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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum 

 

4.1.1. Letak Geografis Desa Beji Lor 

Desa Beji Lor merupakan salah satu desa di Kecamatan Suruh, Kabupaten 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terletak pada ketinggian 700 mdpl 

dengan Suhu rata rata di desa ini adalah 21
0
C. 

Secara administratif, Desa Beji Lor mempunyai batas-batas wilayah sebagai 

berikut : 

- Sebelah Utara : Desa Kebowan, Kecamatan Suruh 

- Sebelah Selatan : Desa Kemetul, Kecamatan Susukan 

- Sebelah Timur : Desa Dersansari, Kecamatan Suruh 

- Sebelah Barat : Desa Kebowan, Kecamatan Suruh 

 

4.1.2. Keadaan Penduduk Desa Beji Lor 

Desa Beji Lor mempunyai jumlah penduduk 2487 jiwa dengan 811 KK 

dimana 270 KK merupakan keluarga petani. Selain sebagai petani mata 

pencaharian penduduk desa ini cukup beragam yaitu sebagai PNS, TNI, 

pensiunan, pengusaha, buruh industri, peternak, dan jasa.  

 

4.1.3. Keadaan Pertanian Desa Beji Lor 

Sebagai salah satu sentra produsen padi di Kecamatan Suruh, 39,7%  luas 

wilayah Desa Beji Lor merupakan areal persawahan, dimana areal persawahan ini 

dibedakan dalam dua jenis, yaitu sawah irigasi setengah teknis dan sawah tadah 

hujan dengan luas wilayahnya masing-masing 92 ha dan 13 ha.  Sedangkan 60,3% 

atau sekitar 159,48 ha lainnya merupakan pemukiman, perkebunan, tegalan, 

pemakaman, perkantoran, jalan dan lain-lain.  

Untuk tanaman pangan, tanaman padi merupakan satu-satunya komoditas 

yang diusahakan oleh warga. Sedangkan untuk jenis tanaman perkebunan ada 

kelapa, cengkeh dan kopi. Selain itu juga diusahakan tanaman buah-buahan 

berupa alpukat, rambutan, salak, dan pisang.  
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4.1.3.1. Jenis Kegiatan dalam Usahatani Padi 

Kegiatan usahatani padi sawah di Desa Beji Lor terdiri dari beberapa 

tahapan utama, yaitu penyemaian, pengolahan lahan, penanaman, perawatan, 

pemanenan dan penanganan pasca panen.  

a. Penyemaian  

Kegiatan penyemaian dimulai dari pengolahan sebagian kecil lahan sebagai lahan 

pinihan. Kegiatan ini meliputi pencangkulan. Selanjutnya dilakukan perataan atau 

petani biasa menyebutnya dengan ngleler. Setelah perataan ini sebagian petani 

langsung menebar benih, namun ada pula sebagian yang memberi abu sebagai 

pupuk dasar. Kurang lebih 25 hari setelah penebaran benih, bibit siap didaud 

(dicabut) kemudian ditanam pada lahan yang telah dipersiapkan.  

b. Pengolahan Lahan 

Sebelum siap ditanami bibit, lahan harus terlebih dahulu diolah. Pengolahan lahan 

bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah agar sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Kegiatan pengolahan ini meliputi pencangkulan, ngluku (membajak dengan tujuan 

membalik tanah), nggaru (membajak dengan tujuan menghancurkan agregat 

tanah), dan perataan.  

c. Penanaman  

Tanah yang telah diolah siap ditanami. Penanaman dilakukan menggunakan alat 

yang terbuat dari sebilah bambu yang diberi paku sebagai penanda jarak.  Jarak 

tanam padi kurang lebih  23 x 23 cm. 

d. Perawatan  

Perawatan tanaman terdiri dari penyiangan, pemupukan dan pengaplikasian 

pestisida. Penyiangan pertama dilakukan kurang lebih umur 25 hari setelah tanam. 

