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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, hasil pertanian merupakan salah satu 

komoditas yang terpenting. Salah satunya adalah makanan pokok seperti beras, 

dan hasil pertanian lainnya. Sekitar 90% penduduk Indonesia mengkonsumsi 

beras sebagai bahan makanan pokok. Yakni dengan konsumsi beras per kapita 

113 per kg, dengan begitu total konsumsi beras nasional sekitar 27 juta ton 

pertahun. (Merawati Sunantri, 2010). 

Sektor pertanian padi yang menghasilkan beras, sangat kental sekali dengan 

wilayah Indonesia yang memiliki iklim tropis dan dataran rendah. Salah satunya 

adalah Kabupaten Klaten, yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh sektor 

pertanian, dari luas 65.556 Ha, 33.670 Ha atau 51,4% merupakan luas lahan 

sawah.(Klaten dalam angka, 2010) Sedangkan di Kecamatan Delanggu, dari luas 

1877.72 Ha, 1329.09 Ha merupakan lahan sawah. Hal ini berarti 63,94% lahan 

sawah masih menjadi lahan peratanian.(Delanggu dalam angka 2010), seperti 

dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 penggunaan lahan di Kecamatan Delanggu tahun 2006-2010 

No Penggunaan Lahan 
Luas (ha) dalam tahun 

 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Sawah 1334.41 1334.41 1334.41 1334.41 1329.09 

2 
Bangunan dan 

halaman 

409.36 409.36 409.36 409.36 414.68 

3 Tegal, kebun, ladang 49.54 49.54 49.54 49.54 49.54 

4 Tanah lainnya 84.41 84.41 84.41 84.41 84.41 

 Jumlah  1877.72 1877.72 1877.72 1877.72 1877.72 

Sumber : Kecamatan Delanggu dalam angka tahun 2006-2010 

Dari tabel 1.1 penggunaan lahan untuk lahan sawah dari tahun 2006 sampai 

tahun 2010 masih mendominasi dibandingkan untuk penggunaan lahan lainnya. 

Dengan begitu lahan untuk pertanian padi berpotensi tinggi, sehingga produksi 



2 

 

beras juga tinggi. Namun pada tahun 2010 terjadi perubahan penggunaan lahan 

dari lahan sawah menjadi bangunan dan halaman sebesar 5,32 Ha.  

Tabel 1.2 luas lahan sawah menurut Desa di Kecamatan Delanggu tahun  

2006-2010 

No Desa 
Luas lahan sawah (Ha) 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 Bowan  74.13 74.13 74.13 74.13 74.13 

2 Dukuh  88.66 88.66 88.66 88.66 88.66 

3 Jetis  73.54 73.54 73.54 73.54 73.54 

4 Butuhan  78.22 78.22 78.22 78.22 78.22 

5 Banaran  132.29 132.29 132.29 132.29 129.29 

6 Karang  83.96 83.96 83.96 83.96 82.64 

7 Sribit  152 152 152 152 152 

8 Krecek  72.14 72.14 72.14 72.14 71.14 

9 Mendak  77.13 77.13 77.13 77.13 77.13 

10 Delanggu  71.01 71.01 71.01 71.01 71.01 

11 Sabrang  61.23 61.23 61.23 61.23 61.23 

12 Tlobong  78.74 78.74 78.74 78.74 78.74 

13 Gatak  69.85 69.85 69.85 69.85 69.85 

14 Kepanjen  69.32 69.32 69.32 69.32 69.32 

15 Segaran  59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 

16 Sidomulyo  92.39 92.39 92.39 92.39 92.39 

 Jumlah 1334.41 1334.41 1334.41 1334.41 1329.09 

Sumber : Kecamatan Delanggu dalam angka tahun 2006-2010 

Dari tabel 1.2, tahun 2010 terjadi penurunan luas lahan sawah di 3 Desa, 

yaitu Desa Banaran sebesar 3 Ha, Desa Karang sebasar 1,32 Ha dan Desa Krecek 

sebesar 1 Ha. Dimungkinkan terjadi penurunan potensi dan produksi beras di 

daerah tersebut. 

Dalam kajian ini Delanggu merupakan daerah potensial penghasil beras 

dengan kualitas beras yang unggul. Dalam sejarahnya Delanggu merupakan 
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daerah penyuplai beras yang potensial dan mempunyai kualitas yang sangat 

bagus, yakni yang  paling populer adalah beras Rojolele.  

 Popularitas beras Delanggu, sudah kondang sampai ke ibu kota. Berbagai 

jenis padi yang ditanam di daerah Delanggu mempunyai cita rasa khas. Nasinya  

pulen, enak dan wangi menggugah selera. Meski pun bibitnya sama, tapi padi 

yang ditanam di Delanggu akan lebih enak daripada bila ditanam di daerah lain. 

