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Abstrak. Areal panen dan produksi beras nasional terus meningkat, namun dengan laju pertumbuhan yang 

cenderung menurun. Sebaliknya laju pertumbuhan konsumsi terhadap beras terus meningkat, karena makin 

pesatnya pertumbuhan penduduk dan upaya diversifikasi pangan yang belum memberikan dampak 

signifikan. Berdasarkan fakta tersebut, perlu diupayakan suatu solusi yang tepat untuk tetap mempertahankan 

dan meningkatkan produksi pangan pokok beras. Pulau Jawa yang dikenal sebagai pulau penghasil beras, 

sepertinya tidak dapat diharapkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, karena makin 

berkurangnya lahan subur dan terjadinya degradasi lahan akibat pengusahaan lahan yang sangat intensif. 

Solusi dan harapan yang terbentang saat ini adalah memanfaatkan lahan-lahan di luar pulau Jawa yang 

dianggap kurang optimal atau lahan sub optimal (LSO). Pemanfaatan LSO membutuhkan penanganan secara 

eklusif dan teknologi yang tepat, karena banyaknya keterbatasan yang dimilki oleh LSO, seperti sifat kimia, 

fisika, biologi dan topografi lahan yang kurang menguntungkan bagi tanaman padi. Pemanfaatan LSO tidak 

mungkin diserahkan secara total kepada petani, namun harus melibatkan berbagai pihak seperti badan 

litbang, perguruan tinggi, dan instansi terkait. Dengan demikian, solusi dan harapan ini sudah saatnya 

menjadi aksi, berupa rangkaian kegiatan yang terdiri dari; 1) aplikasi hasil-hasil penelitian oleh Litbang dan 

perguruan tinggi, 2) peningkatan pemberdayaan petani, 3) memberikan insentif bagi petani yang 

mengusahakan LSO, dan 4) memperbaiki tataniaga dan kelembagaan perberasan menjadi lebih efisien dan 

berkeadilan. Pemberian insentif bagi petani yang memanfaatkan LSO, sangat logis, mengingat beratnya 

tantangan dan risiko yang dihadapi petani dalam memanfaatkan LSO. Insentif dapat diberikan berupa 

insentif input dengan fasilitas harga pupuk di bawah HET, dan dapat juga insentif output berupa pembelian 

gabah/beras petani dengan harga di atas HPP. Dengan demikian akan memberikan motivasi lebih tinggi bagi 

petani untuk terus melakukan usahatani padi di lahan sub optimal, sehingga ketersediaan pangan beras 

nasional dapat terjamin. 

 

Kata Kunci:  lahan sub optimal, petani padi, ketersediaan pangan beras 

 

1. PENDAHULUAN 

Sampai saat ini beras masih merupakan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia. Upaya 

diversifikasi kelihatannya belum memberikan dampak seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dengan masih 

tingginya angka konsumsi beras perkapita masyarakat Indonesia, yaitu 113 kilogram kapita per tahun 

(berdasarkan hitung ulang BPS)
1
. Sebelumnya BPS (2009) mengumumkan bahwa komsumsi perkapita beras 

adalah sebesar 139 kilogram per tahun. Namun angka ini masih sangat tinggi dibandingkan angka konsumsi 

beras masyarakat dunia yang rata-rata hanya 60 kilogram perkapita per tahun.  

Secara nasional, areal panen maupun produktifitas padi terus mengalami peningkatan, tetapi masing-

masing dengan laju yang cenderung menurun (Lampiran 1 dan Lampiran 2). Sebagai dampaknya, produksi 

padi terus meningkat tetapi dengan pertumbuhan yang semakin rendah. Kondisi ini terlihat jelas di pulau 

Jawa sebagai penyumbang lebih dari 50 persen produksi padi nasional. Pada periode 1990-2000, 

produktivitas padi di Pulau Jawa lebih rendah dari luar Jawa, di mana selama periode tersebut, produktivitas 

padi turun rata-rata 0,26 persen per tahun, sedangkan di luar Jawa  naik rata-rata 1,01 persen per tahun, 

sehingga secara nasional produktivitas padi naik rata-rata 0,27 persen per tahun (Pasandaran, 2002). 

Apabila dibandingkan laju peningkatan beras nasional pada periode 1990-2000 tersebut dengan laju 

permintaan beras pada periode yang sama, ternyata terjadi kekurangan produksi beras. Laju peningkatan 

produksi beras rata-rata 1,3 persen per tahun, sedangkan laju permintaan meningkat 3,2 persen per tahun. 

Arifin et al (2004) juga mengatakan bahwa sektor pertanian memang mengalami kontraksi tingkat 

                                                           
1
  Kompas.com. 09-14-2011. Badan Pusat Statistik menghitung ulang konsumsi beras per kapita orang Indonesia, yang 

ternyata hanya 113 kilogram per tahun. Sebelumnya 139,15 kilogram. Dengan konsumsi per kapita 113 kilogram per 

tahun, total konsumsi beras nasional penduduk Indonesia hanya 26,8 juta ton. Itu sudah termasuk konsumsi dalam 

bentuk lontong. 
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pertumbuhan di bawah 3,4 persen per tahun, amat kontras dengan periode sebelumnya yang mengalami 

pertumbuhan produksi hampir 6 persen per tahun. 

Propinsi Jawa Barat dengan julukan lumbung padi nasional, setiap tahunnya selalu surplus beras dan 

berkontribusi besar terhadap produksi beras nasional rata-rata 17,2 persen beras per tahun pada periode 

2007-2011, yang tertinggi adalah tahun 2011 yaitu mencapai 19 persen (lampiran 3). Namun laju 

peningkatan produksi padi ini memperlihat tren yang menurun sejak periode 2001-2006. Hasil studi 

Natawidjaja et al (2008), menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pertumbuhan Jawa Barat terhadap tingkat 

pertumbuhan padi nasional untuk periode 2001-2006 hanya 8 persen, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa 

Timur masing-masing sebesar 21 persen dan 37 persen. 

Kontribusi produksi Jawa Barat yang cenderung menurun ini disebabkan makin berkurangnya luas 

panen. Pada tahun 2011, luas panen padi hanya 1.964.457 hektar, berkurang hampir setengah dari tahun 

2010, yaitu seluas 2.037.657 hektar. Pengurangan luas panen padi di Jawa Barat ini dapat dipahami, karena 

pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan perkembangan perdagangan serta industri yang semakin 

meningkat, menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Sementara ketersediaan 

lahan produktif sangat terbatas, sehingga untuk melakukan ekstensifikasi dengan perluasan lahan sawah 

sangat sulit. Gambaran laju perkembangan produksi padi seperti diuraikan di atas akan sangat 

mengkhawatirkan terhadap kondisi ketersediaan pangan beras, baik regional maupun nasional. Sehingga sulit 

bagi pemerintah Jawa Barat untuk terus dapat mempertahankan diri sebagai propinsi yang surplus beras. Di 

samping makin sempitnya lahan, kondisi ini juga terkait dengan insentif bagi petani padi yang sangat rendah 

dalam memproduksi padi, sehingga minat untuk tetap bertahan dalam usahataninya semakin menurun, 

mereka memilih menjual lahan sawah dan mencari sumber pendapatan lain di sektor non pertanian. Dari 

hasil studi tim PSEKP (2008) terungkap bahwa hanya 47,9 persen petani (kepala keluarga) yang menyukai 

pekerjaan di usahatani (Lampiran 4). 

Akibat langsung dari perlambatan laju pertumbuhan produksi padi adalah perlambatan pertumbuhan 

hasil (produktivitas), sedangkan peningkatan instabilitas merupakan hasil kombinasi dari peningkatan 

instabilitas pertumbuhan hasil maupun luas panen (Simatupang, 2000). Adapun faktor-faktor yang 

menyebabkan perlambatan pertumbuhan hasil padi variabilitas hasil maupun luas panen adalah: 1) Stagnasi 

inovasi dan degradasi teknologi revolusi hijau, 2) Perlambatan Peningkatan kapasitas produksi lahan, 3) 

Serangan Hama dan penyakit, 4) Iklim Abnormal, 5) Penurunan insentif petani, 6) Penurunan profitabilitas 

Usahatani. 

Berdasarkan fakta tersebut, perlu diupayakan suatu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah 

penciutan luas lahan subur persawahan ini. Undang-undang agraria sebagai payung yang diharapkan dapat 

melindungi lahan-lahan persawahan dari alih fungsi lahan, namun sampai saat ini tidak dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Harapan yang terbentang di depan mata saat ini untuk tetap mewujudkan 

peningkatan produksi padi, adalah dengan memanfaatkan lahan suboptimal (LSO) bagi tanaman padi di 

berbagai wilayah. Karena untuk mengembalikan lahan-lahan subur yang terlanjur dialihkan untuk kegunaan 

lain, tidak mungkin dilakukan. 

 

2. PEMANFAATAN LAHAN SUB OPTIMAL 

Lahan sub optimal (LSO) jumlahnya cukup luas, namun belum termanfaatkan secara optimal. 

Pemerintah juga belum secara serius memberikan dukungan terhadap pemanfaatan LSO ini. Hal ini diakui 

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, bahwa sampai saat ini pemerintah belum menggarap lahan subo 

ptimal atau lahan rawa dan pasang surut secara serius. Potensi lahan suboptimal Kalau dilakukan secara 

serius, Rusman yakin target produksi padi tahun 2012 sebesar 72,02 juta ton gabah bisa dicapai
2
. 

Lahan sub optimal bukan berarti lahan tidak subur, tetapi adalah lahan dengan kondisi banyak 

keterbatasan. Beberapa keterbatasan ini di antaranya: kekurangan dan kelebihan air, mengandung unsur-

unsur beracun bagi tanaman, seperti Fe dan Al, kahat unsur hara N, P, K, Ca dan Mg mempunyai derajat 

kemasaman (pH) tanah yang rendah, geografinya yang kurang baik, dan sebagainya. Oleh sebab itu, tindakan 

mengusahaan LSO tidak sama dengan mengusahakan lahan petanian biasa. Oleh sebab itu pemanfaatan LSO 

harus dilakukan secara eklusif dan terintegrasi dengan berbagai pihak dari multidisiplin ilmu dalam hal 

perbaikan sifat fisika dan kimia tanah, serta pemilhan varietas yang toleran tehadap kondisi lingkungan 

tanah, sehingga diperoleh varietas spesifik lokasi dengan teknologi budidaya yang tepat. Dengan demikian 

                                                           
2
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 12 mei 2012. Diakses melalui: 

http://www.diperta.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/berita/detailberita/598 
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mustahil bagi seorang petani untuk mengusahakan lahan LSO dengan baik dan benar sehingga dapat 

memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, maka tindakan untuk memanfaatkan lahan sub optimal 

harus terkait antara teknologi hasil-hasil penelitian yang relevan dan petani sebagai pelaku. Pemanfaatan 

LSO sebagai suatu solusi, sudah saatnya diwujudkan dalam bentuk aksi demi dalam mendukung ketahanan 

pangan masyarakat regional dan nasional. Aksi yang dilakukan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

saling mendukung, seperti pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Rangkaian Kegiatan Aksi Dalam Memanfaatkan LSO 

 

Masing-masing aksi seperti yang tedapat pada Gambar 1 dapat terlaksana dengan dukungan berbagai 

pihak, integrasi berbagai lembaga dan motivasi dari petani sendiri. Aksi pertama yaitu meningkatkan aplikasi 

hasil-hasil penelitian ke lapangan dapat dilakukan dengan percontohan atau demplot/demfarm. Hal ini 

penting mengingat perbedaan yang sangat signifikan antara hasil percobaan oleh badan Litbang dengan hasil 

padi petani di lahan suboptimal. Menurut hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

Pertanian potensi produktivitas lahan pertanian sub optimal di Kabupaten Tanggamus Lampung mencapai 

10,6 ton gabah kering panen (GKP) per hektare, sedangkan di Cilegon Banten sebanyak 9,8 ton/ha. 

Sementara itu produktivitas padi pada lahan sub optimal yang dibudidayakan petani sebanyak 2,5 ton per 

hektare sedangkan yang dikembangkan Badan Litbang mencapai 4-6 ton per hektare
3
. Hal ini 

megindikasikan bahwa petani yang mengusahakan LSO belum melakukan tindakan yang efektif dalam 

pengelolaan lahan. Kondisi ini dapat dimaklumi, karena petani tidak serta merta dapat mengadopsi teknologi 

yang dihasilkan oleh para peneliti. Hasil yang terbukti baik di lembaga penelitian ini perlu dijembatani dan 

difasilitasi oleh pemerintah melalui diadakannya plot-plot demonstrasi di berbagai wilayah. Upaya ini selain 

akan meyakinkan petani terhadap teknologi yang dianjurkan, juga akan menghindarkan petani dari beban 

risiko kegagalannya. Tidak tertutup kemungkinan kondisi alam lingkungan di tempat penelitian berbeda 

dengan kondisi alam lingkungan petaninya. 

Aksi kedua, yaitu meningkatkan pemberdayaan petani melalui pelatihan dan bimbingan terhadap cara-

cara efektif dalam memanfaatkan lahan suboptimal, dapat dilakukan lebih meningkatkan peran penyuluh 

lapangan (PPL). Petugas penyuluh lapangan lebih memperkaya diri dengan pengetahuan tentang teknologi 

pemanfaatan LSO agar mereka dapat melakukan bimbingan terhadap petani. Hal ini terkait dengan 

keterbatasan petani dalam kepemilikan dan penguasaan sumberdaya serta rendahnya akses mereka terhadap 

informasi teknologi hasil-hasil penelitian sehingga tidak dapat langsung mengadopsi teknologi tersebut. Hal 

penting terkait dengan aplikasi teknologi ini adalah ketersediaan dan kemudahan untuk memperoleh input-

                                                           
3
Medan Pos. Jumat 1 Juni 2012. Wamentan: Kembangkan Demplot Pertanian di Lahan Suboptimal. 
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input terkait sehingga aspek pendistribusiannya memiliki peran penting. Selain itu, kemampuan permodalan 

petani yang terbatas sehingga akses terhadap sumber-sumber keuangan formal di perdesaan wilayah LSO 

perlu difasilitasi dan ditingkatkan.  

Aksi ketiga, adalah memberikan insentif terhadap petani yang mau mengusahakan lahan sub-optimal 

untuk menanam padi. Aksi ini bisa dilaksanakan melalui subsidi input, subsidi output atau kedua-duanya 

kalau pemerintah mampu menyediakannya. Subsidi input dilakukan dengan memberikan harga pupuk 

khusus terhadapa petani ini dengan harga di bawah HET yang ditetapkan. Sedangkan subsidi output 

diberikan terhadap pembelian harga gabah/beras petani dari hasil padi lahan suboptimal dengan harga di atas 

HPP yang ditetapkan. Pembelian ini dilakukan oleh BULOG secara langsung tanpa perantara pedagang atau 

industri beras (RMU), sehingga petani langsung memperoleh hasil dan keuntungan dari usahataninya. 

Pembelian langsung oleh BULOG ini, selain menguntungkan bagi petani, juga dapat mengurangi jumlah 

beras impor, dan mengurangi anggaran untuk membeli beras impor. Aksi ini menimbulkan multimanfaat, 

yaitu 1) meningkatkan gairah petani, karena keuntungan langsung yang layak dapat mereka terima, 2) 

menjamin pasar hasil panen padi petani dengan pembelian langsung oleh BULOG, 3) terciptanya 

mutualisme yang harmonis antara pemerintah (BULOG) dengan petani padi, dan 4) dapat mengantisipasi 

lebih awal terhadap fluktuasi ketersediaan beras, karena kondisi lingkungan internal petani, produksi dan 

masalah lainnya dapat terpantau dengan baik. Dibandingkan dengan mengandalkan kestabilan ketersediaan 

beras kepada beras impor, antisipasi fluktuasi harga dan ketersediaannya akan sulit dipantau, karena kita 

tidak memahami dan mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di negara-negara asal impor beras. 
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Gambar 2. Keterkaitan berbagai unsur dan kelembagaan dalam peningkatan pemanfaatan LSO 

 

Selanjutnya aksi keempat yaitu memperbaiki tataniaga perberasan dan memperkuat kelembagaan petani. 