Untuk penyiangan lanjutan dilakukan pada umur 50 hari setelah tanam. Kegiatan 

setelah penyiangan adalah pemupukan. Pupuk utama yang digunakan petani 

adalah Urea. Sebagai pelengkap juga digunakan SP-36, Phonska dan Neo 

Kristalon. Selain penyiangan dan pemupukan kegiatan lain adalah pengendalian 

hama penyakit. Jenis pestisida yang digunakan petani responden adalah berupa 

insektisida dan herbisida dengan berbagai macam nama dagang.  
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e. Pemanenan 

Pemanenan padi di Desa Beji Lor umumnya dilakukan dengan memanfatkan 

tenaga luar yang upahnya diberikan bukan berupa uang namun berupa upah 

natura. Penduduk sekitar menyebutnya dengan bawon. Jumlah upah natura ini 

adalah 10% dari hasil panen padi tersebut. 

f.  Penanganan Pasca Panen 

Kegiatan lanjutan setelah pemanenan adalah penanganan pasca panen. Padi yang 

telah dipanen kemudian diangkut ke rumah dan dilakukan penjemuran. Lama 

Penjemuran ini sangat tergantung pada cuaca. Setelah kadar air gabah mencapai 

15% gabah siap untuk digiling untuk kemudian dikonsumsi dan atau dijual. 

Sedang sisanya dapat disimpan dalam bentuk gabah kering. 

 

4.2. Karakteristik Petani Responden 

Petani responden adalah petani yang melakukan kegiatan usahatani padi 

sawah dengan jumlah responden 45 petani. Karakteristik petani responden 

mengarah pada hasil penarikan mengenai harga benih, harga pupuk Urea, upah 

tenaga kerja, harga output, pendidikan formal petani dan umur petani. 

 

4.2.1. Harga Benih 

Jenis padi yang biasa ditanam petani padi sawah di desa penelitian adalah 

IR 64, Umbul dan Mentik Wangi. 46,7% dari petani sampel menyimpan hasil 

panennya dengan perlakuan khusus untuk selanjutnya dijadikan benih kembali. 

60% dari petani sampel membeli benih kemasan di toko pertanian atau kelompok 

tani. 6,7% dari petani sampel menggunakan keduanya. Kelompok tani di sini 

dipercaya sebagai pengecer sarana produksi pertanian bagi anggotanya. Harga 

benih kemasan dibeli petani dengan harga sekitar Rp 50.000,- per 5 kilogram, 

sedangkan untuk benih yang dibuat sendiri, petani merupiahkannya dengan harga 

sekitar Rp 5.000,- per kilogram. 

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata total harga benih yang diterima petani 

Rp 8.235,25. Besarnya rata-rata harga benih secara umum menunjukkan semakin 

tinggi harga benih, rata-rata keuntungan yang diterima petani juga meningkat. 



16 
 

 
 

Tabel 4.1 Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Harga Benih dan Keuntungan 

Tingkat Keuntungan 

(Rp/UT) 

Jumlah Sampel Rata-Rata 

Keuntungan 

(Rp/UT) 

Rata-Rata Harga 

Benih 

(Rp/kg) Orang % 

                   <    500.000 9 20 362.614 7.333 

      500.001  -  1.250.000 19 42,22 907.813 7.821 

   1.250.001  -  2.000.000 12 26,67 1.469.685 7.767 

   2.000.000  > 5 11,11 2.116.510 10.000 

Jumlah  45 100,00      1.214.155,5     8.230,25 

Sumber: analisis data primer 

 

4.2.2. Harga Pupuk Urea 

Sebagai penunjang pertumbuhan tanaman secara optimal dan peningkatan 

produksi, pupuk merupakan sarana produski yang tidak bisa ditinggalkan. Pupuk 

yang biasa digunakan petani padi di desa Beji Lor adalah Urea, SP-36 dan 

Phonska. Untuk kepentingan analisis hanya Urea yang dijadikan variabel, karena 

tidak semua petani sampel  menggunakan pupuk SP-36 dan atau Phonska, tetapi 

untuk menghitung variabel keuntungan (Y), kedua pupuk ini tetap diperhitungkan. 

Untuk memperoleh pupuk kimia Urea, biasanya petani membeli pada 

kelompok tani atau toko pertanian terdekat. Harga beli pupuk Urea berkisar       

Rp 95.000,- s/d Rp 115.000,- per sak (50 kg).  