Nama Delanggu pun sering dicantumkan di kantong kemasan beras di berbagai 

supermarket, sebagai pendongkrak nilai jual beras. Berbagai varietas ditanam di 

Delanggu dan sekitar seperti C4, IR 64, membramo, ciherang, menthik wangi 

sampai beras kelas atas rojolele. Yang mengherankan, padi yang ditanam di 

daerah Delanggu dan sekitarnya rasanya lebih enak. Meski dari benih yang sama, 

akan beda rasanya bila ditanam di daerah lain seperti Kecamatan Pedan atau 

Cawas, yang terletak di Klaten bagian selatan, walau jaraknya cukup dekat.( 

merawati sunantri dikutip dalam Kompas.com) 

Identitas Kecamatan Delanggu sebagai penghasil beras tidak lepas dari 

faktor- faktor potensi dan produksinya. Secara astronomis terletak pada 110º 40’ 

10,1” BT sampai 110º 42’ 50,2” BT, 7º 31’49,51” LS sampai 7º 39’47,23” LS, 

yang berarti memiliki iklim tropis dan curah hujan yang mencukupi untuk 

pertanian padi. Sedangkan secara topografi wilayahnya, Delanggu merupakan 

daerah yang strategis, yakni terletak pada dataran rendah, yang dekat dengan 

lereng Gunung merapi, yakni Kecamatan Tulung dan Polanharjo. Dalam keadaan 

geologi di sekitar lereng Gunung akan sering dijumpai mata air, dan tentunya di 

Tulung dan Polanharjo mempunyai beberapa mata air sebagai sumber air untuk 

pertanian di Kecamatan Delanggu.  

Tabel 1.3 Perkembangan dan evaluasi produksi padi th 2006-2010  

Tahun 
Luas tanam 

(Ha) 

Luas panen 

(Ha) 

Produksi (ton) 

GKG 

Produktivitas 

(Kw/Ha) 

2006 3821 3773 22073 57,77 

2007 3638 3596 24173 66,35 

2008 3650 3572 23236 65,05 

2009 4008 3826 29184 76,28 

2010 1857 1586   6516 41, 08 

Sumber : UPTD Wil II Delanggu 
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Dari tabel 3, dapat diketahui perkembangan usaha pertanian padi dari tahun 

2006-2010 di Kec. Delanggu. Dari tahun 2006-2007 produksi padi mengalami 

peningkatan sebesar 8,58%, sejalan dengan luas tanam, luas panen dan 

produktivitasnya. Untuk tahun 2007-2008 produksi mengalami penurunan sebesar 

1,3%, yang sejalan dengan luas tanam, luas panen, dan produktivitas. pada tahun 

2009 untuk luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas padi mengalami 

pweningkatan yang cukup besar, yaitu 11,23%. Sedangkan pada tahun 2010 

terjadi penurunan untuk luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitasnya 

sebesar 35,2%. Dengan begitu selama 5 tahun, hasil produksi terbesar terjadi pada 

tahun 2009, dan hasil produksi terkecil terjadi pada tahun 2010.  

Dari semua uraian diatas dapat kita ketahui bahwa beras di Delanggu 

menyimpan potensi yang tinggi sebagai hasil komoditas daerah. Dengan begitu, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan komunikasi kepada 

masyarakat di Kecamatan Delanggu sebagai basis data yang nantinya dapat 

dikelola dan diolah untuk pengembangan wilayah Delanggu untuk meningkatkan 

produksi beras. Untuk mengetahui potensi dan produksi beras di Delanggu 

tersebut lah maka kita perlu mengadakan penelitian : “ANALISIS 

KESESUAIAN POTENSI DAN PRODUKSI BERAS DI KECAMATAN 

DELANGGU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2006-2010” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian untuk menentukan suatu kebenaran akan dihadapkan 

pada suatu permasalahan yang didalamnya mengandung masalah-masalah yang 

harus dipecahkan oleh peneliti. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah : 

a. Bagaimana potensi pertanian padi di Kecamatan Delanggu? 

b. Apakah  luas lahan  sawah, luas sawah teririgasi, luas panen, kepadatan 

penduduk agraris, luas gangguan hama/bencana mempengaruhi produksi 

pertanian padi di Kecamatan Delanggu? 

c. Bagaimana kesesuaian potensi terhadap produksi beras di Kecamatan 

Delanggu tahun 2006-2010? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan penelitan adalah : 

a. Mengetahui  potensi pertanian padi di Kecamatan Delanggu dari tahun 2006-

2010. 

b. Menganalisis luas sawah, luas sawah tririgasi, luas panen, luas serangan hama 

dan kepadatan penduduk agraris terhadap produksi beras di Kecamatan 

Delanggu tahun 2006-2010. 