Pasar beras yang berkembang saat ini bersifat manopsonistik, sehingga petani selalu diposisikan sebagai 

pihak yang lemah dalam hal penetapan harga padi/gabah. Di samping itu, informasi pasar beras yang bersifat 

a-simetry, dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menekan harga gabah di tingkat petani (farm gate price). 

Apabila harga selalu dibuat rendah, maka peningkatan produksi hanya akan menambah kegetiran hidup 

petani (immiserizing growth
4
). Dampaknya tidak hanya sampai rumah tangga petani, namun dalam jangka 

                                                           
4
 Pandangan terhadap immiserizing growth-Jagdish N. Bhagwati ( Kindleberger & Lindert, 1978) banyak diungkapkan 

oleh beberapa penulis dalam literature perdagangan internasional. Kesejalanannya terlihat dari terms of trade-nilai 

tukar petani. 
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panjang mengakibatkan  petani merasa frustasi dalam berusahatani, sehingga menimbulkan keinginan untuk 

meninggalkan usahataninya. Hal ini tentu saja akan mengganggu pada produksi padi dan lebih lanjut 

mengkaburkan keinginan pemerintah dalam menciptakan dan mencapai ketersediaan beras, guna mendukung 

ketahanan pangan. 

Keempat aksi yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan lahan suboptimal seoptimal mungkin seperti 

yang diuraiakan di atas, merupakan rangkaian upaya yang saling terkait. Aksis pertama akan mempengaruhi 

aksi kedua, dan begitu selanjutnya. Keterkaitan antar aksi ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

3. INSENTIF BAGI PETANI DALAM PEMANFAATAN LAHAN SUB OPTIMAL 

  Dari pemaparan empat aksi terdahulu, berujung pada konsekuensi logis pembiayaan yang lebih besar, 

baik bagi petaninya itu sendiri maupun bagi pemerintah. Dengan kata lain pemerintah perlu benar-benar 

memikirkan insentif konkrit bagi para petani pangan, dalam hal ini petani padi. Mengambil contoh kasus 

pencanangan peningkatan produksi padi  baru-baru ini dalam kondisi dimana Nilai Tukar Petani padi-

palawija 96. Dalam kondisi seperti itu petani padi berada pada keadaan merugi, sehingga kalau mereka 

dipacu meningkatkan produksi, tanpa adanya insentif kongkrit, sama saja dengan memperkosa mereka dan 

immiserizing growth bisa benar-benar terwujud!  

 Kebijakan pangan murah (cheap food policy) yang diberlakukan semasa Orde Baru terhadap komoditas 

beras ternyata berdampak buruk sampai saat ini, yaitu ketergantungan yang tinggi akan beras, sementara 

komoditas pangan sumber karbohidrat dan pangan lainnya terabaikan.  Ketergantungan akan beras impor 

hanya akan memperparah kondisi padi di dalam negeri. Peterson (1978) dalam artikelnya mengungkapkan 

bahwa harga beras murah dapat berakibat pada berkurangnya output secara signifikan dan berpengaruh pada 

kesulitan pembangunan ekonominya di kemudian hari. Didin S. dan Setijati D. Sastrapradja (1992) sejak 

jauh hari mengingatkan, manakala ketergantungan akan beras tidak terpenuhi dapat menimbulkan goncangan 

sosial. Untuk menghindarinya, program penganeka ragaman pangan harus dikembangkan dan peluangnya 

besar sekali. Indonesia termasuk sebagai salah satu pusat penganekaragaman tumbuhan ekonomi dunia 

(pusat Vavilov) yang dikutip para penulis tersebut dari Harlan (1975). Tumbuhan secara alaminya di 

antaranya padi, pisang, talas, ubi tiang, sagu, aren, rambutan, durian, manggis. Selain itu disebutkannya pula 

(dikutip dari Zeven dan Zhukovsky, 1972), Indonesia sebagai pusat keanekaragaman kedua pangan dari luar 

negeri yang telah beradaptasi, seperti ketela pohon, ketela rambat, kacang garut, terong dan papaya. 

Kesemuanya, selain padi , baru dikembangkan pada tahap awal, dimana ilmu dan teknologi belum menjadi 

dasar dalam pembudidayaannya. Dengan alasan bahwa komoditas itu bukan pangan pokok dan harga nilai 

pasarnya rendah, petani kurang tertarik mengembangkannya.    

 Sehubungan dengan uraian tersebut, pengembangan indusitri pengolahan hasil pertanian di perdesaan 

dapat menjadi pendorong dan insentif bagi petani untuk mengembangkannya. Konon di Indonesia 80% hasil 

pertanian yang dijual masih berupa bahan baku, sementara di Brasilia kebalikannya dimana yang 80% yang 

dijual berupa produk olahan. Dalam hubungan ini, pemanfaatan LSO juga jangan sampai terjebak dengan 

ambisi menanam padi. Pemahaman, pengetahuan dan pengalaman masyarakat setempat terhadap komoditas 

pangan yang beradaptasi baik di lingkungannya (indigenous knowledge) perlu didorong untuk 

dikembangkan. Pemikirannya perlu diarahkan pada pemanfaatan komoditas bahan baku tersebut menjadi 

produk olahan yang nilai ekonominya tinggi dan memiliki efek menetes (trickle down effect) pada 

peningkatan pendapatan petaninya. 

 Berbagai insentif yang ditawarkan kesemuanya akan berujung pada pembiayaan, apalagi untuk LSO. 

Dalam perumusannya mengenai komoditas apa, bagaimana pembudidayaannya, ke arah mana mau 

dikembangkan, tidak ada salahnya di perdesaan dikembangkan semacam TVE-nya China (township and 

village enterprises) yang di dalamnya terdiri dari pengusaha dan mungkin juga pejabat serta tokoh desa 

lainnya. Mereka didorong untuk memikirkan pengembangan ekonomi desanya. Dalam tahun 1994 (Naisbitt, 

1994) mengungkapkan ada 20 juta TVEs tersebar di seluruh China yang satu sama lain didorong bersaing 

secara sehat (fair) dan beranjak dari pertanian. Melalui upaya semacam ini potensi alam dan sumberdaya 

manusia di LSO dapat tergali secara optimal serta memacu perekonomian lokalnya.    

 

4. PENUTUP 

 Pemenuhan kebutuhan beras yang sebagian besar berasal dari pulau padi (Jawa Dwipa) akan terkikis 

karena dengan penduduknya yang membludag, Jawa akan berangsur menjadi pulau kota. Pemasok beras 

mau tidak mau harus bergeser ke luar Jawa yang sebagian lahan suburnya sudah diokupasi. Harapan 

untuk melancarkan program ekstensifikasi adalah pada lahan yang sementara ini dipandang sub optimal 

(LSO).  
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 Peluang pemanfaatannya berada pada sejauh mana penguasaan teknologi budidaya yang dapat 

dikembangkan oleh para petaninya sehingga tidak sebatas mampu berproduksi, tetapi juga 

menguntungkan mereka. Bercermin pada pembukaan lahan gambut sejuta hektar yang gagal, pengkajian 

terhadap teknologi budidaya yang benar-benar adaptif dan produktif harus benar-benar diupayakan, 

disebarluaskan dan diadopsi opeh para petaninya. Selain itu aspek ekonominya terkait dengan system 

pemasaran maupun bentuk kelembagaan di kalangan petaninya itu sendiri perlu difikirkan dengan 

melibatkan penuh peran msyarakat itu sendiri. 

 Pemahaman pangan tidak sebatas beras (penganekaragaman) perlu dikembangkan agar konsumsi beras 

per kapita maupun secara keseluruhan bisa berkurang. Ini dimungkinkan kalau produk pangan non-beras 

yang sementara ini dipandang inferior dapat dikembangkan, diolah dan dikemas sesuai dengan selera 

masyarakat yang akan mengkonsumsinya. Di wilayah LSO kemungkinan semacam ini bias terjadi.  Hal 

ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya industri pengolahan pangan di perdesaan yang 

memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan petani (trickle down effect) di wilayah LSO, 

bahkan kalau mungkin memberikan trickle down effect plus seperti yang terjadi di China, yaitu 

berkurangnya kemiskinan (Stiglitz, 2002). Inilah tantangan utama Corporate Farming yang kita 

tawarkan karena dengan penekanan terhadap kapital dan teknologi, sering perujung pada peningkatan 

efisiensi sementara pendapatan petani dan eradikasi kemiskinan kurang terjamah. Wallahualam bisawab.  
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6. LAMPIRAN 

Lampiran 1. Perkembangan Luas Panen Padi (diolah dari data USDA, 2008) 

 
 

Lampiran 2.  Perkembangan Produksi Beras Nasional (diolah dari Data USDA, 2008) 
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Lampiran 3.  Grafik Kontribusi Jawa Barat Terhadap Produksi Beras Nasional Periode 1993-2011 

 
 

 

Lampiran 4. Jumlah petani (persen) menurut persepsinya terhadap usahatani yang dijalankan. 

 Tidak Ragu-ragu Ya 

Petani (Kepala Keluarga) menyukai pekerjaan 

di usahatani 

3,3 48,8 47,9 

Berkeinginan usahataninya diteruskan ke 

keturunannya 

13,4 64,0 22,6 

Lebih suka keturunannya bekerja di non 

pertanian saja 

7,0 69,0 24,0 

Lebih suka keturunannya bekerja di non 

pertanian saja 

8,9 54,0 37,1 

Merupakan katup pengaman ekonomi keluarga 

dan subsistensi 

4,8 50,6 44,7 

Merupakan warisan/wasiat 22,8 45,4 31,8 

Tidak ada pilihan lain 7,5 55,3 37,2 
Sumber: Sumaryanto (2009) (Diolah dari hasil survey (N=360) dalam penelitian “Konsorsium penelitian  
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PENGALAMAN PENGEMBANGAN RICE ESTATE DI LAHAN SUBOPTIMAL TELANG I 

KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

Muhammad Yazid
1)

, Sriati
1)

 dan R. Bambang Pramono
2) 

1)
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

2)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

 

Abstrak. Rice estate di lahan suboptimal Telang I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 

dilaksanakan pertama kali dalam suatu pilot project setelah melalui suatu studi kelayakan.  Kegiatan ini 

dilaksanakan melalui kerjasama para pihak yang mengikutsertakan 656 petani pada lahan seluas 1000 ha.  

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyediaan saprodi, pendampingan, penanganan pasca panen dan 

pembelian gabah.  Kajian terhadap kegiatan rice estate dan hasilnya menunjukkan bahwa beberapa 

komponen usahatani mengalami peningkatan.  Produktivitas naik persen sebesar 18,72 persen, harga gabah 

meningkat 34,75 persen dan pendapatan petani bertambah 145,98 persen.  Peningkatan ketiga komponen ini 

disebabkan oleh penggunaan saprodi yang berkualitas dan sesuai rekomendasi, pendampingan, peningkatan 

kualitas gabah dan penanganan pasca panen yang lebih baik. 

 

Kata Kunci: rice estate, lahan suboptimal 

 

1. PENDAHULUAN 

Secara ekologis lahan pasang surut merupakan lahan marginal yang rapuh dengan karakteristik yang 

tidak stabil dan selalu berubah sesuai dengan perubahan lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan yang 

tidak memperhatikan kondisi ekologis lahan akan berdampak negatif.  Jika ini terjadi, maka untuk 

merehabilitasinya dibutuhkan waktu yang lama atau bahkan tidak dapat diperbaiki sama sekali. 

Pengembangan lahan pasang surut untuk pertanian menghadapi berbagai kendala, baik kendala biofisik, 

sosial ekonomi, maupun kelembagaan. Kendala fisik ditunjukkan dari sifat fisika dan kimia lahan seperti 

rendahnya kesuburan dan pH tanah, adanya zat beracun (alumunium, besi, hidrogen sulfida, dan natrium), 

terjadinya kekeringan dan genangan, dan  intrusi air asin. Di samping itu, kendala biologis berupa 

pertumbuhan gulma sangat cepat, hama dan penyakit terutama tikus, ulat grayak, penggerek, blas, dan busuk 

leher yang sulit diatasi, dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. 

Kendala sosial ekonomi meliputi keterbatasan modal dan tenaga kerja, tingkat pendidikan petani yang 

rendah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, rendahnya harga hasil pertanian dan kurangnya 

dukungan kelembagaan dalam penyediaan modal, sarana produksi dan pemasaran hasil. Berbagai faktor 

pembatas tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya, karena itu pemanfaatan lahan pasang surut 

harus meminimalkan semua aspek pembatas tersebut. 

Lahan pasang surut di Provinsi Sumatera Selatan yang potensial untuk pertanian mencapai luas hampir 

1 juta hektar.  Untuk maksud pengembangan pertanian, lebih dari 37 persen di antaranya (359.250 hektar) 

telah direklamasi (Direktorat Jenderal Pengairan, 1998).  Salah satu lahan pasang surut yang telah 

direklamasi adalah Delta Telang I yang luasnya mencapai 26.680 ha yang diperuntukkan bagi pemukiman 

transmigrasi berbasis tanaman pangan. Daerah ini pertama kali dibuka pada tahun 1975 dan penempatan 

transmigran pertama pada tahun 1980. Saat ini daerah ini dihuni tidak kurang dari 5.000 keluarga 

transmigran yang meliputi lebih dari 20.000 jiwa. 

Sejak penempatan, kendala yang dihadapi petani pada umumnya adalah adalah keterbatasan modal dan 

kelangkaan tenaga kerja. Bila pada musim pertama petani di Telang I dapat menanami lahan seluas 9.456 ha, 

maka karena keterbatasan modal dan tenaga kerja pada musim kedua mereka hanya mampu menanam seluas 

763 ha saja. Ini disebabkan karena keterbatasan waktu petani untuk menuntaskan pascapanen musim pertama 

untuk melakukan persiapan musim kedua, ketersediaan modal usahatani, serta ketersediaan input tepat waktu 

untuk musim kedua (Yazid dan Susanto, 2003). 

Kendala lainnya yang dihadapi petani adalah penanganan panen dan pascapanen. Panen yang jatuh di 

musim hujan disertai dengan terbatasnya fasilitas yang dibutuhkan mengakibatkan kerusakan gabah karena 

tertumpuk di sawah, tidak dapat segera dirontokkan dan dikeringkan, sehingga menghasilkan beras bermutu 

rendah yang dikenal dengan beras batik.  Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, maka rice estate 

diketengahkan untuk menjadi solusi sambil diarahkan untuk meningkatkan stok pangan. 

Rice Estate adalah suatu program yang dilaksanakan oleh Bulog (sekarang Perum Bulog) bekerjasama 

dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mengembangkan 

kegiatan usahatani melalui penyediaan modal, bimbingan teknis, bantuan alat dan mesin pertanian, pendirian 
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Usaha Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB), dan penampungan hasil yang bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan petani melalui pendekatan partisipatoris yang bermuara kepada peningkatan kuantitas dan 

kualitas hasil. 

Dalam pelaksanaannya, Bulog yang diwakili oleh Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan (Divre 

Sumsel) bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan penampungan hasil, sedangkan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Sumatera Selatan bertanggung 

jawab  dalam pendampingan terhadap petani peserta mulai dari penentuan lokasi, peserta kegiatan, 

penyusunan kebutuhan saprodi, sampai pada kegiatan panen dan pascapanen. Pendampingan yang dilakukan 

tidak hanya bersifat bimbingan teknis semata tetapi juga rekayasa sosial berupa pembinaan terhadap 

kelembagaan yang ada  khususnya kelompok petani. 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin bertanggung jawab dalam pembinaan tingkat lapangan yang diwakili 

oleh perangkat desa, petugas pertanian kecamatan, dan petugas pertanian lapangan yang bersama-sama Tim 

Pendamping mengarahkan jalannya program sesuai dengan tujuan. 

Petani peserta adalah petani yang bermukim di lokasi Rice Estate yang meliputi wilayah Desa Telang 

Rejo, Telang Karya, dan Karang Anyar yang bersedia mengikuti ketentuan dan aturan yang dituangkan 

dalam surat pernyataan dan berita acara untuk mengikuti kegiatan Rice Estate. 

