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      ABSTRAKSI 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk usaha para petani padi 

dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengetahui hal-hal yang 

berpengaruh terhadap pendapatan petani padi. Sampel diambil dari petani padi 

yang tergabung dalam Kelompok Tani Sido Dadi desa Bentakan Kecamatan Baki 

Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 44 petani, dan diambil secara acak 

sederhana. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peningkatan luas lahan belum 

tentu meningkatkan pendapatan. Hasil ini memberikan gambaran bahwa jumlah 

luas lahan yang lebih luas digunakan untuk menanam padi belum sepenuhnya 

memberikan produksi padi yang lebih banyak. Hal ini sesuai dengan dugaan 

sebelumnya sebagaimana yang selama ini menjadi permasalahan penelitian. Tidak 

adanya pengaruh yang signifikan ini disebabkan oleh pemanfaatan luas lahan 

yang masih belum optimal oleh petani. Beberapa petani masih terlihat 

penggunaan lahan untuk menanam padi dengan jarak yang tidak sama antara satu 

petani dengan petani lainya, sehingga beberapa petani nampaknya memanfaatkan 

lahan belum optimal. 

Kata kunci : luas lahan, modal, curahan tenaga kerja, pendapatan petani padi. 

 

  



PENDAHULUAN 
 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara konsumen beras terbesar ketiga di 
dunia setelah China dan India1. Apabila salah satu dari negara tersebut 
mengalami penurunan produksi dan harus mengimpor untuk mencukupi 
kebutuhan domestiknya, maka harga beras dunia akan segera mengalami 
kenaikan secara signifikan. Impor beras terbesar dialami Indonesia pada 
tahun 1999 dimana Indonesia mengimpor sekitar 4.7 juta ton beras 
meskipun harus membayar 280 Dollar AS per ton beras untuk mencukupi 
kebutuhan beras domestik. Pemerintah karenanya harus mengeluarkan 
biaya sekitar 1.3 miliar Dollar AS untuk mengimpor 4.7 juta ton beras 
(www.faostat.fao.org, diakses tanggal 4 Februari 2012). 

. Permintaan terhadap beras terus meningkat sejalan dengan 
pertambahan populasi dan kenaikan tingkat pendapatan penduduk. 
Sedangkan pertambahan produksi beras cenderung lebih kecil dan tidak 
mampu mengimbangi pertambahan tingkat permintaan beras (Sidik, 
2004). Impor beras nasional cenderung meningkat misalnya dari 615 ribu 
ton pada tahun 1991 menjadi sekitar 3 juta ton pada tahun 1995 dan pada 
tahun 1996 mencapai sekitar 3 juta ton akibat musim kemarau panjang dan 
bahkan sempat meningkat drastis hingga sekitar 6 juta ton pada tahun 
1998 akibat terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan kenaikan secara 
drastis pada harga input pertanian seperti pupuk dan pestisida yang bahan 
bakunya sebagian besar diimpor. Laju peningkatan produksi padi 
cenderung menurun, sedangkan laju permintaan beras akan selalu 
meningkat seiring peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Belum 
berhasilnya upaya diversifikasi, baik dari sisi produksi maupun konsumsi 
pangan, menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat 
tergantung pada satu jenis bahan pangan yaitu beras. Hingga saat ini lebih 
dari setengah jumlah kalori dan lebih dari 40 persen karbohidrat yang 
dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia berasal dari beras.  

Menurut FAO (2004), rata-rata penduduk Indonesia 
mengkonsumsi sekitar 200 kilogram beras per kapita per tahun . Oleh 
karena itu upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas beras 
dianggap masih relevan untuk mengatasi masalah peningkatan tingkat 
permintaan beras dan tingginya impor beras Indonesia 
(www.faostat.fao.org, diakses tanggal 4 Februari 2012). 

Salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah untuk 
menciptakan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, 
sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu mengupayakan 
ketersediaannya, melalui berbagai langkah kebijakan. Disamping itu, 
dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, diupayakan agar harga 
jual padi berada dalam tingkat yang mampu memberikan keuntungan bagi 
petani. Bahan pangan yang memperoleh perhatian khusus adalah bahan 
pangan strategis, seperti beras, gula, jagung, kedele, ubi kayu dan ikan 
kering.  