c. Menganalisis kesesuaian potensi pertanian padi dan produksi beras di 

Kecamatan Delanggu dari tahun 2006-2010. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program S-1 

Geografi, pada Fakultas Geografi UMS. 

b. Dapat dijadikan basis data sebagai strarted research to developing of region. 

c. Memberi semangat kepada segala pihak untuk lebih mengeksistensi produksi 

beras sebagai identitas wilayah dan merencanakan pemenuhan Sumber Daya 

Manusia sebagai basis pengembangan potensi dan produksi. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah pustaka 

Kebutuhan terhadap penelitian usahatani terletak kepada dua arti penting 

yang melekat pada petani, mereka mayoritas golongan miskin didunia dan 

mempunyai peranan penting dalam mencukupi kebutuhan pangan dunia. Untuk 

Negara-negara yanga sedang berkembang, pembangunan yang mencakup petani 

kecil merupakan bagian yang penting dalam pembangunan nasional. Suatu Negara 

tidak dianggap berkembang apabila masih mempunyai masalah usahatani. 

Bagaimana penelitian usaha tani dapat membantu pembangunandari lima segi, 

yakni : rekomendasi untuk petani, evaluasi proyek, perencanaan pertanian, 

kebijaksanaan pertanian dan pembangunan desa. (Soekartawi, 1986) 

Dalam kaitannya dengan peningkatan produksi pertanian, mekanisasi 

pertanian mempunyai peran yang bersifat partisipatif(Handaka, 2005). Peran 
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partisipatif mekanisasi pertanian yang berpotensi paling besar adalah luas lahan 

olah/sawah. Peningkatan luas lahan, dapat diharapkan dari perluasan lahan irigasi, 

konversi lahan kering ke irigasi, dan pembukaan areal pertanian baru. Secara 

empiris, produksi dalam satu periode ditunjukkan oleh perubahan luas lahan 

pertanian / luas lahan sawah, tingkat hasil(yield)/luas panen, dan jumlah 

produksi(Abdul Rozaq, Bambang, 2010). 

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa subsektor irigasi mempunyai 

peran sentral dalam mendukung produksi pertanian. Hal ini bisa dilihat dari 

penurunan dan kenaikan hasil panen tanaman padi sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan air irigasi. Irigasi merupakan salah satu komponen pendukung 

keberhasilan pembangunan pertanian (CIDES, 2008) .  

Mengharapkan produksi pertanian yang berkualitas harus dimulai dari 

pengembangan petani. Memperhitungkan petani sebagai peran vital dalam 

membicarakan produksi dan ketahanan pangan menjadi sangat relevan. Saat 

mentalitas petani tangguh, maka berbagai stimulan yang ada akan ditanggapi 

secara responsif oleh petani, dan diolah menjadi kekuatan yang 

potensial(Wahono,2001). 

Penyediaan  kebutuhan beras nasional terutama dipengaruhi oleh faktor; input 

lingkungan (iklim, peraturan pemerintah, bencana alam),  input tak terkontrol, 

yaitu (jumlah penduduk, kebutuhan per kapita, harga beras, tingkat permintaan, 

tingkat penyediaan, dan tingkat produksi beras), kemudian hasil akhir dari input 

lingkungan dan input tak terkontrol diharapkan menghasilkan output  berupa; 

produksi yang memadai, kebutuhan terpenuhi, tingkat penyediaan minimum yang 

dikuasai, harga yang stabil dan operasi pasar yang efektif. ( Akbar ,2002 dalam 

Nur Salim)  

Selain itu organisme pengganggu tanaman merupakan salah satu faktor 

penghambat produksi tanaman. Semakin luas daerah yang  terserang  hama, maka 

semakin tinggi menghambat produksi tanaman.(Utju Suiatna,2010) 

Potensi pertanian padi sawah meliputi faktor-faktor, yakni topografi, proporsi 

luas lahan sawah teririgasi, dan luas lahan sawah. (Siti Romdiyah, 2000). 
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Potensi pertanian dibedakan menjadi 2 yakni potensi fisik yang terdiri dari 

kondisi air/irigasi dan luas lahan sawah. Dan potensi nonfisik yakni kepadatan 

penduduk dan mata pencaharian. Menurut  Ajib Wibowo, bahwa kepadatan 

penduduk disuatu satuan lahan mempengaruhi tingkat potensi pertanian yang 

mana semakin besar nilai kepadatan penduduk maka tekanan penggunaan lahan 

untuk non pertanian semakin besar, sehingga potensinya akan menurun. Pengaruh 

potensi lainnya adalah mata pencaharian penduduk di suatu daerah, semakin 

banyak pelaku petani maka potensi daerah tersebut untuk daerah pertanian 

tinggi.(Ajib Wibowo,2005)  

