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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem pertanian di Indonesia yang menyangkut budidaya tanaman pangan 

dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu pertanian lahan basah/sawah dan 

pertanian lahan kering. Menurut Sofyan dkk. (2007) lahan sawah adalah tipe 

penggunaan lahan  yang untuk pengolahannya memerlukan genangan air. Oleh 

karena itu sawah selalu mempunyai permukaan datar atau yang didatarkan dan 

dibatasi oleh pematang untuk menahan air genangan, sedangkan yang dimaksud 

dengan pertanian lahan kering adalah pertanian yang diusahakan tanpa 

penggenangan lahan garapan. Irigasi tetap dapat diberikan asal tidak dimaksudkan 

untuk menggenangi lahan (Notohadiprawiro, 2006). 

Departeman Pertanian 2004 dalam Minardi (2009) menyatakan bahwa lahan 

sawah memberikan sumbangan yang paling besar terhadap tingginya peranan 

subsektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian. Seperti diketahui 

hingga saat ini beras merupakan bahan pangan utama yang dikonsumsi oleh 

sebagian besar penduduk Indonesia, oleh karenanya petani padi juga punya andil 

besar terhadap ketahanan pangan nasional. 

Sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam pemenuhan 

kebutuhan pangan, petani padi dihadapkan pada masalah umum yang berkaitan 

dengan masalah produktivitas. Terbukti selama tiga tahun terakhir, produktivitas 

padi nasional tidak mengalami perubahan yang nyata. Rata-rata produktivitas 

lahan secara nasional pada tahun 2012 (51,36 ku ha
-1

), tahun 2013 (51,52 ku ha
-1

), 

dan tahun 2014 (51,35 ku ha
-1

) (BPS, 2015). Angka ini masih dibawah angka 

potensi produktivitas padi nasional yang mencapai 6-7 ton ha
-1

.  

Belum optimalnya produktivitas padi dipicu oleh berbagai masalah, 

diantaranya serangan hama, penggunaan pupuk yang kurang optimal, penggunaan 

benih yang kurang bermutu, keterbatasan modal untuk membeli sarana produksi 

dan mengupah tenaga kerja, penguasaan lahan, tingginya angka susut padi ke 

beras, faktor alam dan masalah lain. Rendahnya produktivitas ini selanjutnya akan 

berpengaruh pada rendahnya angka keuntungan usahatani padi sawah. 
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Melihat dari latar belakang di atas, maka perlu diadakan penelitian 

mengenai analisis berbagai faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

keuntungan usahatani padi. 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh harga benih, harga pupuk 

Urea, upah tenaga kerja, harga output, pendidikan formal dan umur petani 

terhadap keuntungan usahatani padi sawah. 

 

1.3. Signifikansi 

 
1. Pihak  petani,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  dan  

bahan pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pengembangan  

usahatani padi sawah, serta dapat meningkatkan keuntungan petani padi 

sawah.  

2. Pihak  penulis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan 

pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  aplikasi  ilmu  yang telah  

diperoleh, khususnya usahatani.  

3. Pihak  peneliti  lain,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  informasi  

yang bermanfaat,  masukan,  serta  perbandingan  untuk  melakukan  

penelitian selanjutnya. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada keuntungan petani yang 

membudidayakan tanaman padi sawah serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Petani padi yang menjadi objek penelitian adalah petani yang 

melakukan usahatani padi di lahan sawah dari mulai kegiatan penyemaian hingga 

pemanenan dengan cara pertanian konvensional. Dalam analisis ini diasumsikan: 

1) keadaan iklim, tanah, dan topografi dalam jangka pendek tidak ada perubahan 

yang menyolok, 2) petani dianggap rasional, artinya dalam berusahatani petani 

ingin mendapatkan keuntungan maksimal. Keuntungan yang dimaksud adalah 

keuntungan petani dari hasil usahatani padi sawah pada satu musim tanam dengan 

cara menghitung selisih antara penerimaan usahatani padi dengan biaya yang 
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dikeluarkan untuk produksi. Penerimaan dihitung dari hasil kali produksi padi 

(kg) dengan harga jual per kg. Pengeluaran dihitung dari penjumlahan seluruh 

biaya yang dikeluarkan petani baik biaya implisit maupun biaya eksplisit. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan usahatani padi yang 

dilihat dalam penelitian ini meliputi harga benih, harga pupuk Urea, upah tenaga 

kerja, harga output, pendidikan formal dan umur petani. 

 

1.5. Model Hipotetis 

Berdasarkan latar belakang, tujuan, signifikasi penelitian, dan batasan 

masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan model hipotetis sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Y  = Keuntungan petani dalam usahatani padi sawah 

X1 = Harga benih 

X2 = Harga pupuk Urea 

X3 = Upah tenaga kerja 

X4  = Harga output 

X5 = Pendidikan formal petani 

X6 = Umur petani 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Grafik Model Hipotetis 
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