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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan hasil penelitian Food Agriculture Organization (FAO), 

jumlah penduduk dunia yang menderita kelaparan pada tahun 2010 mencapai 925 

juta orang. Situasi ini diperparah dengan semakin berkurangnya investasi di sektor 

pertanian yang sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir. Sementara sektor 

pertanian menyumbang 70% dari lapangan kerja baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Bustanul Arifin, 7 Juni 2011). Dengan demikian sektor pertanian 

merupakan sektor yang sangat penting baik secara ekonomi yaitu untuk 

menciptakan dan menggerakkan roda perekonomian serta untuk kepentingan 

manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan. 

Dewasa ini isu ketahanan pangan menjadi topik yang sangat menarik dan 

mendapat perhatian yang serius dari dunia internasional. Bahkan FAO dalam 

laporanya pada tanggal 13 Mei 2013 menyebutkan “Salah satu cara untuk 

mengatasi kelangkaan bahan makanan adalah melalui peternakan serangga,” 

Alasannya, FAO menyebutkan, serangga merupakan sumber makanan yang kaya 

nutrisi dengan tingkat protein tinggi, mengandung lemak, dan mineral lainnya. 

Pernyataan FAO tersebut mengindikasikan bahwa ketahanan pangan merupakan 

masalah serius yang harus diperhatikan agar dikemudian hari dimasa mendatang 

tidak menjadi masalah bagi manusia.  

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

bekerja di sektor pertanian. Salah satu budidaya tanaman di sektor pertanian yang 

harus diperhatikan oleh pemerintah adalah tanaman padi, karena padi merupakan 

sumber makanan pokok bangsa Indonesia. Meskipun di indonesia makanan pokok 

dapat diperoleh dari ubi-ubian, kedelai, jagung, cantel dan sebagainya namun padi 

merupakan bahan makanan pokok utama di indonesia, bahkan jika di suatu daerah 

itu masyarakatnya tidak mengkonsumsi padi sebagai makanan pokok dan 

menggantinya dengan jagung, ubi-ubian, cantel dan lainya maka daerah tersebut 

dapat dikatakan sebagai daerah miskin karena masyarakatnya tidak mampu 
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membeli beras hasil olahan padi sebagai makanan pokok. Oleh karena pentingnya 

tanaman padi yang merupakan sumber makanan pokok utama di Indonesia, maka 

budidaya tanaman padi menjadi sangat penting dan harus mendapat perhatian 

yang serius dari pemerintah. 

Tabel 1.1 Produktivitas Padi Sawah dalam bentuk Gabah Kering Giling 

(GKG) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014  

No Kecamatan Luas Panen (ha) Produktivitas 

(ton/ha) 

Produksi 

GKG (ton) 

1 W e r u  4.722 6,30 29.867 

2 B u l u  2.240 6,50 14.507 

3 Tawangsari  4.112 6,40 26.342 

4 Sukoharjo  5.952 6,40 38.127 

5 Nguter  5.515 6,30 34.954 

6 Bendosari  5.193 6,30 32.735 

7 Polokarto  6.401 6,30 40.157 

8 Mojolaban  6.056 6,50 39.427 

9 Grogol  2.197 6,20 13.667 

10 B a k i  2.667 6,20 16.616 

11 G a t a k  2.806 6,20 17.421 

12 Kartasura  1.167 5,90   6.933 

Jumlah         49.028 6,30     310.753 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 

 

Tabel 1.2 Produktivitas Padi Sawah dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) di 

Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2010 - 2013 

No Tahun Luas Panen (ha) Produktivitas 

(ton/ha) 

Produksi 

GKG (ton) 

1 2013   47.783  6,80  327.182  

2 2012   52.041  6,60  346.039  

3 2011   35.083  5,30  185.653  

4 2010   46.450  6,10  283.655  

5 2009   50.448  7,10  357.525  

6 2008   48.248  7,00  337.244  

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas padi di kecamatan 

Gatak, Baki, Grogol, dan Kartasura lebih rendah dari produktivitas rata-rata 

kabupaten Sukoharjo. Jika dilihat dari perkembangan wilayah di 4 kecamatan 

tersebut, kecamatan Gatak seharusnya produktivitas padi sawahnya lebih tinggi 
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karena kecamatan grogol dan kartasura merupakan kecamatan yang diarahkan 

menjadi kota satelit di kabupaten sukoharjo. Sedangkan kecamatan Baki juga 

perkembangan daerahnya lebih kekotaan dibanding dengan kecamatan Gatak. 

Meskipun demikian Kecamatan Gatak khususnya dan Kabupaten Sukoharjo pada 

umumnya merupakan daerah lumbung pangan dan mempunyai stok beras untuk 

jangka panjang, sehingga tidak perlu impor beras, ujar Pj Kabupaten Sukoharjo 

Bp. Agus Santosa kepada koran sindo pada tanggal 19 November 2015. Data 

surplus beras di kecamatan Gatak juga dapat di analisa dari hasil produksi padi 

dan jumlah penduduk berdasarkan data BPS Tahun 2015. Jika produksi beras 

pada tahun 2014 adalah  10.922,94 ton dan jumlah penduduk di kecamatan Gatak 

adalah 50.899 jiwa sedangkan konsumsi beras untuk setiap orang dalam setahun 

adalah 124 kg. Maka konsumsi beras di kecamatan ini pada tahun 2014 adalah 

6.311, 48 ton. Sehingga kecamatan Gatak pada tahun 2014 surplus 4.611,46 ton. 

Berikut tabel perbandingan luas sawah dengan luas wilayah di 4 

kecamatan tersebut 

Tabel 1.3 Perbandingan Luas Sawah terhadap Luas Wilayah 

No Kecamatan  Luas  

Wilayah  

(ha) 

Luas  

Sawah  

(ha) 

Perbandingan Luas 

Sawah/ Luas Wilayah 

(%) 

1 Grogol  3.000    934 31 % 

2 B a k i  2.197 1.249 57 % 

3 G a t a k  1.947 1.251 64 % 

4 Kartasura  1.923    471 25 % 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten  Sukoharjo Tahun 2015 

Tabel diatas menunjukan bahwa kecamatan gatak mempunyai persentase 

luas sawah dengan luas wilayah yang lebih besar dari 3 kecamatan lainya, 

sementara kecamatan gatak mempunyai produktivitas yang sama dengan 

kecamatan grogol dan baki yang persentase luas sawahnya tidak sebesar di 

kecamatan ini. 