Dengan maksud untuk menyajikan pengalaman pelaksanaan kegiatan rice estate di atas, tulisan ini 

disajikan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pilot project rice estate. 

2. Membandingkan beberapa variabel usahatani sebelum dan sewaktu mengikuti pilot project rice estate. 

3. Menguji pengaruh beberapa variabel usahatani terhadap pendapatan petani peserta pilot project rice 

estate. 

 

2.   METODOLOGI 

Kajian ini dilaksanakan dengan metode survei.  Lokasi kajian meliputi tiga desa yang melaksanakan 

kegiatan pilot project rice estate, yaitu Desa Telang Rejo, Telang Karya dan Karang Anyar.  Populasi 

penelitian adalah petani peserta rice estate yang berjumlah 656 orang yang tergabung dalam 20 kelompok 

tani yang tersebar di ketiga desa tersebut yang dapat dibedakan ke dalam 3 peringkat perkembangan, yaitu 

kelompok tani maju, sedang dan kurang.  Sebanyak 30 petani sampel dipilih secara acak dari ketiga 

peringkat perkembangan kelompok tani tersebut.  Pemilihan sampel ini mengikuti metode disproportionate 

stratified random sampling (Dooley, 1990).  Petani sampel diwawancarai secara terstruktur menggunakan 

kuesioner.  Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik sederhana, yaitu uji beda nilai 

tengah untuk melihat perbedaan beberapa variabel usahatani sebelum dan sewaktu mengikuti rice estate dan 

analisis regresi berganda untuk menguji beberapa variabel usahatani yang menentukan tingkat pendapatan 

petani yang mengikuti kegiatan rice estate (Gujarati, 2003; Koutsoyiannis, 1988). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan tujuan, hasil kajian ini disajikan dalam tiga bagian, yaitu pelaksanaan pilot project rice 

estate, perbandingan beberapa variabel usahatani sebelum dan sewaktu mengikuti rice estate, dan pengaruh 

beberapa variabel usahatani terhadap pendapatan petani peserta pilot project rice estate. 

 

3.1. Pelaksanaan pilot project rice estate 

Hasil analisis peran para pihak dalam pelaksanaan rice estate menunjukkan bahwa telah terjadi 

pembagian peran yang cukup proporsional dan profesional.  Bulog Divisi Regional  Sumatera Selatan (Divre 

Sumsel) sebagai pemrakarsa bertanggungjawab menyediakan dana untuk kebutuhan kegiatan rice estate 

seperti biaya saprodi Rp 775.000,00/ha, menyediakan alat mesin pertanian yang meliputi traktor tangan 5 

unit, power thresser 20 unit, flatbed dryer 4 unit, mendirikan UPGB untuk menampung produksi dan 

membeli gabah hasil produksi dalam bentuk GKP, GKS, dan GKG dengan harga standar pemerintah. 

Dewan Riset Daerah Sumatera Selatan (DRD) bertugas mendampingi petani peserta dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan usahatani.  Pemerintah Kabupaten Banyuasin 

bertanggungjawab membantu Tim Pendamping dalam pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun 

dalam pembinaan kelembagaan. 

Petani peserta bertanggungjawab melaksanakan kegiatan di lahan usahatani masing-masing sesuai 

petunjuk dan mengembalikan pinjaman saprodi tanpa bunga yang dibayar pada saat menjual gabah hasil 

produksinya ke UPGB.  Sebagian besar petani peserta berpendidikan tamat SD (52,2 persen) dan tidak tamat 

SD (23,3 persen). Hanya sebagian kecil yang berpendidikan sekolah menengah.  Hal ini mencerminkan 
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bahwa kualitas penduduk di wilayah rice estate masih tergolong rendah.  Sumber utama penghasilan 

penduduk adalah pertanian tanaman pangan, khususnya padi.  Lebih dari 70 persen penduduk berpenghasilan 

utama satu-satunya dari sumber tersebut. Sementara mata pencaharian lainnya meliputi buruh, pedagang, 

tukang, dan pegawai. 

 

3.2. Perbandingan beberapa variabel usahatani sebelum dan sewaktu mengikuti rice estate 

Ada tiga komponen usahatani yang dapat dijadikan pembanding antara kondisi sebelum dan sewaktu 

mengikuti rice estate.  Ketiga komponen tersebut adalah produktivitas, harga jual gabah, dan pendapatan 

usahatani.  Perbedaan ketiga komponen tersebut antara sebelum dan sewaktu mengikuti rice estate diuji 

dengan beda nilai tengah. 

Produktivitas rata-rata sebelum rice estate sebesar 3,74 ton/ha, sedangkan sewaktu mengikuti rice estate 

produktivitas rata-rata mencapai 4,44 ton/ha.  Dengan demikian telah terjadi peningkatan produktivitas 

sebesar 0,7 ton/ha atau telah terjadi kenaikan sebesar 18,72 persen.  Perbedaan tersebut terbukti signifikan 

secara statistik. 

Harga jual gabah (Gabah Kering Panen atau GKP) sebelum rice estate berkisar antara Rp 700,00/kg 

hingga Rp 900,00/kg.  Harga ini pada umumnya ditentukan oleh pembeli, yaitu para pedagang dan pemilik 

penggilingan padi kecil (PPK) yang ada di pedesaan yang biasanya memberikan pinjaman saprodi dan biaya 

hidup.  Dalam kondisi demikian petani tidak mempunyai bargaining power untuk menentukan harga jual 

hasil produksinya sendiri.  Sewaktu mengikuti rice estate harga jual GKP mencapai Rp 1.075/kg.  Dengan 

demikian telah terjadi peningkatan harga gabah sebesar 34,38 persen.  Peningkatan tersebut terbukti 

signifikan secara statistik.  Peningkatan ini karena secara umum terjadi perbaikan kualitas gabah yang 

disebabkan oleh penggunaan input berkualitas dan penanganan pasca panen yang lebih baik. 

Pendapatan rata-rata usahatani sebelum mengikuti rice estate sebesar Rp 989.775/ha, sedangkan 

sewaktu mengikuti rice estate pendapatan rata-rata usahatani mencapai Rp 2.434.650/ha.  Dengan demikian 

telah terjadi peningkatan pendapatan usahatani sebesar Rp 1.444.875/ha atau telah terjadi kenaikan sebesar 

145,98 persen.  Peningkatan tersebut terbukti signifikan secara statistik.  Peningkatan pendapatan usahatani 

yang tinggi ini terjadi karena kenaikan yang saling memperkuat antara peningkatan produktivitas dan 

perbaikan harga jual gabah yang terjadi secara bersamaan. 

 

3.3.  Analisis pengaruh variabel usahatani terhadap pendapatan petani peserta rice estate 

Pendapatan usahatani ditentukan oleh beberapa variabel usahatani, yaitu biaya usahatani, tingkat 

produksi, dan harga produk yang dihasilkan (Hernanto, 1990).  Dalam kegiatan rice estate, pengaruh 

variabel-variabel tersebut terhadap pendapatan petani peserta diestimasi menggunakan regresi linear 

berganda dengan persamaan sebagai berikut: 

Y=α + β1X1 +  β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + ε 

dimana: 

Y = Pendapatan petani (Rp/ha) 

X1 = Biaya benih (Rp/ha) 

X2 = Biaya pupuk (Rp/ha) 

X3 = Biaya tenaga kerja (Rp/ha) 

X4 =Biaya sewa alsintan (Rp/ha) 

X5 =Biaya obat-obatan (Rp/ha) 

X6 = Produksi GKP (kg/ha) 

X7 =Harga GKP (Rp/kg) 

α =  intersep 

β1, ..., β7 = koefisien regresi 

Hasil pendugaan parameter dari variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan usahatani petani 

peserta rice estate disajikan pada Tabel 1.  Secara keseluruhan hasil pendugaan ini signifikan secara statistik 

dan variabel-variabel usahatani menunjukkan  pengaruh yang cukup besar terhadap variasi pendapatan 

usahatani.  Dari 7 variabel yang diduga mempengaruhi pendapatan usahatani peserta, 4 diantaranya terbukti 

pengaruhnya secara signifikan, yaitu biaya tenaga kerja, biaya sewa alsintan, produksi dan harga. 
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Tabel 1.  Hasil pendugaan parameter dari variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan usahatani petani 

       peserta rice estate 

Peubah Koefisien Standar Error thitung Signifikansi 

Intersep -2,080      

0,538 

  -3,867    0,000 

X1         2,583 2,645 0,977   0,332 

X2 -0,258 0,369      -

0,698 

  0,487 

X3 -1,291 0,168      -

7,669 

  

0,000**

* 

X4 0,589 0,282       

2,087 

  0,040** 

X5 0,743 1,515       

0,490 

   0,625 

X6 811,526 62,201    

13,047 

0,000***  

X7 1.636,819 291,398 291,398 0,000*** 

R
2 
= 0,79; F hitung = 39,806*** 

 

Pengaruh variabel biaya tenaga kerja yang negatif diduga disebabkan oleh pengeluaran biaya tenaga 

kerja yang berlebihan di waktu panen yang disebabkan oleh tingginya persaingan untuk memperoleh tenaga 

kerja.  Pada musim panen upah tenaga kerja cenderung meningkat. 

Biaya sewa alsintan berpengaruh positif terhadap pendapatan usahatani.  Hal ini diduga karena alsintan 

meningkatkan efektivitas pengolahan lahan.  Penggunaan traktor tangan dalam persiapan lahan merupakan 

substitusi yang efektif terhadap tenaga.  Demikian juga penggunaan perontok (power thresser) mampu 

meningkatkan efisiensi penanganan pasca panen. 

Produksi dan harga jual gabah sama-sama berpengaruh nyata terhadap pendapatan usahatani.  Resultan 

dari ketiga komponen rice estate (penggunaan saprodi bermutu, pendampingan dan penanganan pasca 

panen) terbukti meningkatkan produksi secara nyata sehingga dapat menyumbang kepada peningkatan 

pendapatan usahatani.  Selain peningkatan produksi, pembelian gabah yang dilakukan oleh Perum Bulog 

dengan harga yang mengikuti standar pemerintah telah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan 

usahatani. 

 

4.   KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik 3 kesimpulan utama 

sebagai berikut: 

1. Rice estate dapat menjadi alternatif pengembangan produksi pangan di lahan pasang surut yang 

menghadapi berbagai kendala fisik, sosial ekonomi dan kelembagaan dengan memadukan fungsi dan 

peran para pihak yang terlibat dalam produksi dan penyediaan pangan secara proporsional dan 

profesional. 

2. Rice estate dalam skala pilot project dapat secara nyata meningkatkan tiga komponen utama usahatani 

padi, yaitu produktivitas, harga jual produk, dan pendapatan petani. 

3. Pendapatan petani peserta rice estate dipengaruhi secara signifikan oleh 4 variabel utama usahatani padi, 

yaitu biaya tenaga kerja, biaya sewa alsintan, produksi, dan harga jual produk. 
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ANALISIS EFISIENSI EKONOMIS USAHATANI KENTANG 

DI KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI, JAMBI 

 

Edison
1) 

1)
Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi 

 

Abstract. The successfulness or not of developmental program in agriculture sector is for instance 

determined by the successfulness of farmers‟ society in allocating production factors appropriately so that it 

is got high production and profit. The research was carried out in Kayu Aro District Kabupaten Kerinci 

Regency, Jambi in 2010. The objective of this research was to know the rate of economic efficiency from 

using production factors in potato production level with maximum profit. The research found that sampling 

farmers have generally worked in maximum, that was indicated with their high potato production. However, 

it statistically showed that production factors were used mostly inefficiently, it was indicated from relatively 

high efficiency index (more than one) for almost all variables. Economic efficiency of land was reached at 

size of 2,96 Ha, labour 247,36 men-day working, seed application on 834,62 kg, and pesticide application at 

35,84 liter active substance with production of 3,818,942 kg per hectare. 

 

Keywords: production factors, potato farming, efficiency 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun VI dan Pembangunan Nasional dewasa ini, pembangunan di 

Indonesia masih dititik beratkan pada sektor pertanian. Sasaran pembangunan sektor pertanian ini diarahkan 

pada peningkatan produksi sebagai salah satu dasar untuk meningkatkan pendapatan petani. Berhasil 

tidaknya program ini antara lain ditentukan oleh keberhasilan masyarakat tani dalam mengalokasikan faktor-

faktor produksi sedemikian rupa sehingga diperoleh produksi yang tinggi. Mubyarto (1995) mengemukakan 

bahwa peningkatan produksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.  

Berdasarkan konsepsi diatas, maka usaha peningkatan produksi dan pendapatan petani kentang juga 

dilakukan dengan cara intensifikasi, selain ekstensifikasi. Tanaman kentang disektor pertanian merupakan 

salah satu sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan. Jika ditinjau dari segi 

permintaan, kentang mempunyai arti penting bagi keperluan sehari-hari karena kandungan karbohidrat yang 

cukup tinggi dan dapat dijadikan bahan pengganti beras. Di Propinsi Jambi, Kabupaten Kerinci merupakan 

sentra produksi kentang yang terbesar. Produksi rata-rata kentang di daerah ini pada tahun 1999 sebesar 

22,70 ton/Ha dan pada tahun 2000 menjadi 23,08 ton/Ha. Penyebaran luas tanam, produksi kentang di 

Kabupaten Kentang dari Tahun 1995 - 2000  dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Kentang di Kabupaten Kerinci Tahun 2003 - 2008 

Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas 

(Ton/Ha) 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2.875 

2.738 

1.853 

2.090 

1.720 

1.935 

61.977 

59.072 

42.883 

48.114 

39.035 

44.659 

21,56 

21,57 

23,14 

23,02 

22,70 

23,08 

Sumber: Anonim, 2009 

 

Soeharjo dan Patong (1973) menambahkan bahwa yang memegang peranan penting dalam upaya 

meningkatkan efisiensi ekonomis usahatani adalah dengan dilaksanakannya pengelolaan yang tepat. 

Pengelolaan disini mencakup bagaimana kemampuan petani mengkoordinasikan, menentukan dan 

mengorganisasikan penggunaan faktor produksi secara efisien. 

Sementara itu Soekartawi (1991) menyatakan bahwa produk-produk pertanian dihasilkan dari 

kombinasi faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, modal (pupuk, benih, dan obat-obatan). Dalam 

pembangunan pertanian, teknologi penggunaan faktor- produksi memegang peranan penting, karena kurang 

tepatnya jumlah dan kombinasi faktor produksi tersebut mengakibatkan rendahnya produksi dan tingginya 

biaya akhirnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima petani. Bagi petani pada dasarnya 

melakukan kegiatan usahatani tidak hanya kenaikkan produksi yang diperlukan tetapi kenaikkan pendapatan 
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yang disebabkan adanya tambahan faktor produksi, karena tidak jarang ditemukan bahwa kenaikkan 

produksi tidak menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan korbanan waktu, tenaga kerja dan biaya yang 

dikeluarkan. 

Untuk memperoleh produksi dan pendapatan yang maksimum diperlukan kombinasi faktor produksi 

yang optimal. Menurut Doll dan Orazem (1978), penggunaan faktor produksi sudah optimal (keuntungan 

maksimum tercapai) apabila memenuhi 2 syarat yaitu syarat keharusan dan kecukupan. Syarat keharusan 

adalah menunjukkan efisiensi teknis yaitu produk marjinal (PM) sama dengan produksi rata-rata (PR). Syarat 

kecukupan menunjukkan proses produksi mencapai efisiensi ekonomis dengan indikator ratio Nilai Produk 

Marjinal (NPM) dengan Harga input (Pxi) adalah sama dengan satu. Apabila ratio > 1 maka penggunaan 

faktor produksi Xi lebih sedikit sehingga perlu ditambah. Apabila ratio <1 maka penggunaan faktor produksi 

Xi lebih banyak sehingga perlu dikurangi. 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi ekonomis dari usahatani kentang di 

Kabupaten Kerinci. Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini terdiri dari latar belakang permasalahan 

tentang efisiensi penggunaan faktor produksi usahatani kentang, kemudian bahan dan metoda penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi, hasil penelitian dan pembahasan dan diakhiri dengan 

kesimpulan dan saran. 

