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5. PEMBAHASAN 

 
5.1 . Penerimaan Kotor Varietas Ciherang, IR-64, Barito Dan Hibrida 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rata-rata penerimaan kotor antar 

varietas padi terdapat perbedaan, kecuali antara varietas Barito dan Ciherang 

hanya terdapat selisih sebesar Rp165.760,00. 

Perbedaan penerimaan kotor antara varietas disebabkan perbedaan hasil 

produktivitas berupa padi gabah basah dan harga per kilonya. Rata-rata 

pendapatan kotor untuk budidaya tanaman padi Hibrida (Arize) per hektar lebih 

tinggi dari pada tanaman padi Ciherang, IR-64 dan Barito (lihat Tabel 4.14.). 

Produksi yang dihasilkan per hektar oleh varietas Hibrida (Arize) lebih 

tinggi yaitu sebesar 10.260 Kg, pada IR-64 sebesar 8.866 Kg, Ciherang 8.320 Kg 

dan Barito sebesar 7.708 Kg per Ha. Dari segi rata-rata harga gabah basah varietas 

Barito mempunyai harga paling tinggi yaitu sebesar Rp 2.720,00 per Kg, pada 

Ciherang sebesar Rp 2.500,00 per Kg, IR-64 sebesar Rp 2.476,00 per Kg dan 

Hibrida (Arize) sebesar Rp 2.430,00 per Kg (lihat Tabel 4.14). Perbedaan 

produktivitas antara keempat varietas tersebut disebabkan oleh perbedaan 

karakteristik antar varietas tanaman padi antara lain jumlah anakan padi dan 

ketahanan terhadap hama dan penyakit. Varietas Hibrida (Arize) jumlah anakan 

padi lebih banyak daripada Ciherang, IR-64 dan Barito, sedangkan keempat 

varietas tersebut tahan terhadap hama (wereng coklat dan wereng hijau) dan 

penyakit (bakteri busuk daun dan bakteri busuk leher). 

Penerimaan kotor usahatani pada varietas Hibrida (Arize) berbeda dengan 

Ciherang, IR-64 dan Barito, karena dari tingkat produktivitas dan harga berbeda, 

terutama dari perbedaar harga jual. Terjadi perbedaan harga jual produksi gabah 

disebebkan antara lain dari bentuk fisik, rasa nasi dan selera konsumen. Padi 

Hibrida (Arize) lebih tinggi produksinya sehingga penerimaan kotor yang 

diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan varietas padi Ciherang, IR-64 dan 

Barito. 

Penerimaan kotor varietas padi Ciherang, IR-64 dan Barito juga berbeda 

karena dari segi produktivitas padi IR-64 lebih banyak dari pada usaha tani 

Ciherang. Penerimaan  kotor padi IR.64 lebih tinggi dari pada Ciherang dan 
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Barito walaupun harga IR.64 lebih rendah. Hal ini dikarenakan produktivitas 

IR.64 lebih tinggi dibanding Ciherang dan Barito. Hal ini sesuai dengan teori 

pendapatan (Total Revenu) yaitu TR =  P.Q, TR sama dengan total pendapatan, P 

adalah harga dan Q adalah Quantity atau jumlah produksi. Jadi dapat dikatakan 

bahwa untuk penerimaan kotor yang didapat selama satu musim tanam, padi 

Hibrida (Arize) lebih tinggi, baru kemudian IR-64, Barito dan terendah Ciherang. 

 

5.2.Keuntungan Bersih Varietas Padi Ciherang, IR-64, Barito Dan Hibrida 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap rata-rata keuntungan bersih antara 

varietas Ciherang, IR.64, Barito dan Hibrida (Arize) menunjukkan perbedaan. 

Keuntungan bersih varietas Hibrida (Arize) berbeda dengan Ciherang, IR-

64 dan Barito, ini disebabkan oleh produksi gabah dan penerimaan kotor yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Ciherang, IR 64 dan Barito. 