Atas dasar-dasar data tabel diatas penelitian ini mengambil daerah 

penelitian di kecamatan gatak, berikut deskripsi singkat kecamatan gatak yaitu 
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kecamatan gatak terletak antara 110°42’06.79’’ hingga 110°46’2.43’’ Bujur 

Timur dan 7°34’2.43’’hingga 7°37’ 7.29’’ Lintang Selatan. Kecamatan Gatak 

terdiri dari 14 Desa dengan jumlah penduduk 50.899 jiwa. Berikut tabel 

kepadatan penduduk di kecamatan gatak tahun 2014. 

 

Tabel 1.4 Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Gatak Tahun 2014 

No Desa Luas 

Wilayah 

(km²) 

Jumlah  

Penduduk  

(jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk  

(jiwa/ km²) 

Persentase  

1 Sanggung  0,96 2.339 2.436 4,60 % 

2 Kagokan  0,96 1.936 2.017 3,80 % 

3 Blimbing  2,29 5.476 2.391 10,80 % 

4 Krajan  1,91 5.271 5.271 10,40 % 

5 Geneng  1,43 3.765 2.633 7,40 % 

6 Jati  1,15 2.739 2.382 5,40 % 

7 Trosemi  1,25 2.762 2.210 5,40 % 

8 Luwang 1,28 3.764 2.941 7,40 % 

9 Klaseman 0,91 1.878 2.064 3,70 % 

10 Tempel  1,02 1.887 1.850 3,70 % 

11 Sraten 0,96 3.458 3.602 6,80 % 

12 Wironanggan  1,26 4.436 3.521 8,70 % 

13 Trangsan  2,48 6.846 2.760 13,50 % 

14 Mayang  1,61 4.342 2.697 8,50 % 

Jumlah 19,47 50.899 2.614 100,00 % 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 

Luas wilayah Kecamatan Gatak 19,47 km² atau 1.947 hektar yang terdiri 

dari lahan sawah 1.251 hektar dan 696 hektar lahan digunakan untuk penggunaan 

lahan lainya seperti permukiman, kantor pemerintahan, ruang terbuka hijau 

(RTH), fasilitas pelayanan, sungai, daerah komersial, daerah wisata, kawasan 

lindung dan daerah industri. Berikut tabel penggunaan lahan Kecamatan Gatak 

Tahun 2009 dan Tahun 2014. 
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Tabel 1.5 Penggunaan Lahan Di Kecamatan Gatak Tahun 2009 dan Tahun 2014. 

No Tahun Sawah 

(ha) 

Tegalan 

(ha) 

Hutan 

Negara 

(ha) 

Penggunaan 

Lahan Lainya 

(ha) 

Jumlah 

(ha) 

1 2014 1.251 0 0 696 1.947 

2 2009 1.266 0 0 681 1.947 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 

Dari tabel  1.5 diatas dapat dilihat bahwa sawah selama 5 tahun terakhir 

dari tahun 2009 sampai tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 15 ha atau 1,2 

%. Penurunan sawah harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah terkait 

khususnya kecamatan gatak sehingga nantinya dapat dijadikan pengambilan 

kebijakan tentang pertanian yang secara langsung ataupun tidak langsung bisa 

mempengaruhi produktivitas padi sawah di kecamatan ini. 

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini mengambil tema “Analisis 

Produktivitas Rata-Rata Lahan Padi Sawah Di Kecamatan Gatak Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

produktivitas rata-rata lahan padi sawah dan menganalisis sebaranya di 

Kecamatan Gatak melalui wawancara langsung kepada petani di daerah observasi.  

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Seperti diuraikan di latar belakang di atas bahwa kecamatan gatak, baki, 

grogol dan kartasura mempunyai produktivitas padi sawah yang lebih kecil 

dibanding dengan produktivitas rata-rata di Kabupaten Sukoharjo. Untuk 

kecamatan kartasura mempunyai produktivitas yang paling rendah di kabupaten 

sukoharjo, dan untuk kecamatan gatak, baki dan grogol mempunyai produktivitas 

padi sawah yang sama (lihat di tabel 1.1 produktivitas padi sawah). Jika dilihat di 

tabel 1.3 menunjukan bahwa kecamatan gatak mempunyai persentase luas sawah 

yang lebih besar dibandingkan dengan luas wilayahnya, tetapi produktivitasnya 

sama dengan kecamatan baki dan grogol, sedangkan kecamatan kartasura lebih 

kecil karena memang kecamatan ini diperuntukan untuk kota satelit. Dari 

masalah-masalah diatas dapat ditarik sebuah pertanyaan yaitu : 



  6 

 

         

1. Berapa besarnya produktivitas rata-rata lahan padi sawah tahun 2015 

di Kecamatan Gatak. 

2. Bagaimana sebaran produktivitas lahan padi sawah tahun 2015 di 

kecamatan Gatak  

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui besarnya produktivitas rata-rata  lahan padi sawah di 

Kecamatan Gatak Tahun 2015 

2. Menganalisis sebaran produktivitas lahan padi sawah tahun 2015 di 

Kecamatan Gatak  

 

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

program sarjana (S1) di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Mengetahui besarnya produktivitas lahan padi sawah dan sebaran 

produktivitasnya tahun 2015 di Kecamatan Gatak. 

3. Dapat menjadi referensi pemerintah terkait dalam mengambil dan 

memutuskan suatu kebijakan terkait dengan pertanian khususnya padi. 

 

1.5 TELAAH PUSTAKA  

1.5.1  Pertanian di Indonesia 

Pertanian di Indonesia mempunyai banyak ragam jenisnya, menurut 

Mubyarto(1973), pembagian konvensional pertanian dalam arti luas mencakup 

pertanian rakyat, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Bila dilihat 

dari kelima jenis pertanian tersebut maka yang mempunyai keterkaitan dengan 

desa adalah pertanian rakyat. Menurut Ulrich Plank (1990) jenis-jenis usaha 

pertanian bahan makanan di Indonesia mencakup: 

1. Usaha bersawah subsisten di jawa, madura dan bali 

2. Usaha pertanian subsisten di negara tetangga yakni semi arid 
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3. Dan usaha pertanian dengan tanaman keras dan tanaman perdu di daerah yang 

selalu lembab untuk dijual di pasar (ladang berpindah) 

Sedangkan pertanian dalam arti sempit  menurut Sumantri (1980) diartikan 

ilmu yang mempelajari segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha 

penyempurnaan budidaya tanaman yang berguna untuk memperoleh produksi 

fisik yang maksimum.  

