkan tidak ada perbedaan 

produktivitas padi sawah sebelum dan saat perubahan iklim, dengan nilai 

signifikansi 0,078 pada tingkat kepercayaan 95%, secara rinci dapat dilihat pada 
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Tabel 2.2 hasil komputasi di lampiran 3. Berarti pada tahun 2009 produktivitas 

6034 – 9267 kg/ ha sebanyak 10 orang sedangkan tahun 2012 sebanyak 12 orang 

(sampel naik 20%) secara statistik tidak berbeda nyata, secara rinci dapat dilihat 

pada Tabel 4.2.2. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis fungsi produksi Cobb-

Douglas dengan model regresi linear yang ditransformasi ke dalam logaritma 

natural menunjukkan bahwa secara statistik variabel dummy perubahan iklim 

tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi sawah sebelum dan saat 

perubahan iklim, yang ditunjukkan pada Tabel 4.3.1.2. 

Hasil analisis uji beda rata-rata pendapatan sampel petani padi sawah 

menunjukkan tidak ada perbedaan sebelum dan saat perubahan iklim, dengan nilai 

signifikansi 0,915 pada tingkat kepercayaan 95% yang ditunjukkan pada Tabel 3.2 

di lampiran 3 hasil komputasi. Berdasarkan tabel 4.2.4. pada tahun 2009 

penerimaan Rp 19.900.8001 - 27.800.6001 sebanyak 11 orang sedangkan tahun 

2012 sebanyak 1 orang (sampel turun 90%) hal ini disebabkan tahun 2009 jumlah 

sampel yang menerima harga gabah basah Rp 2.853 – 3.748 sebanyak 25 orang 

sedangkan tahun 2012 sebanyak 24 orang (sampel turun 4%).  Tahun 2009 total 

biaya Rp 13.107.694 – 20.211.766 sebanyak 5 orang sedangkan tahun 2012 

sebanyak 9 orang (sampel naik 80%), sehingga paada tahun 2009 jumlah sampel 

dengan  pendapatan Rp 9.119.823 - 17.576.670 sebanyak 12 orang sedangkan 

tahun 2012 sebanyak 10 orang (sampel turun  20%) secara statistik tidak berbeda 

nyata. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.5. 

 

 


