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  4. HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Umum Desa Penelitian 

Gambaran umum desa penelitian diperoleh dari monografi desa, meliputi 

letak geografis dan topografis desa, luas lahan dan tata guna tanah, keadaan 

penduduk, keadaan pertanian serta sarana prasarana sosial ekonomi. 

 

4.1.1. Letak Geografis dan Topografis Desa 

Desa Kalibeji termasuk wilayah Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, 

Propinsi Jawa Tengah. Jarak ke ibukota kecamatan adalah 5 km dengan waktu 

tempuh 15 menit, jarak ke kabupaten 22 km dengan waktu tempuh 1 jam Sedangkan 

jarak ke Ibukota Propinsi adalah 48 km dengan waktu tempuh 1,5 jam. Adapun waktu 

tempuh ke pusat fasilitas terdekat (ekonomi, kesehatan, pemerintahan) yaitu 

kecamatan Tuntang adalah 15 menit.  Secara administrasi Desa Kalibeji  mempunyai 

batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara :  berbatasan  dengan Desa Rowosari     

Sebelah Selatan  :  berbatasan dengan desa Polobogo, Kecamatan Getasan 

Sebelah Barat :  berbatasan dengan wilayah Kecamatan Banyubiru   

Sebelah Timur    :  berbatasan dengan Desa  Gedangan 

Topografis Desa Kalibeji bergelombang karena terletak di daerah dataran 

tinggi dengan ketinggian tanah 512 meter s/d 850 diatas permukaan laut, suhu 

berkisar 23ºC. Sumber air untuk irigasi berasal dari 2 sungai yaitu kali Gopak dan 

Kali Parat sedangkan warna tanah persawahan berwarna hitam kecokelatan dengan 

tekstur tanah liat berpasir. 
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4.1.2. Luas Lahan dan Tata Guna Tanah 

Luas wilayah Desa Kalibeji ± 362,74 Ha. Adapun distribusi luas dan jenis 

penggunaan tanah di Desa Kalibeji dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Jenis Penggunaan dan Luas Lahan Desa Kalibeji 

No Jenis Penggunaan Tanah Luas (Ha) % 

1 Pemukiman 83,60 23,05 
2 Bangunan 

a. Perkantoran 

b. Sekolah 

c. Tempat peribadatan 

d. Kuburan / makam 

e. Jalan 

 

0,20 

0,25 

0,60 

0,20 

2,00 

 

0,06 

0,07 

0,17 

0,06 

0,55 

3 Pertanian Sawah 

a. Sawah pengairan teknis (irigasi) 

b. Sawah pengairan setengah teknis 

c. Sawah tadah hujan 

d. Sawah pasang surut 

 

- 

65,58 

12,01 

- 

 

- 

18,08 

3,31 

- 

4 Ladang / tegalan 72,37 19,95 

5 Pekarangan 105,95 29,21 
6 Sarana Olah Raga 

a. Lapanga Sepak bola 

b. Lapangan Bola voli 

c. Lapangan Bulu Tangkis 

d. Hutan Buatan 

 

- 

- 

- 

20,00 

 

- 

- 

- 

5,51 

7 Perikanan Darat / Air Tawar (kolam) - - 

Jumlah 362,74 100 

Sumber : Monografi Desa Kalibeji, 2009 
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Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa tanah pertanian di Desa Kalibeji relatif luas, 

yaitu sebesar 275,90 ha yang terdiri dari sawah 77,58 ha, tegalan 72,37 ha, hutan 

buatan 20,00 ha dan pekarangan seluas 105,95 ha. Sebagian besar tanah tegalan di 

Desa Kalibeji dalam kondisi ditanami tanaman keras seperti sengon, suren dan jati, 

karena letak tegalan didaerah perbukitan dan sulit mendapatkan air.  

 

4.1.3. Kependudukan 

Jumlah penduduk di Desa Kalibeji sampai bulan Desember 2009 adalah 3.165 

orang, dengan perincian laki-laki 1.498 orang dan perempuan 1.667 orang, dan 

terbagi dalam 951 kepala keluarga (KK). Adapun distribusinya menurut kelompok 

umur dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur 

No 
Kelompok 

Umur (Thn) Laki-Laki Perempuan Jumlah % 

1.  < 1 25 39 64 2,02 

2.  1 – 5 85 98 183 5,78 

3.  6 - 10 103 122 225 7,11 

4.  11 - 15 114 153 267 8,44 

5.  16 - 20 103 124 227 7,17 

6.  21 - 25 121 147 268 8,47 

7.  26 - 30 121 140 261 8,25 

8.  31 - 40 206 223 429 13,55 

9.  41 - 50 210 222 432 13,65 

10.  51 - 60 182 245 427 13,49 

11.  > 60  228 154 382 12,07 

Total 1.498 1.667 3.165 100 
Sumber : Monografi Desa Kalibeji, 2009 

 



 23  

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa banyaknya kelompok penduduk 

yang berumur kurang dari 16 tahun berjumlah 739 orang (23,35 %) sedangkan 

kelompok umur yang berusia lanjut 51 tahun keatas sebanyak 809 orang (25,56 %) 

sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk dalam usia  kerja (angkatan kerja) 

di Desa Kalibeji berjumlah 1.617 orang (51,09 %) dari total jumlah penduduk.  