Pada varietas IR.64 berbeda dengan Ciherang disebabkan juga oleh 

penerimaan kotor IR.64 lebih kecil karena produksi gabah lebih rendah walaupun  

dari segi harga agak tinggi atau selisih Rp 70,00 (tujuh puluh rupiah) dibanding 

dengan Hibrida (Arize). Sedangkan Barito dan Ciherang berbeda karena dari segi 

produksi Ciherang lebih tinggi, dibanding produksi Barito, namun dari segi harga 

Barito memiliki harga gabah yang cukup tinggi dan biaya produksi juga lebih 

hemat dibanding dengan biaya produksi Ciherang. 

Perbedaan keuntungan bersih disebabkan karena perbedaan biaya total. 

Biaya total terdiri dari biaya Saprodi dan tenaga kerja. Biaya saprodi terdiri dari 

biaya benih dan pupuk. Dari segi biaya total paling tinggi adalah pada budidaya 

padi varietas Hibrida Arize, sebab harga benihnya paling tinggi dibanding varietas 

unggul lainnya dan penggunaan biaya pupuk juga paling tinggi jumlah per 

hektarnya. Untuk biaya pupuk tidak dipermasalahkan oleh petani karena 

diimbangi dengan produksi padi padi yang maksimal. Pada budidaya varietas 

Hibrida (Arize) penggunaan jumlah pupuk Urea, TSP, dan pupuk organik lebih 

banyak dibandingkan utnuk budidaya varietas Ciherang, IR-64 dan Barito (lihat 

Tabel 4.12.). Hal ini karena varietas Hibrida (Arize) banyak membutuhkan pupuk 

untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan produksi gabah, apabila dosis 
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pupuk yang digunakan kurang dari semestinya keunggulan dari Hibridanya tidak 

akan muncul. 

Pupuk Urea digunakan untuk memacu perkembangan dan pertumpuhan 

vegetatif termasuk untuk perkembangan batang dan daun, sedangkan pupuk TSP 

untuk memperbaiki perakaran dan untuk memperbaiki metabolisme sel. 

Pemberian  pupuk Urea, TSP dan pupuk organik kedalam tanah untuk 

meningkatkan hasil produksi. Peningkatan hasil produksi akan  meningkatkan  

keuntungan yang diperoleh petani. Tetapi pemberian pupuk buatan yang 

berlebihan  ke dalam tanah justru  menyebabkan  kenaikan hasil yang semakin 

berkurang. Dalam hal ini usahatani padi Hibrida Arize di daerah penelitian 

penggunaan pupuk Urea,TSP dan pupuk organik paling tinggi yaitu 300 Kg per 

Ha, dan TSP 100, juga pupuk organik sebanyak 500 kg  yang berguna untuk 

memperbaiki struktur tanah dan membantu mengaktifkan jasad renik di dalam 

tanah sehingga tanah menjadi gembur atau subur. Namun demikian untuk varietas 

Barito tidak membutuhkan pupuk organik yang banyak sebab menyebabkan 

tanaman menjadi roboh, meskipun begitu tetap diberi pupuk organik tetapi setiap 

3 kali musim tanam sekali. Rata rata petani lebih banyak menggunakan pupuk 

buatan karena mudah didapat dan digunakan berkali-kali sedangkan pupuk 

organik hanya digunakan sekali pada waktu sebelum tanam Selain itu kebutuhan 

akan air rata-rata hampir sama antara varietas padi Ciherang, IR-64, Barito dan 

Hibrida di daerah penelitian berpengairan setengah teknis. 

Rata-rata biaya dalam penggunaan tenaga kerja untuk pengolahan lahan 

dari mencangkul, membajak, pesemaian, menanam, menyiang, memupuk dan 

mengairi tidak sama. Untuk biaya tenaga kerja yang paling tinggi pada petani 

yang menanam varietas IR.64. Hal ini disebabkan pada penggunaan biaya tenaga 

kerja mencangkul lebih banyak dimana tingkat kesulitannya lebih tinggi 

diantaranya ketika harus memperbaiki pematang sawah banyak bebatuan sehingga 

menghambat kegiatan tersebut. Selain itu dibutuhkan proses meratakan tanah 

karena jauh dari saluran air maka tanahnya agak keras  nah ini juga menyebabkan 

bertambahnya tenaga kerja. 