Tabel 4.2 Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Harga Pupuk Urea dan 

Keuntungan 

Tingkat Keuntungan 

(Rp/UT) 

Jumlah Sampel Rata-Rata 

Keuntungan 

(Rp/UT) 

Rata-Rata Harga 

Urea 

(Rp/kg) orang % 

                   <    500.000 9 20 362.614 2.033 

      500.001  -  1.250.000 19 42,22 907.813 2.032 

   1.250.001  -  2.000.000 12 26,67 1.469.685 2.000 

   2.000.000  > 5 11,11 2.116.510 1.920 

jumlah 45 100,00        1.214.155,5 7.985 

Sumber : analisis data primer 

Pada tabel 4.2, dapat terlihat pola yang teratur antara rata-rata harga Urea 

dengan rata-rata keuntungan. Semakin rendah rata-rata harga Urea, rata-rata 

keuntugnan makin meningkat.  
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4.2.3. Upah Tenaga Kerja  

Dalam rangka mencukupi tenaga kerja untuk usahataninya, umumnya petani 

mengutamakan tenaga kerja dalam keluarga. Tenaga kerja dalam keluarga ini 

meliputi petani suami/istri dan anak-anaknya. Sedangkan bila tenaga kerja dalam 

keluarga ini tidak dapat memenuhi maka digunakan tenaga kerja luar keluarga. 

Tenaga kerja luar ini dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja pria (TKP) dan 

tenaga kerja wanita (TKW). Upah dari tenaga kerja ini pun berbeda. Umumnya 

petani mengupah tenaga kerja wanita Rp 30.000,- dan Rp 40.000,-  untuk tenaga 

kerja pria per satu hari orang kerja (HOK). Upah ini belum termasuk biaya 

konsumsi. Satu  hari orang kerja (HOK) bekerja selama 8 jam dan istirahat 1 jam. 

Upah tenaga kerja dihitung dengan memperhitungkan pula biaya konsumsi untuk 

setiap tenaga kerja.  

Perhitungan upah tenaga kerja tidak memperhatikan konversi TKW ke TKP, 

karena upah yang diberikan untuk TKW dan TKP sudah berbeda. Pekerjaan yang 

diberikan untuk TKW dan TKP pun berbeda. Untuk kegiatan penanaman, dan 

penyiangan petani mempekerjakan TKW. Sedang untuk kegiatan lain seperti 

pengolahan lahan, pemupukan, pengaplikasian pestisida dan pemanenan petani 

memperkerjakan TKP. 

Kegiatan-kegiatan usahatani yang diperhitungkan untuk menghitung 

variabel upah adalah kegiatan-kegiatan yang menggunakan tenaga kerja upahan 

harian, seperti pencangkulan, penanaman dan perawatan. Sedangkan kegiatan 

seperti pembajakan sawah dan pemanenan tidak diperhitungkan karena sistem 

upahnya menggunakan borongan untuk pembajakan dan upah natura untuk 

pemanenan. Namun untuk menghitung variabel keuntungan (Y), kegiatan-

kegiatan tersebut tetap diperhitungkan.  

Pada tabel 4.3 dapat terlihat hubungan antara rata-rata upah tenaga kerja 

dengan rata-rata keuntungan tidak menunjukkan pola teratur. Seperti pada rata-

rata upah Rp 57.569,-, rata-rata keuntungannya Rp 362.614,- , ketika rata-rata 

upah menurun menjadi Rp 57.335,-, rata-rata keuntungan meningkat menjadi   Rp 

907.813-,. Namun, ketika rata-rata upah kembali naik menjadi Rp 57.882,-, rata-

rata keuntungan juga ikut meningkat menjadi Rp 1.469.685,-. 
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Tabel 4.3 Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Upah dan Keuntungan 

Tingkat Keuntungan 

(Rp/UT) 

Jumlah Sampel 
Rata-Rata 

Keuntungan 

(Rp/UT) 

Rata-Rata Upah 

Tenaga Kerja 

(Rp/HOK) orang % 

                 <    500.000 9 20 362.614 57.569 

      500.001 -  1.250.000 19 42,22 907.813 57.335 

   1.250.001 -  2.000.000 12 26,67 1.469.685 57.882 

   2.000.000 > 5 11,11 2.116.510 55.700 

Jumlah 45 100,00        1.214.155,5    57.121,5 

Sumber : analisis data primer 

 