Penduduk Desa Kalibeji mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam, 

distribusi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan Jumlah 
Orang % 

1.  Pegawai Negeri Sipil 62 44 106 8,21 
2.  TNI 9 0 9 0,70 
3.  Polri 8 0 8 0,62 
4.  Pegawai Swasta 280 60 340 26,34 
5.  Pensiunan 64 9 73 5,65 
6.  Pengusaha 60 0 60 4,65 
7.  Buruh Bangunan 25 6 31 2,40 
8.  Buruh Industri 75 42 117 9,06 
9.  Buruh tani 205 25 230 17,82 
10.  Petani 103 19 122 9,45 
11.  Peternak 32 4 36 2,79 
12.  Nelayan 0 0 0 0,00 
13.  Lain-lain 95 64 159 12,32 

Total 1.018 273 1.291 100,00 
Sumber : Monografi Desa Kalibeji, 2009 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sektor pertanian masih berperan dalam hal 

penyerapan tenaga kerja. Tampak 388 orang (30,05 %) penduduk Desa Kalibeji 

bekerja di sektor pertanian baik sebagai petani maupun sebagai buruh tani dan 903 

orang (69,95 %) lainnya bekerja di luar sektor pertanian seperti pedagang, swasta, 

pegawai negeri sipil, jasa dan lain sebagainya. 
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Tabel 4.4 menunjukkan bahwa proporsi terbesar dari penduduk Desa Kalibeji 

adalah berpendidikan tamat SD sebesar 944 orang (29,83 %), sedangkan proporsi 

terkecil adalah  tamat PT (Perguruan Tinggi) sebesar 91 orang (2,90 %). 

Tabel 4.4. Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) % 

1.  Tidak Sekolah 357 11,27 
2.  Belum tamat SD 326 10,30 
3.  Tidak tamat SD 172 5,43 
4.  Tamat SD 944 29,82 
5.  Tamat SLTP 635 20,06 
6.  Tamat SLTA 640 20,22 
7.  Tamat PT 91 2,90 

Total 3.165 100.00 
Sumber : Monografi Desa Kalibeji, 2009 

 
 Dalam upaya meningkatkan tingkat pendidikan di Desa Kalibeji telah 

memiliki fasilitas sekolah yaitu 2 buah TK,  dan 2 buah SD. 

 
4.1.4. Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi 

4.1.4.1. Sarana Perekonomian 

Sarana perekonomian di Desa Kalibeji antara lain berupa kios, warung makan, 

bengkel, bank dan BPR. Jenis dan jumlah sarana perekonomian terlihat pada Tabel 

4.5. 

Tabel 4.5. Sarana Perekonomian 
No Sarana perekonomian Jumlah 

1.  Warung/kios 11 

2.  Warung makan 4 

3.  Bengkel 3 

4.  Percetakan/foto copy 1 

5.  Bank - 

6.  BPR 1 

Sumber : Monografi Desa Kalibeji, 2009 



 25  

Sarana perekonomian pertanian sudah tersedia di Desa Kalibeji, yaitu 

penyediaan pupuk Urea, pupuk SP-36, pupuk KCl dan obat-obatan serta bibit 

sayuran, polowijo serta empon-empon tidak harus beli di toko pertanian di luar desa 

karena di desa tersebut sudah ada satu kios resmi. Sarana pemasaran hasil pertanian 

di Desa Kalibeji sangat kurang, hal ini dikarenakan pasar tradisional hanya berada di 

tingkat kecamatan yakni pasar Gedangan. Dalam penjualan hasil pertanian, biasanya 

petani langsung menjual ke pedagang pengumpul yaitu tempat penggilingan padi 

(selepan) atau petani didatangi langsung oleh pedagang (penebas).   

 

4.1.4.2. Sarana Tranportasi dan Komunikasi 

Untuk mendukung kelancaran arus komunikasi maka transportasi sangat 

diperlukan. Semakin lancarnya sarana transportasi maka hubungan antar suatu 

wilayah dengan wilayah lain juga semakin mudah. Hal ini akan mengakibatkan 

bergulirnya berbagai informasi yang dibutuhkan oleh petani dengan waktu yang 

singkat.  

Keadaan sarana transportasi di Desa Kalibeji dalam kondisi jalan beraspal 

sehingga membuat kelancaran arus tranportasi dan mobilitas masyarakat Kalibeji. 

Selain itu dalam pengangkutan hasil pertanian dan sarana produksi juga belum 

mengalami hambatan seperti keterlambatan pengangkutan bibit, pupuk dan 

pengangkutan hasil panen. 

Sarana komunikasi yang digunakan penduduk Desa Kalibeji dalam 

memperoleh informasi berupa televisi, radio, dan telepon seluler. 
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Tabel 4.6. Sarana Transportasi dan Komunikasi 

No Jenis Jumlah 

1.  TV 959 

2.  Radio 321 

3.  Mobil 17 

4.  Mikrolet 1 

5.  Sepeda Motor 231 

6.  Sepeda 27 

7.  Ojek 18 

8.  Truk 6 
Sumber : Monografi Desa Kalibeji, 2009 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sarana transportasi, informasi dan komunikasi 

yang dimiliki masyarakat di di Desa Kalibeji adalah TV sebanyak 959 buah 

dibanding dengan radio sebanyak 321. Dengan adanya sarana transportasi dan 

komunikasi, makin mendukung mobilitas dan akses masyarakat maupun petani untuk 

memperoleh informasi termasuk informasi  pertanian. 

4.1.4.3 Sarana Pertanian 
  Di desa Kalibeji sudah tersedia alat-alat  mesin sarana pertanian (Alsintan) 

yang boleh dikatakan lebih dari cukup, bahkan sudah biasa disewakan untuk desa-

desa di wilayah sekitarnya 

Tabel 4.7. Sarana Pertanian  (Alat Mesin Pertanian /Alsintan) 
 

Sumber : Monografi Desa Kalibeji, 2009 

 

 Tabel 4.7. menunjukkan bahwa sarana untuk pertanian yaitu yang berupa alat 

mesin pertanian sangat mendukung dan memadahi dengan adanya jumlah traktor 

No Jenis Jumlah Kondisi 

1 Hand Traktor 5 Baru 

2 Pompa Air 2 Baru 

3 Alat Perontok (Pedal Tresher) 2   Bagus 
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tangan sebanyak 5 buah maka untuk mengolah tanah tidak dibutuhkan tenaga hewan. 