 

2. BAHAN DAN METODA 

Sampel sebanyak 50 petani kentang dikumpulkan secara random di tiga desa (Sungai Lintang, Kebun 

Baru dan Sungai Jambu) Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dengan pertimbangan bahwa lokasi 

tersebut adalah sentra produksi dengan produktivitas yang tinggi. Di lokasi ini juga majoritas petaninya telah 

mengaplikasikan intensifikasi kentang. Penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober s/d Desember 2010. 

Untuk menilai tingkat efisiensi ekonomis usahatani kentang dengan indikator penggunaan faktor produksi 

digunakan analisis regresi dalam bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas (Soekartawi, 1994), yaitu: 

Y = b0 X1
b1

 X2
b2

 X3
b3

 X4
b4

 X5
b5

 

dimana: 

Y : produksi kentang (kg) 

X1 : pupuk (kg) 

X2 : tenaga kerja (HKSP) 

X3 : pestisida (ltr) 

X4 : bibit (kg) 

X5 : luas lahan (Ha) 

bi  : koefisien regresi 

Untuk memudahkan pendugaan, maka persamaan diatas diubah menjadi linear berganda dengan cara 

me-logaritmakan persamaan tersebut. Logaritma dari persamaan diatas adalah : 

Log Y = Log b0 + b1 log X1 + b2 log X2 + b3 log X3 + b4 log X4 + b5 log X5 

Pengujian terhadap koefisien regresi dilakukan dengan t-test, F-value dan R
2
. Untuk menghitung 

besarnya keuntungan yang diperoleh usahatani kentang dapat digunakan rumus (Soekartawi, 1994): 

 = YHy – X1Hx1 – X2Hx2  -  X3Hx3  -  X4Hx4  -  X5Hx5 – TFC 

Pengujian tingkat efisiensi ekonomis penggunaan faktor produksi dilakukan dengan membandingkan 

Nilai Produksi Marginal (NPM) dengan Biaya Korbanan Marginal (Pxi). Dengan ratio satu atau mendekati 

satu dikatakan efisien (Gujarati, 2005). Selanjut nya untuk mengetahui faktor produksi yang mana saja yang 

telah digunakan secara efisien dilakukan dengan menggunakan indeks efisiensi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Biaya dan Pendapatan 

Keberhasilan dari suatu usahatani dapat dilihat dari pendapatan bersih usahatani. Pendapatan usahatani 

ini berarti mengukur imbalan yang diperoleh petani dari kombinasi penggunaan faktor produksi, pengelolaan 

dan modal. Pendapatan usahatani ini dapat diukur dari selisih nilai produksi (yang merupakan penerimaan 

total) dan biaya total. Adapun rata-rata nilai produksi yang diperoleh dan rata-rata biaya yang dikeluarkan 

oleh petani pada usahatani kentang dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Rata-rata Nilai Produksi, Biaya Total dan Pendapatan Usahatani Kentang di Daerah Penelitian        

U R A I A N Jumlah (Rp/Ha) 

Nilai Produksi 

Biaya Total 

Pendapatan Total 

8.463.007 

3.803.744 

4.659.263 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2010 

 

Hasil penelitian menunjukkan nilai produksi yang cukup besar, karena cukup tingginya produksi rata-

rata per-Ha nya. Ini juga dikarenakan petani kentang ini umumnya memiliki lahan pertanian sendiri dan 

sebagian besar sarana produksinya diusahakan sendiri, sehingga beberapa biaya bisa ditekan atau di 

efisiensikan jadi nilai produksinya menjadi tinggi. Jadi pendapatan total rata-rata usahatani kentang sebesar 

Rp. 4.659.263 per hektar. 

 

3.2.  Efisiensi Ekonomis Usahatani Kentang 

Hasil analisis regresi dengan model fungsi produksi Cobb-Douglas dengan uji F diperoleh bahwa faktor 

produksi X1, X2, X3, … X5 secara serentak berpengaruh nyata terhadap produksi Y pada tingkat kepercayaan 

99 persen. Hasil analisis ragam penggunaan faktor produksi dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Analisis Ragam Fungsi Produksi Cobb-Douglas Usahatani Kentang 

Sumber DB Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F-hit F-tabel 

Regresi 

Residu 

Total 

5 

58 

63 

7.593 

1.833 

9.426 

1.519 

3.161E-02 

48,044** 2,37 

 

Setelah diuji secara tunggal dengan uji t, ternyata faktor produksi bibit, dan pupuk berpengaruh nyata 

terhadap produksi (Y), dengan selang kepercayaan 95%. Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-

masing faktor produksi (Xi) terhadap produksi (Y) secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Estimasi Fungsi Produksi Cobb-Douglas Usahatani Kentang 

V A R I A B E L Koefisien Regresi Standar Error t-value t-tabel 

Log Bibit 

Log Pupuk 

Log Obat-obatan 

Log Tenaga Kerja 

Log Luas Lahan 

0,288 

0,263 

0,206 

0,162 

0,105 

0,140 

0,103 

0,118 

0,109 

0,188 

2,063 

2,541 

1,749 

1,495 

0,558 

2,000 

Konstanta 

R
2
 

F-value 

53,70 

0,789 

48,044 

   

 

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa bibit, pupuk berpengaruh nyata terhadap produksi kentang dengan 

elastisitas sebesar 0,263 dan 0,288 masing-masingnya dan bertanda positif yang berarti kenaikkan bibit dan 

pupuk 1 persen akan meningkatkan produksi sebesar 0,263 persen dan 0,288 persen ceteris paribus. 

Walaupun elastisitas positif, kenaikkan bibit, pupuk tidak mengakibatkan kenaikkan produksi secara 

proporsional. Mubyarto (1995) menyatakan bahwa semakin banyak bibit dan pupuk yang digunakan semakin 

tidak efisien penggunaan input tersebut, karena kenaikkan bibit dan pupuk tidak diikuti dengan faktor 

produksi lainnya. Sedangkan tenaga kerja, luas lahan dam penggunaan obat-obatan tidak berpengaruh nyata 

terhadap produksi kentang dengan elastisitas sebesar 0,162, 0,105 dan 0,206 masing-masingnya.  

Jumlah elastisitas (koefisien regresi) dari masing-masing faktor produksi menunjukkan skala usaha 

sebesar 1,024 atau mendekati satu. Hasil uji skala usaha diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel dengan 

taraf nyata 95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi usahatani kentang yang sedang 

berlangsung pada skala usaha yang konstan (constant return to scale), yaitu pada daerah rasional (daerah II). 

Pada daerah ini menunjukkan efisiensi produksi secara teknis tercapai. Untuk mengetahui apakah faktor 

produksi yang digunakan petani sudah optimal atau usahatani kentang sudah efisien secara ekonomis, 

selanjutnya dilakukan analisis efisiensi ekonomis.  

Efisiensi ekonomis dapat dilihat dari ratio nilai produksi marginal dengan biaya korbanan marginal. 

Syarat kecukupan atau efisiensi ekonomis akan tercapai apabila kenaikkan hasil sama dengan nilai tambahan 
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input atau nilai produksi marginal dari input sama dengan harga korbanan marginal. Dalam penelitian ini 

kajian efisiensi ekonomis usahatani kentang hanya dilakukan untuk mengevaluasi apakah input yang 

digunakan oleh petani di daerah penelitian telah efisien. Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan melalui 

analisis indeks efisiensi atau nisbah nilai produksi marginal dari masing-masing input terhadap harga input 

yang bersangkutan. Adapun hasil perhitungan indeks efisiensi dari masing-masing input tersebut pada 

usahatani kentang di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Indeks Efisiensi Penggunaan Input pada Usahatani Kentang di Daerah Penelitian           

U R A I A N N.P.M. B.K.M. INDEKS EFISIENSI 

Lahan 

Bibit 

Pupuk 

Obat-obatan 

Tenaga Kerja 

154019,25 

6913,84 

1776,62 

13595,07 

35570,03 

250.000 

1.200 

525 

15.000 

5.000 

0,62 

5,76 

3,38 

0,91 

7,11 

 

Dari hasil perhitungan NPM dengan rationya BKM seperti yang terlihat pada Tabel 5, disimpulkan 

bahwa pengalokasian input oleh petani belum efisien, kecuali untuk input obat-obatan yang telah mendekati 

normal. Untuk penggunaan input bibit, pupuk dan tenaga kerja petani kentang masih memungkinkan untuk 

menambah penggunaan input tersebut, karena nilai produksi marginalnya lebih besar dari biaya korbanan 

marginal, tetapi untuk input lahan perlu dikurangi karena nilai indeks yang kecil dari satu. 

Untuk mendapatkan keuntungan maksimal maka kombinasi penggunaan faktor produksi perlu dirubah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usahatani kentang di daerah penelitian belum efisien secara 

ekonomis. Hasil analisis kombinasi optimal dengan kendala lahan dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Kombinasi Optimal  Penggunaan Faktor Poduksi Usahatani Kentang di Daerah Penelitian  

Variabel   Rata-rata 

  Hitung 

Koefisien 

Regresi 

NPMxi Hxi NPM/Hxi 

Lahan 

Bibit 

Pupuk 

Obat-obatan 

Tenaga Kerja 

2,96 

834,62 

1431,52 

35,84 

247,36 

0,105 

0,288 

0,263 

0,206 

0,162 

300.207 

2.920 

1.554 

48.643 

5.542 

300.000 

2.920,29 

1.557,98 

48,645,45 

5.542,47 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

Yoptimum 

maksimum 

14.608,26 

12.894.514,72 

    

 

Dari Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi sudah optimal atau efisien secara 

ekonomis, dengan kata lain keuntungan maksimum sudah tercapai, yang ditunjukkan oleh rasio nilai 

produksi marjinal dengan harga masing-masing faktor produksi sama dengan satu. Keuntungan maksimum 

tercapai pada kombinasi lahan seluas 2,96 Ha, bibit 834,62 kg, pupuk 1431,52 kg, obat-obatan 35,84 ltr dan 

tenaga kerja 247,36 HKSP, dengan produksi sebesar 14.608,26 kg. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Analisis menerangkan bahwa petani kentang di daerah penelitian telah berusaha untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal yang ditandai dengan tingginya rata-rata produksi per Ha. Dilihat dari nilai indeks 

efisiensi masing-masing penggunaan input pada usahatani kentang, ternyata petani belum menggunakan 

input secara efisien, kecuali pada penggunaan input obat-obatan yang mendekati optimal. Sedangkan 

penggunaan faktor produksi sudah efisien ekonomis tercapai pada kombinasi lahan seluas 2,96 Ha, bibit 

834,62 kg, pupuk 1431,52 kg, obat-obatan 35,84 ltr dan tenaga kerja 247,36 HKSP, dengan produksi 

sebesar 14.608,26 kg. 

 Untuk meningkatkan efisiensi pada usahatani kentang ini disarankan untuk menggunakan sarana 

produksi yang optimal, penggunaan saprotan yang efektif dan efisien serta mempertimbangkan kondisi 

lapangan. Disamping itu diketahui bahwa kendala yang terbesar bagi petani adalah masalah modal, 

seperti keterikatan mereka pada penyandang dana yang sangat merugikan petani kentang, sehingga perlu 

diberi bantuan berupa bantuan kredit dan informasi harga. 
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APLIKASI AGROFORESTRY TERHADAP PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI  

(STUDI KASUS DI DESA NGADIPIRO KECAMATAN NGUNTORONA  

DI KABUPATEN WONOGIRI) 

 

Endang Siti Rahayu
1)

  
1)

Staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Negeri Surakarta 

 

Abstrak. Desa Ngadipiro Kecamatan Nguntoronadi merupakan salah satu desa yang ada di Sub DAS 

Keduang Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, yang menurut JICA (2007) merupakan daerah yang 

memberikan kontribusi erosi dan sedimentasi tertinggi terhadap waduk. Desa ini secara topografi memiliki 

lahan pertanian dengan kondisi kelerengan lahan  61,04% merupakan lahan datar, sedang 3,90% dengan 

kelerengan kurang dari 45% dan 35,06% dengan kelerengan lebih dari 45%. Oleh sebab itu usahatani yang 

dilaksanakan sebagian besar petani agroforestry. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi 

agroforestry yang dilakukan petani terhadap pendapatan dan kesejahteraan. Metode yang digunakan adalah  

survey pada anggota kelompok petani Ngesti Mulyo. Metode pemilihan responden diambil secara simple 

random sampling sebanyak 80 responden yang tergabung dalam kelompok tani Ngesti Mulyo. Analisis yang 

digunakan adalah analisis usahatani, anallisis biaya dan pendapatan dan untuk melihat kesejahteraan petani 

peserta dilakukan dengan Gini Index. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat pendapatan petani 

peserta rata-rata dari agroforetry Rp 1.498.319/tahun dan  rata-rata total pendapatan Rp 7.857.414/tahun. 

Aplikasi agroforestry memberikan kontribusi sebesar 20,9% terhadap total pendapatan dan memberikan 

kesejahteraan yang tidak merata dari nilai Gini Index 0, 42 tanpa agroforestry menjadi 0,41. Aplikasi 

agroforestry memberikan kenaikan kontribusi pendapatan tetapi tidak memperbaiki tingkat kemerataan 

kesejahteraan. Implikasinya masih diperlukan penerapan teknologi usahatani konservasi dan pemilihan jenis 

tanaman serta pemberdayaan agroindustri yang cocok dengan kondisi lokal untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani.  

 

Kata Kunci: petani, agroforestry, pendapatan, kesejahteraan 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu rekomendasi Tim Studi JICA (2007), dalam rangka memperbaiki praktek penggunaan lahan 

oleh petani yang menimbulkan laju erosi dan sedimentasi di DAS Wonogiri melalui upaya pengelolaan 

berbasis masyarakat . Rekomendasi tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki praktek penggunaan lahan 

yang selama ini dilakukan petani dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan. Pengelolaan lahan berbasis 

masyarakat yang digunakan adalah system agroforestry. Menurut Van Schaik and Van Noordwijk, 2002 

dalam Purwanto dkk, (2007) sistem agroforestry telah diyakini sebagai cara yang efektif untuk mencegah 

erosi dan mempertahankan kesuburan tanah di hulu DAS.  Selain menjadi sumber pendapatan petani, 

agroforestry juga berfungsi mempertahankan layanan lingkungan seperti memelihara biodiversitas, dan 

sebagainya. Sistem agroforestry yang multispesies mempunyai beberapa kelebihan dibanding sistem 

monokultur karena: a) mempunyai produksi per satuan luas lebih tinggi akibat berkurangnya resiko 

kegagalan panen, akibat hama dan penyakit tanaman serta pemanfaatan sumberdaya yang lebih efisien, b) 

mempunyai stabilitas yang lebih tinggi terhadap fluktuasi lingkungan, c) meningkatkan keberlanjutan 

produksi melalui pengurangan erosi, penambahan N dari penambatan N2, pemanfaatan kembali hara dari 

lapisan bawah, dan pengurangan kehilangan hara akibat limpasan permukaan dan pelindian (Ong et al., 2004 

dalam Purwanto dkk, 2007).  

Sistem agroforestry yang diterapkan petani adalah kombinasi tanaman perkebunan atau buah-buahan, 

yang berfungsi sebagai penutupan lahan, perlindungan tanah dan pasokan bahan organik, sedangkan  

tanaman kayu-kayuan dapat dipanen hasilnya, disamping itu system agroforestry menyediakan lahan 

usahatani.  Lahan usahatani diperlukan karena ketersediaan lahan pertanian terbatas dan biasanya diusahakan  

tanaman pangan (jagung dan kacang tanah) dikombinasikan dengan tanaman tahunan. Dari pengelolaan 

lahan tersebut memberikan kontribusi terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani. Seberapa besar 

kontribusi sistem agroforestry tersebut terhadap pendapatan dan kesejahteraan pertani perlu ditelaah dalam 

upaya menekan laju erosi dan sedimentasi yang akhirnya akan bermuara ke waduk dan menimbulkan 

pendangkalan waduk Wonogiri. 
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2. METODE PENELITIAN 

       Metode penelitian dilakukan secara purposive yaitu didesa Ngadipiro Kecamatan Nguntoronadii 

Wonogiri dengan pertimbangan desa ini merupakan salah satu desa di Sub DAS Keduang yang paling dekat 

dengan sungai Keduang. Desa ini hampir separonya tenggelam ketika terjadi banjir tahun 2009. Dari desa 

Ngadipiro diambil secara purposive dua Dukuh yang posisinya dilereng sungai, yaitu dukuh Dungwot dan 

Bratak.  Responden  diambil secara sensus dari kedua dukuh tersebut, yang tergabung pada kelompok Tani 

Ngesti Mulyo sebanyak 80 orang dengan wawancara dan indept interview dan FGD (Focus Group 

Discussion). Analisis data yang digunakan : (1) Analisis prosentase, Analisis Biaya dan Pendapatan 

Usahatani agroforestry. Salah satu aspek penting dari analisis pendapatan adalah distribusi pendapatan, 

karena distribusi pendapatan merupakan salah satu penentu kesejahteraan sosial bagi petani hutan rakyat. 