4.2.4. Harga Output 

Harga output yang dimaksud di sini adalah harga jual beras pada tingkat 

petani. Penggunaan harga jual beras sebagai variabel ini dikarenakan keadaan 

sesungguhnya di lapangan sebagian besar petani menjual produknya dalam bentuk 

beras. Harga jual beras yang diterima petani berbeda-beda tergantung varietas 

yang ditanam. Untuk varietas Umbul harga jual beras ditingkat petani pada saat 

penelitian dilakukan berkisar pada angka kurang lebih Rp 7.000,-, untuk IR64 

kurang lebih Rp 7.250,- dan Mentik Wangi Rp 8.300,- per kilogram. Rata-rata 

petani di desa penelitian tidak menjual sekaligus hasil produksinya, melainkan 

dijual ketika mereka membutuhkan modal untuk kegiatan usahatani berikutnya 

atau untuk kebutuhan lain. Selain itu sebagian kecil produksi juga digunakan 

untuk kebutuhan konsumsi makanan pokok sehari-hari. Petani biasa menjual 

berasnya pada pedagang yang ada pada penggilingan padi terdekat. Untuk 

kepentingan analisis, diasumsikan petani menjual secara bersamaan semua hasil 

produksinya dengan harga sesuai dengan harga yang telah diterima petani pada 

penjualan pertama pada musim panen April 2014.  

Tabel 4.4 Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Harga Output dan Keuntungan 

Tingkat Keuntungan 

(Rp/UT) 

Jumlah Sampel Rata-Rata 

Keuntungan 

(Rp/UT) 

Rata-Rata Harga 

Output 

(Rp/kg) orang % 

                    <    500.000 9 20 362.614 7.128 

       500.001  -  1.250.000 19 42,22 907.813 7.158 

    1.250.001  -  2.000.000 12 26,67 1.469.685 7.341 

    2.000.000  > 5 11,11 2.116.510 7.430 

Jumlah 45 100,00        1.214.155,5      7.264,25 

Sumber : analisis data primer 
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Pada tabel 4.4 terlihat besarnya rata-rata harga output menunjukkan 

hubungan yang teratur dengan rata-rat keuntungan. Semakin meningkat rata-rata 

harga output akan diikuti dengan semakin meningkatnya rata-rata keuntungan.  

 

4.2.5. Pendidikan Petani 

Tabel 4.5 Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Pendidikan Petani dan 

Keuntungan 

Tingkat Keuntungan 

(Rp/UT) 

Jumlah Sampel 
Rata-Rata 

Keuntungan 

(Rp/UT) 

Rata-rata 

Pendidikan Petani 

(Tahun) orang % 

                   <    500.000 9 20 362.614 3 

      500.001  -  1.250.000 19 42,22 907.813 5 

   1.250.001  -  2.000.000 12 26,67 1.469.685 7 

   2.000.000  > 5 11,11 2.116.510 7 

Jumlah 45 100,00        1.214.155,5    5,5 

Sumber : analisis data primer 

Dengan melihat tabel 4.5 total rata-rata tingkat pendidikan petani sampel 

adalah 5,5 tahun. Hal ini berarti petani di desa penelitian masih memiliki tingkat 

pendidikan rendah, yaitu hanya setingkat sekolah dasar (SD). Pola yang tampak 

dari tabel menunjukkan hubungan yang teratur antara rata-rata pendidikan dengan 

rata-rata keuntungan. Semakin tinggi rata-rata pendidikan formal petani semakin 

tinggi pula rata-rata keuntungan yang diperoleh petani. 