Sebagian besar petani di Desa Kalibeji menjual hasil produksinya melalui 

penebas sehingga tenaga kerja untuk memanen tidak ada. Setiap melakukan 
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transaksi petani selalu dalam posisi yang sangat lemah, dimana petani tidak 

memiliki kekuatan untuk menaikkan harga gabah per kilo, karena petani tidak 

memiliki saluran pemasaran yang lain untuk menjualnya. Jika ada saluran 

pemasaran yang lain maka petani akan memperhitungkan dari segi biaya panen, 

biaya angkut, waktu dan tenaga untuk menjemur gabah yang akan mengurangi 

penerimaan kotor dan keuntungan bersih. 

Dari keterangan di atas, maka pada varietas padi Hibrida (Arize) lebih 

tinggi produksinya dan menguntungkan serta lebih layak secara ekonomis untuk 

diusahakan dibandingkan dengan varietas Ciherang, IR.64 dan Barito, sebab 

keuntungan bersih usahatani Hibrida (Arize) lebih tinggi dibandingkan dengan 

ketiga varietas padi tersebut.  

 

5.3.   Alasan Petani Dalam Menerapkan Teknologi Benih Unggul 

5.3.1.Alasan Ekonomi 

Petani di Desa Kalibeji dalam membudidayakan varietas padi sawah 

terutama padi Ciherang, IR-64, Barito dan Hibrida selalu ada alasan-alasan 

ekonomi yang dipertimbangkan yang menurut petani akan mempengaruhi selama 

budidaya padi sawah. 

Alasan-alasan ekonomi yang selalu dipertimbangkan petani apakah modal 

hemat, produksi tinggi, lebih menguntungkan, tenaga kerja lebih hemat dan biaya 

produksi hemat. Petani mengambil keputusan menanam Ciherang karena produksi 

yang dihasilkan tinggi sebanyak 17 orang (68%), untuk varietas padi IR-64 

sebanyak 14 orang (56%), varietas Hibrida sebanyak 7 orang (70%) dan yang 

memilih karena modal hemat sebanyak 5 orang (50%) adalah varietas Barito 

(Lihat Tabel 4.16). 

Dari segi harga gabah basah varietas Barito paling tinggi yaitu Rp 

2.720,00 per kg, hal ini disebabkan karena kualitas padi lebih bagus, rasa nasinya 

lebih enak dan sesuai dengan permintaan konsumen.  Di Desa Kalibeji tidak 

menganggap varietas Barito menghasilkan produksi yang tinggi sebab varietas ini 

mampu menghasilkan gabah basah yang tinggi tetapi banyak biji gabah yang 

kosong tidak berisi padi (gabug). 
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Petani yang memilih menanam varietas Ciherang karena produksi tinggi 

dimana varietas Ciherang mampu menghasilkan produksi gabah yang banyak dan 

harga yang agak tinggi, sehingga petani dapat keuntungan yang tinggi juga. 

Sedangkan yang menjadi alasan petani memilih menanam varietas IR-64 karena 

produksi juga tinggi bahkan di atas produksi Ciherang. Petani yang memilih 

menanam varietas Hibrida (Arize) karena produksi padi yang maksimal walaupun 

harga gabah paling rendah namun keuntungan yang didapat tetap saja maksimal, 

juga yang memilih menanam varietas Barito karena modal hemat, kebutuhan 

pupuk cenderung lebih hemat di banding varietas Hibrida, Ciherang dan IR-64, 

sehingga terdapat pula petani yang menyebutkan alasan ekonomi menanam (Lihat 

Tabel 4.16). 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan rata-rata petani di Desa Kalibeji 

yang menjadi pertimbangan menanam padi sawah terutama varietas Hibrida, 

Ciherang dan IR.64 adalah produksi gabah basah yang tinggi, sedangkan yang 

memilih menanam varietas Barito karena modal hemat. Keputusan petani 

menanam padi didasarkan pada aspek ekonomi yaitu produksi, biaya, dan harga. 