Dari uraian diatas, faktor potensi pertanian padi untuk menghasilkan beras, 

ada beberapa macam, namun dalam penelitian ini hanya di batasi, yaitu potensi 

yang terdiri dari proporsi luas lahan sawah(%), luas sawah teririgasi(%), luas 

panen(%), kepadatan penduduk agraris(jiwa), dan luas gangguan 

hama/bencana(Ha). 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

      Siti Romdiyah (2002) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis kesesuaian 

potensi, produksi dan produktivitas padi sawah di Kabupaten Klaten tahun 2000, 

dengan tujuan mengetahui distribusi potensi, produksi dan produktivitas padi 

sawah dan kesesuaiannya dalam kecamatan di Kabupaten Klaten, mengetahui 

besarnya pengaruh ketiga faktor potensi pertanian tersebut terhadap produktivitas 

padi sawah secara individu dan bersama-sama, mengetahui faktor potensi 

pertanian yang paling berpengaruh terhadap produktivitas padi sawah di 

Kabupaten Klaten. 

      Metode yang digunakan adalah analisa data sekunder. Teknik analisa data 

yang digunakan adalah scoring. Untuk analisa data hasil scoring statistik uji 

regresi linear berganda menggunakan computer SPSS. Untuk membuat peta 

kesesuaian potensi, produksi dan produktivitas, analisa petanya menggunakan 

overlay antara peta potensi, produksi dan produksi rata-rata per hektar pertanian 

padi sawah tahun 2000.  

      Hasil yang didapatkan potensi, produksi dan produktivitas padi yang tinggi 

mayoritas terdapat pada daerah dataran rendah yaitu bagian tengah Kabupaten 
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Klaten, sedangkan pada daerah dataran lereng Merapi dan pegunungan kapur 

relatif rendah. Daerah yang memiliki tingkat kesesuaian tinggi atau sesuai adalah 

kecamatan Cawas, daerah dengan kesesuaian sedang adalah Kecamatan 

Gantiwarno, Bayat, Klaten Tengah, Klaten Utara, Trucuk, Wedi, Jogonalan, 

Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu, Juwiring, Wonosari, Karangdowo, 

dan Kemalang, daerah yang tidak sesuai adalah Kecamatan Prambanan, 

Manisrenggo, Karangnongko, Ngawen, Pedan, Kalikotes, Klaten Selatan, 

Kebonarum, Jatinom dan Tulung. Faktor Potensi yang diteliti yaitu topografi, 

proporsi lahan sawah teririgasi dan luas sawah per kecamatan secara bersama-

sama berpengaruh kuat terhadap produksi rata-rata per hektar padi sawah dengan 

sumbangan sebesar 80,8%, selebihnya atau 19,2% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diamati dalam penelitian. 

Dhi Bramasta (2004), penelitian yang berjudul factor yang berpengaruh 

terhadap hasil usaha tani padi sawah di kecamatan Ngemplak, Kabupaten Klaten. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan 

pengalaman petani terhadap hasil usaha tani padi sawah. Dan untuk mengetahui 

kondisi fisik jenis tanah daerah pengaruh terhadap produktivitas usaha tani padi 

sawah. Menggunakan metode Survey, pengambilan sample, dan pengumpulan 

data primer dan sekunder. Dan hasil yang didapatkan adalah Factor yang 

mempengaruhi hasil usaha tani padi sawah yaitu pengetahuan petani terhadap 

pengolahan tanah sawah dengan jenis tanah. 

Table 1.4 tabel perbandingan penelitian. 

Nama Siti Romdiyah Dhi Bramasta Arika Dona 

Tahun 2002 2004 2011 

Judul 

Penelitia

n 

Analisis kesesuaian potensi, produksi 

dan produksitivitas  padi sawah di 

kabupaten Klaten tahun 2000 

Faktor yang berpengaruh 

terhadap hasil usaha tani 

padi sawah di Kecamatan 

Ngemplak, Kabupaten 

Boyolali. 

Analisis kesesuaian potensi 

terhadap produksi beras  

di Kecamatan Delanggu 

Kabupaten Klaten 

Tahun 2006-2010 
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Tujuan 1. Mengetahui distribusi potensi, 

produksi dan produktivitas padi 

sawah d\an tingkat kesesuaiannya 

pada tingkat kecamatan di 

Kabupaten Klaten 

2. Mengetahui besarnya pengaruh 

ketiga faktor potensi pertanian 

terhadap produktivitas pertanian 

padi sawah secara individu dan 

bersama-sama 

3. Mengetahui faktor potensi pertanian 

yang paling berpengaruh terhadap 

produktivitas adi sawah di 

Kabupaten Klaten 

1. Untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan 

dan pengalaman petani 

terhadap hasil usaha 

tani padi sawah. 

2. Mengetahui kondisi 

fisik jenis tanah daerah 

pengaruh terhadap 

produktivitas usaha 

tani padi sawah. 