. 
Pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian 

dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan tiga unsur pelengkap dasar 
sebagai berikut (Gilarso, 2003) :  
1. Percepatan pertumbuhan output mulai serangkaian penyesuaian 

teknologi, institusional dan intensif harga yang khusus dirancang untuk 
meningkatkan produktivitas para petani kecil.  

2. Peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian 
didasarkan strategi pembangunan perkotaan yang beroirentasi pada 
pembinaan ketenagakerjaan.  

3. Diversifikasi kegiatan pembangunan pedesaan padat karya non 
pertanian yang secara langsung dan tidak akan menunjang masyarakat 
pertanian.  

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu penyangga pangan 
nasional mempunyai tingkat produksi padi berfluktuasi dari waktu 
kewaktu. Produksi pada dasarnya merupakan hasil kali luas panen dengan 
produktivitas per ha lahan, sehingga seberapa besar produksi suatu 
wilayah, tergantung berapa luas panen pada tahun yang bersangkutan atau 
berapa tingkat produkti-vitasnya. Luas lahan yang tersedia bersifat tetap, 
bahkan cenderung berkurang karena beralih fungsi ke non pertanian. Luas 
panen padi di Jawa Tengah rata-rata sebesar 1.600.000 ha/tahun, dan luas 
ini bervariasi dari tahun ketahun karena lahan yang ada digunakan untuk 
berbagai komoditas. Tingkat produktivitas per satuan luas, merupakan 
cerminan tingkat penerapan teknologi usaha tani, baik penggunaan bibit, 
luas lahan, tenaga kerja, pemupukan, terutama penggunaan pupuk Urea 
(Dispertan, 2005).  

Peningkatan produksi terlihat lambat dari tahun ketahun, selama 
lima tahun terakhir rata-rata peningkatan produktivitas hanya 0.1%/tahun. 
Hal ini mencerminkan betapa beratnya upaya peningkatan produksi 
melalui peningkatan produktivitas. Luas panen dan produksi padi di Jawa 
Tengah lima tahun terahir seperti pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi  

Di Jawa Tengah Tahun 2006-2010 

No Tahun 
Luas Panen 

(Ha) 
Produktivitas 

(Kw/Ha) 
Produksi 

(Ton) 
1 2006 1.650.625 50,22 8.289.927 
2 2007 1.653.442 51,47 8.503.523 
3 2008 1.535.625 52,90 8.127.839 
4 2009 1.635.922 52,04 8.512.555 
5 2010 1.611.107 52,29 8.424.096 
Sumber: Dispertan Jawa Tengah, 2005 
Berdasarkan deskripsi di atas masalah yang muncul berkenaan 

dengan pendapatan petani padi adalah peningkatan produksi padi yang 
sangat diharapkan untuk dapat memenuhi permintaan beras dari dalam 
ataupun luar negeri, untuk itu perlu perbaikan seperti:  



1. Peningkatan penanaman padi di beberapa lahan, atau dapat dikatakan 
sebagai pemanfaatan lahan untuk produksi padi.  

2. Penggunaan bibit unggul dan memperhatikan pemupukan.  
3. Peningkatan persepsi atau status sosial komoditas padi.  

Masalah konsumsi pangan dan pemenuhannya, merupakan hal yang 
penting dan sensitif dalam dinamika kehidupan sosial ekonomi. Oleh 
karena itu pemerintah terus berupaya mencukupi kebutuhan pangan dari 
produksi sendiri dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Pemanfaatan 
beras di Indonesia, akan membawa dampak bagi pasar beras untuk bahan 
pangan.  

Tingkat kesejahteraan petani sering dikaitkan dengan keadaan usaha 
tani yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan petani. Tingkat pendapatan 
ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor sosial, ekonomis dan 
agronomis. Salah satu faktor tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah 
penggunaan faktor produksi yang dihasilkan.  

  
A. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui  bentuk usaha para petani padi untuk meningkatkan 
pendapatan di Desa Bentakan ,Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, 
Jawa Tengah, Tahun 2011. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap pendapatan 
petani padi di Desa Bentakan ,Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, 
Jawa Tengah, Tahun 2011. 