Selain itu juga di desa Kalibeji tidak ada yang memiliki hewan kerbau untuk 

mengolah tanah karena sudah tidak efisien. Begitu juga adanya 2 buah pompa air 

yaitu bantuan dari Pemerintah Pusat sangat mendukung dalam hal mencukupi air di 

saat kemarau. Di desa Kalibeji juga tersedia 2 alat perontok padi pedal tresher milik 

gabungan kelompok tani (gapoktan) yang saat musim panen bisa dipinjamkan kepada 

anggota kelompok tani. 

 

4.1.4.4. Keadaan Pertanian 

Lahan pertanian di Desa Kalibeji sebagian besar merupakan lahan sawah 

dengan luas area 77,58 (21,39%) sedangkan jenis lahan lain yang terdiri dari lahan 

tegalan dan hutan buatan. Petani padi di Desa Kalibeji umumnya banyak 

mengusahakan tanaman  dengan berbagai macam varietas antara lain Ciherang, 

Cisadani, Barito, IR 64, Pandan Wangi, Padi Hibrida dan lain sebagainya.  

Penanaman padi di Desa Kalibeji dilakukan secara monokultur atau 

penanaman tanaman satu jenis pada satu lahan. Penanaman padi dilakukan secara 

berurutan sesuai dengan pola tanam yang ada yaitu  padi – padi – padi.  

Ketersediaan tenaga kerja di Desa Kalibeji dapat dikatakan cukup (jumlah 

buruh tani jika dilihat pada Tabel 4.3 yang berjumlah 230 orang) dan relatif mudah 

untuk mendapatkan tenaga kerja. Sistem upah yang dilakukan petani yaitu upah 

harian dan dibayarkan sehari sekali dengan upah sebesar Rp 15.000,- per hari untuk 

tenaga kerja pria dan Rp 12.000,- per hari untuk tenaga kerja wanita serta dapat 

makan pagi satu kali (kiriman). 

Pola tanam yang dilakukan petani di Desa Kalibeji dilakukan tergantung 

keinginan petani dalam memilih jenis varietas padi yang akan ditanam. Dalam satu 

tahun dapat dilakukan tanam dan panen tiga kali. 

    Padi                                             Padi                                  Padi 

/////////////////////////////// ///////////////////////////// ////////////////////////// 

 Des                              April                           Agst                           Des 
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Kendala yang dihadapi dalam berusahatani, antara lain iklim, hama dan 

penyakit. Kendala iklim berupa angin kencang membuat tanaman padi roboh atau 

rebah, sehingga dapat membuat padi terendam air dan busuk. Serangan hama yang 

seringkali dialami petani di Desa Kalibeji antara lain wereng, keong emas dan tikus 

sedangkan padi varietas Barito lebih disenangi hama burung karena daun bendera 

tidak tegak, adapun hama keong emas biasanya muncul dari saluran air dan berasal 

dari luar desa. Serangan wereng tidak begitu besar dampaknya bagi petani, tetapi 

tikus merupakan hama yang paling sering merugikan petani yang berakibat gagal 

panen. Kendala penyakit selama ini tidak begitu besar dampaknya bagi produktivitas 

usahatani tanaman padi, dibanding kan serangan hama. 

Masalah lain dalam usahatani padi yaitu pemasaran hasil panen padi. Petani 

dalam melakukan pemasaran hasil panen padi melalui penebas untuk 

memasarkannya, karena hasil panennya hanya sedikit dan jika memasarkan sendiri ke 

pasar, petani akan mengeluarkan biaya panen dan pasca panen, seperti biaya tenaga 

kerja untuk memanen, biaya tenaga kerja untuk mengangkut dan menjemur padi serta 

biaya trasportasi. Sedangkan jika menjual melalui penebas, petani tidak melakukan 

panen dan pasca panen, dan hanya menerima hasil penjualan berupa uang.  

Rantai pemasaran lain selain menjual  pada penebas yaitu menjual ke tempat 

penggilingan padi (selepan padi) dimana petani  menjual padinya dan membeli beras 

seperlunya, kemudian sisa uangnya dibawa pulang untuk kebutuhan yang lain. 

Adapun yang dimaksud penebas adalah seorang  pedagang pengumpul yang 

membeli padi milik petani di lahan sawah ketika belum dipanen kira-kira tujuh 

sampai delapan belas hari sebelum dipanen. Sedang yang dimaksud  penggilingan 

padi ( selepan ) adalah tempat memroses padi sejak dari sawah, menjemur sampai 

menggiling menjadi beras yang siap untuk dikonsumsi dan biasanya milik 

perseorangan di desa setempat. 