Mengacu pada penggolongan pertanian dari Mubyarto dan Ulrich Plank di 

satu sisi, dan gambaran desa di indonesia saat ini maka jenis pertanian yang erat 

kaitanya dengan pedesaan adalah pertanian rakyat yang berakadar subsisten. 

Pertanian rakyat adalah usaha pertanian keluarga yang menghasilkan bahan 

makanan utama yakni beras, palawija (jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian) 

serta tanaman holtikultura (sayuran dan buah-buahan). Pertanian rakyat di 

usahakan di sawah ladang atau di pekarangan. 

Jumlah petani kecil atau gurem yang dominan telah memberi corak 

tersendiri pada kehidupan masyarakat baru di indonesia. Sosiologi pedesaan 

mengenal dua konsep tentang petani yaitu peasant dan farmers. Jika diterapkan 

dalam kerangka paradigma modernisasi peasant merupakan resepsi dari usaha 

petani tradisional, sedangkan farmers merupakan presentasi dari petani modern.  

Peasant merupakan kelompok tani yang usaha taninya bersifat subsisten 

yaitu cara hidup yang minimalis yang hanya sekedar untuk hidup. Berdasarkan 

pakar antropologi seperti Erick. R. Wolf Raymond Firth, Belshaw, Redfield dan 

lainya, maka ciri umum peasant adalah :  

1. Petani produsen yang subsisten, sekedar untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri(keluarga) tidak untuk mencari keuntungan. 

2. Orientasinya yang cenderung perdesaan dan tradisional tapi memiliki 

keterkaitan erat dengan kebudayaan kota atau pusat kekuasaan tertentu. 

3. Jarang yang mampu memenuhi kebutuhan (sendiri(self sufficent). 

Sedangkan farmers adalah petani modern yang usaha taninya ditujukan 

guna melayani tuntutan pasar lewat perencanaan yang rasional  (secara 

ekonomik), menggunakan modal serta alat-alat produksi modern agar 

memperoleh keuntungan (profit oriented). Oleh karena itu petani ini disebut 
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sebagai petani agricultural enterpreneur dan usaha pertanianya secara umum 

termasuk agroindustri atau agribisnis. 

Perkiraan kasar tentang jumlah petani di dunia ini, meski tanpa pendataan 

statistik secara cermat, sejauh ini diperoleh kesimpulan bahwa yang terbesar 

adalah kaum peasant. Hal ini dapat dimengerti dengan menggunakan logika 

common sense, yakni keberadaan petani itu terkait dengan tingkat dengan tingkat 

kemajuan negaranya. Secara umum farmers berada di negara-negara maju, 

sedangkan peasant berada di negara dunia ketiga yang umumnya belum industrial. 

Jumlah penduduk dunia ketiga yang tergantung pada sektor pertanian adalah yang 

terbesar jumlahnya saat ini. 

 

1.5.2 Produktivitas  Lahan Padi Sawah 

 Istilah produktifitas secara ekonomis menggambarkan suatu perbandingan 

antara keluaran dan masukan (Rutkauskas dan Paulaviciene,(2005)). Olaoye 

(1985) mengungkapkan bahwa produktivitas itu sebagai suatu konsep yang dapat 

ditinjau dari dua dimensi, yakni produktivitas faktor total (TFP) dan produktivitas 

parsial. Bentuk hubungan pada produktivitas digambarkan sebagai hubungan 

antara produksi output dan indeks dari gabungan input (khususnya tenaga kerja, 

barang modal, dan sumber alam). 

 Produktivitas faktor total atau multi factor productivity didefinisikan 

sebagai rasio indeks hasil produksi dengan indeks total faktor produksi (input). 

Chamber dalam Simatupang (1996) menyatakan bahwa produktivitas total faktor 

produksi adalah ukuran kemampuan seluruh jenis faktor produksi sebagai satu 

kesatuan faktor produksi agregat dalam menghasilkan output secara keseluruhan 

(output agregat). 

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

pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya 

ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan 

tersebut. Termasuk disini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran 

Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami 

padi dan lahan-lahan bukaan baru. Lahan sawah mencakup sawah pengairan, 
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tadah hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebak dan lain sebagainya (Badan 

Pusat Statistik).  

Tapi yang dimaksud dengan produktivitas lahan padi sawah adalah 

jumlah produksi padi dibagi dengan luas panen dalam bentuk produksi gabah 

kering giling (GKG) dengan satuan kuintal/hektar (kw/ha). Sumber (Badan Pusat 

Statistik) dengan rumus sebagai berikut :  

Produktivitas Lahan Padi Sawah  = Jumlah Produksi Padi/ Luas Panen 

Keterangan : 

Produktivitas Lahan Padi Sawah (kw/ha) 

Jumlah Produksi Padi (kuintal) 

Luas Panen (hektar) 

(Badan Pusat Statistik) 

    Data produksi padi yang dipublikasikan oleh BPS adalah dalam kualitas 

Gabah Kering Giling (GKG) dan data yang diperlukan oleh Pemerintah dalam 

perumusan kebijakan pangan adalah dalam bentuk beras. Penghitungan produksi 

padi-beras dari GKP ke GKG dan dari GKG ke beras dilakukan dengan 

menggunakan angka konversi pengeringan dan rendemen penggilinga. Angka 

konversi pengeringan gabah dari GKP ke GKG menurut hasil survei konversi 

gabah ke beras oleh BPS pada tahun 2012 secara nasional adalah sebesar 83,12 

persen.  

GKG = 83,12 % GKP (konversi BPS tahun 2012) 

Beras = 62,74 % GKG (konversi BPS tahun 2012) 

 

 Pengertian gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) 

adalah sebagai berikut : 

 Gabah Kering Panen (GKP), gabah yang mengandung kadar air lebih 

besar dari 18% tetapi lebih kecil atau sama dengan 25% (18%<KA<25%), 

hampa/kotoran lebih besar dari 6% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% 

(6%<HK<10%), butir hijau/mengapur lebih besar dari 7% tetapi lebih kecil atau 

sama dengan 10% (7%<HKp<10%), butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir 

merah maksimal 3%. 
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 Sedangkan Gabah Kering Giling (GKG), adalah gabah yang 

mengandung kadar air maksimal 14%, kotoran/hampa maksimal 3%, butir 

hijau/mengapur maksimal 5%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah 

maksimal 3%. 