 

4.2.6. Umur Petani 

Tabel 4.6 Distribusi Petani Sampel Berdasarkan Umur Petani dan Keuntungan 

Tingkat Keuntungan 

(Rp/UT) 

Jumlah Sampel Rata-Rata 

Keuntungan 

(Rp/UT) 

Rata-Rata Umur 

Petani 

(Tahun) orang % 

                    <   500.000 9 20 362.614 65 

      500.001  -  1.250.000 19 42,22 907.813 52 

   1.250.001  -  2.000.000 12 26,67 1.469.685 52 

   2.000.000  < 5 11,11 2.116.510 52 

Jumlah 45 100,00         1.214.155,5      55,25 

Sumber : analisis data primer 

Dari data yang diperoleh, umur petani responden berada pada rentang 41-85 

tahun dengan total rata-rata umur petani sampel 55,25 tahun. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa rata-rata petani sudah mendekati usia tidak produktif. 

Kurangnya petani padi yang berusia produktif diduga disebabkan karena 
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kurangnya minat untuk bertani. Selain itu karena keterbatasan kepemilikan lahan 

menyebabkan pemuda kurang memiliki kesempatan untuk mencoba dan atau 

belajar berusahatani dan jika pada tahap belajar harus memulai dengan 

menggunakan lahan sakapan resiko yang diambil terlalu tinggi. Melihat dari tabel 

4.6 tidak ada pola hubungan antara rata-rata umur petani dengan rata-rata 

keuntungan. 

 

4.3. Hasil Komputasi 

Setelah melewati tahap-tahap analisis data berupa tabulasi data (Lampiran 

2), transformasi data dalam bentuk logaritma natural (ln) (Lampiran 3) dan uji 

asumsi klasik (Lampiran 5) selanjutnya dilakukan pengujian regresi linear 

berganda (Lampiran 6). Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

keuntungan usahatani padi sawah di daerah penelitian dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keuntungan 

Usahatani Padi Sawah di Desa Beji Lor 

No Variabel bebas 
Koefisien 

regresi 

T 

Hitung 

T tabel 

α/2 
Signifikansi Keterangan 

1 Harga benih (X1) 0,092 0,351 2,024 0,728 
Tidak 

signifikan 

2 Harga Urea (X2)  -5,845 -4,058 2,024   0,000* Signifikan 

3 
Upah Tenaga kerja 

(X3) 
0,703 0,546 2,024 0,589 

Tidak 

signifikan 

4 Harga Output (X4) 4,734 2,110 2,024   0,042* Signifikan 

5 
Pendidikan Formal 

Petani (X5) 
0.102 0,654 2,024 5,017 

Tidak 

signifikan 

6 Umur Petani (X6) -1,877 3,173 2,024   0,003* Signifikan 

Konstanta 

R
2
 

R 

Fhitung 

Ftabel 

: 14,917 

: 0,527 

: 0,726 

: 7,069 

: 2,349 

  

Sumber : analisis data primer 

Keterangan : * berpengaruh nyata pada selang kepercayaan 90% 

 



21 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh fungsi keuntungan usahatani padi sebagai 

berikut: 

                                                                         

Koefisisen determinasi R
2
 menunjukkan angka 0,527, hal ini berarti  52,7% 

keuntungan usahatani padi sawah dapat dijelaskan oleh variabel bebas harga 

benih, harga urea, upah tenaga kerja, harga output, pendidikan formal dan umur 

petani. Sedangkan 47,3% lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Nilai R menunjukkan kuatnya hubungan antara keuntungan dengan variabel 

bebas bebas harga benih, harga urea, upah tenaga kerja, harga output dan 

pengalaman berusahatani, yaitu sebesar 72,6%. 

Pengaruh variabel bebas secara serempak terhadap variabel tak bebas dapat 

diketahui dengan menggunakan uji F dengan taraf signifikansi 0,1. Dari hasil 

komputasi, diperoleh nilai Fhitung sebesar 7,069, dimana angka ini lebih besar dari 

nilai Ftabel ,yaitu sebesar 2,349. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas, yaitu harga benih (X1), harga pupuk Urea (X2), upah tenaga kerja 

(X3), harga output (X4), pendidikan formal (X5) dan umur petani (X6) secara 

serempak berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani padi sawah di Desa 

Beji Lor.  

Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas 

digunakan uji t. Beradasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa harga pupuk Urea 

(X2), harga output (X4) dan umur petani (X6) mempunyai pengaruh nyata terhadap 

keuntungan usahatani padi sawah karena nilai thitung dari kedua variabel bebas 

tersebut lebih besar dari nilai ttabel, yaitu masing-masing -4,058, 2,110 dan 3,173 

dimana niliai ttabel adalah 2,024. Variabel lain, yaitu harga benih (X1), upah tenaga 

kerja (X3) dan pendidikan formal petani (X6) tidak berpengaruh  nyata terhadap 

keuntungan usahatani padi karena nilai thitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai 

ttabel. 
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4.4. Pembahasan 

 

4.4.1. Pengaruh Harga Input (Faktor Produksi) terhadap Keuntungan 

Usahatani Padi Sawah (Y) 

 

4.4.1.1. Pengaruh Harga Benih (X1) terhadap Keuntungan Usahatani Padi 

Sawah (Y) 

Berdasarkan analisis uji t pada tabel 4.7, diperoleh nilai thitung  variabel harga 

benih adalah 0,092. Angka ini lebih kecil dibandingkan nilai ttabel (α=0,1) sebesar 

2,024. Hal ini menunjukkan variabel harga benih tidak berpengaruh nyata 

terhadap keuntungan usahatani padi sawah.  

Dalam perolehan benih petani biasa membeli benih kemasan pada kelompok 

tani atau toko pertanian terdekat dengan harga kurang lebih Rp 50.000,- per pak 

dengan berat bersih 5 kilogram. Namun untuk menekan biaya sebagian petani 

(46,67%) membuat benih sendiri dengan memperlakukan sebagian kecil hasil 

panennya secara khusus untuk selanjutnya dijadikan benih kembali yang 

diestimasikan oleh petani seharga kurang lebih Rp 5.000,- per kilogram. Dengan 

cara ini petani bisa menghemat biaya benih sebesar 50% apabila menggunakan 

benih buatan sendiri. Ketika harga benih meningkat, petani bisa beralih ke benih 

buatan sendiri, sehingga biaya relatif tetap dan keuntungan tidak menurun. Hal 

inilah yang menyebabkan harga benih menjadi tidak signifikan terhadap 

keuntungan. Penelitian yang dilakukan Muzdalifah, Masyuri dan Suryantini 

(2012) juga menemukan hal yang sama, bahwa harga benih tidak berpengaruh 

nyata terhadap pendapatan. 

 

4.4.1.2. Pengaruh Harga Pupuk Urea (X2) terhadap Keuntungan Usahatani 

Padi Sawah (Y) 

Variabel harga pupuk Urea (X2) berpengaruh  nyata terhadap keuntungan 

usahatani karena thitung = -5,845 lebih besar dari ttabel = 2,015 pada taraf 

kepercayaan 90%.  

Pupuk Urea merupakan pupuk utama yang dipakai petani padi sawah di 

desa Beji Lor. Bagi mereka tidak ada pupuk subtitusi untuk pupuk ini, yang ada 

hanya pupuk komplementer, yaitu SP-36 dan Phonska dan itupun tidak semua 

petani menggunakannya, sehingga jika harga Urea meningkat akan memberatkan 
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petani. Kenaikan harga Urea akan diikuti dengan peningkatan biaya produksi dan 

imbasnya adalah penurunan angka keuntungan. Terbukti dari nilai koefisien 

regresi -5,845 yang bertanda negatif menandakan variabel harga pupuk Urea 

berbanding terbalik dengan keuntungan usahatani padi sawah. Apabila harga Urea 

naik 1% akan menurunkan keuntungan petani sebesar 5,845%. Hasil ini sesuai 

dengan peneletian yang dilakukan Muzdalifah, Masyuri dan Suryantini (2012) 

yang menyatakan bahwa harga urea berpengaruh nyata terhadap pendapatan 

petani pada tingkat kepercayaan 99% dengan nilai koefisien regresi bertanda 

negatif. Peningkatan harga Urea akan diikuti oleh menurunnya pendapatan petani. 

Sependapat dengan ini, Mudakir (2011) juga menyimpulkan bahwa harga Urea 

merupakan salah satu variabel independen yang signifikan terhadap keuntungan 

usahatani padi pada musim kemarau dengan nilai koefisien regresi yang negatif.  