 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden yang diuraikan meliputi umur responden, tingkat 

pendidikan formal dan luas penguasaan lahan responden. 
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4.2.1. Umur Responden 

Petani responden yang diambil secara acak sebagai sampel dari masing-

masing jenis usahatani berusia antara 31-64 tahun. Distribusi responden menurut 

kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur 

Kelompok 
Umur 

Jumlah Petani (orang) Jumlah 

P1 % P2 % P3 % P4 % Orang % 
31 – 40 7 28 2 8 1 10 1 10 11 15,71 

41 – 50 10 40 9 36 2 20 3 30 24 34,29 

51 – 60 6 24 14 56 6 60 5 50 31 44,29 

61> 2 8 0 0 1 10 1 10 4 5,71 

Jumlah 25 100 25 100 10 100 10 100 70 100 
Sumber : Analisis Data primer, 2010 

Keterangan : 

P1 : Menanam padi Ciherang 

P2 : Menanam padi IR 64 

P3 : Menanam padi Barito 

P4 : Menanam padi Hibrida 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah responden terbesar terdapat pada 

kelompok umur 51-60 tahun yaitu sebanyak 31 orang (44,29%) dari seluruh jumlah 

responden. Sedangkan jumlah responden terkecil terdapat pada kelompok umur 

61tahun lebih yaitu sebanyak 4 orang (5,71%) dari seluruh jumlah responden 

Jumlah responden yang menaman padi Ciherang terbesar pada kelompok umur 

41-50 tahun dengan jumlah responden sebanyak 10 orang (40 %). Sedangkan  padi 

IR64 jumlah responden terbesar pada kelompok umur 51-60 tahun dengan jumlah 

responden sebanyak 14 orang (56 %) dan pada tanaman padi Barito jumlah responden 

terbesar pada kelompok umur 51-60 tahun dengan jumlah responden sebanyak 6 orang 

(60 %). Sedangkan responden terbesar yang menanam padi Hibrida pada kelompok 

umur  51 – 60 tahun  dengan jumlah responden 5 orang (50 %). 
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4.2.2. Tingkat Pendidikan Formal Responden 

Distribusi responden menurut tingkat dan tahun pendidikan formal terlihat  

pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan formal 

Sumber : Analis Data Primer, 2010 

Keterangan : 

P1 : Menanam Padi Ciherang 

P2 : Menanam padi IR 64 

P3 : Menanam padi Barito 

P4 : Menanam padi Hibrida 

Tabel 4.9 menunjukkan dari total responden sebanyak 70 orang, sebagian 

besar tingkat pendidikan formal responden dapat dikatakan cukup, 25 orang 

responden Ciherang yang berlatar belakang pendidikan tamat SD sebanyak 9 orang 

(36%), IR 64 sebanyak 8 orang (32%), sedangkan dari 10 responden Barito tidak ada 

yang tamat  SD melainkan 3 orang (30%) tamat SMP, 7 orang (70%) tamat SMU dan 

untuk  10 orang responden Hibrida  sebanyak 4 orang (40%) tamat SD, 3 orang 

(30%) tamat SMP serta 3 orang (30%) tamat SMU. 

Dari keterangan diatas dapat dikatakan kebanyakan petani responden sudah 

mengenyam pendidikan formal yang cukup tinggi, walaupun belum ada  sarana 

pendidikan di desa seperti SMP dan SMU. Dengan tingkat pendidikan formal yang 

semakin tinggi diharapkan petani akan semakin mudah dalam mempertimbangkan 

Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah Petani (orang) Jumlah 
P1 % P2 % P3 % P4 % Orang % 

Tidak tamat SD - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
Tamat SD 9 36 8 32 - - 4 40 21 30 
Tamat SMP 8 32 8 32 3 30 3 30 22 31,43 
Tamat SMU 8 32 9 36 7 70 3 30 27 38,57 
Tamat PT - 0 - 0 - 0- - 0 - 0 
JUMLAH 25 100 25 100 10 100 10 100 70 100 
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dan menerima setiap informasi dan inovasi serta pola berpikir petani akan semakin 

maju dalam menganalisis setiap peluang usahatani yang ada disekitarnya. 

 

4.2.3. Luas Lahan Responden 

Luas lahan yang dimiliki oleh petani responden berkisar antara 0,1 – 0,5 ha. 

Dari 70 petani responden, status kepemilikan adalah sebagai petani pemilik 

penggarap. Penguasaan lahan petani responden diartikan luas lahan yang dikuasai 

oleh petani responden dan diusahakan untuk ditanami padi sawah. Distribusi status 

dan luas penguasaan lahan oleh petani responden dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

  

Tabel 4.10. Distribusi Responden Menurut Luas Lahan 

Sumber : Analisis Data Primer, 2010 

Keterangan : 

P1 : Menanam padi Ciherang 

P2 : Menanam padi IR 64 

P3 : Menanam padi Barito 

P4  :   Menanam  padi Hibrida 

Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden 

mempunyai luas lahan ≤ 0,25 ha, yaitu sebanyak 63 orang (90 %). Pada varietas padi 

Ciherang responden sebagian besar memiliki luas lahan ≤ 0,25 ha adalah sebanyak 25 

orang (100 %), varietas padi IR.64 sebanyak 22 orang (88 %), varietas padi Barito 

sebanyak 7 orang (70 %) dan Hibrida sebanyak 9 orang (90 % ). 

Rata-rata kepemilikan lahan responden terlihat pada Tabel 4.11. 