 
LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Pertanian 
Definisi pertanian menurut A.T. Mosher, pertanian adalah sejenis 

proses produksi yang khas yang didasarkan atas pertumbuhan tanaman dan 
hewan, para petani mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan 
hewan itu dalam usaha taninya. Kegiatan produksi dalam setiap usaha tani 
merupakan suatu kegiatan produksi dalam setiap usaha tani merupakan aspek 
penting.   

Dari definisi diatas dapat ditarik pengertian bahwa pertanian adalah 
suatu tempat yang dipergunakan petani untuk mengusahakan agar tanaman 
dan hewan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia 
terutama sebagai sumber penghidupan.  

Juga dalam landasan teori ini dikemukakan definisi ilmu ekonomi 
pertanian menurut, Mubyarto .. 

B.Bercocok Tanam Padi 

 Pekerjaan  penanaman padi sawah yang harus dilakukan sebagai berikut. 

a) Pembibitan 
b) Pengelolaan tanah 
c) Penanaman 
d) Pemeliharaan tanaman 
e) Pemungutan hasil ( Sugeng HR,2001,7) 



Penjelasan 
a) Pembibitan 

 
Sebelum ditanam ,tanaman padi harus disemaikan lebih dahulu. Persemaian itu 
harus disiapkan dan dikerjakan dengan baik ,maksudnya agar diperoleh bibit yang 
baik , sehingga pertumbuhannya akan baik pula. 
Memilih Tempat Pesemaian 

b) Pengolahan Tanah  

Pengolahan tanah untuk penanaman padi harus sudah disiapkan sejak dua bulan 
sebelum penanaman. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dua macam cara 
yaitu dengan tradisional dan cara modern. 

 c) Penanaman. 

Cara penanaman padi yang baik harus menggunakan larikan ke kanan dan ke kiri 
dengan jarak tanam 20 x 20 cm , hal ini memudahkan pemeliharaan ,baik 
penyiangan maupun pemupukan dan memungkinkan setiap tanaman memperoleh  
sinar matahari yang cukup dan zat-zat makanan secara merata. Dengan berjalan 
mundur tangan kiri memegang bibit, tangan kanan menanam , tiap lubang 2 atau  
3 bibit , dalamnya kira-kira 3 atau 4 cm.. 

 d) Pemeliharaan tanaman 

Pekerjaan- pekerjaan pemeliharaan terhadap tanaman padi meliputi: pengairan, 
penyiangan dan penyulaman, pemupukan ,pemberantasan hama/ penyakit. 

e) Pemungutan Hasil 

Pelaksanaan pemungutan hasil ada beberapa cara, yaitu: 

1. Sistem bawon 

Sistem bawon  adalah upah dari hasil kerja menuai padi yang diberikan oleh 
pemilik sawah kepada penuai padi berupa padi setelah panenan selesai. 

2. Sistem tebasan  

Pada sistem ini pemilik sawah tidak perlu repot dan bersusah payah untuk mencari 
penuai dam membagi bawon. Pemilik sawah menjual atau menebaskan padinya 
yang masih berada di sawah kepada tukang tebas. Masalah bagaimana caranya 
tukang tebas akan memanen padinya , seluruhnya diserahkan kepada tukang tebas 
, pemilik sawah sudah mengantongi uang hasil penjualan padinya. 

C. Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi 
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dalam rangka pembangunan 
nasional itu, tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan petani melalui kebutuhan pangan masyarakat 



yang terus meningkat dalam upaya memantapkan swasembada pangan dan 
perbaikan gizi (Achmad Affandi: 2).  

D. Usaha Tani Indonesia 
Indonesia adalah negara pertanian. Artinya pertanian memegang 

peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat 
ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau 
tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian (Mubyarto:12)  

Sebuah usaha pertanian adalah bagian dari permukaan bumi 
dimana seorang petani, sebuah keluarga petani atau badan usaha tani 
lainnya yang bercocok tanam atau memelihara ternak. Usaha tani pada 
dasarnya adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang dapat 
diperlukan untuk produksi pertanian (A.T. Mosher:52) . 