1. Mengetahui  potensi beras di 

Kecamatan Delanggu dari 

tahun 2006-2010. 

2. Menganalisis faktor – faktor  

potensi terhadap produksi 

beras di Kecamatan Delanggu 

tahun 2006-2010. 

3. Menganalisis kesesuaian 

potensi terhadap produksi 

beras di Kecamatan Delanggu 

dari tahun 2006-2010. 

Metode 

Penelitia

n 

1. Analisa data sekunder dengan 

teknik analisa yang digunakan 

adalah scoring 

2. Analisa statistik uji regresi linear 

berganda dengan computer SPSS 

3. Analisa peta dengan overlay antara 

peta potensi, produksi dan produksi 

rata-rata per hektar pertanian padi 

sawah tahun 2000 

Survey, pengambilan 

sample, dan pengumpulan 

data primer dan sekunder. 

1. Analisis data sekunder 

dengan scoring data.  

2. Analisis peta dengan 

overlay peta potensi fisik 

dan nonfisik. 

3. Analisis peta dengan 

overlay antara peta potensi 

dengan peta produksi beras. 

Hasil 1. Potensi, produksi dan produktivitan 

tanaman  padi yang tinggi mayoritas 

terdapat pada daerah dataran rendah 

yaitu bagian tengah kabupaten Klaten, 

sedangkan pada daerah dataran lereng 

Merapi dan pegunungan Kapur relatif 

rendah 

2. Daerah yang memiliki tingkat 

kesesuaian tinggi atau sesuai adalah 

kecamatan Cawas, daerah dengan 

kesesuaian sedang adalah Kecamatan 

Gantiwarno, Bayat, Klaten Tengah, 

Klaten Utara, Trucuk, Wedi, Jogonalan, 

Ceper, Karanganom, Polanharjo, 

Factor yang 

mempengaruhi hasil 

usaha tani padi sawah 

yaitu pengetahuan petani 

terhadap pengolahan 

tanah sawah dengan jenis 

tanah. 

1.  Potensi pertanian padi pada 

tahun 2006 sampai 2010 adalah 

bervariasi yaitu memiliki klas 

rendah, sedang dan tinggi untuk 

masing-masing Desa.   

2. faktor-faktor potensi  yang 

mempengaruhi produksi, seperti 

luas sawah hanya 

mempengaruhi sekitar 18,75%, 

luas sawah teririgasi 18,75%, 

luas panen 40 %, luas serangan 

hama 40% dan kepadatan 

penduduk agraris 60,87%. 

Terlihat bahwa faktor kepadatan 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Dalam usaha pengembangan daerah, mengetahui besar potensi wilayah 

merupakan hal terpenting untuk mengambil kebijakan dan tindakan lanjut 

pengembangan daerah. Usaha pertanian padi di Delanggu memiliki potensi yang 

besar jika dilihat dari popularitas beras Delanggu di Indonesia. Untuk mengetahui, 

mempertahankan dan mengembangkan identitas daerah tersebut, maka sangat 

penting kiranya untuk mengetahui potensi daerah di bidang pertanian padi. 

Seberapa besar potensi tersebut mempengaruhi besar produksi beras di Delanggu.  

Untuk mengetahui potensi pertanian di suatu wilayah faktor – faktor potensi 

yang digunakan yaitu luas lahan sawah, luas lahan sawah yang teririgasi, luas 

panen, jenis padi yang ditanam, kepadatan penduduk agraris, gangguan 

Delanggu, Juwiring, Wonosari, 

Karangdowo, dan Kemalang, daerah 

yang tidak sesuai adalah Kecamatan 

Prambanan, Manisrenggo, 

Karangnongko, Ngawen, Pedan, 

Kalikotes, Klaten Selatan, Kebonarum, 

Jatinom dan Tulung. 

3. Faktor Potensi yang diteliti yaitu 

topografi, proporsi lahan sawah 

teririgasi dan luas sawah per kecamatan 

secara bersama-sama berpengaruh kuat 

terhadap produksi rata-rata per hektar 

padi sawah dengan sumbangan sebesar 

80,8%, selebihnya atau 19,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diamati dalam penelitian ini. 

penduduk agraris memiliki 

pemgaruh yang lebih besar 

untuk produksi beras disetiap 

Desa. 

3. Tingkat kesesuaian dari tahun 

2006-2010 adalah bervariasi, 

yang mana di tahun 2006 dan 

2007 adalah sama yakni 18,75% 

dengan Desa yang memiliki 

nilai sesuai yaitu Desa Karang, 

Sribit dan Kepanjen. Tahun 

2008 dan 2009 tambah menjadi 

25% yakni Desa Banaran. 

Sedangkan tahun 2010 

meskipun naik menjadi 43,75% 

namun ada perbedaan dari Desa 

yang pada tahun 2009 sesuai 

menjadi tidak sesuai yakni Desa 

Banaran, Sribit, dan Kepanjen. 