Luas lahan 
Jumlah Petani (orang) Jumlah 

P1 % P2 % P3 % P4 % Orang % 

≤ 0,25 25 100 22 88 7 70 9 90 63 90 

 0,25 - 0,50 - 0 2 8 1 10 1 10 4 5,7 

> 0,50 - 0 1 4 2 20 - 0 3 4,3 

Jumlah 25 100 25 100 10 100 10 100 70 100 
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Tabel.4.11. Rata-rata Luas  Kepemilikan Lahan Responden  

No Varietas Status Penguasaan Lahan Luas Lahan 

(Ha) Milik (Ha) Sakap (Ha) Sewa (Ha) 
1 Ciherang 0,11 0,10 0,19 0,40 

2 IR 64 0,17 0,12 0,14 0,43 

3 Barito 0,28 0,14 0,23 0,90 

4 Hibrida 0,16 0,13 0,21 0,51 
Sumber : Analisis Data Primer, 2010 

 

Terlihat dari Tabel 4.11 rata-rata luas penguasaan lahan antara petani yang 

menanam varietas Ciherang, IR.64, Barito maupun Hibrida tidak sama. Petani 

Ciherang yang mengusahakan lahan miliknya sendiri rata-rata seluas  0,11 ha, 

sedangkan yang berusahatani dengan sistem bagi hasil (sakap) seluas  0,10 ha dan 

yang menyewa lahan seluas 0,19 ha. Petani yang berusahatani IR.64 yang memiliki 

lahan milik sendiri rata-rata seluas 0,17 ha, sedangkan yang dengan sistem bagi hasil 

(sakap) seluas 0,12 ha, dan yang menyewa lahan rata-rata seluas 0,14 ha. Demikian 

halnya  petani yang berusahatani varietas Barito yang memiliki lahan milik sendiri 

rata-rata seluas  0,28 ha,  sedangkan dengan sistim bagi hasil (sakap) seluas 0,14           

ha, dan yang menyewa lahan rata-rata seluas 0,23 ha, serta petani yang menanam padi 

Hibrida (Arize) yang mengusahakan lahan miliknya sendiri rata-rata 0,16 ha, yang 

dengan sistem bagi hasil rata-rata 0,13 ha dan yang menyewa rata-rata 0,21 ha. 

 

4.3. Biaya Produksi  Usahatani 

 Biaya produksi usahatani terdiri dari, biaya pembelian benih padi, biaya 

pembelian pupuk (Urea,SP36/TSP, KCL dan pupuk organik) serta biaya tenaga kerja. 

Untuk biaya tenaga kerja di Desa Kalibeji dibedakan antara tenaga kerja pria 

dan wanita. Tenaga kerja pria biasanya melakukan pekerjaan seperti pengolahan 

tanah dan penyemprotan, sedangkan tenaga kerja wanita biasanya hanya melakukan 

pekerjaan seperti menanam, dan menyiangi. Sedangkan untuk panen dilakukan oleh 
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pria dan wanita. Rata-rata biaya produksi dalam usahatani padi terlihat pada Tabel 

4.12. 

Tabel.4.12. Rata-rata Biaya Produksi  

No Jenis Varietas 
Ciherang IR.64 Barito Hibrida 

1. Saprodi Kg/ 
Ha Rp/ Ha Kg/ 

Ha Rp/ Ha Kg/ 
Ha Rp/ Ha Kg/ 

Ha Rp/ Ha 

a. bibit 30 180.000 35 210.000 38 228.000 16 720.000 
b. urea 215 258.000 245 294.000 150 180.000 300 360.000 
c. TSP 62 96.100 70 108.500 40 62.000 100 155.000 
d. organik  100 50.000 55 27.500 - - 500 250.000 

 Jumlah 307 584.100 350 640.000 228 470.000 416 1.485.000 
2. Tenaga Kerja Hok/ 

Ha Rp/ Ha Hok/ 
Ha Rp/ Ha Hok/ 

Ha Rp/ Ha Hok/ 
Ha Rp/ Ha 

a. mencangkul 48 720.000 62 930.000 60 900.000 50 750.000 
b. membajak 2 600.000 2 600.000 2 650.000 2 600.000 
c. persemaian 10 150.000 10 150.000 10 150.000 12 180.000 
d. menanam 30 360.000 32 384.000 30 360.000 35 420.000 
e. menyiang 20 240.000 22 264.000 20 240.000 20 240.000 
f. memupuk 8 120.000 8 120.000 10 150.000 8 120.000 
g. mengairi 10 150.000 10 150.000 10 150.000 8 120.000 

 Jumlah 128 2.340.000 146 2.598.000 142 2.600.000 135 2.430.000 
 Jumlah Total  2.924.000  3.238.000  3.070.000  3.915.000 
Sumber : Analisis Data Primer, 2010 

Keterangan : 

Harga pupuk dan bibit  : 

Benih padi Ciherang, IR.64 Rp  6.000,00/ kg 

Benih padi Barito   Rp  6.000,00/ kg 

Benih padi Hibrida  Rp 45.000,00/ kg 

Pupuk Urea   Rp  1.200,00/ kg 

Pupuk TSP/ SP 36  Rp  1.550,00/ kg 

Ongkos membajak dengan traktor    Rp 650.000,00- Rp 700.000,00/ Ha  

 

Pada tabel 4.12. dapat dilihat jumlah bibit rata-rata hampir sama kecuali untuk 

padi Hibrida hanya dibutuhkan benih 15-16 Kg per Ha, sebab jumlah bibit per lubang 

1-3 batang dan menggunakan sistem jajar legowo 3:1, sedangkan pada Ciherang, IR-

64 dan Barito jumlah bibit per lubang 3-5 batang dengan jarak tanam 22x20 cm. 

Jumlah biaya pupuk Urea, dan TSP yang paling tinggi terjadi pada usahatani varietas 

Hibrida. Hal ini sesuai dengan rekomendasi daerah yaitu dengan pemupukan 

berimbang dan dosis yang sudah ditentukan, apabila tidak memenuhi ketentuan yang 
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ada keunggulannya pada produksi tinggi tidak akan muncul, selain itu padi Hibrida 

juga membutuhkan pupuk organik yang lumayan banyak karena membutuhkan 

tingkat kesuburan atau kegemburan yang tinggi dibanding dengan varietas unggul 

yang lain yaitu Ciherang, IR-64 dan Barito. Padi varietas Barito bila diberi pupuk 

organik dan anorganik yang banyak menyebabkan tanaman rebah sehingga 

mengurangi produksi. 