E. Pendapatan 
1. Pengertian Pendapatan 

Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, 
salah satu konsep pokok yang paling sering digunakan yaitu melalui 
tingkat pendapatan. Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil 
material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa 
yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu 
tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Winardi, 1998: 245).  

2. Teori Pendapatan 
Dalam ekonomi modern terdapat dua cabang utama teori, yaitu 

teori harga dan teori pendapatan. Teori pendapatan termasuk dalam 
ekonomi makro, yaitu teori yang mempelajari hal-hal besar seperti: 
a. Perilaku jutaan rupiah pengeluaran konsumen  
b. Investasi dunia usaha  
c. Pembelian yang dilakukan pemerintah 

Menurut pelopor ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David 
Ricardo, distribusi pendapatan digolongkan dalam tiga kelas sosial 
yang utama: pekerja, pemilik modal dan tuan tanah. Ketiganya 
menentukan 3 faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal dan tanah. 
Penghasilan yang diterima setiap faktor dianggap sebagai pendapatan 
masing-masing keluarga terlatih terhadap pendapatan nasional. Teori 
mereka meramalkan bahwa begitu masyarakat makin maju, para tuan 
tanah akan relatif lebih baik keadaannya dan para kapitalis (pemilik 
modal) menjadi relatif lebih buruk keadaannya (Sumitro, 1991:29). 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam 
mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji 
hipotesis dari penelitian.  

A. Ruang Lingkup Penelitian  
Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh luas tanah, 

jumlah modal, curahan tenaga kerja terhadap pendapatan petani padi di Desa 
Bentakan Kecamatan, Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 



B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data cross 

section dan sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang 
diperoleh melalui daerah yang akan diteliti dan disini di Desa Bentakan 
Kecamatan, Baki, Kabupaten Sukoharjo, yang bersedia untuk diwawancarai 
oleh peneliti baik lisan maupun tulisan dengan kuesioner, guna memperoleh 
data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan permasalahan dan hipotesis 
dalam  penelitian ini, dimana penulis mengambil 44 orang petani padi sebagai 
sampel yang dipilih secara random di Desa Bentakan Kecamatan, Baki, 
Kabupaten Sukoharjo. 

C. Teknik Pengumpulan Data 
Tehnik pengumpulan data yang dilakukan yaitu : 
1. Observasi, yaitu dengan pengamatan langsung terhadap objek yang akan 

diteliti dalam hal ini adalah petani padi di Desa Bentakan Kecamatan, 
Baki, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Wawancara, yaitu dengan menggunakan kuesioner atau wawancara 
langsung dengan para petani padi di Desa Bentakan Kecamatan, Baki, 
Kabupaten Sukoharjo. 

3. Bahan Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data berupa teori – 
teori yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan 
permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi. 

D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi dan sampel 

Populasi adalah obyek penelitian yang hendak diteliti. Populasi 
yang digunakan oleh peneliti yaitu petani padi yang tergabung dalam 
Kelompok Tani Sido Dadi desa Bentakan, Kecamatan Baki, Kabupaten 
Sukoharjo yang berjumlah 378 petani. Sampel diambil sebanyak 44  petani 
padi yang bersedia diwawancarai. 

E. Definisi Operasional Variabel  
1. Variabel terikat ( dependent variabel) ,pendapatan petani dalam satu kali 

musim tanam , dinyatakan dalam Kilogram ( Kg ). 
2. Variabel Bebas ( Independent variabel) yaitu:  

1.  Luas Lahan yang digarap petani yang dinyatakan dalam Ha 
2. Tenaga Kerja ,yaitu jumlah tenaga kerja yang digunakan selama 

musim tanam berdasarkan luas lahan yang diolah yang dinyatakan  
dalam HOK (Hari Orang Kerja). 

3. Modal, jumlah modal yang digunakan dalam satu kali musim tanam 
yang dinyatakan dalam Rp 

F. Metode Analisis Data 
1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan pada hipotesis pertama, yaitu mengetahui 
apakan variabel pemberdayaan memberikan pengaruh terhadap variabel 
luas tanah , jumlah modal dan curahan tenaga kerja.  .. 