5.3.2. Alasan Teknis 

Rata-rata yang mempengaaruhi alasan teknis yang diambil oleh responden 

karena budidaya lebih mudah adalah varietas IR-64 sebanyak 22 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. 

Pada Tabel 3.4. rata-rata yang mempengaaruhi alasan teknis yang diambil 

oleh responden karena budidaya lebih mudah adalah varietas IR-64 sebanyak 22 

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 
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memilih varietas yang berumur pendek, produksi tinggi dan harga jual yang 

menjanjikan. 

Dalam budidaya padi sawah terutama varietas Ciherang, IR-64, Barito dan 

Hibrida (Arize) dari segi biaya tenaga kerja (mulai dari pengolahan lahan yaitu 

mencangkul, membajak serta pesemaian, menyiangi, menanam hingga memupuk) 

tidak sama per hektarnya, sedang dari kebutuhan benih dan pupuk sangat berbeda 

terutama pada penggunaan benih Hibrida (Arize) hanya membutuhkan rata-rata 16 

kg per Ha, sedangkan pada Ciherang, IR-64 dan Barito rata-rata penggunaan 

benihnya hampir sama perhektarnya. Demikian halnya pada penggunaan pupuk 

Urea, Sp.36 atau TSP dan pupuk organik pada Hibrida (Arize) paling tinggi 

perhektarnya (Lihat Tabel 4.12). 

Beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh petani dalam memilih benih  

adalah mengambil dari sawah sendiri atau membeli dari Dinas Pertanian yaitu 

UPTD Benih yang berada di Desa Kesongo dan Balai Benih Umum Banyubiru 

serta bantuan dari Pemerintah untuk varietas Hibrida (Arize) dalam bentuk Dem 

Area. Jika petani mengambil benih dari lahan sendiri diambil varietas padi dari 

turunan pertama dan kedua. Pemilihan benih padi di sawah dipilih yang tingginya 

seragam, bulirnya banyak dan jarak dari pematang kurang lebih dua meter. 

Membudidayakan padi sawah terutama varietas Ciherang, IR-64, Barito, 

Rojo lele, Hibrida, Gogo dan lain-lain hampir sama dalam cara 

membudidayakannya dan tergantung keinginan petani untuk menanam padi sawah 

serta sesuai dengan kondisi iklim. Varietas padi Ciherang, IR-64, Barito, Rojo 

lele, Hibrida, Gogo dan lain-lain dapat dibudidayakan di musim kemarau karena 

pada saat kemarau saluran irigasi di Desa Kalibeji masih mampu mencukupi 

kebutuhan air sepanjang tahun, sehingga tidak akan mengalami kekurangan air. 

Dalam berusaha tani padi sawah varietas Ciherang, IR-64, Barito dan 

Hibrida (Arize) dari segi pendidikan petani mayoritas adalah tamat SMU atau 

sederajat sebanyak 27 orang (38,57%), dan rata-rata berusia 51-60 tahun sebanyak 

31 orang (44,29 %), sehingga dalam berusahatani lebih suka cara praktis serta 

sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun yang juga menjadi kebiasaan. 

Selain itu petani menganggap resiko kecil bukan berarti petani  yang menjadikan 

kebiasaan untuk memilih salah satu varietas. Hal ini dikarenakan setiap usaha 
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pertanian pasti mngan dung resiko walaupun itu diluar dugaan manusia misalnya 

bencana alam banjir. 

Dalam budidaya varietas Ciherang dan IR-64 agar menghasilkan produksi 

yang tinggi cukup dengan memberi pupuk Urea dan TSP, pupuk organik sebagai 

penunjang saja serta pemberian air dengan maksimal. Adapun varietas barito 

dalam membudidayakan juga cukup diberi pupuk dan air secukupnya bahkan bila 

diberi tambahan pupuk organik, varietas Barito akan rebah karena terlalu gamuk. 