Nilai ini dapat digunakan untuk melihat indikasi tentang kesejahteraan petani agroforestry.  Menurut Dalton 

(1920) dalam Simatupang (1989) dikatakan bahwa suatu ukuran distribusi pendapatan yang diturunkan 

adalah ukuran Alkitson. Sen (1973) menyatakan bahwa pada setiap ukuran positif ketimpangan pembagian 

pendapatan terkandung secara implisit suatu bentuk fungsi kesejahteraan sosial dan index gini secara implisit 

berhubungan dengan fungsi kesejahteraan yang memenuhinya.  

Nilai Gini berkisar 0-1. Nilai 0 berarti bahwa pendapatan merata sempurna dan nilai 1 berarti timpang 

sempurna. Dalam realita kedua nilai ini jarang ditemukan, karena itu untuk menggolonggkan tingkat 

ketimpangan pendapatan ini menurut Oshima (1978) yang dikutip Yuni dkk (1988) membuat kisaran sebagai 

berikut : (1) timpang ringan bila index Gini lebih kecil 0,4; (2) timpang sedang jika indeks Gini antara 0,4-

0,5; (3) timpang berat bila indeks gini > 0,5. 

 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1.  Keragaan Petani dan Kelompok Tani Ngesti Mulyo 

Keberhasilan aplikasi agroforestry yang dilakukan petani yang tergabung dalam kelompok tani Ngesti 

Mulyo, secara khusus perlu dilihat latar belakang dan kondisi awal serta dinamika kelompok, mengingat 

dalam aplikasi agroforestry sebagai kegiatan dan pembinaan keberhasilan serta keberlanjutan program sangat 

ditentukan oleh motivasi anggota kelompok itu sendiri. Kelompok tani ini secara historis berdiri sejak tahun 

1982 dengan jumlah anggota awal 33 orang anggota, Namun, lambat laun kegiatan kelompok tani berkurang, 

bahkan nyaris tidak ada kegiatan. Sampai pada akhirnya, dengan adanya Program Revitalisasi Pertanian, 

kelompok tani Ngesti Mulyo mulai diaktifkan kembali, yang secara resmi didirikan kembali pada bulan April 

2007. Keanggotaan kelompok tani bertambah menjadi 80 orang, meliputi 2 dusun yaitu Dusun Dungwot dan  

Bratak.    

Keragaan  petani  agroforestry  dapat dicermati dari  kondisi sosial ekonomi yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menganalisis tingkat kesejahteraannya. Hasil kajian data primer tentang profil petani 

agroforestry adalah sebagai berikut, rata-rata umur 49,46 tahun, jumlah anggota keluarga 4 orang, dengan 

tingkat pendidikan KK 7,5% tidak sekolah, 30% tidak tamat sekolah SD, 56, 25% tamat SD dan hanya 

1,25% tamat SLTA, sehingga dapat disimpulkan rata-rata tingkat pendidikan rendah.  

Sebagian besar responden memiliki pekerjaan pokok sebagai petani, (95%), sebagian menganggap 

petani sebagai pekerjaan sampingan.  Jenis pekerjaan sampingan terbesar lainnya sebagai buruh tani dan 

tukang.  

 

3.2.  Analisis Usahatani dan Pendapatan  

3.2.1.  Luas Kepemilikan  Lahan Petani 

Pendapatan petani agroforestry ditentukan oleh luas lahan yang dikelola dan jenis lahan berdasarkan 

ekosistemnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata petani agroforestry, disamping memiliki tegalan 

dengan kemiringan > 45%, juga memiliki lahan sawah dan pekarangan, dengan rincian tegalan /agroforestry 

(0,26 Ha), sawah (0,22 Ha) dan pekarangan (0,19). Lokasi tegalan tersebar di 3 lokasi, sawah dua bidang, 

pekarangan 2 bidang, sehingga dilihat dari sebarannya, rata-rata responden memiliki 7 bidang  tanah yang 

kecil dan tersebar dengan total lahan yang dikuasai 0,67 Ha. Dengan demikian dilihat dari luas penguasaan 

lahan petani di Desa Ngadipiro  termasuk dalam kriteria luas kepemilikan lahan yang  rendah/sempit. (< 1 

ha)  dengan lokasi terpencar-pencar. Lahan yang diaplikasikan agroforestry biasanya lahan tegal. 

 

3.2.2. Asal  Kepemilikan  Lahan Petani 

Asal lahan kepemilikan akan berpengaruh pada pengelolaan usahatani yang dijalankan oleh petani.  

Asal kepemilikan lahan sangat beragam, ada yang berasal dari pembelian atau  warisan dari leluhurnya 

(orang tua, mertua, nenek dan sebagainya). Korbanan (input) yang digunakan petani sangat tergantung dari 
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asal lahan yang dikuasai. Asal kepemilikan lahan sangat beragam, ada yang  berasal dari pembelian, warisan, 

sewa dan sebagainya. Hasil kajian tentang asal kepemilikan lahan petani agroforestry, 67,5% dari warisan 

dan hanya 4,75% dari pembelian sendiri.  Ternyata pengelolaan tanah warisan berbeda dengan lahan dari 

pembelian. Terdapat kecenderungan bahwa asal lahan dari pembelian dikelola secara baik dalam arti dirawat 

dengan baik karena dibeli dengan keringat sendiri, sedangkan asal kepemilikan lahan dari warisan dikelola 

seadanya, hanya sekedar merawat warisan nenek moyang. Dikawatirkan perlakukan terhadap lahan 

berdasarkan asal kepemilikan akan menimbulkan cara pengelolaan yang salah yang pada akhirnya akan 

menimbulkan laju erosi tanah dan akan terakumulasi pada  sedimentasi di bagian hilir.  

 

3.2.3. Pola Tanam 

Pola tanam pada system  agroforestry yang dilakukan oleh petani akan berpengaruh pada besarnya  

pendapatan petani dan kesejahteraannya. Oleh karena itu pola tanam yang diterapkan petani merupakan salah 

satu indikator penting dalam kaitannya dengan. Kombinasi dari praktek agroforestry yang dilakukan petani 

dengan mengkombinasikan tanaman tahunan (jenis mangga, mete, nangka, dan kayu-kayuan) dan disela-

selanya ditanami dengan tanaman pangan. Pada tanaman pangan inilah dilakukan pola tanam yang beragam 

tergantung pada keinginan individu petani. Kombinasi tanaman tahunan dengan tanaman pangan ditunjukkan 

pada table berikut. 

 

Tabel 1.  Pola tanam sistem agroforestry      

No Uraian Jumlah petani Prosentase (%) 

A. Pada lahan Sawah,    

1. Padi-palawija-padi 38 47,50 

2. Padi-palawija-palawija 12  15,00 

3. Padi-palawija-bero                 30 7,50 

B Pada lahan Tegal  (kombinasi 

tanaman kayu2-an/buah) 

  

1. Padi-palawija-palawija 22 27,50 

2. Padi-palawija-bero 23  28,75 

3. Palawija-palawija/bero 25 31,50 
Sumber: Hasil Analisis Data Primer 

          

Pada lahan sawah prosentase terbesar diusahakan pola tanam per tahun padi-palawija-padi (47,5%) pada 

lahan sawah ini dapat ditanamai padi 2x dalam setahun dengan  mengandalkan air irigasi dari sungai 

Keduang dengan menggunakan pompanisasi, maka kondisi ini akan berpengaruh terhadap aktivitas 

masyarakat berusahatani dan diperkirakan akan mempengaruhi pendapatan.  

Untuk  lahan tegal terbesar ditanami kayu-kayuan atau buah-buahan dikombinasikan padi-palawija-bero 

(31,5%)  , sedangkan padi hanya ditanam pada MT I yaitu pada musim penghujan dan lahan tegal yang dapat 

ditanami merupakan lahan tadah hujan.  Jenis tanaman palawija yang paling banyak ditanam adalah kacang 

tanah, jagung dan pohong (ubi kayu).  Sedangkan untuk lahan pekarangan sepanjang tahun ditanami tanaman 

tahunan dengan jenis  jati, mahoni, mete , kelapa dll. Jika ada tanaman pangan hanya jagung dan singkong 

yang dapat ditanam sekali dalam setahun yaitu pada saat ada air (musim penghujan). Pada saat itu jagung 

dapat ditanam sendiri atau ditumpangsari dengan singkong. Dilihat dari jenis tanaman dan pola tanam petani 

agroforestry memberikan indikasi bahwa jenis-jenis tanaman tersebut diatas menggunakan sumber air dari 

air sungai Keduang. 

 

3.2.4. Pendapatan Responden 

            Pendapatan petani agroforestry , berasal dari berbagai sumber pendapatan. Hasil kajian pendapatan 

dari pemasaran hasil praktek agroforestry yang terdiri dari tanaman tahunan (hutan rakyat) dan tanaman 

pangan yang dikombinasikannya.  Produk hutan rakyat berupa pohon/kayu yang  dijual ke pedagang lokal. 

Proses jual beli kayu dilakukan dengan transaksi antara  petani dan pedagang lokal dengan melihat secara 

langsung pohon-pohon yang akan dijual oleh petani dan pedagang akan melakukan taksasi volume. 

Sedangkan pemasaran hasil tanaman pangan dijual langsung ke pasar atau ke pedagang untuk palawija, 

untuk padi sebagian besar digunakan untuk kebutuhan keluarga dan kegiatan sosial (untuk sumbangan). 

Berdasarkan  kegiatan tersebut, maka hasil pendapatan yang diperoleh petani agroforestry dapat disajikan 

pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Rata-rata total pendapatan petani agroforestry 

No Sumber pendapatan Besarnya/tahun (Rp) Prosentase (%) 

1. Pertanian             4.470.787            56,89 

 a. Sawah 1.449.082            18.44 

 b. Tegal            1.498.319            19,08          

 c. Pekarangan              572.865             7,29 

 d.Ternak              950.521           12,09 

2. Non-Pertanian            3.375.625           43,11 

 J u m l a h/tahun          7.857.414         100,00 

   Rata-rata/bulan           654.784,50   
Sumber Data: Analisis Data Primer        

         

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata pendapatan petani agroforestry sebesar Rp 654.784,50/bulan. 

Dilihat kontribusinya terhadap total pendapatan, ternyata yang memiliki kontribusi tertinggi adalah 

pendapatan yang bersumber dari sektor pertanian (56,89%) karena di daerah ini sumber pendapatan dari luar 

pertanian sangat terbatas dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan di luar sector pertanian (off-farm) 

relative kurang memiliki tingkat ketrampilan yang professional karena mereka hanya bekerja sebagai buruh 

(bangunan, batu dll). Dari sektor pertanian, konribusi terbesar berasal dari lahan agroforestry (19,08%), 

tetapi dikelola dengan memanfaatkan air sungai Keduang atau tadah hujan sehingga tigkat produktivitas 

yang dicapai belum optimal.  

 

3.2.5.  Analisis Gini Index  
Untuk melihat tingkat kemerataan pendapatan petani agroforestry  di desa Ngadipiro, hasil pada table 2 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Gini Index sebagaimana terlihat pada table 3, maka akan 

diperoleh nilai Gini Indek. Nilai ini digunakan sebagai indikator tingkat ketimpangan pendapatan 

masyarakat.  

 

Tabel 3. Analisis Gini Indek Pendapatan Petani Agroforestry  

No Jumlah 

RT 

% % 

Kumulatif 

Pendapatan Petani 

(Rp.000) 

% % 

Kumulatif 

GI 

1. 16 20 20 312.357,81 39,78 39,78  

2. 16 20 40 169.386,62 21,57 61,35  

3. 16 20 60 135.145,74 17,21 78,56  

4. 16 20 80 102,032,68 12,99 91,55  

5. 16 20 100 66.286,01   8,45 100,00 0,423 
Sumber Data: Analisis Data Primer 

 

Terlihat dalam tabel bahwa nilai GI yang diperoleh sebesar 0,423. Berdasarkan tingkat ketimpangan 

Oshima, maka termasuk timpang sedang. Timpangnya tingkat pendapatan petani agroforestry ini disebabkan 

karena rendahnya aset produksi yang digunakan atau kondisi tanah yang kurang subur dengan tingkat 

produktivitas rendah atau potensi sumberaya manusia yang belum optimal digunakan untuk mengelola aset 

yang dimiliki untuk mendapatkan pandapatan.   

 

4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

4.1.  Kesimpulan 

 Rata-rata tingkat pendapatan  petani dari kegiatan agroforestry didesa Ngadipiro sebesar Rp 

1.498.319/tahun, sedangkan total pendapatan Rp 7.857.414/tahun dengan sumbangan (kontribusi) 

agroforestry sebesar 19,08% dan sumbangan ini merupakan kontribusi tertinggi dibandingkan dengan 

sumber pendapatan lainnya 

 Pendapatan total rata-rata petani agroforestry tersebut dilakukan pada lahan tegal seluas 0,26 Ha, 

sedangkan luas total rata-rata penguasaan lahan pertanian petani agroforestry tergolong sempit yaitu 0,67 

ha ( kurang dari satu hektar). Lokasi lahan tersebar dengan jumlah bidang yang banyak dengan rata-rata 

2-3 bidang lahan yang terdiri dari lahan sawah, tegal dan pekarangan. Sebagian besar kepemilikan lahan 

berasal dari warisan orangtua (67,5%)  
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 Sumber pendapatan tertinggi dari sektor pertanian (56,89%) dan non-pertanian (43,11%), dimana 

pendapatan sumbangan terbesar dari pendapatan agroforestry dengan  kontribusi sebesar 19,08%, 

sedangkan dari sawah hanya 18,44%  yang merupakan sawah tadah hujan.  

 Agroforestry menguntungkan dan memberikan kontribusi besar terhadap total pendapatan tetapi masih 

terdapat ketimpangan pendapatan diantara petani agruforestry dengan diperolehnya nilai Gini Index 

0,423 termasuk kategori timpang sedang, berarti tingkat kesejahteraan petani agroforestry masih rendah 

 

4.2.  Implikasi 

 Aplikasi agroforestry belum memberikan tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani, maka masih 

diperlukan penerapan teknologi konservasi dengan menggabungkan teknologi lokal. 

 Pemilihan jenis tanaman sebagai alternatif teknologi konservasi serta pemberdayaan petani agroforestry 

perlu ditingkatkan untuk memperbaiki tingkat pendapatan dan kesejahteraannya.  
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PENGEMBANGAN KOMODITI KEDELAI DALAM UPAYA PEMANFAATAN  

LAHAN KERING DENGAN PENGGUNAAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI  

SECARA EFISIEN DI KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI 

 

Catur Rini Sulistyaningsih
1) 

1)
Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian 

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 

 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengembangan komoditi kedelai di Kecamatan 

Eromoko Kabupaten Wonogiri dalam mengkombinasikan penggunaan faktor-faktor produksi usahatani 

kedelai telah mencapai efisiensi ekonomi tertinggi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Eromoko 

Kabupaten Wonogiri dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri merupakan 

salah satu daerah yang berlahan kering yang termasuk lahan sub optimal sehingga perlu adanya pemanfaatan 

lahan dengan pengembangan komoditi pangan terutama kedelai. Dalam penelitian ini menggunakan data 

primer dan sekunder. Sampel yang digunakan sebanyak 33 responden petani kedelai. Teknik analisis 

menggunakan analisis deskriptif dan uji-t. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hasil uji F dimana faktor-

faktor produksi yang meliputi luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk kandang, SP-36 dan pestisida secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai. Uji t yang diperoleh bahwa benih dan pupuk 

kandang berpengaruh nyata terhadap produksi usaha tani kedelai. Sedangkan untuk luas lahan, tenaga kerja, 

SP-36 dan pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap produksi usaha tani kedelai. Uji efisiensi ekonomi 

menunjukkan bahwa faktor produksi tenaga kerja dan benih menunjukkan hasil yang belum efisien. Faktor 

produksi luas lahan, pupuk kandang, SP-36 dan pestisida menunjukkan hasil yang tidak efisien. 