Padi hibrida pada awal pertumbuhan membutuhkan air yang sangat banyak 

dibanding dengan Ciherang, IR-64 dan Barito, tetapi menjelang panen yaitu 15-20 

hari sebelum panen Hibrida tidak membutuhkan air yang banyak lagi karena 

menyebabkan pertumbuhan anakan baru. 

Dalam mengolah tanah pertanian seperti mencangkul, membajak, persemaian, 

menanam, menyiang, dan mengairi pada padi sawah varietas Ciherang, IR-64, Barito 

dan varietas Hibrida tidak sama terutama dalam biaya mencangkul. Sedangkan 

varietas Ciherang dan Hibrida tidak ada perbedaan hal ini disebabkan tingkat 

kesulitannya lebih kecil di banding  dengan IR.64 dan Barito yaitu sangat dekat 

dengan saluran air dan di lahan sawah tidak terdapat bebatuan yang mengganggu saat 

mencangkul. Pada lahan IR.64 dan Barito lokasinya jauh dari saluran air dan tingkat 

kesulitan lebih tinggi dalam memperbaiki pematang yaitu terdapat banyak bebatuan 

sehingga menambah biaya tenaga kerja, selain itu ada biaya menanam karena 

menggunakan sistem Jajar Legowo 3:1 dengan jarak tanam 22x22 cm, yang mana 

petani belum terbiasa sehingga membutuhkan perlakuan yang berbeda. 

Pada awal kegiatan pengolahan tanah, sebagian besar petani biasanya 

menggunakan Hand Traktor, sehingga tidak kesulitan dengan masalah tenaga kerja 

untuk membajak. Banyaknya hari atau orang kerja untuk mencangkul tergantung 

pada luas tanah yang dimiliki, semakin luas lahan yang dimiliki, akan semakin 

banyak jumlah hari yang dibutuhkan. Setelah ditraktor biasanya lahan dicangkul 

untuk meratakan tanah dan memperbaiki pematang sawah yang rusak. Tenaga kerja 

mencangkul biasanya menggunakan tenaga luar keluarga dengan upah sebesar 

Rp15.000,00 per hari. Rata-rata satu hektar membutuhkan tenaga kerja mencangkul 

sebanyak 48 orang selama 5 hari  sampai 62 orang selama 6 hari kerja. Tenaga kerja 
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untuk membajak sawah digunakan tenaga Hand Traktor dengan biaya sebesar Rp 

650.000,00-Rp 700.000,00 per Hektar tergantung tingkat kesulitan lahan, misalnya 

harus melewati sungai dan rata-rata diselesaikan 2 hari baik untuk Ciherang, IR-64, 

Barito maupun Hibrida. 

  Pada saat persemaian penggunaan tenaga kerja biasanya cukup dipenuhi oleh 

tenaga kerja dari dalam keluarga dan biasanya hanya dikerjakan oleh tenaga kerja 

pria dengan upah sebesar Rp15.000,00 per hari. Rata-rata satu hektar untuk usaha tani 

padi Ciherang, IR.64 dan Hibrida membutuhkan waktu 85 hari setelah tanam, kecuali 

varietas Barito 95 sampai 100 hari  setelah tanam.  Lama persemaian untuk varietas 

padi Ciherang, IR.64 dan Barito hanya 25 hari, kecuali untuk varietas Hibrida (Arize) 

umur persemaian rata-rata 15 sampai 20 hari hal ini disesuaikan dengan petunjuk 

budidaya padi Hibrida. 

Tenaga kerja penanaman padi dan menyiangi rumput biasanya dilakukan oleh 

wanita yang sebagian besar berasal dari luar keluarga dengan upah sebesar 

Rp12.000,00 per hari. Dalam menanam, petani Ciherang, IR-64, Barito dan Hibrida 

di daerah penelitian rata-rata membutuhkan waktu hampir sama yaitu 3 hari 10 orang 

per hektar, kecuali Hibrida 4 hari 10 orang karena memakai system jajar legowo. 

Pemupukan dan mengairi lahan dikerjakan oleh tenaga kerja pria dengan upah 

sebesar Rp15.000,00 per hari. Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali. Dalam satu 

hektar rata-rata membutuhkan waktu 2 hari 4 orang.. Untuk pengairan budidaya padi 

Ciherang, IR.64,Barito dan Hibrida ( Arize) rata-rata butuh waktu antara 80 hari 

sampai 90 hari dalam.  Penyemprotan terhadap hama dan penyakit jarang dilakukan 

atau insidentil bila dilihat ada gejala serangan, karena belum dianggap merugikan 

petani. 

Pada saat dilakukan penelitian ini pemanenan dilakukan dengan cara 

ditebaskan karena lebih praktis, sehingga biaya pemanenan tidak ada hal ini 

disebabkan untuk mengurangi biaya memanen serta pengangkutan. Bila petani ingin 

mengkonsumsi cukup mendatangi di penggilingan padi setempat untuk membeli 

beras secukupnya saja, dan selebihnya uang disimpan sebagian guna kebutuhan 
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sehari-hari, sebagian untuk membayar hutang pupuk serta sebagian lagi digunakan 

biaya usaha tani yang akan datang. 

Rata-rata biaya total tertinggi pada usaha tani varietas Hibrida karena harga 

benihnya yang tinggi dan hanya bisa digunakan sekali saja, serta penggunaan jumlah 

pupuk organik biayanya juga cukup banyak dibanding dengan Ciherang yang hanya 

menggunakan 100 kg per hektar, IR-64 55 kg per hektar, bahkan varietas Barito tidak 

menggunakan pupuk organik sama sekali. Sedangkan rata-rata total terendah terdapat 

pada varietas Ciherang karena paling sedikit jumlah penggunaan tenaga kerja selama 

proses produksi padi yaitu 48 HOK. 