2. Uji Asumsi Klasik. 



Untuk mendapatkan model persamaan regresi yang baik dan benar-
benar mampu memberikan estimasi yang handal dan tidak bias sesuai 
kaidah BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), maka perlu dilakukan uji 
terhadap penyimpangan asumsi klasik yang meliputi multikolinearitas, 
autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil regresi model OLS (Ordinary Least Square) tentang 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi arah dan besarnya pengaruh 
kevariabel pendapatan petani, maka dapat ditarik kesimpulan sbagai berikut: 
1. Dari hasil uji asumsi klasik dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak 

terdapat masalah multikulinearisitas dalam model dan pada uji 
heteroskedastisitas tidak terdapat masalah heteroskedastisitas,pada uji 
autokorelasi juga diperolah hasil tidak ada masalah autokorelasi pada 
model. 

2. Hasil uji F menunjukkan bahwa pendapatan petani padi di Desa 
Bentakan dapat dijelaskan oleh Luas Lahan, Modal, dan Tenaga Kerja 
yang secara bersama-sama mempengaruhi Pendapatan petani padi di 
Desa Bentakan  sehingga penelitian ini cukup eksis digunakan. 

3. Hasil analisis dengan uji t diketahui bahwa modal dan jumlah tenaga 
kerja memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan petani padi 
di Desa Bentakan pada tingkat signifikan sampai dengan α = 5% dengan 
arah positif untuk jumlah tenaga kerja dan arah negatif untuk modal. 
Nilai Koefisien regresi variabel modal /Log(X3) sebesar -0.762 
menyatakan bahwa apabila variabel modal mengalami peningkatan 
sebesar 1 persen maka akan menurunkan pendapatan petani sebesar 
0.762 persen dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap nol atau 
konstan karena mempunyai arah hubungan negatif. Nilai Koefisien 
regresi variabel Jumlah Tenaga Kerja (LnX3) sebesar 1,785 menyatakan 
bahwa apabila variabel Jumlah Tenaga Kerja mengalami peningkatan 
sebesar 1 persen maka akan menurunkan jumlah pendapatan sebesar 
1,758 persen dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap nol atau 
konstan.  

4. Koefisien determinasi(R2) menunjukkan bahwa penelitian variabel ini 
sudah tepat. Karena R2 yang dihasilkan sudah memenuhi criteria sebesar 
0.949, jadi koefisien determinasi menunjukkan bahwa 94,9% Variasi 
variabel pendapatan petani padi di Desa Bentakan dapat dijelaskan oleh 
variasi Variabel Luas Lahan, Modal dan Tenaga Kerja. Sedangkan 
sisanya yaitu 5,1% Dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model 
ini. Faktor luas lahan dalam penelitian ini merupakan faktor yang tidak 
berpengaruh terhadap pendapatan petani dan arah hubungan kedua 
variabel tersebut bersifat negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa 
peningkatan luas lahan belum tentu meningkatkan pendapatan. Hasil ini 
memberikan gambaran bahwa jumlah luas lahan yang lebih luas 
digunakan untuk menanam padi belum sepenuhnya memberikan produksi 
padi yang lebih banyak. Hal ini sesuai dengan dugaan sebelumnya 
sebagaimana yang selama ini menjadi permasalahan penelitian. Tidak 



adanya pengaruh yang signifikan ini disebabkan oleh pemanfaatan luas 
lahan yang masih belum optimal oleh petani. Beberapa petani masih 
terlihat penggunaan lahan untuk menanam padi dengan jarak yang tidak 
sama antara satu petani dengan petani lainya, sehingga beberapa petani 
nampaknya memanfaatkan lahan belum optimal. 

B. SARAN 
1. Pada petani padi disarankan untuk lebih meningkatkan hasil panen 

padinya, dengan penggunaan bibit unggul, efisiensi penggunaan pupuk, 
lahan dan tenaga kerja untuk meningkatkan hasil panennya sehingga 
dapat meningkatkan pendapatannya dengan meminimalkan kerugian.  

2. Pendapatan petani padi yang dipengaruhi oleh jumlah modal, luas 
lahan, dan jumlah tenaga kerja, diharapkan mendapat perhatian dari 
pemerintah untuk memberikan kebijakan kepada petani seperti pada 
kebijakan kemudahan dalam perluasan lahan pertanian. 
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