 

Kata Kunci: Kedelai, Efisiensi ekonomi, Faktor Produksi 

 

1. PENDAHULUAN 

Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah 

maupun yang tidak diolah. Pangan diperuntukkan bagi konsumsi manusia sebagai makanan atau minuman. 

Komoditas pangan harus mengandung zat gizi yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan 

mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia (Purwono, 2009). Salah satu komoditi 

pangan selain padi yang banyak dikonsumsi manusia sebagai sumber protein yaitu kedelai. 

Kedelai merupakan komoditas pertanian yang sangat dibutuhkan di Indonesia, baik sebagai bahan 

makanan manusia, pakan ternak, bahan baku industri. Bahkan dalam tatanan perdagangan pasar internasional 

kedelai merupakan komoditas ekspor berupa minyak nabati, pakan ternak dan lain-lain di berbagai negara 

termasuk di Indonesia. Kebutuhan kedelai di dalam negeri tiap tahun cenderung meningkat terus-menerus, 

sedangkan persediaan produksi belum mampu mengimbanginya (Rukmana dan Yuyun, 1996).  

Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu sentra penghasil kedelai di Jawa 

Tengah, dimana di Kecamatan Eromoko memiliki luas panen tanaman kedelai sebesar 2.322 ha (Data BPS 

Kabupaten Wonogiri). Wonogiri merupakan suatu daerah dimana keadaan alamnya berupa pegunungan 

berbatu gamping dan berlahan kering. Dengan keadaan yang seperti itu maka perlu adanya pemanfaatan 

lahan dengan pengembangan komoditi kedelai sehingga dapat meningkatkan potensi daerah. 

Pengelolaan usahatani pada dasarnya terdiri dari pemilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya 

yang terbatas yang terdiri dari lahan, tenaga kerja, dan modal. Hal ini dilakukan agar petani dapat mencapai 

tujuan sebaik-baiknya dalam lingkungan yang beresiko dan masalah-masalah yang lain yang dihadapi dalam 

melaksanakan usahataninya. Tersedianya sumber daya atau sarana belum berarti produktivitas yang 

diperoleh akan tinggi. Namun bagaimana petani melakukan usahanya secara efisien adalah upaya yang 

sangat penting (Anonim, 2005). 

Bertitik tolak dari hal di atas maka peneliti berusaha menganalisis apakah pengembangan komoditi 

kedelai di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dalam mengkombinasikan penggunaan faktor-faktor 

produksi usahatani kedelai telah mencapai efisiensi ekonomi tertinggi. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dengan pertimbangan bahwa 

Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah yang berlahan kering yang termasuk 
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lahan sub optimal sehingga perlu adanya pemanfaatan lahan dengan pengembangan komoditi kedelai, 

dimana daerah ini merupakan salah satu sentra produksi kedelai di Kabupaten Wonogiri. 

 

2.2.  Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

dari wawancara langsung dengan responden sebanyak 33 petani kedelai yang meliputi karakteristik petani 

sampel, penggunaan faktor produksi, dan produksi kedelai. Sedangkan data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari lembaga atau instansi yang ada kaitannya dengan penelitian ini antara lain : Kantor Dinas 

Pertanian Kabupaten Wonogiri, Kantor Kecamatan Eromoko, Kantor Statistik Kecamatan Eromoko dan 

sebagainya. Data sekunder yang diperoleh meliputi data keadaan alam, keadaan penduduk dan keadaan 

pertanian daerah penelitian. 

 

2.3.  Variabel yang Digunakan Dalam Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu faktor produksi yang nantinya akan 

mempengaruhi produksi kedelai (Y) di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, yaitu luas lahan garapan 

(X1), tenaga kerja (X2), benih (X3), pupuk kandang (X4), pupuk SP 36 (X5), dan pestisida (X6). 

 

2.4.  Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui hubungan faktor-faktor produksi dengan hasil produksi kedelai digunakan model 

fungsi produksi Cobb-Douglas. 

Y = a.X1
b1

 . x2
b2

 . x3
b3

 . x4
b4

 . x5
b5

 

Keterangan: 

Y : Jumlah produksi kedelai (kw) 

a : nilai intercept 

X1 : luas lahan garapan (ha) 

X2 : tenaga kerja (HKO) 

X3 : benih (kg) 

X4 : pupuk kandang (kw) 

X5 : pupuk SP 36 (kg) 

X6 : pestisida (kg) 

b1-b6 : koefisien regresi dari  

masing-masing produksi 

Untuk mengetahui ketepatan model fungsi produksi yang dipakai, maka dapat diuji dengan 

menggunakan koefisien determinasi (R
2
) yang dirumuskan: 

R
2
 = 

totalJK

RegresiJK
 

Bila nilai R
2
 semakin mendekati harga 1, menunjukkan model regresi yang digunakan tepat atau 

semakin baik. Karena semakin banyak persentase variasi total produksi yang dapat dijelaskan oleh variasi 

faktor-faktor produksi. 

Untuk mengetahui apakah faktor-faktor produksi yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap produksi kedelai, maka digunakan uji F dengan taraf kepercayaan 95%. Kriteria yang digunakan 

yaitu jika F hitung > F tabel, maka Hi diterima berarti semua faktor produksi bersama-sama berpengaruh 

nyata terhadap hasil produksi, dan sebaliknya. 

Untuk mengkaji pengaruh masing-masing faktor-faktor produksi terhadap hasil produksi kedelai maka 

dilakukan uji t. Kriteria yang digunakan yaitu jika t hitung > t tabel, maka Hi diterima berarti faktor produksi 

Xi berpengaruh nyata terhadap hasil produksi, dan sebaliknya. 

Untuk mengetahui faktor produksi yang paling berpengaruh diantara faktor-faktor produksi yang lain, 

maka digunakan standard koefisien parsial (bi‟) dimana Xi dengan nilai bi yang tertinggi merupakan faktor 

produksi yang paling berpengaruh terhadap produksi (Y) yang dirumuskan sebagai berikut: 

bi‟ = 
Sy

Si.bi'
 

Untuk menguji bahwa penggunaan faktor-faktor produksi belum mencapai efisiensi ekonomi tertinggi, 

maka: 

1
Px6

NPMx6

Px5

NPMx5

Px4

NPMx4

Px3

NPMx3

Px2

NPMx2

Px1

NPMx1
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Dimana:  

MPP = produk fisik marginal; Py = harga hasil produksi; Pxi = harga faktor produksi xi; dan NPMxi = nilai 

produk marginal faktor produksi xi. 

 

MPPxi dapat diperoleh dangan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Xi

Y
biMPPXi

^

  

Dimana :  

bi = koefisien regresi xi ; Y = hasil produksi dugaan ; dan xi = faktor produksi xi 

Kriteria yang digunakan (Soekartawi, 1994) : 

1
Pxi

NPMxi
 , penggunaan faktor produksi xi belum mencapai efisiensi ekonomi tertinggi 

1
Pxi

NPMxi
 , penggunaan faktor produksi xi mencapai efisiensi ekonomi tertinggi 

 

2.5.  Hipotesis 

 Diduga faktor-faktor produksi yang digunakan yaitu luas lahan, tenaga kerja, benih, SP-36, pupuk 

kandang dan pestisida, secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai yang 

dihasilkan. 

 Diduga bahwa petani kedelai dalam menggunakan faktor-faktor produksi belum mencapai efisiensi 

ekonomi tertinggi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Faktor-Faktor Produksi Usaha Tani Kedelai 

Faktor-faktor produksi yang digunakan selama proses kegiatan usaha tani kedelai dari 33 responden 

yang melakukan usahatani kedelai didapatkan hasil sebagai berikut : 

 Luas lahan garapan sebesar 6,75 dengan rata-rata seluas 0,2 Ha. 

 Jumlah tenaga kerja sebesar 181 HKO dengan nilai rata-rata 5,5 HKO  

 Benih yang digunakan sebanyak 384,5 kg dengan rata-rata 11,65 kg. 

 Pupuk kandang yang digunakan sebanyak 17.200 kg, dengan rata-rata 521,21 kg. 

 SP-36 yang digunakan sebanyak 240 kg, dengan rata-rata sebesar 7,27 kg. 

 Pestisida, yang digunakan sebanyak 5.360 liter, dengan rata-rata sebesar 162,424 liter. 

 

3.2.  Analisis Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Tani Kedelai 

Untuk mengetahui hubungan antar faktor-faktor produksi terhadap usaha tani kedelai dalam penelitian 

ini menggunakan model fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu :  

Y = a. X1
b1

. X2
b2

. X3
b3

. X4
b4

. X5
b5

. X6
b6

 

Y = -1.820. X1
-0,072

. X2
0,230

. X3
0,781

. X4
0,429

. X5
0,006

. X6
0,123

 

Y = -1.820. 0,205
-0,072

. 5,5
0,230

. 11,65
0,781

. 521,21
0,429

. 7,27
0,006

. 162,424
0,123

 

Y = 25,11 

Sehingga untuk model fungsi produksi Cobb-Douglas diperoleh angka sebesar 25,11. 

 

3.2.1.  Koefisien determinasi (R
2
) 

Untuk mengetahui ketepatan model fungsi produksi yang dipakai maka dapat di uji dengan 

menggunakan koefien determinasi (R
2
). Dari hasil analisa didapatkan hasil R

2
 sebesar 0,662. Hal ini 

menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tepat karena mendekati angka satu. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam proses produksi tersebut 66,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang digunakan yaitu 

tenaga kerja, benih, pupuk kandang, SP-36 dan pestisida. Sedangkan 33,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang lain seperti belum dilakukannya perlakuan benih, daya tumbuh yang berkurang, adanya serangan hama 

penyakit dan iklim yang tidak menentu. 

 

3.2.2.  Uji F 

Untuk mengetahui pengaruh seluruh faktor-faktor produksi tersebut dilakukan uji F (Tabel 1). Dari 

penelitian di atas terlihat bahwa F hitung (8,485) > F tabel (2,47) pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan 
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demikian semua faktor-faktor produksi yang merupakan variabel bebas (luas lahan, tenaga kerja, benih, 

pupuk kandang, SP-36 dan pestisida) secara bersama-sama berpengaruh sangat nyata terhadap variabel tak 

bebas yaitu produksi kedelai di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. 

 

Tabel 1. Analisis Varians Usaha Tani Kedelai 
SK Db Jumlah Kuadrat Rerata Kuadrat F hit F tab (5%) F tab (1%) 

Regresi 6 0,321 0,054 8,485 2,47 3,59 

Residu 26 0,164 0,006    

Total 32 0,485     

 

3.2.3.  Uji Keberartian koefisien regresi  
Untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor produksi terhadap usaha tani kedelai dilakukan uji 

keberartian “koefisien regresi” yang digunakan uji t pada taraf kepercayaan 95% dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Hubungan Faktor-Faktor Produksi 
Variabel Nilai t hitung t tabel (5%) Keterangan 

Konstanta (a) -1,820    

Lahan 0,205 -0,887 1,943 ns 

Tenaga Kerja 0,230 0,732  ns 

Benih 0,781 2,950  * 

Pupuk Kandang 0,429 2,440  * 

SP-36 0,006 0,744  ns 

Pestisida 0,123 0,980  ns 

Keterangan : *=Berpengaruh Nyata; ns=Tidak Berpengaruh Nyata 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa: 

 Luas Lahan (X1) 

Nilai t hitung (-0,887) < t tabel (1,943), artinya luas lahan tidak berpengaruh nyata terhadap 

produksi usaha tani kedelai. Hal ini dimungkinkan karena pemanfaatan penggunaan lahan yang belum 

baik oleh petani.  

 Tenaga Kerja (X2) 

Nilai t hitung (0,732) < t tabel (1,943), artinya tenaga kerja tidak berpengaruh nyata terhadap 

produksi usaha tani kedelai. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang menggunakan jasa orang lain hanya 

dibutuhkan saat-saat tertentu saja, seperti misal hanya saat panen, sedang selama pemeliharaan hanya 

dikerjakan sendiri atau dengan keluarga saja, jadi tidak dibutuhkan sepanjang waktu.  

 Benih (X3) 

Nilai t hitung (2,950) > t tabel (1,943), artinya benih berpengaruh nyata terhadap produksi usaha 

tani kedelai. Hal ini di karenakan kualitas benih kedelai berhubungan dengan potensi produksi kedelai 

yang akan menentukan banyak sedikitnya produksi yang akan didapatkan.  

 Pupuk Kandang (X4) 

Nilai t hitung (2,440) > t tabel (1,943), artinya pupuk kandang berpengaruh nyata terhadap 

produksi usaha tani kedelai. Hal ini dikerenakan fungsi dari pupuk kandang ini memang sangat 

diperlukan oleh tanaman kedelai, selain ketersediaan pupuk kandang yang memang mudah didapatkan.  

 SP-36 (X5) 

Nilai t hitung (0,744) < t tabel (1,943), artinya SP-36 tidak berpengaruh nyata terhadap produksi 

usaha tani kedelai. Hal ini dikarenakan kebutuhan kedelai akan SP-36 lebih sedikit dari yang diberikan. 

Bisa jadi hal tersebut disebabkan sudah tercukupinya kebutuhan tanaman kedelai akan unsur P dari 

dalam tanah telah tercukupi dari kondisi tanah yang sehat.  

 Pestisida (X6) 

Nilai t hitung (0,980) < t tabel (1,943), artinya SP-36 tidak berpengaruh nyata terhadap produksi 

usaha tani kedelai. Hal ini dikarenakan pestisida yang digunakan belum tepat guna maupun tepat sasaran, 

misalnya pada kondisi yang sebenarnya belum perlu diberikan pestisida tapi sudah dibreikan pestisida 

oleh si pemilik usaha tani kedelai.  
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Tabel 3. Nilai Standar Koefisien Regresi Parsial Faktor Produksi 

No Faktor Produksi Bi bi‟ 

1 Luas Lahan -0.072 -0,108 

2 Tenaga Kerja 0,230 0,096 

3 Benih 0,781 0,454* 

4 Pupuk Kandang 0,429 0,396 

5 SP-36 0,006 0,101 

6 Pestisida 0,123 0,125 

Keterangan : *=Standar Koefisien Regresi Parsial Tertinggi 

 

Untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang paling berpengaruh diantara faktor yang lain digunakan 

“uji standar koefisien regresi parsial (bi‟)‟, dapat dilihat pada Tabel 3. Dari data dapat diketahui bahwa 

koefisien regresi benih adalah yang paling tinggi (bi‟=0,454). Maka faktor produksi benih yang paling 

berpengaruh nyata terhadap usaha tani kedelai daripada faktor-faktor produksi yang lain. 

 

3.3.  Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi 

Untuk mengetahui efisiensi ekonomi penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara perbandingan nilai 

produksi marginal (Pxi) harus sama dengan satu. Apabila lebih dari satu berarti penggunaan faktor-faktor 

produksi belum efisien dan apabila kurang dari satu berarti penggunaan faktor-faktor produksi tidak efisien. 

Sedangkan analisis efisiensi ekonomi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani kedelai 

menggunakan rumus : 

1
Px6

 NPMx6

Px5

 NPMx5

Px4

 NPMx4

Px3

 NPMx3

Px2

 NPMx2

Px1

 NPMx1
  

Pxi

 NPMxi
 dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut : NPMxi = Bi(Y/xi) 

 Luas Lahan (X1) : NPMx1 = -0,072 (25,11/0,205) = -8,81 

Analisa dari luas lahan ini menunjukkan hasil yang tidak efisien, yaitu NPMx1 = -8,81 < 1. Hal 

tersebut dikarenakan luas lahan belum dimanfaatkan secara baik oleh petani. 