 

4.4. Produktivitas Usaha Tani 

Produktivitas usaha tani padi sawah varietas Ciherang, IR-64, Barito dan 

Hibrida berupa gabah basah (Kg/ Ha) terlihat pada Tabel  4.13. 

 

Tabel 4.13. Rata-Rata Produktivitas (Kg/ Ha/ musim) 

No. Jenis Usaha Tani Produksi (Kg/ Ha) 

1. Ciherang 8.320 

2. IR-64 8.866 

3. Barito 7.708 

4. Hibrida 10.260 
Sumber: Analisis Data Primer, 2010 

 

Pada Tabel 4.13. menunjukkan produktivitas yang dihasilkan berupa gabah 

basah rata-rata produktivitas tertinggi dicapai pada usaha tani varietas padi Hibrida 

yaitu 10.260 Kg/ Ha, produktivitas Ciherang sebesar 8.320 Kg/ Ha, produktivitas IR-

64 sebesar 8.866 Kg/Ha dan produktivitas varietas Barito sebesar 7.708 Kg/ Ha, 

sehingga capaian produktivitas paling rendah terjadi pada usaha tani Barito. 
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4.5. Pendapatan Kotor 

Rata-rata hasil produksi yang dihasilkan akan sangat berpengaruh terhadap 

rata-rata penerimaan kotor yang akan diterima, artinya semakin tinggi jumlah produk 

yang dihasilkan akan menyebabkan semakin besarnya keuntungan kotor yang akan 

diterima. Rata-rata hasil produksi dan penerimaan kotor dapat dilihat pada Tabel 

4.14. 

 Tabel 4.14. Rata-rata Pendapatan Kotor (Rp/ Ha/ musim) 

No. 
Jenis 

Usahatani 

Rata-Rata Produksi 

(Kg/ Ha) 

Rata-Rata Harga Gabah 

(Rp/ Kg) 

Pendapatan Kotor 

(Rp/ Ha) 

1. Ciherang 8.320 2.500 20.800.000 

2. IR-64 8.866 2.476 21.952.216 

3. Barito 7.708 2.720 20.965.760 

4. Hibrida 10.260 2.430 24.931.800 

Sumber: Analisis Data Primer, 2010 

Tabel 4.14. menunjukkan bahwa masing-masing mempunyai harga jual yang 

berbeda. Rata-rata penerimaan kotor usaha tani varietas Hibrida (Arize) per hektar 

paling tinggi yaitu sebesar Rp 24.931.800,00, sebab rata-rata produktivitasnya juga 

lebih tinggi yakni 10.260 kg per Ha dengan harga rata-rata per kilo gram gabah basah 

Rp 2.430,00 sedangkan rata-rata penerimaan kotor usahatani varietas Ciherang 

menunjukkan paling rendah yaitu sebesar Rp 20.800.000,00 per Ha, karena rata-rata 

produktivitasnya sebesar 8.320 Kg per Ha, dengan harga per kilo gabah basah yaitu 

Rp 2.500,00. Walaupun secara produksi usahatani varietas Barito menunjukkan rata-

rata produktivitas paling rendah yaitu sebesar 7.708 Kg per Ha,  namun diimbangi 

dengan harga per kilo gabah basah yang paling tinggi yaitu Rp 2.720,00 sehingga 

penerimaan kotor Rp 20.965.760,00. 

 

4.6 Nilai Keuntungan 

Keuntungan bersih merupakan selisih antara pendapatan kotor dengan biaya 

produksi (biaya total). Rata-rata keuntungan responden dapat dilihat pada Tabel 4.15. 
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Tabel 4.15. Rata-rata Keuntungan bersih (Rp/ Ha/ musim) 

No. 
Jenis 

Usahatani 

Penerimaan Kotor 

(Rp/ Ha) 

Biaya Total 

(Rp/ Ha) 

Keuntungan Bersih 

(Rp/ Ha) 

1. Ciherang 20.800.000 2.924.100 17.875.900 

2. IR-64 21.952.216 3.238.000 18.714.216 

3. Barito 20.965.760 3.070.000 17.895.760 

4. Hibrida 24.931.800 3.915.000 21.016.800 

 Sumber: Analisis Data Primer, 2010 

Tabel 4.15. menunjukkan bahwa rata-rata keuntugnan bersih pada varietas 

Hibrida (Arize) per hektar lebih tinggi yaitu sebesar Rp 21.016.800,00 per Ha, bila 

dibandingkan dengan varietas padi Ciherang sebesar Rp 17.875.900,00 per  Ha, IR-

64 sebesar Rp18.714.216,00, dan Barito sebesar Rp 17.895.760,00 per Ha. Hal ini 

dikarenakan usahatani varietas padi Hibrida (Arize) mencapai penerimaan kotor yang 

tinggi, walaupun demikian petani responden tidak menyukai varietas padi Hibrida 

kerena harga benihnya mahal dan hanya bisa dipakai sekali tanam saja, juga 

rendemen dari gabah kering giling menjadi beras ada perbedaan selisih sebesar 5% di 

banding dengan varietas Ciherang, IR-64 dan Barito, ini karena sekam atau kulit padi 

varietas Hibrida Arize  lebih tebal dan para penebaspun tidak menyukainya. 

 

4.7. Alasan Petani dalam Menerapkan Teknologi Benih Unggul 

Alasan atau pertimbangan yang diambil oleh petani dalam menanam padi 

unggul terutama varietas Ciherang, IR-64, Barito, dan Hibrida dapat digolongkan 

menjadi alasan Ekonomi, alasan teknis, dan alasan Sosial Budaya. 