 

1.5.3   Tanaman Padi 

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman 

pertanian kuno berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan 

subtropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang 

(Cina) sudah dimulai pada 3.000 tahun SM. Fosil butir padi dan gabah ditemukan 

di Hastinapur Uttar Pradesh India sekitar 100-800 SM. Selain Cina dan India, 

beberapa wilayah asal padi adalah, Bangladesh Utara, Burma, Thailand, Laos, 

Vietnam. 

Klasifikasi botani tanaman padi adalah sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monotyledonae 

Keluarga  : Gramineae (Poaceae) 

Genus   : Oryza 

Spesies  : Oryza spp. 

Terdapat 25 spesies Oryza, yang dikenal adalah O. sativa dengan dua 

subspecies yaitu Indica (padi bulu) yang ditanam di Indonesia dan Sinica (padi 

cere). Padi dibedakan dalam dua tipe yaitu padi kering (gogo) yang ditanam di 

dataran tinggi dan padi sawah di dataran rendah yang memerlukan penggenangan. 

Varitas unggul nasional berasal dari Bogor: Pelita I/1, Pelita I/2, Adil dan 

Makmur (dataran tinggi), Gemar, Gati, GH 19, GH 34 dan GH 120 (dataran 

rendah). Varitas unggul introduksi dari International Rice Research Institute 

(IRRI) Filipina adalah jenis IR atau PB yaitu IR 22, IR 14, IR 46 dan IR 54 

(dataran rendah); PB32, PB 34, PB 36 dan PB 48 (dataran rendah). 

Beras merupakan hasil dari pengolahan tanaman padi yang merupakan 

makanan sumber karbohidrat yang utama di kebanyakan Negara Asia. Negara-
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negara lain seperti di benua Eropa, Australia dan Amerika mengkonsumsi beras 

dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada negara Asia. Selain itu jerami padi 

dapat digunakan sebagai penutup tanah pada suatu usaha tani. 

 

1.5.4   Pendekatan Geografi  

 Geografi merupakan pengetahuan yang mempelajarai fenomena geosfer 

dengan menggunakan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks 

wilayah. Berdasarkan definisi geografi tersebut ada dua hal penting yang perlu 

dipahami, yaitu: 

1. obyek studi geografi (Obyek studi geografi adalah fenomena geosfere 

yang meliputi litosfere, hidrosfera, biosfera, atmosfera, dan antrophosfera), 

dan 

2. pendekatan geografi 

Mendasarkan pada obyek material ini, geografi belum dapat menunjukan 

jati dirinya. Sebab, disiplin ilmu lain juga memiliki obyek yang sama. Perbedaan 

geografi dengan disiplin ilmu lain terletak pada pendekatannya. Sejalan dengan 

hal itu Hagget (1983) mengemukakan tiga pendekatan, yaitu: 

1. pendekatan keruangan, 

2. pendekatan kelingkungan, dan 

3. pendekatan kompleks wilayah 

Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil satu pendekatan geografi 

dalam analisinya yaitu pendekatan keruangan seperti dijabarkan dalam teori 

dibawah ini. 

Pendekatan Keruangan. 

Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang atau kerangka 

analisis yang menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Eksisitensi ruang 

dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur (spatial structure), pola 

(spatial pattern), dan proses (spatial processess) (Yunus, 1997). 
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Dalam konteks fenomena keruangan terdapat perbedaan kenampakan 

strutkur, pola dan proses.  

Kerangka kerja analisis pendekatan keruangan bertitik tolak pada 

permasalahan susunan elemen-elemen pembentuk ruang. Dalam analisis itu 

dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

What? Struktur ruang apa itu? 

Where? Dimana struktur ruang tesebut berada? 

When? Kapan struktur ruang tersebut terbentuk sperti itu? 

Why? Mengapa struktur ruang terbentuk seperti itu? 

How? Bagaimana proses terbentukknya struktur seperti itu? 

Who suffers what dan who benefits whats? Bagaimana struktur 

Keruangan tersebut didayagunakan sedemikian rupa untuk kepentingan manusia. 

Dampak positif dan negatif dari keberadaan ruang seperti itu selalu dikaitkan 

dengan kepentingan manusia pada saat ini dan akan datang. 

Struktur keruangan berkenaan dengan elemen-elemen ruang. Elemen-

elemen tersebut dapat disimbulkan dalam tiga bentuk utama, yaitu: (1) 

kenampakan titik (point features), (2) kenampakan garis (line features), dan (3) 

kenampakan bidang (areal features). 

Pola keruangan berkenaan dengan distribusi elemen-elemen pembentuk 

ruang. Fenomena titik, garis, dan areal memiliki kedudukan sendiri-sendiri, baik 

secara implisit maupun eksplisit dalam hal agihan keruangan (Coffey, 1989). 

Beberapa contoh seperti cluster pattern, random pattern, regular pattern, dan 

cluster linier pattern untuk kenampakan-kenampakan titik dapat diidentifikasi 

(Whynne-Hammond, 1985; Yunus, 1989). 

Agihan kenampakan areal (bidang) dapat berupa kenampakan yang 

memanjang (linier/axial/ribon); kenampakan seperti kipas (fan-shape pattern), 

kenampakan membulat (rounded pattern), empat persegi panjang (rectangular 

pattern), kenampakan gurita (octopus shape pattern), kenampakan bintang (star 

shape pattern), dan beberapa gabungan dari beberapa yang ada. Keenam bentuk 

pertanyaan geografi dimuka selalu disertakan dalam setiap analisisnya 
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Proses keruangan berkenaan dengan perubahan elemen-elemen 

pembentuk ruang dalam ruang. Oleh karena itu analisis perubahan keruangan 

selalu terkait dengan dengan dimensi kewaktuan (temporal dimension). Dalam hal 

ini minimal harus ada dua titik waktu yang digunakan sebagai dasar analisis 

terhadap fenomena yang dipelajari. 

Kerangka analisis pendekatan keruangan dapat dicontohkan sebagai 

berikut. 

“….belakangan sering dijumpai banjir dan tanah longsor. Bencana itu 

terjadi di kawasan hulu sungai Konto Pujon Malang. Bagaimana memecahkan 

permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan keruangan? 