 Tenaga Kerja (X2) : NPMx2 = 0,230 (25,11/5,5) = 1,050 

Analisa dari tenaga kerja ini menunjukkan hasil yang belum efisien, yaitu NPMx2 = 1,050 > 1. Hal 

tersebut dikarenakan tenaga kerja bekerja dengan kurang efisien dengan etos kerja yang rendah karena 

faktor sumber daya manusia. 

 Benih (X3) : NPMx3 = 0.781 (25,11/11,65) = 1,683 

Analisa dari benih ini menunjukkan hasil yang belum efisien, yaitu NPMx3 = 1,683 > 1. Hal 

tersebut bisa dikarenakan faktor daya tumbuh benih yang mulai berkurang karena lamanya masa berlaku 

dan belum adanya perlakuan benih sebelum penanaman pada lahan yang mengakibatkan produksi 

berkurang. Hal tersebut dikarenakan perlakuan benih belum baik. Selain itu bisa juga disebabkan tidak 

berimbangnya banyak benih yang digunakan dengan luas lahan yang dikerjakan. 

 Pupuk Kandang (X4) : NPMx4 = 0.429 (25,11/521,21) = 0,021 

Analisa dari pupuk kandang ini menunjukkan hasil yang tidak efisien, yaitu NPMx4 = 0,021 < 1. 

Hal tersebut dikarenakan pupuk kandang yang digunakan masih dalam bentuk yang mentah dan belum 

diproses menjadi pupuk kandang yang matang, sehingga menyebabkan pemberian pupuk kandang ini 

pada lahan menjadi berlebihan dari kebutuhan sebenarnya. 

 SP-36 (X5) : NPMx5 = 0,006 (25,11/7.27) = 0,021 

Analisa dari SP-36 ini menunjukkan hasil yang tidak efisien, yaitu NPMx5 = 0,021 < 1. Hal 

tersebut dikarenakan oleh pemberian SP-36 yang berlebih dari yang dibutuhkan oleh lahan maupun 

tanaman kedelai. 

 Pestisida (X6) : NPMx6 = 0,123 (25,11/22,015) = 0,140 

Analisa dari SP-36 ini menunjukkan hasil yang tidak efisien, yaitu NPMx6 = 0,140 < 1. Hal 

tersebut dikarenakan pestisida yang digunakan adalah pestisida kimia, dimana diperlukan penggunaan 

yang berulang-ulang sehingga membutuhkan jumlah yang lebih banyak daripada dengan menggunakan 

pestisida hayati maupun mengandalkan musuh alami. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

Dari penelitian yang berjudul “Pengembangan Komoditi Kedelai Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan 

Kering Dengan Penggunaan Faktor – Faktor Produksi Secara Efisien Di Kecamatan Eromoko Kabupaten 

Wonogiri” ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 Faktor-faktor produksi usaha tani kedelai meliputi luas lahan rata-rata 0,205 Ha, tenaga kerja rata-rata 

5,5 HKO, benih rata-rata 11,65 kg, pupuk kandang rata-rata 521,21 kg, SP-36 rata-rata 7,27 kg, dan 

pestisida rata-rata 162,424 gr. 

 Uji F diperoleh F hitung (8,485) > F tabel 5%(2,47), 1% (3,59) berarti semua faktor-faktor produksi yang 

meliputi luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk kandang, SP-36 dan pestisida berpengaruh sangat nyata 

terhadap produksi. 

 Uji t yang diperoleh untuk  benih t hitung (2,950) > t tabel (1,943) dan pupuk kandang t hitung (2,440) > 

t tabel (1,943), yang berarti benih dan pupuk kandang berpengaruh nyata terhadap produksi usaha tani 

kedelai. Sedangkan untuk luas lahan t hitung (-0,887) < t tabel (1,943), tenaga kerja t hitung (0,732) < t 

tabel (1,943), SP-36 t hitung (0,744) < t tabel (1,943) dan pestisida t hitung (0,980) < t tabel (1,943), 

yang berarti tenaga kerja, SP-36 dan pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap produksi usaha tani 

kedelai. 

 Uji efisiensi ekonomi menunjukkan bahwa faktor produksi tenaga kerja dan benih menunjukkan hasil 

yang belum efisien. Faktor produksi luas lahan, pupuk kandang, SP-36 dan pestisida menunjukkan hasil 

yang tidak efisien. 

 

4.2.  Saran 

Hasil penelitian ini menunjukkan untuk faktor produksi tenaga kerja dan benih menunjukkan hasil yang 

belum efisien. Untuk menunjukkan hasil yang efisien, maka perlu lebih ditingkatkan lagi untuk pengaturan 

tenaga kerja, serta penggunaan teknologi yang tepat guna untuk faktor produksi benih. Seperti misal mulai 

melakukan proses perlakuan benih yang baik.  

Hasil penelitian juga menunjukkan untuk faktor produksi luas lahan, pupuk kandang, SP-36 dan 

pestisida menunjukkan hasil yang tidak efisien. Untuk menunjukkan hasil yang efisien, maka perlu 

perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan lahan seperti misal adopsi teknologi sistem jajar legowo, serta dalam 

proses pemupukan yang dilakukan harus memenuhi prinsip tepat guna, tepat waktu, dan tepat dosis. 
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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

 Prof. Trisno Martono selaku Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Surakarta. 

 Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. 

 Semua instansi yang terkait dengan penelitian ini di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. 

 Panitia Semnas PERHEPI yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi peserta dan pemakalah. 

 Semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi penelitian ini.  
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KERAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA KELOMPOK TANI DAN  

PENYULUH PERTANIAN PENGARUHNYA TERHADAP DINAMIKA  

KELOMPOK TANI DAN KINERJA KELOMPOK TANI 

 

A. D. Murtado
1)

, Sriati
2)

, Amruzi Minha
2)

, M. Yamin
2) 

1)
Mahasiswa Program Doktor pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya dan 

Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Muhamadiyah Palembang 
2)

Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

 

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) keragaan sumberdaya manusia kelompok 

tani, (2)  keragaan sumberdaya manusia penyuluh pertanian, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika 

kelompok tani, (4) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok tani, (5) pengaruh  dinamika 

kelompok terhadap kinerja kelompok, dan (5) pola hubungan antara fakto-faktor dinamikanya.        

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dengan empat kecamatan yang  terdiri 

dari 13 desa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik yang menonjol yaitu lokasi yang memiliki 

kelompok tani dengan usaha subagroekosistem usaha tani padi dan masa selang tanam dengan usaha tani 

ikan serta memiliki gapoktan. Penetuan kelompok sebagai kelompok tani contoh  dari lokasi terpilih dan 

penentuan anggota kelompok sebagai responden dari kelompok tani terpilih dilakukan secara acak. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Disproporsionate Stratified Random Sampling. Untuk 

menjawab seluruh permasalahan digunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM). Nilai 

koefisien path untuk variabel X1Y1, X2Y1, X3Y1, dan X3Y2 masing-masing sebesar 0.433996, 

0.299029, 0.256658, dan 0.260726, dan mempunyai hubungan positif yang cukup kuat terhadap variabel 

dependen. Artinya, adanya peningkatan X1, X2 dan X3 yang lebih baik akan dapat meningkatkan Y1, serta 

semakin baik X3 hal itu juga akan diikuti oleh adanya peningkatan Y2 secara bermakna. Demikian 

sebaliknya, adanya penurunan kualitas X1, X2 dan X3 maka hal ini akan dapat menurunkan Y1, serta 

semakin kurang baik X3 hal itu juga akan diikuti oleh adanya penurunan Y2 secara bermakna.  Sedangkan 

untuk hubungan antara X1Y2, X2Y2 dan Y1Y2 menunjukkan nilai t statistik masing-masing sebesar 

0.580320, 0.676787, dan 0.863831, yang berada di bawah ±1,964, sehingga terima Ho dan dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari X1Y2, X2Y2 dan Y1Y2. 

 

Kata kunci: keragaan sumberdaya manusia, kelompok tani, kinerja 

 

1. PENDAHULUAN 

Sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi merupakan faktor yang saling terkait dalam 

pembangunan pertanian. Kelembagaan sebagai faktor penggerak dalam suatu kesatuan sistem produksi 

sangat penting guna menunjang keberlanjutan pertanian. Sehingga sumberdaya manusia, alam, teknologi dan 

kelembagaan menjadi satu kesatuan yaang pokok keberadaannya dalam pembangunan pertanian.   Fungsi 

dari ke empat faktor tersebut saling menunjang, jika salah satunya tidak berfungsi maka akan mempengaruhi 

sub sistem lain. Oleh karena itu dalam penerapan teknologi harus ada keseimbangan antara sub sistem 

sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kelembagaan. 

UU No 16 Tahun 2006, rumusan tentang pengertian penyuluhan pertanian adalah: Proses pembelajaran 

bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan 

dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya 

untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan 

kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Berdasar perjalanan peran dan fungsi penyuluh pertanian  terdapat sembilan peran pokok penyuluh 

pertanian, yaitu: (1) Penyebar-luasan (informasi), (2) Penerangan/penjelasan, (3) Pendidikan non-formal 

(luar-sekolah), (4) Perubahan perilaku, (5) Rekayasa social, (6) Pemasaran inovasi (teknis dan sosial), (7) 

Perubahan sosial (perilaku individu, nilai-nilai, hubungan antar individu, kelembagaan, dll), (8) 

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment), (9) Penguatan komunitas (community strengthening) 

(Mardikanto, 2008) 

Memperhatikan kesembilan peran penyuluh pertanian tersebut menunjukkan bahwa penyuluh pertanian 

memiliki posisi yang strategis dalam pembedayaan petani sehingga menjadi petani yang unggul dan mandiri.  

Fungsi dari kesembilan peran tersebut tentu sangat tergantung pada karakter personal yang dimiliki oleh 

penyuluh. Karakteristik personal yang baik diharapkan dapat membantu memperlancaran terwujudnya 

kesembilan peran tersebut 
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Keberadaan kelompok tani merupakan salah satu potensi yang mempunyai peranan penting dalam 

membentuk perubahan perilaku anggotanya dan menjalin kemampuan kerjasama anggota kelompoknya. 

Melalui kelompok tani, proses pelakasanaan kegiatan melibatkan anggota kelompok dalam berbagai kegiatan 

bersama, akan mampu mengubah atau membentuk wawasan, pengertian, pemikiran minat, tekad dan 

kemampuan perilaku berinovasi menjadikan sistem pertanian yang maju. 

Pentingnya pemberdayaan kelompok tani  cukup beralasan karena keberadaan kelompok tani akhir-

akhir ini, terutama sejak era otonomi daerah diberlakukan, cenderung perhatian pemerintah daerah terhadap 

kelembagaan kelompok tani sangat kurang bahkan terkesan diabaikan sehingga kelembagaan kelompok tani 

yang sebenarnya merupakan aset berharga dalam mendukung pembangunan pertanian. Di beberapa daerah 

hampir tidak berfungsi secara optimal seperti yang diharapkan. 

Litbang Pertanian (2007) Untuk mencapai keberdayaan tersebut, program pemberdayaan kelompok tani 

yang dilakukan harus dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam hal (1) Memahami kekuatan 

(potensi) dan kelemahan kelompok; (2) Memperhitungkan peluang dan tantangan yang dihadapi, pada saat 

ini dan masa mendatang; (3) Memilih berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi masalah yang dihadapi, 

dan (4) Menyelenggarakan kehidupan berkelompok dan bermasyarakat yang serasi dengan lingkungannya 

secara berkesinambungan 

Kelompok yang memiliki banyak kegiatan dalam kelompoknya adalah salah satu cirri kelompok yang 

dinamis. Tingkat kedinamisan yang tinggi, efektif mencapai tujuan dan dapat memanfaatkan potensi yang 

ada dalam kelompok dan potensi lingkungannya untuk mencapai tujuan merupakan harapan dari kelompok.  

Untuk melakukan analisis terhadap dinamika kelompok dapat menggunakan pendekatan sosiologi dan 

pendekatan psikososial.  Pendekatan melalui sosiologi dari dinamika kelompok adalah melalui analisis 

terhadap komponen kelompok yang merncakup: tujuan, kepercayaan, perasaan (sentiment), norma, posisi, 

jenjang, kewenagan, sangsi, fasilitas, tekanan dan tegangan (Loomis, 1967). 

Dikemukan oleh Djoni dkk (2000) bahwa tingkat kedinamisan kelompok tani berdasarkan pendekatan 

sosiologis tergantung pada beberapa faktor : (1).Tujuan kelompok,  yaitu apa yang ingin dicapai oleh 

kelompok, dilihat kaitannya dengan tujuan-tujuan individu (anggota), (2). Struktur kelompok, yaitu 

bagaimana kelompok itu mengatur dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan, terutama yang 

menyangkut struktur kekuasaan atau pengambilan keputusan, struktur tugas atau pembagian pekerjaan, dan 

struktur komunikasi yaitu bagaimana aliran-aliran komunikasi terjadi dalam kelompok itu, (3) Fungsi tugas 

organisasi adalah apa yang seharusnya dilakukan dalam berorganisasi sehingga tujuan organisasi dapat 

tercapai. Menurut Soedijanto (1981) fungsi tugas adalah segala hal yang harus dilakukan kelompok yang 

berorientasi pada pencaspaian tujuan, (4)Pembinaan kelompok, adalah usaha menjaga kehidupan kelompok 

dan upaya-upaya meningkatkan partisipasi anggota (5). Kekompakkan kelompok,  yaitu adanya rasa 

keterikatan yang kuat diantara para anggota terhadap kelompoknya, (6). Suasana kelompok, yaitu keadaan 

moral, sikap dan perasaan yang umum terdapat di dalam kelompok. Ini dapat dilihat dari para anggota 

apakah bersemangat atau apatis terhadap kegiatan dan kehidupan kelompok, (7). Tekanan terhadap 

kelompok, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketegangan di dalam kelompok, (8). Tujuan 

terselubung, adalah agenda atau maksud terselubung yang dirumuskan oleh anggota dan diharapkan akan 

tercapai namun tidak tertulis (Cartwright et al, 1960). (8).  

Untuk mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan yang dimilki oleh petani perlu dilakukan 

identifikasi karakteristik personal pengurus kelompok tani, dan penyuluh pertanian, sehingga diharapkan 

hasil identifikasi tesebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya pemberdayaannya.  

 

1.1.  Permasalahan 

Dari permasalahn pokok tersebut diramu bebepa sub-permalahan dan sekaligus merupakan batasan dari 

penelitian ini. 

 Bagaimana keragaan sumberdaya manusia kelompok tani? 

 Bagaimana keragaan sumberdaya manusia penyuluh pertanian? 

 Bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika kelompok tani? 

 Apakah faktor-faktor tersbut juga mempengaruhi kinerja kelompok tani? 

 Bagaimanakah hubungan antara tingkat dinamika kelompok dengan kinerja kelompok tani? 

 Bagaimanakah pola hubungan antara faktor-faktor dinamikanya? 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 Untuk mengetahui keragaan sumberdaya manusia kelompok tani 
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 Untuk mengetahui keragaan sumberdaya manusia penyuluh pertanian  

 Untuk mengatahui faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok tani  

 Untuk mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok tani 

 Untuk mengetahui pengaruh  dinamika kelompok terhadap kinerja kelompok. 

 Untuk mengetahui pola hubungan antara fakto-faktor dinamikanya. 

 

1.3.  Pendekatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Kelompok dan Kinerja Kelompok Tani 

 

1.4.  Hipotesis:  

 Dinamika kelompok tani dipengaruhi oleh karakteristik personal pengurus, angggota kelompok tani dan 

penyuluh pertanian 

 Kinerja kelompok tani dipengaruhi oleh karakteristik personal pengurus, anggota kelompok tani dan 

penyuluh pertanian 

 Kinerja kelompok tani dipengaruhi oleh dinamika kelompok tani 

 Setiap faktor dinamika akan  saling mempengaruhi faktor dinamika yang lainnya 

 

2. METODOLOGI 

2.1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dengan empat kecamatan yang  

terdiri dari 13 desa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik yang menonjol yaitu lokasi yang 

memiliki kelompok tani dengan usaha subagroekosistem usaha tani padi dan masa selang tanam dengan 

usaha tani ikan serta memiliki gapoktan.  