Lain halnya pada Hibrida (Arize) dalam pemberian dosis pupuk lebih banyak 

dibanding dengan varietas lainnya, karena bila dosis pupuk tidak mencukupi sifat 

keunggulannya tidak akan muncul. Inilah yang membedakan dengan varietas yang 

lain. 

Masalah-masalah yang sering timbul dan merugikan petani dalam 

berusaha tani adalah adanya serangan hama tikus, hal ini perlu adanya 

kebersamaan antar petani dalam satu kawasan dan kesabaran saling menunggu 

agar tanaman seragam sehingga tidak saling memberi kesempatan hama tikus 

untuk memangsa tanaman padi, belum lagi adanya hama burung yang tidak takut 

dengan manusia di saat menjelang panen jumlahnya sangat banyak. 

Alasan teknis yang menjadi pertimbangan petani di Desa Kalibeji adalah 

kesesuaian dengan kondisi lahan, ketersediaan air, kualitas padi baik, resikonya 

kecil dan budidaya lebih mudah. Petani menganggap resiko kecil sebab bila 

terjadi bencana alam seperti banjir, serangan hama yang hebat sehingga 

menyebabkan puso , huru hara itu adalah diluar kuasa manusia. 

 

5.3.3. Alasan Sosial Budaya 

Alasan sosial budaya yang ditanyakan pada petani dalam pengambilan 

keputusan adalah adat dan kebiasaan di daerah lingkungannya. Adat adalah suatu 

peraturan yang telah dibuat oleh nenek moyang  yang sudah dilaksanakan dan 

dipatuhi secara turun-temurun. Sedangkan yang dimaksud kebiasaan adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan sudah berlangsung lama. 

Adat di Desa Kalibeji tidak mengatur tentang tata cara pertanian terutama 

budidaya varietas padi sawah, sehingga adat tidak mempengaruhi petani dalam 

budidaya varietas Ciherang, IR-64, Barito dan Hibrida (Arize). Adat istiadat yang 
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masih berjalan di Desa Kalibeji yaitu “mertidesa” dan “nyadran”. Mertideso 

adalah untuk mengucapkan rasa syukur atas hasil panen yang sudah diperoleh 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sekalian bersih-bersih desa. Sedangkan 

nyadran adalah suatu kegiatan berziarah ke makam nenek moyang dan keluarga 

yang sudah meninggal, satu hari sebelum bulan puasa. 

Kebiasaan yang sering dilakukan petani yaitu berdoa di sawah saat 

sebelum tanam dimulai agar selamat atau dinamakan wiwit. Ini bertujuan untuk 

berdoa meminta kepada Tuhan supaya diberikan hasil panen yang bagus dan 

tentunya bebas dari hama dan penyakit. 

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat ditarik kesimpulan rata-rata petani di Desa 

Kalibeji menanam varietas padi karena kebiasaan dari pada adat, yaitu 

berdasarkan kebiasaan dari orang tua maupun petani lain. 

Dari keterangan di atas, maka petani dalam berusaha tani padi sawah 

masih kurang dalam mengadopsi inovasi teknologi pertanian padi sawah terutama 

varietas baru atau dengan kata lain petani enggan mencoba membudidayakan 

varietas padi sawah yang baru disebabkan takut akan ketidak cocokan terhadap 

lahan persawahan dan takut merugi, sehingga dalam penyerapan teknologi 

pertanian kurang cepat berkembang di Desa Kalibeji. 

Sebagian besar petani memperoleh informasi tentang pertanian dari 

Penyuluh Pertanian (PPL) atau petugas pertanian yang lain  adalah petani yang 

menanam padi Hibrida Arize sejumlah 80% karena merupakan program 

Pemerintah, yang mana penyuluh di wilayah Desa Kalibeji harus mendampingi 

untuk keberhasilannya. 

Sedangkan responden yang menjawab mendapat informasi dari teman-

teman sesama petani (komunitas petani) adalah petani yang menanam IR-64, 

Ciherang dan Barito hal ini dikarenakan  petani lebih percaya akan pengalaman 

keberhasilan temannya dengan melihat langsung.  

 

 

 
 
 
 
  