 

4.7.1. Alasan Ekonomi 

Alasan ekonomi yang dipertimbangkan juga ada bermacam-macam, antara 

lain modal yang dibutuhkan rendah atau tinggi, produksi yang dihasilkan rendah atau 

ringgi, lebih menguntungkan atau rugi, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih hemat 

atau biaya produksi lebih hemat. 
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Tabel 4.16. Distribusi Responden Berdasar Alasan Ekonomi 

No. Alasan Usaha Tani Padi 
Ciherang % IR-64 % Barito % Hibrida % 

1. Modal Rendah - - - - 4 40 - - 
2. Produksi Tinggi 17 68 14 56 - - 7 70 
3. Lebih Untung 8 32 11 44 1 10 3 30 
4. Tenaga Kerja Lebih hemat - 0 - 0 - 0 - 0 
5. Biaya Produksi hemat - 0 - 0 5 50 - 0 

Jumlah 25 100 25 100 10 100 10 100 
Sumber: Analisis Data Primer, 2010 

Dari Tabel 4.16. rata-rata yang mempengaruhi petani dalam mengambil 

keputusan dari aspek ekonomi karena produksi yang dihasilkan tinggi sebanyak 7 

orang (70%) untuk varietas Hibrida, 17 orang (68%) varietas Ciherang dan varietas 

IR-64 sebanyak 14 orang (56%). Sedangkan varietas Barito sebanyak 5 orang (50%) 

memilih karena biaya produksi hemat.  

 

4.7.2. Alasan Teknis 

Alasan teknis yang ditanyakan pada petani dalam pengambilan keputusan 

yaitu kecocokan varietas padi yang akan ditanam dengan kondisi lahan persawahan di 

desa, kelancaran saluran irigasinya, kualitas padi yang dihasilkan, resiko dalam 

menanam padi, atau kemudahan budidaya padi. 

 

Tabel 4.17. Distribusi Responden Berdasar Alasan Teknis 

No
. 

Alasan 
Usaha Tani Padi 

Ciherang % IR-64 % Barito % Hibrida % 

1. Sesuai dengan kondisi lahan - - - - - - 7 70 
2. Sesuai dengan kondisi irigasi 6 24 3 12 - - 3 30 
3. Kualitas padi baik - - - - 6 60 - - 
4. Resiko kecil - - - - - - - - 
5. Budidaya lebih mudah 19 76 22 88 4 40 - - 

Jumlah 25 100 25 100 10 100 10 100 

Sumber: Analisis Data Primer, 2010 

Pada Tabel 4.17. rata-rata yang mempengaaruhi alasan teknis yang diambil 

oleh responden karena budidaya lebih mudah adalah varietas IR-64 sebanyak 22 
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orang (88%), varietas Ciherang 19 orang (76%). Memilih varietas Barito sebanyak 6 

orang (60%) karena kualitas padi baik, dan memilih varietas Hibrida Arize karena 

sesuai dengan kondisi lahan sebanyak 7 orang (70%). Hal ini disebabkan  karena 

tingkat pendidikan petani mayoritas tamatan SMU atau sederajad  sehingga mereka 

lebih memilih cara bertani yang praktis contohnya memilih varietas yang berumur 

pendek, produksi tinggi dan harga jual yang menjanjikan. 

 

4.7.3. Alasan Sosial Budaya 

Alasan sosial budaya yang mempengaruhi petani dalam pengambilan 

keputusan adalah adat dan kebiasaan di daerah lingkungannya. Yang dimaksud 

adalah suatu peraturan yang telah dibuat oleh nenek moyang yang sudah 

dilaksanakan dan dipatuhi turun temurun. Sedangkan yang dimaksud kebiasaan 

adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. 

 

Tabel 4.18. Distribusi Responden Berdasar Alasan Sosial Budaya 

No. Alasan 
Usaha Tani Padi 

Ciherang % IR-64 % Barito % Hibrida % 

1. Adat 3 12 - - 1 10 - - 

2. Kebiasaan 22 88 25 100 9 90 10 100 

 Jumlah 25 100 25 100 10 100 10 100 

Sumber: Analisis Data Primer, 2010 

Pada tabel 4.18. alasan sosial budaya yang paling dipertimbangkan oleh petani 

dalam memilih varietas padi Ciherang sebanyak 22 orang (88%), IR-64 sebanyak 25 

orang (100%), Barito 9 orang (90%) dan varietas Hibrida 10 orang (100%) adalah 

karena faktor kebiasaan. 

Mayoritas petani biasa mendapatkan informasi tentang pengetahuan hal 

ikhwal pertanian baik masalah budiadaya padi, pembenihan, maupun tentang 

teknologi pertanian yang terbaru hingga masalah pemasaran hasil. 

Sebagian besar petani yang mengusahakan tanaman padi Hibrida khususnya 

varietas Arize memperoleh informasi yang berasal  dari  Penyuluh Pertanian (PPL) 
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atau petugas pertanian yang lain,  karena padi Hibrida merupakan program 

pemerintah dalam percepatan teknologi benih dimana petani diberi bantuan berupa 

benih padi Hibrida dan pupuk secara penuh dengan metode Sekolah Lapang yang 

didampingi oleh penyuluh pertanian. Sedangkan responden yang mendapat informasi 

dari teman-teman sesama petani (komunitas petani) adalah petani yang menanam 

varietas Ciherang, IR-64, dan Barito yang paling tinggi, hal ini disebabkan karena 

mereka lebih melihat langsung pengalaman keberhasilan temannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