Desa yang memiliki nilai sesuai 

adlah Desa Bowan, Jetis, 

Karang, Krecek, Delanggu, 

Sabrang, dan Sidmulyo. 
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hama/bencana. Untuk penilaian disetiap variabel dalam skoring tersebut adalah 

berdasarkan data dan kondisi setempat, yakni data sekunder, yang masing-masing 

indikator dibagi menjadi 3 kategori penilaian yaitu tinggi, sedang, rendah.  

Dimulailah pengelolaan  usaha pertanian padi untuk menghasilkan produksi. 

Dari sinilah proses produksi dijalankan, dan untuk menunjang produksi beras kita 

perlu mengetahui produksi padi terlebih dahulu, kemudian dikonversikan menjadi 

beras. Kategori penilaian produksi beras juga dibagi menjadi 3 yakni : tinggi, 

sedang, rendah. Yang diolah dengan scoring data.  

Seperti dalam diagram dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : Penulis, 2012 

1.7 Hipotesa  

a. Potensi pertanian padi di Kecamatan Delanggu dari tahun 2006 ke 2009 

mengalami peningkatan, dan dari tahun 2009 ke 2010  mengalami penurunan. 

Peta Potensi pertanian padi dari 

tahun 2006-2010, skala 1:50.000 

Faktor-faktor potensi : 

1. Luas lahan sawah 

2. Luas sawah teririgasi 

3. Luas panen 

4. Luas Gangguan 

hama/bencana 

5. Kepadatan penduduk 

agraris 

 

 

Peta produksi beras 

dari tahun 2006-2010  

Skala 1:50.000 

Lahan pertanian padi tahun 2006-2010 

Jumlah produksi beras 

per tahun, tahun 2006-

2010 

Potensi pertanian padi tahun 2006-2010  

Produksi padi tahun 

2006-2010 

Jumlah produksi padi  

per tahun, dari tahun 

2006-2010 

Peta kesesuaian potensi dan produksi beras 

di Kec. Delanggu dari tahun 2006-2010 

Skala 1:50.000 

Usaha pertanian padi 

tahun 2006-2010 
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b. Adanya pengaruh yang besar dari luas lahan sawah, luas lahan sawah 

teririgasi, luas panen, kepadatan penduduk agraris, luas gangguan 

hama/bencana, terhadap produksi beras di Kecamatan Delanggu, yakni : 

- Semakin besar nilai luas lahan sawah, luas sawah teririgasi, luas panen, dan 

kepadatan penduduk agraris  maka semakin tinggi produksinya. 

- Semakin kecil nilai luas gangguan hama/bencana maka semakin besar 

produksinya. 

c. Kesesuaian antara potensi pertanian padi dengan produksi beras tahun 2006-

2010 di setiap Kecamatan  memiliki status yang bervariasi dari sesuai dan 

tidak sesuai. 

 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Fokus Penelitian 

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, maka 

sangat penting adanya metode penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada 

analisis potensi dan faktor pengaruh produksi beras dalam satu wilayah 

kecamatan Delanggu untuk mengetahui perkembangan wilayah sebagai 

penghasil beras. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka metode yang 

digunakan adalah Analisis data sekunder dengan data potensi pertanian, yakni 

luas lahan sawah, luas lahan sawah yang teririgasi, luas panen, kepadatan 

penduduk, luas gangguan hama/bencana, mata pencaharian dan pendidikan 

petani.  

 

 1.8.2 Pemilihan Lokasi Penelitian 

 Kecamatan Delanggu dipilih sebagai daerah penelitian karena dengan 

pertimbangan : 

1.  Kecamatan Delanggu merupakan daerah yang memiliki ciri khas atau 

dikenal sebagai penghasil beras dengan kualitasnya yang unggul. 

2. Dari 1877,72 ha luas keseluruhan lahan di kecamatan Delanggu, 1334,41 

atau 71% luas lahannya adalah lahan pertanian, dan lebih dari 98% dari 

lahan pertanian tersebut merupakan lahan pertanian yang ditanami padi. 
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 1.8.3 Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan untuk menganalisis potensi, dan faktor-faktor pengaruh 

produksi meliputi data sekunder dengan bentuk data kuantitatif  dan data 

kualitatif. Klasifikasi datanya adalah : 

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu oleh 

individu maupun instansi di luar dari data yang dikumpulkan oleh peneliti 

meskipun juga merupakan sumber data yang asli. Data sekunder yang 

dikumpulkan yakni data statistik meliputi: data administrasi, data topografi, data 

curah hujan, lahan sawah teririgasi, luas lahan sawah, luas panen, jumlah 

penduduk petani, gangguan hama/bencana, produksi padi pertahun, data konversi 

gabah kering giling (GKG) menjadi beras, komposisi penduduk menurut umur 

dan jenis kelamin, komposisi penduduk menurut mata pencaharian, komposisi 

penduduk menurut pendidikan, penggunaan lahan. Data ini diperoleh di 

Kelurahan,  Kecamatan Delanggu, UPTD Pertanian Delanggu, Dinas Pengairan 

Umum, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Klaten, Bappeda, dan BPS.  