Untuk itu diperlukan kerangka kerja studi secara mendalam tentang 

kondisi alam dan masyarakat di wilayah hulu sungai Konto tersebut. Pada tahap 

pertama perlu dilihat struktur, pola, dan proses keruangan kawasan hulu sungai 

Konto tersebut. Pada tahap ini dapat diidentifikasi fenomena/obyek-obyek yang 

terdapat di kawasan hulu sungai Konto. Setelah itu, pada tahap kedua dapat 

dilakukan zonasi wilayah berdasarkan kerakteristik kelerengannya. Zonasi itu 

akan menghasilkan zona-zona berdasarkan kemiringannya, misalnya curam, agak 

curam, agak landai, landai, dan datar. Berikut pada tahap ketiga ditentukan 

pemanfaatan zona tersebut untuk keperluan yang tepat. Zona mana yang 

digunakan untuk konservasi, penyangga, dan budidaya. Dengan demikian tidak 

terjadi kesalahan dalam pemanfaatan ruang tersebut. Erosi dan tanah langsung 

dapat dicegah, dan bersamaan dengan itu dapat melakukan budidaya tanaman 

pertanian pada zona yang sesuai. 

Studi fisik demikian saja masih belum cukup. Karakteristik penduduk di 

wilayah hulu sungai Konto itu juga perlu dipelajari. Misalnya jenis mata 

pencahariannya, tingkat pendidikannya, ketrampilan yang dimiliki, dan kebiasaan-

kebiasaan mereka. Informasi itu dapat digunakan untuk pengembangan kawasan 

yang terbaik yang berbasis masyarakat setempat. Jenis tanaman apa yang perlu 

ditanam, bagaimana cara penanamannya, pemeliharaannya, dan pemanfaatannya. 

Dengan pendekatan itu terlihat interelasi, interaksi, dan intergrasi antara kondisi 
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alam dan manusia di situ untuk memecahkan permasalahan banjir dan tanah 

longsor. 

 

1.5.5   Sistem Informasi Geografis (SIG) 

SIG merupakan alat yang bermanfaat untuk menangani data spasial yang 

mana di dalam SIG, data tersimpan dalam format digital. Menurut Aronof (1989) 

menyatakan bahwa SIG adalah suatu sistem informasi yang mendasarkan pada 

kerja komputer yang mempunyai kemampuan untuk menangani data geografis, 

meliputi kemampuan untuk memasukkan, mengolah, memanipulasi, dan analisa 

data serta memberi keluaran.  

Penerapan teknologi SIG yang berbasis kerja komputer di dalam 

pemrosesan dan penyajian keluaran dikatakan oleh dulbahri (1993) mencirikan 

adanya dinamisasi proses masukan, klarifikasi, analisis, dan keluaran hasil yang 

memungkinkan sistem informasi ini dapat menerima dan memproses data dalam 

jumlah besar dan waktu relatif singkat. 

Menurut Aronoff (1989) dalam Dulbahri (1993), SIG terdiri dari beberapa 

komponen yang dapat digunakan untuk menangani data spasial, yaitu komponen 

masukan data, pengolahan data, manipulasi dan analisis data serta keluaran data. 

Uraian selanjutnya mengenai komponen-komponen SIG mengacu pada 

(Weir et al, 1998; Aronoff, 1989 dalam Dulbahri, 1993). 

1. Komponen Masukan Data 

Komponen masukan data merubah data dari berbagai bentuk dan sumber 

kedalam bentuk yang dapat diterima dan digunakan dalam SIG. Sumber data ini 

berupa peta-peta, foto udara, citra satelit, data lapangan maupun tabel-tabel atribut 

yang berkaitan. 

2. Komponen Pengolahan Data 

Komponen pengolahan data SIG meliputi fungsi-fungsi yang dibutuhkan 

untuk menyimpan/ menimbun dan memanggil kembali data dari arsip data dasar. 

Efisiensi fungsi ini harus diutamakan sehingga perlu dipilih metode yang paling 

sesuai dengan struktur data yang digunakan. Perbaikan data dasar untuk 

mengurangi, menambah, ataupun memperbarui data dapat dilakukan pada 
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mengurangi, menambah ataupun memperbaruhi data dapat dilakukan dalam 

komponen ini. 

3. Komponen Manipulasi dan Analisis Data 

Fungsi-fungsi manipulasi dan analisis data membedakan informasi yang 

dapat dihasilkan oleh SIG. Komponen ini dapat digunakanuntuk mengubah format 

data dan mengubah parameter. 

4. Komponen Keluaran Data 

Komponen ini berfungsi untuk menanyakan informasi dan hasil analisis data 

spasial secara kualitatif maupun kuantitatif yang berupa peta-peta ataupun arsip 

elektronik, yaitu tabel-tabel, data statistik dan data dasar lainya. 

 

Dengan adanya teknologi sistem informasi geografi (SIG), maka kita 

dimudahkan dalam memasukkan data, mengolah data, menganalisis dan tentunya 

keluaran atau output data yang biasanya berupa peta atau data spasial. Karena 

ilmu geografi harus mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh disiplin ilmu 

yaing lain yaitu pada cara menganalisisnya seperti yang telah dijelaskan di atas 

yaitu dengan menggunakan metode pendekatan geografi. 
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1.6 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.6  Penelitian Sebelumnya 

Peneliti/tahun Judul Jenis 

Penelitian 

Tujuan Metode Hasil 

K. Agus Wirawan, 

IK. Budi Susrusa 

dan IGAA. 

Ambarawati/ 2012 

Analisis 

Produktivitas 

Tanaman Padi 

di Kabupaten 

Badung Provinsi 

Bali 

Jurnal  Mengkaji 

perkembangan 

produksi tanaman 

padi di Kabupaten 

Badung 

 Mengidentifikasi dan 

menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

peningkatan 

produktivitas tanaman 

padi di Kabupaten 

Badung 

 Mengkaji dan 

menganalisis 

besarnya gap atau 

selisih antara estimasi 

produksi hasil ubinan 

dengan produksi riil 

petani pada petak/ 

lahan sawah terpilih 

 

 

 

Menggunakan 

variabel 

bebas(rumpun, 

benih,pupuk, 

pestisida, 

serangan OPT), 

variabel tidak 

bebas (Metode 

ubinan) dan 

wawancara 

kepada petani 

(produksi riil) 

 

 Produktivitas masih berfluktuasi, tahun 

2009 sebesar 62,92 kuintal/ha, tahun 

2010 sebesar 61,10 kuintal/ha dan tahun 

2011 sebesar 62,35 kuintal/ha 

 Seluruh variabel bebas (variabel jumlah 

rumpun, jumlah benih, jumlah pupuk, 

jumlah pestisida, dan ada tidaknya 

serangan OPT) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel hasil ubinan 

padi 

 Berdasarkan data primer yang diperoleh 

dari 41 sampel petani padi, terdapat 

perbedaan/ selisih sebesar 18,18 persen 

antara estimasi produksi hasil ubinan 

padidibandingkan dengan produksi riil 

petani pada petak/lahan sawah terpilih 
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Peneliti/tahun Judul Jenis 

Penelitian 

Tujuan Metode Hasil 

Verby N.D. 