 

4.4.1.3. Pengaruh Upah Tenaga Kerja (X3) terhadap Keuntungan Usahatani 

Padi Sawah (Y) 

Hasil komputasi menunjukkan bahwa thitung upah tenaga kerja  sebesar 0,546 

yang lebih rendah dari ttabel sebesar 2,024. Hal ini menunjukkan bahwa upah 

tenaga kerja tidak berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani padi. 

Sependapat dengan ini Muzdalifah, Masyuri dan Suryantini (2012) dalam 

penelitiannya memperoleh hasil bahwa harga tenaga kerja tidak berpengaruh 

nyata terhadap pendapatan usahatani padi di Kabutpaten Banjar. 

Upah tenaga kerja yang cenderung homogen pada setiap tingkat keuntungan 

petani menyebabkan variabel ini menjadi tidak signifikan, dimana rentang upah 

tenaga kerja pada tiap responden sama pada tingkat keuntungan yang berbeda. 

Seperti yang telah dijelaskan pada hasil penelitian, upah TKW Rp 30.000,- dan 

TKP Rp 40.000,- untuk satu hari kerja (8 jam kerja). Angka ini merupakan upah 

pokok, namun pada kenyataannya petani mengeluarkan biaya tambahan berupa 

biaya konsumsi. Biaya konsumsi ini biasanya terdiri makanan besar, minuman, 

dan rokok. Dari hasil olah data diperoleh rentang upah tenaga kerja ke 45 sampel 

adalah Rp 49.725,- per HOK s/d Rp 62.677,- per HOK. Rentang ini menjadi 

cukup jauh karena perhitungan variabel upah tenga kerja tidak membedakan 

pekerja wanita dan pria dan konsumsi yang diberikan. Untuk kegiatan yang 
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dilakukan mulai setengah hari kerja akan memperoleh konsumsi, maka jika 

semakin banyak petani yang menggunakan tenaga kerja yang bekerja hanya 

setengah hari, rata-rata biaya yang diperoleh juga semakin tinggi. Padahal untuk 

penghitungan variabel keuntungan biaya upah bukan merupakan upah dikalikan 

dengan jumlah tenaga kerja, melainkan keadaan yang sebenarnya yang dilakukan 

petani. Upah tenaga kerja merupakan penjumlahan upah pokok dengan biaya 

konsumsi dibagi dengan jumlah jam kerja dikali 8 jam dari seluruh kegiatan yang 

membutuhkan tenaga kerja upahan. 

Variabel upah tenaga kerja ini menjadi tidak signifikan juga dikarenakan 

penggunaan input tenaga kerja optimal tiap petani berbeda-beda dimana banyak 

petani yang belum mampu mencapai penggunaan input tenaga kerja yang optimal 

akibat dari mengalami keterbatasan tenaga kerja luar keluarga. Tenaga kerja yang 

digunakan petani padi sawah di Desa Beji Lor diutamakan adalah tenaga kerja 

dalam keluarga. Selain untuk menghemat biaya pengeluaran, hal ini juga 

dilakukan karena saat musim usahatani tiba petani kesulitan dalam mencari tenaga 

kerja luar keluarga sehingga hanya dapat memaksimalkan tenaga kerja dalam 

keluarga saja. Bahkan jika tenaga kerja dalam keluarga benar-benar tidak 

mencukupi, mereka harus mengantri dengan petani lain untuk mendapatkan 

tenaga kerja luar keluarga. Padahal kualitas tenaga kerja dalam keluarga setiap 

petani berbeda-beda. Ada petani yang punya prestasi kerja rendah dan adapula 

yang punya prestasi kerja tinggi.  

 

4.4.2. Pengaruh Harga Output (X4) terhadap Keuntungan Usahatani Padi 

Sawah (Y) 

Harga merupakan salah satu perangsang petani meningkatkan 

produktivitasnya. Nilai thitung harga output (2,110) yang lebih tinggi dari ttabel 

(2,024) menunjukkan adanya pengaruh nyata harga output terhadap keuntungan. 

Dengan meningkatnya harga beras ditingkat petani, penerimaan yang diperoleh 

petani akan mengalami peningkatan pula, sehingga berdampak terhadap 

keuntungan usahatani padi sawah. Bertentangan dengan ini, penelitian yang 

dilakukan Saihani (2011), bahwa harga tidak berpengaruh terhadap pendapatan. 