 1.8.4 Tekhnik Penelitian dan Analisis Data 

 Data yang digunakan untuk mengetahui potensi beras menggunakan analisis 

data sekunder dengan metode klasifikasi. Dengan tekhnik scoring yaitu 

menghitung dan mengelompokkannya dalam beberapa kategori penilaian 

berdasarkan kondisi setempat.  Dan untuk analisisnya menggunakan alat kotak 

ajaib untuk mengetahuai besar pengaruh antara potensi dengan produksi beras. 

Untuk variabel-variabel yang digunakan yakni, faktor-faktor potensi : 

1. Luas lahan Sawah 

Luas lahan  sawah yang diukur adalah dengan membandingkan luas lahan 

sawah dengan luas keseluruhan satuan lahannya, yakni desa sehingga 

menghasilkan prosentase luas lahan sawah. Dengan semakin besar prosentasenya, 

maka semakin tinggi potensinya. 

Untuk mengukur prosentase luas lahan sawah digunakan rumus :  

Luas lahan sawah   x 100%    

Luas desa 

 

Keterangan nilai :  
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3 : Tinggi    

2 : Sedang  

1 : Rendah 

 

2. Luas sawah teririgasi 

Luas sawah teririgasi diukur dengan membandingkan luas lahan sawah 

teririgasi dengan luas lahan sawah, sehingga didapat prosentasenya. Dengan 

asumsi semakin tinggi prosentase luas sawah teririgasi maka semakin tinggi 

potensinya. 

Untuk mengukur prosentase luas lahan sawah teririgasi digunakan rumus :  

Luas sawah teririgasi   x 100%    

Luas lahan sawah 

 

Keterangan nilai : 

Tinggi  : 3 

Sedang : 2 

Rendah : 1 

3. Luas panen 

Luas panen berperan penting dalam menentukan jumlah produksi beras yang 

dihasilkan. Dengan mengetahui luas panen maka dapat mengetahui pula tingkat 

produktivitas lahan sawah. Prosentase luas panen diukur dengan membandingkan 

luas panen dengan luas lahan sawah. Dengan begitu Semakin besar prosentase 

luas penen maka semakin tinggi pula potensinya. 

Untuk mengukur prosentase luas panen maka digunakan rumus : 

Luas panen              x 100%    

Luas lahan sawah 

 

Keterangan nilai : 

Tinggi  : 3 

Sedang : 2 

Rendah : 1 

4. Gangguan Hama/ bencana 
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Jenis Gangguan yang menyerang di pertanian padi sawah adalah  

a. Hama wereng, bagian yang diserang adalah batang dan daun 

b. Hama Walang sangit, bagian yang diserang adalah biji padi yang masih 

dalam keadaan masak susu, dan daun padi. 

c. Hama kepik hijau, bagian yang diserang adalah batang dan biji padi. 

d. Hama tikus, bagian tanaman yang diserang adalah semua bagian 

tanaman. 

e. Hama Burung, bagian yang diserang adalah biji padinya. 

f. Penyakit tanaman 

g. Tumbuhan pengganggu/gulma 

h. Bencana 

Semakin luas wilayah yang terserang hama, gangguan / bencana maka 

semakin rendah potensinya. Data yang diperoleh dari luas serangan hama, 

gangguan/bencana adalah luas dengan satuan Ha. Menggunakan rumus : 

Luas lahan serangan hama/bencana   x 100%    

Luas luas lahan sawah 

 

Keterangan nilai : 

Tinggi  : 1 

Sedang : 2 

Rendah : 3 

5. Kepadatan penduduk agraris 

Kepadatan penduduk diukur dengan membandingkan jumlah penduduk petani 

dengan luas wilayah suatu desa dengan satuan jiwa/km
2
. Dengan asumsi 

bahwa semakin besar nilai kepadatan penduduk agraris maka semakin besar 

pula potensi pertanian di daerah tersebut. 