Rumintjap,  

Johanes F. X. Rogi,  

Deddie Tooy/ 2015 

Pemetaan Potensi 

Produksi Padi 

Sawah (Oryza 

Sativa L) Dengan 

Menggunakan 

Model Simulasi 

Tanaman Di 

Kabupaten 

Minahasa Selatan 

 

Jurnal 

 Menentukan potensi 

produksi padi sawah  

menggunakan Model 

Simulasi Tanaman 

Shierary Rice V.2.1 di 

Kabupaten Minahasa 

Selatan 

 Pemetaan potensi 

produksi padi sawah 

di Kabupaten 

Minahasa Selatan 

Model Simulasi 

Tanaman Padi 

 Potensi hasil produksi padi sawah yaitu 

Desa Popontolen 6,11 ton ha-1, Desa 

Pakuweru 5,73 ton ha-1, dan Desa 

Karowa 9,00 ton ha- 

 potensi produksi tertinggi berada pada 

lokasi penelitian Desa Karowa yaitu 9,00 

ton ha-1 disebabkan memiliki suhu yang 

paling ideal untuk pertumbuhan dan 

perkembangan padi sawah yaitu rata-rata 

23,12 °C, serta curah hujan rata-rata 

293,50 mm dan evapotranspirasi 103,42 

mm. 

 

 

 Husen Ibnu Said/ 

2014 

Analisis Produksi 

Padi Dengan 

Penginderaan 

Jauh dan Sistem 

Informasi 

Geografis 

di Kota 

Pekalongan 

 

Skripsi 

Untuk memperkirakan 

produksi padi di Kota 

Pekalongan dengan 

memanfaatkan teknologi 

penginderaan jauh dan 

menyajikan informasi 

pertanian menggunakan 

sistem informasi 

geografis 

Perhitungan 

NDVI Tanaman 

Padi dan 

metode ubinan 

 Klasifikasi dengan peta hasil NDVI pada 

citra Landsat 8 bulan Maret tahun 2014 

diperoleh nilai luas area tanaman padi 

tiap kecamatan yaitu Kecamatan 

Pekalongan Utara sebesar 16,28 hektar 

atau 2,54%, Kecamatan Pekalongan 

Timur sebesar 203,78 hektar atau 

31,77%, Kecamatan Pekalongan Selatan 

sebesar 408,03 hektar atau 63,61%, dan 

Kecamatan Pekalongan Barat sebesar 

13,40 hektar atau 2,09%. 

 Dari hasil perhitungan produksi padi 

dengan menggunakan metode ubinan di 

Kota Pekalongan pada bulan April tahun 

2014 diperkirakan menghasilkan 

produksi gabah pada tiap kecamatan 
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yaitu Kecamatan Pekalongan Utara 

sebesar 108,78 ton, Kecamatan 

Pekalongan Timur sebesar 1361,59 ton, 

Kecamatan Pekalongan Selatan sebesar 

2726,33 ton, dan Kecamatan Pekalongan 

Barat sebesar 89,53 ton 

 Terjadi selisih antara data hasil analisis 

dengan data dari Dinas Pertanian Kota 

Pekalongan. Selisih yang terjadi yaitu 

selisih luas sebesar 43,81 ha dan selisih 

produksi beras sebesar 554,1 ton. 

 

Peneliti/tahun Judul Jenis 

Penelitian 

Tujuan Metode Hasil 

 

 

Rendra Surako/  

2016 

Estimasi 

Produktivitas 

Rata-Rata Lahan 

Padi Sawah 

Tahun 2015 Di 

Kecamatan Gatak 

Kabupaten 

Sukoharjo 

 

Skripsi 

 Mengetahui besarnya 

produktivitas rata-rata 

lahan padi sawah di 

Kecamatan Gatak 

Tahun 2015 

 Menganalisis sebaran 

produktivitas lahan 

padi sawah tahun 

2015 di Kecamatan 

Gatak  

Survey 

lapangan dan 

kuisioner 

terhadap petani 

 Produktivitas rata-rata lahan padi sawah 

di kecamatan Gatak sebesar 6,98 ton/ha, 

dengan sebaran produktivitas  di setiap 

desanya adalah desa desa Mayang 7,36 

ton/hektar, desa Krajan 7,30 ton/hektar, 

desa Trosemi 7,02 ton/hektar, desa 

Sraten 7,29 ton/hektar, desa jati 7,54 

ton/ha, desa Geneng 7,46 ton/ha, 

Blimbing 6,88 ton/hektar, desa 

Wironanggan sebesar 6,82 ton/hektar, 

Trangsan 6,81 ton/hektar, desa Tempel 

6,8 ton/hektar, desa Klaseman 6,79 

ton/hektar, Luwang 6,66 ton/hektar, desa 

Kagokan 6,56 ton/hektar dan Sanggung 

6,52 ton/hektar 

 Pola tanam sawah di kecamatn Gatak di 

setiap lahan sawahnya dalam setahun 
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bisa ditanami 2-3 kali musim tanam 

dalam setahun 

 Petani di kecamatan gatak menanam 

padi dengan cara serentak atau waktu 

yang bersamaan yaitu di desa jati, 

Geneng, Trosemi dan Sraten, sedangkan 

desa yang lainya tidak melakukanya 

dengan cara serentak. 

 Hama yang menyerang padi sawah di 

kecamatan Gatak adalah tikus, wereng, 

burung, kupu-kupu, walang sangit, 

keong mas, ulat penggerek batang, 

gulma, jawan, jamur. Untuk irigasi 

menggunakan air sungai dan sumur 

pompa. 

 

Sumber  
Jurnal Manajemen Agribisnis Vol. 2, No. 1, Mei 2014. 