Menurut penafsiran petani setiap terjadi kenaikan harga jual padi maka 
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pendapatan mereka menjadi meningkat juga. Padahal dalam tiap penyelenggaraan 

usahatani ada kemungkinan terjadi kenaikan biaya-biaya yang tidak 

diperhitungkan oleh petani. Dari segi inilah yang menyebabkan kenaikan harga 

tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan. 

Seperti dijelaskan pada sub bab karakteristik responden, hasil produksi 

petani tidak dijual secara sekaligus, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan 

petani, sehingga kenaikan harga jual beras ditingkat petani akan mendorong 

petani untuk segera menjual produknya dengan tujuan memperoleh kenaikan 

keuntungan. Nilai koefisien regresi yang menunjukkan angka 4,734 dapat 

diartikan bahwa perubahan harga output sebesar 1% akan menyebabkan 

perubahan keuntungan sebesar 4,734%.  

 

4.4.3. Pengaruh Pendidikan Formal Petani (X5) terhadap Keuntungan 

Usahatani Padi Sawah (Y) 

Nilai thitung  (0,654) > nilai ttabel (2,024) menunjukkan bahwa pendidikan 

formal petani tidak berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani padi sawah. 

Sependapat dengan ini, penelitian yang dilakukan Damayanti (2013) diperoleh 

hasil bahwa pendidikan petani tidak berpengaruh nyata terhadap keuntungan 

usahatani. Pendidikan tidak berpengaruh disebabkan metode bertani yang 

dilakukan petani di desa Beji Lor hampir sama antar petani. Dimana cara-cara ini 

mereka peroleh secara turun-temurun, yang diperlukan petani adalah keterampilan 

dan ketelatenan. Keterampilan ini belum tentu mereka peroleh dari dunia 

pendidikan formal. Untuk keperluan perencanaan dan pengambilan keputusan 

dalam bertani, mereka lebih belajar dari pengalaman berusahatani yang lalu-lalu, 

bukan berdasar dari pendidikan formal yang pernah mereka enyam. Saihani 

(2011) juga mengemukakan bahwa ketepatan petani padi dalam pengambilan 

keputusan kemungkinan terjadi karena mereka mempunyai pengalaman yang 

lebih dalam berusahatani.  

 

4.4.4. Pengaruh Umur Petani (X6) Terhadap Keuntungan Usahatani Padi 

Sawah (Y) 

Umur erat kaitannya dengan kekuatan fisik dan berjiwa dinamis dalam 

menerima macam-macam inovasi baru. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai 
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thitung  untuk variabel umur petani adalah -3,173. Angka ini lebih besar dari nilai 

ttabel yaitu 2,024. Maka secara statistik  variabel umur petani berpengaruh nyata 

terhadap keuntungan petani. Nilai koefisien regresi sebesar -1,877 menunjukkan 

bahwa kenaikan 1% umur petani akan mengakibatkan penurunan 1,877% 

keuntungan.  

Telah dipaparkan pada sub bab karakteristik responden bahwa petani lebih 

banyak menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dibandingkan dengan tenaga 

kerja luar keluarga, sehingga kekuatan fisik petani sangat berperan penting dalam 

usahatani. Semakin muda umur petani, kekuatan fisik yang dimiliki semakin 

besar, sehingga curahan tenaga yang dikeluarkan untuk kegiatan pengelolaan 

usahataninya juga semakin besar. Hal ini berakibat pada kenaikan produksitivitas 

padinya. Kenaikan produksi ini selanjutnya juga berpengaruh pada keuntungan 

usahatani. 

Di samping kekuatan fisik yang lebih, petani yang berusia muda juga 

cenderung lebih dinamis menerima berbagai inovasi yang sekiranya positif untuk 

usahataninya. Sependapat dengan ini, Saihani (2011) menyatakan bahwa petani 

yang berumur muda dengan keadaan fisik yang kuat biasanya lebih cepat dan 

lebih dinamis dalam menerima inovasi dan teknologi baru dibandingkan dengan 

petani yang berusia lanjut.  