Rumus untuk mengukur kepadatan penduduk agraris adalah  

Jumlah penduduk petani   

Luas desa 

Keterangan nilai : 

Tinggi  : 3 

Sedang : 2 
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Rendah : 1 

Dalam menentukan klasifikasi kelas tinggi, sedang dan rendah untuk variabel 

luas lahan sawah, luas lahan sawah yang teririgasi, luas panen, kepadatan 

penduduk, luas gangguan hama/bencana dan mata pencaharian 

menggunakan rumus : 

I      : nilai max – nilai min 

  Klas interval 

Ket :  I   : interval 

Nilai max : nilai tertinggi dari  variabel 

 Nilai min  : nilai terendah dari variabel 

Klas interval : jumlah klas interval yang diinginkan, diketahui klas 

intervalnya adalah 3, yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

Untuk mengetahui jumlah  produksi beras, maka dapat diukur dari produksi 

pertanian padi sawah, yang mana untuk mengubah jumlah produksi padi menjadi 

beras. Padi mengalami proses menjadi GKG ( Gabah Kering Giling) kemudian 

menjadi beras.. Dan untuk perhitungannya menggunakan pengkonversian. 

Konversi Gabah Kering Giling (GKG) menjadi beras dihitung menggunakan 

metode penghitungan dari Pedoman Pengumpulan Data Tanaman Pangan Dinas 

Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Klaten, besaran konversi GKG 

menjadi beras yaitu 63,2%. Satuan jumlah produksi beras yang digunakan yaitu 

kw/ha. (Suyoto, UPTD Wil II Delanggu). 

Dari faktor- faktor penentu potensi dapat dianalisis hubungan kesesuaian 

dan evaluasi produksi beras dari tahun 2006-2010. Output yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah peta kesesuaian potensi terhadap produksi yang didapat 

melalui proses overlay peta klasifikasi luas lahan sawah, peta klasifikasi luas 

lahan sawah teririgasi, peta klasifikasi luas panen, peta klasifikasi luas gangguan 

hama dan bencana, peta klasifikasi kepadatan penduduk agraris di setiap desa dari 

tahun 2006-2010, yang menghasilkan peta potensi pertanian padi. Kemudian 

melalui proses overlay peta potensi dan peta produksi beras dapat diketahui 

hubungan kesesuaian disetiap desa dari tahun 2006-2010. Sehingga dapat diamati 

perkembangannya dari tahun 2006-2010.  
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1.9 Batas operasional 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2005).  

Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam. Sekam 

(Jawa merang) secara anatomi disebut 'palea' (bagian yang ditutupi) dan 'lemma' 

(bagian yang menutupi). wikipedia.org 06 03 2012/ 11.01  

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh 

pematang, saluran untuk menahan air, yang ditanami dengan tanaman pertanian, 

biasanya ditanami padi. (Statistik Potensi desa Indonesia, 2003) 

Lahan sawah berpengairan tekhnis adalah lahan sawah yang memproleh 

pengairan dari irigasi tekhnik, yaitu jaringan dimana saluran pemberi terpisah dari 

saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnyadiatur 

dengan mudah. (Statistik Potensi desa Indonesia, 2003) 

Lahan sawah berpengairan setengah tekhnis adalah lahan sawah yang 

memperoleh pengairan dari irigasi setengah tekhnis yaitu sama halnya dengan 

pengairan tekhnis tetapi dalam hal ini dinas pengairan/ pemerintah hanya 

menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan 

air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur oleh pemerintah. (Statistik 

Potensi desa Indonesia, 2003)  

Luas panen adalah luas tanaman padi/palawija yang dipanen pada suatu 

wilayah (kecamatan) dalam periode pengumpulan data (bulanan), dan merupakan 

luas bersih (tidak termasuk luas galengan/pematang). (BPS, 2009) 

Luas tanam adalah jumlah dari luas tanaman yang betul-betul ditanam, baik 

penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang bersifat pengganti. 

(Statistik Potensi Desa Indonesia, 2003) 

Padi merupakan tanaman musiman semi-akuatik yang dalam pertumbuhannya 

cukup banyak memerlukan air, dan jenis-jenis padi yang dikenal disini termasuk 

kedalam keluarga Oryza Sativa.(Utju Suiatna, 2010) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bulir
http://id.wikipedia.org/wiki/Padi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gabah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Palea&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lemma


18 

 

Pertanian padi adalah kegiatan pertanian yang meliputi pengolahan lahan, 

penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan kegiatan pasca panen. 

(Statistik Potensi desa Indonesia, 2003) 

Pengolah lahan pertanian adalah pemilik sekaligus sebagai penggarap, 

penggarap, dan buruh tani. (Statistik Potensi desa Indonesia, 2003) 

Petani adalah orang yang mengusahakan , mengelola usaha pertanian. Petani 

dapat merupakan petani pemilik/ petani penggarap. (Statistik Potensi desa 

Indonesia, 2003) 

Potensi adalah daya, kekuatan, kemampuan, kesanggupan kekuasaan, 

kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan 

(KBBI,2005) 

Produksi adalah hasil, proses pengeluaran hasil(KBBI,2005) 

Produksi Beras adalah kegiatan yang dapat menghasilkan 

beras.(Wikipedia.org 21 05 2012/ 21.32) 

 