Analisis Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Badung Provinsi Bali 

K. Agus Wirawan, IK. Budi Susrusa , IGAA. Ambarawati. 

Program Studi Magister Agribisnis, Program Pascasarjana, Universitas Udayana 

 
Jurnal : ASE – Volume 12 Nomor 1A, Maret 2016: 53 – 64 

Pemetaan potensi produksi padi sawah (oryza sativa l) dengan menggunakan model simulasi tanaman di kabupaten minahasa selatan 

Verby N.D. Rumintjap,Johanes F. X. Rogi,Deddie Tooy 

 

Skripsi :2014 

Analisis produksi padi dengan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis di kota pekalongan 

HusenIibnu Said, Fakultas Teknik : Program Studi Teknik Geodesi, Universitas Diponegoro 
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1.7      Kerangka Penelitian 

Indonesia merupakan negara agraris yang sejak dahulu mayoritas 

penduduknya bekerja di sektor pertanian. Dan beras merupakan makanan pokok 

orang indonesia, sampai-sampai di kalangan masyarakat kita ada ungkapan bahwa 

belum makan jika belum makan nasi. Ungkapan tersebut merupakan ekspresi 

masyarakat kita tentang ketergantunganya dengan beras sebagai makanan pokok, 

sehingga tidak bisa digantikan dengan roti, jagung, ubi atau makanan pokok 

lainya. Oleh karena beras merupakan makanan pokok utama masyarakat indonesia 

yang tidak tergantikan maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan makanan pokok tersebut. Seperti diketahui bahwa beras berasal dari 

tumbuhan padi (Oryza Sativa) yang ditanam oleh petani di persawahan. Maka 

ketersediaan beras menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan 

masyarakat dan mendukung program ketahanan pangan nasional dan terwujudnya 

swasembada beras.  

Dari pernyataan diatas peneliti ingin menitik beratkan penelitian ini 

terhadap produktivitas padi di persawahan. Untuk melakukanya peneliti 

mengambil data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya dan 

data-data skunder sebagai pendukungnya. Data primer berasal dari hasil interview 

langsung kepada petani dan survey lapangan, sedangkan data-data skunder dari 

dinas terkait seperti data pertanian, peta dan lain sebagainya. Data-data primer dan 

skunder tersebut kemudian digabung, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan 

hasil yaitu besarnya produktivitas padi sawah dan sebaranya di daerah penelitian. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di diagram alir kerangka penelitian di bawah 

ini.  
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Gambar 1.1 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

 

 

 

 (Peneliti, 2016) 

 

 

Sumber : - Data spasial/ peta ( Bappeda Kab. Sukoharjo) 

- Data Primer (Petani dan survey lapangan) 

- Rumus Produktivitas padi sawah (BPS) 

 

 

 

 

 

Data Spasial Pertanian Padi Sawah 

Kecamatan Gatak 

Data Kondisi Pertanian  dan 
Produktivitas Padi Sawah 

Kecamatan Gatak 

Data  Spasial 
Produktivitas 

Lahan Padi 

Sawah 

Kecamatan Gatak  

Data Pertanian 

Data Spasial Data Non Spasial 
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1.8 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey lapangan dan 

interview kepada responden yaitu petani padi pada seluruh titik sampel untuk 

mendapatkan data produktivitas lahan padi sawah kemudian ditumpang susunkan 

dengan data skunder berupa data spasial pertanian lahan sawah dan bukan sawah 

untuk mendapatkan hasil penelitian berupa peta sebaran produktivitas lahan padi 

sawah.  

 Dari hasil penelitian kemudian dapat dianalisis lebih lanjut. Analisis yang 

digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan geografi yaitu pendekatan 

keruangan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut dibawah ini. 

 

1.8.1 Alat Dan Bahan 

a. Alat 

1. Laptop dengan spesifikasi AMD Dual-Core Processor C60 1,33 GHz, 2GB 

Memory, Hardisk 320 GB 

2. Software Arc View 3.3 

3. Microsoft Word 

4. Microsoft Exel 

5. Printer 

6. GPS 

7. Foto 

b. Bahan 

1. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Gatak skala 1 : 25000 Tahun 2013 

2. Peta Administrasi Kaecamatan Gatak skala 1 : 25000  Tahun 2013 

3. Peta Jaringan Jalan Kecamatan Gatak skala 1 : 25000  Tahun 2013 

4. Peta Aliran Sungai Kecamatan Gatak skala 1 : 25000  Tahun 2013 

4. Data Pertanian Kecamatan Gatak 
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1.8.2      Langkah Penelitian 

a. Studi Literatur 

 Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu membaca dan 

mencari literatur yang berkaitan dengan tema dan judul penelitian yaitu tentang 

kondisi petani padi baik itu berupa jurnal, skripsi dan sumber sumber lainya, 

sehingga pemahaman tentang penelitian bisa dikuasai. Apabila konsep dasar 

penelitian telah dimengerti maka peneliti mudah dalam membuat langkah 

selanjutnya baik itu dalam mencari bahan, referensi dan lain sebagainya 

b. Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data Skunder 

 Sebelum melakukan survey dan wawancara kepada petani untuk 

memperoleh data primer, data skunder berupa peta administrasi, penggunaan 

lahan, jaringan jalan dan peta aliran sungai harus lebih dahulu dikumpulkan. Data 

yang harus dikumpulkan minimal ada 2 yaitu peta penggunaan lahan dan peta 

administrasi, karena data tersebut sudah cukup untuk mengetahui sebaran wilayah 

pertanian di daerah penelitian. Namun sebaiknya semua data diatas dikumpulkan 

untuk mempermudah dalam penelitian. Semua data tersbut bisa diperoleh di 

instasi terkait yaitu bappeda Kabupaten Sukoharjo. 

 Pengumpulan Data Primer 

 Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dan 

memberikan kuisioner kepada responden yaitu petani padi yang disebar ke seluruh 

titik sampel dengan metode purposive sampling. Variabel yang dijadikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Variabel Terpengaruh  

Yaitu variabel yang nilainya ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel yang lain 

atu variabel pengaruh. Dan dalam penelitian ini variabel terpengaruhnya adalah 

besarnya produktivitas rata-rata lahan padi sawah. 

Variabel Pengaruh 

Yaitu variabel yang nilainya mempengaruhi variabel yang lain. Dan dalam 

penelitian ini variabel pengaruhnya adalah jumlah  produksi padi dan luas panen. 
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 Hubungan variabel pengaruh dan terpengaruh dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan dengan rumus sebagai berikut. 

Produktivitas Lahan Padi Sawah  =  
                    

          
 

Keterangan : 

Variabel terpengaruh 

- Produktivitas Lahan Padi Sawah (ton/ha) 

Variabel pengaruh  

- Jumlah Produksi Padi (ton) 

- Luas Panen (ha) 

 

Dan bentuk sederhana quisioner kepada petani adalah sebagai berikut 

 Luas panen (ha)  

 Koordinat/ lokasi  

 Jumlah produksi padi (Gabah kering giling/GKG) tahun 2015 (ton) 

 Musim tanam dan panen (tahun 2015) 

 Sumber pengairan : sungai, air tanah, 

  hama  

 (Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di lampiran) 

c. Unit Analisis 

 Unit analisis dalam penelitian ini yaitu lahan persawahan dalam setiap 

desa di wilayah administrasi Kecamatan Gatak. 

d. Pengolahan Data 

 pengolahan data dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pengolahan data primer, 

pengolahan data skunder dan pengolahan data gabungan dari data primer dan 

skunder. 

1. Pengolahan data skunder 

Pengolahan data skunder dilakukan untuk mendapatkan data spasial 

berupa peta lahan sawah dan bukan lahan sawah, peta administrasi, peta jaringan 

jalan, peta aliran sungai dan peta penggunaan lahan kecamatan gatak.  
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Peta administrasi, jaringan jalan, aliran sungai dan penggunaan lahan di 

kecamatan gatak dibuat dengan menyalin dari peta yang didapatkan dari instasi 

terkait yang berupa data raster *jpg kemudian diubah menjadi data vektor dalam 

format *shp dengan cara digitasi dengan bantuan software GIS. Sedangkan untuk 

peta pertanian sawah dan bukan sawah didapatkan dari hasil generalisasi peta 

penggunaan lahan. Generalisasi hanya membagi setiap jenis penggunaan lahan 

menjadi dua bagian yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Peta pertanian 

lahan sawah dan bukan sawah juga digunakan untuk menentukan titik sampel 

yang dibuat secara proposional. 

2. Pengolahan data primer 

Data primer yang dikumpulkan melalui survey lapangan dan interview 

kepada petani diolah untuk mendapatkan data spasial produktivitas lahan padi 

sawah di setiap titik sampel dengan rumus sebagai berikut : 

 

Produktivitas Lahan Padi Sawah  =  
                    

          
 

 

Keterangan : 

Produktivitas Lahan Padi Sawah (ton/ha) 

Jumlah Produksi Padi (ton) 

Luas Panen (ha) 

(Sumber : Badan Pusat Statistik) 

Sedangkan untuk menghitung produktivitas rata-rata  lahan padi sawah rumus 

umumnya adalah sebagai berikut : 

P rata-rata =( P1+P2+P3+..PN) / N 

 

Dimana : 

P rata-rata = Produktivitas rata-rata  padi sawah (ton/ha)  

P1,2,3      = Produktivitas padi sawah pada titik sampel (ton/ha)  

N       = Jumlah titik sampel 
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 Hasil dari pengolahan data primer diatas adalah diketahuinya besarnya 

produktivitas rata-rata lahan padi sawah di kecamatan gatak dan produktivitas 

rata-rata lahan padi sawah disetiap desa di wilayah administrasi kecamatan gatak.  

3. Pengolahan data gabungan data primer dan skunder 

 Pengolahan data dilakukan dengan menggabungkan data primer dan data 

skunder. Dari penggabungan keduanya dapat diperoleh data spasial yaitu peta 

sebaran produktivitas rata-rata lahan padi sawah di kecamatan gatak. 

 

e. Analisis Penelitian 

 Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode salah satu 

pendekatan geografi yaitu pendekatan keruangan. Seperti yang telah dijabarkan di 

telaah pustaka bahwa pendekatan keruangan mempunyai kerangka kerja analisis 

yang bertitik tolak pada permasalahan susunan elemen-elemen pembentuk ruang.  

 

f. Penulisan Laporan 

 Penulisan laporan ditulis secara berurutan sesuai dengan kaidah dan 

ketentuan penulisan sebuah penelitian yaitu yang terdiri dari penulisan laporan 

usulan penelitian dan penulisah laporan akhir penelitian. Usulan penelitian 

dilakukan sebelum penelitian dimulai, apabila usulan penelitian di terima maka 

penilitian dilakukan untuk kemudian ditulis hasil laporanya. 
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1.8.3   Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 1.2 Diagram Alir Penelitian 

      ( Peneliti, 2016 )

   

Sumber :  

 Data spasial/ peta ( Bappeda Kab. Sukoharjo) 

 Data Primer (Petani) 

 Rumus Produktivitas padi sawah (BPS) 

 Peta Penggunaan Lahan 
Tahun 2013 

 Peta Jaringan Jalan tahun 

2013 

 Peta Administrasi tahun 

2013 

 Peta Jaringan sungai 

tahun 2013 

 

Data Kuisioner dan survey lapangan 

Produktivitas Lahan padi Sawah 

Kecamatan Gatak Tahun 2015 

(keterangan di lampiran) 

Generalisasi 

Peta Lahan Sawah 

dan Bukan Sawah 
Kecamatan Gatak 

tahun 2013 

Tumpang susun 

Peta sebaran 
spasial 

produktivitas 

lahan padi sawah 

tahun 2015 Kec. 

Gatak  

Produktivitas 
rata – rata 

lahan padi 

sawah tahun 

2015 Kec. 

Gatak 

Analisis 

Digitasi Menggunakan 

Software GIS 

 

Tumpang Susun 

 

Keterangan : 

Input 

Proses 

Outpu

t 
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1.9 Batasan Operasional 

1. Padi sawah adalah padi yang ditanam di lahan sawah 

2. Lahan Sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh 

pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang  

biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya 

atau status lahan tersebut. Lahan sawah mencakup sawah pengairan, tadah 

hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebak dan lain sebagainya (Badan 

Pusat Statistik) 

3. Produktivitas  lahan padi sawah yang dimaksud disini adalah jumlah 

produksi padi dibagi dengan luas panen dalam bentuk produksi gabah 

kering giling (GKG) dengan satuan kuintal/hektar (kw/ha). Sumber 

(Badan Pusat Statistik) 

4. Desa adalah daerah yang terdiri dari satu atau lebih dari satu (di sumatera : 

negri, marga, dan sebagainya) yang digabungkan hingga merupakan suatu 

daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri ( pasal 1 UU 1984/22) 

5. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk perkaranya, dan sebagainya). Sedangkan analisis dalam penelitian 

ini adalah penyelidikan terhadap produktivitas lahan padi sawah untuk 

mengetahui produktivitas rata-ratanya, sebaranya, sebab-musabab 

mengapa sebaran tersebut dan bagaimana proses itu terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 