 

Tabel 1.  Nama-Nama Desa Lokasi Penelitian 

Kecamatan     Desa  

Purwodadi     S. Kertosari 

      P1.Mardi Harjo 

      U2.Karya Dadi  

Tugu Mulyo     A. Widodo    

      F. Trikoyo   

      C. Nawangsari  

Muara Beliti     Air satan   

      Ketuan Jaya   

      Tanah Periuk   

Megang sakti      Sumber Rejo   

      Megang Sakti V  

      Wonosari   

 

Karakteristik 

PPL 

 

Penyuluh 

 

Kinerja Dinamika 
 

 

Karakteristik  

anggota 

Karakteristik 

pengurus 

Karakteristik 

pengurus 

Karakteristik 

pengurus 

Karakteristik  

anggota 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

33 
 

2.2.  Metode Penarikan Sampel 

   Penetuan kelompok sebagai kelompok tani contoh  dari lokasi terpilih dan penentuan anggota kelompok 

sebagai responden dari kelompok tani terpilih dilakukan secara acak. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode Disproporsionate Stratified Random Sampling. Teknik ini dilakukan karena populasi berstrata tetapi 

tidak proporsional antara jumlah anggota kelompok tani, pengurus kelompok tani dan PPL. 

 

Tabel 2.   Nama-nama desa lokasi penelitian dan Jumlah Respondenya 

 

Kecamatan Desa          Jml Kel Aktif  Klp Cnt   Resp/Kel     Jml Resp 

 

Purwodadi S. Kertosari  6        3    16                 48 

  P1.Mardi Harjo  7        3     16        48 

  U2.Karya Dadi  8        3    16                 48 

Tugu Mulyo A. Widodo  6        2    16      32 

  F. Trikoyo  8        3    16      48 

  C. Nawangsari  7        3    16      48 

Muara Beliti Air satan  5                 2    16      32 

  Ketuan Jaya  7        3    16      48 

  Tanah Periuk  8                 3    16      48 

Megang sakti  Sumber Rejo  9                 5    16      80  

  Megang Sakti V 7                 3    16      48 

  Wonosari  5                 3    16      48 

 

Jumlah     83       36                            576  

 

 

2.3.  Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.  Data primer diperolah melalui 

wawancara dengan petani anggota kelompok tani, pengurus kelompok tani, PPL, tokoh masyarakat, 

pemimpin lembaga formal seperti lurah atau kepala desa,  yang dipandu dengan kuesioner. Selain itu juga 

dilakukan wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan terpilih. Data sekunder diperoleh dari 

kantor desa, kelompok tani, dan lembaga terkait. 

   

2.4. Peubah dan Pengukurannya 

Model yang diuji dalam penelitian ini meliputi uji validasi indikator terhadap variable latennya, 

hubungan langsung indikator dari suatu variable laten independen terhadap variable laten dependen dan 

hubungan langsung dan tidak langsung antar variable latennya.  Adapun variabel laten dan indikator 

dimaksud adalah: 

X1 = Karakteristik Personal Pengurus Kelompok Tani dengan indikator: 

X1.1 = Umur 

X1.2  = Pendidikan formal 

X1.3 = Pengalaman berusahatani 

X1.4 = Pendapatan rata-rata di luar berusahatani 

X1.5 = Luas lahan garapan 

X1.6    = Kemampuan berusahatani 

X1.7    = Sikap terhadap kelompok tani 

X1.8    = Jumlah kali pelatihan berusahatani 

X1.9    = Kemampuan berkomunikasi 

X1.10  = Perilaku kepemimpinan 

X1.11  = Kosmopolitan 

X2       = Karakteristik Personal Anggota kelompok tani dengan indikator: 

X2.1 = umur 

X2.2 = Pendidikan formal 

X2.3 = Pengalaman berusahatani 

X2.4    = Pendapatan rata-rata di luar berusahatani 

X2.5    = Luas lahan garapan 
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X2.6    = Kemampuan berusahatani 

X2.7    = Tingkat partisipasi dalam kelompok 

X2.8    = Jumlah kali pelatihan berusahatani 

X3 = Karakteristik Penyuluh Pertranian 

X3.1 = Umur 

X3.2 = Pendidikan 

X3.3 = Kosmopolitan 

X3.4 = Jumlah kunjungan  

X3.5 = tingkat inisitor 

X3.6 = pengusaan materi 

X3.7 = tingkat empati terhadap kelompok 

X3.8 = Tingakat aktivitas di luar tugas sebagai penyuluh 

X3.9 = Pendapatan di luar penyuluh 

X3.10 = Lama menjadi penyuluh 

X3.11 = Kemampuan komunikasi 

X3.12 = Tingkat kemampuan sebagai motivator 

X3.13 = Prilaku kepemimpinan 

X3.14 = Tingkat kedekatan dengan petani 

Y1 = Dinamika Kelompok dengan indikator: 

Y1.1 = Tujuan kelompok 

Y1.2. = Struktur kelompok 

Y1.3 = Fungsi kelompok 

Y1.4 = Pembinaan kelompok 

Y1.5 = Kekompakan kelompok 

Y1.6 = Iklim kelompok 

Y1.7 = Tekanan pada kelompok 

Y1.8 =  Tujuan terselubung 

Y2 =  Kinerja Kelompok Tani 

Y2.1 =  Inovasi teknologi pra-tanam 

Y2.2 = Inovasi teknologi budidaya 

Y2.3 = Inovasi teknologi ikan penyelang 

Y2.4 = Pemanfaatan fungsi gapoktan 

 

2.5.   Metode Analisis Data 

Untuk menjawab seluruh permasalahan digunakan metode analisis Structural Equation Modeling 

(SEM).  Beberapa langkah dalam metode analisis SEM (Ferdinand, 2000). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Model Pengukuran 

3.1.1. Konstruk Karakteristik Personal Pengurus Kelompok Tani 

Sebelas indikator yang membentuk variable laten karakteristik personal pengurus kelompok tani (X1), 

yang terdiri dari:  X1.1 (Umur), X1.2 (Pendidikan formal) X1.3 (Pengalaman berusahatani), X1.4 

(Pendapatan rata-rata di luar berusahatani)   X1.5 (Luas lahan garapan), X1.6   (Kemampuan berusahatani), 

X1.7  (Sikap terhadap kelompok tani), X1.8  (Jumlah kali pelatihan berusahatani), X1.9 (Kemampuan 

berkomunikasi), X1.10  (Perilaku kepemimpinan), dan X1.11 (Kosmopolitan). 

Setelah dilakukan pengujian terhadap kesebelas indikator pembentuknya, ternyata seluruh indikator  

tersebut valid membentuk konstruknya,  artinya benar bahwa karakteristik personal pengurus kelompok tani 

dibangun oleh kesebelas indikator tersebut. 
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Tabel 3. Uji Validitas Konvergen Karakteristik Personal Pengurus Kelompok Tani  

 

Korelasi               Loading (λ)   T. Statistik)  Keterangan  

 

X1.1  X1   0.670729  13.629431  valid 

X1.2  X1   0.701112  29.086405  valid 

X1.3  X1   0.648844  20.478193  valid 

X1.4  X1   0.765406  12.326802  valid 

X1.5  X1    0.768497  10.252577  valid 

X1.6  X1    0.671759  16.875545  valid 

X1.7  X1    0.669358  11.428445  valid 

X1.8  X1   0.777765  11.124230  valid   

X1.9  X1   0.844779  14.348763  valid 

X1.10  X1  0.830339  21.447276  valid 

X1.11  X1  0.811690  32.542277  valid 

        

 

 

 

 

 

 

    

             

    

             

        

        

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Jalur Model Pengukuran Karakteristik Personal Pengurus Kelompok Tani 

 

3.1.2. Konstruk Karakteristik Anggota Kelompok Tani 

Delapan indikator yang membentuk konstruk karakteristik personal anggota kelompok tani (X2), yang 

terdiri dari:  X2.1 (Umur), X2.2 (Pendidikan formal)X2.3 (Pengalaman berusahatani), X2.4 (Pendapatan 

rata-rata di luar berusahatani)   X2.5 (Luas lahan garapan), X2.6   (Kemampuan berusahatani), X2.7  (Sikap 

terhadap kelompok tani), dan  X2.8  (Jumlah kali pelatihan berusahatani). 

Setelah dilakukan pengujian terhadap kedelapan indikator pembentuknya, seperti disajikan pada Tabel 

4, ternyata seluruh indikator  tersebut valid membentuk konstruknya,  artinya benar bahwa karakteristik 

personal anggota kelompok tani dibangun oleh kedelapan indikator tersebut. 

 

Tabel 4. Uji Validitas Konvergen Karakteristik Personal Anggota Kelompok Tani 

Korelasi  Loading (λ)   T. Statistik  Keterangan 

X2.1  X2  0.857456   36.223923  valid  

X2.2  X2  0.602975   8.993826  valid  

X2.3  X2  0.623614   6.007347  valid 

X2.4  X2  0.885086   37.587283  valid 

X2.5  X2  0.807562   17.056599  valid 

X2.6  X2  0.798411   14.684276  valid 

X2.7  X2  0.832070   23.437639  valid 

X2.8  X2  0.788178   17.634299  valid  
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Gambar 3.  Diagram Jalur Model Pengukuran  Karakteristik Personal Anggota Kelompok Tani 

          

3.1.3. Konstruk Karakteristik Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)  

Empat belas indikator yang membentuk variable laten karakteristik ersonal PPL (X3), yang terdiri dari:  

X3.1 (Umur), X3.2 (Pendidikan formal)X3.3 (Kosmopolitan), X3.4 (Jumlah kunjungan formal)   X3.5 

(Jumlah kunjungan informal), X3.6   (tingkat inisiator), X3.7  (Penguasaan materi penyuluhan), X3.8  

(Aktivitas diluar tugas sebagai penyuluh), X3.9 (Pendapatan di luar sebagai penyuluh), X3.10  (Lama 

sebagai penyuluh), dan X3.11 (Kemampuan komunikasi). X3.12(Tingkat kemampuan seabagai motovator, 

X3.13(Perilaku), X3,14(Tingkat kedekatan dengan petani). 

 

Tabel 5. Uji Validitas Konvergen Karakteristik Petugas Penyuluh Lapangan  

Korelasi               Loading (λ)   T. Statistik)  Keterangan  

X3.1  X3   0.663331  8.055675  valid 

X3.2  X3   0.577941  9.773142  valid 

X3.3  X3   0.657132  12.559425  valid 

X3.4  X3   0.702330  12.113986  valid 

X3.5  X3    0.626603  7.239391  valid 

X3.6  X3    0.681243  7.166365  valid 

X3.7  X3    0.597084  6.160507  valid 

X3.8  X3   0.636962  7.994057  valid   

X3.9  X3   0.701378  10.209790  valid 

X3.10  X3   0.642922  8.905876  valid 

X3.11  X3   0.733212  7.844041  valid 

X3.12 X3   0.704431  7.391520  valid 

X3.13 X3   0.607898  8.493838  valid 

X3.14 X3  0.636282  11.606648  valid 

       

Setelah dilakukan pengujian terhadap kesebelas indikator pembentuknya, seperti disajikan pada Tabel 5, 

ternyata seluruh indikator  tersebut valid membentuk konstruknya,  artinya benar bahwa karakteristik 

personal pengurus kelompok tani dibangun oleh kesebelas indikator tersebut. 
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Gambar 4. Diagran Jalur Model Pengukuran Karakteristik Person Petugas Penyuluh Lapangan 

 

3.1.4. Konstruk Dinamika Kelompok Tani  

Dinamika kelompok tani (Y1) diukur oleh 8 (delapan) indikator, yang terdiri dari:  Y1.1(Tujuan 

kelompok), Y1.2 (Struktur kelompok), Y1.3 (Fungsi kelompok), Y1.4 (Pembinaan kelompok), Y1.5 

(Kekompakan kelompok), Y1.6 (Iklim kelompok), Y1.7 (Tekanan pada kelompok) dan Y1.8  (Tujuan 

terselubung). Setelah dilakukan pengujian terhadap kedelapan indikator pembentuknya, seperti disajikan 

pada Tabel 6, ternyata seluruh indikator  tersebut valid membentuk konstruknya,  artinya benar bahwa 

dinamika kelompok tani dibangun oleh kedelapan indikator tersebut. 

 

Tabel 6. Uji Validitas Konvergen Dinamika Kelompok Tani 

 

Korelasi   Loading (λ)  T. Statistik  Keterangan 

 

Y1.1  Y1   0.590477  7.990959  valid  

Y1.2  Y1   0.697525  16.932991  valid  

Y1.3  Y1   0.785370  19.955152  valid 

Y1.4  Y1   0.693912  13.113259  valid 

Y1.5  Y1   0.755213  16.954077  valid  

Y1.6  Y1   0.735568  14.820330  valid 

Y1.7  Y1   0.678890  9.277209  valid  

Y1.8  Y1   0.692551  17.296389  valid  

                  `   

 

Konstruk dinamika kelompok tani (Y2) diukur melalui beberapa indikator antara lain:  Y2.1 ( inovasi 

teknologi budidaya), Y2.2 (inovasi pascapanen), Y2.3 (inovasi masa sela tanam) dan Y2.4 (pemanfaatan 

fungsi gapoktan). 
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Gambar 5. Diagram Jalur Model Pengukuran Dinamika Kelompok Tani 

 

3.1.5. Konstruk  Kinerja Kelompok Tani (Y2) 

Setelah dilakukan pengujian terhadap keempat indikator pembentuknya, seperti disajikan pada Tabel 7, 

ternyata seluruh indikator  tersebut valid membentuk konstruknya,  artinya benar bahwa kinerja kelompok 

tani dibangun oleh keempat indikator tersebut. 

 

 Tabel 7. Uji Validitas Konvergen Kinerja Kelompok Tani 

 

 Korelasi   Loading (λ)  T. Statistik  Keterangan 

 

  Y2.1  Y2   0.722015  9.618361  valid 

  Y2.2  Y2   0.786541  8.809911  valid   

  Y2.3  Y2   0.895449  35.197054  valid 

 Y2.4  Y2   0.821805  13.053086  valid  

    

 

3.2. Model Struktural        

Tabel 8. Total Efek Antara Variabel Laten 

  

Koefisien 

Path 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) T Statistics  Keputusan 

X1 Y1 0.433996 0.431296 0.076201 0.076201 5.695432 Signifikan 

X1  Y2 0.069752 0.084435 0.120196 0.120196 0.580320 

Tidak 

Signifikan 

X2 Y1 0.299029 0.316704 0.078610 0.078610 3.803943 Signifikan 

X2  Y2 -0.095171 -0.091284 0.140621 0.140621 0.676787 

Tidak 

Signifikan 

X3  Y1 0.256658 0.268226 0.065672 0.065672 3.908188 Signifikan 

X3  Y2 0.227079 0.267737 0.094559 0.094559 2.401460 Signifikan 

Y1  Y2 -0.131096 -0.154062 0.151761 0.151761 0.863831 

Tidak 

Signifikan 
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Dari Tabel 8 juga diketahui bahwa variabel X1Y1, X2Y1, X3Y1, dan X3Y2, menunjukkan 

nilai t statistik masing-masing sebesar 5.695432, 3.803943, 3.908188, dan 2.401460, berada di atas ±1,964, 

sehingga tolak Ho dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari X1Y1, X2Y1, 

X3Y1, dan X3Y2.  

Nilai koefisien path untuk variabel X1Y1, X2Y1, X3Y1, dan X3Y2 masing-masing sebesar 

0.433996, 0.299029, 0.256658, dan 0.260726, dan mempunyai hubungan positif yang cukup kuat terhadap 

variabel dependen. Artinya, adanya peningkatan X1, X2 dan X3 yang lebih baik akan dapat meningkatkan 

Y1, serta semakin baik X3 hal itu juga akan diikuti oleh adanya peningkatan Y2 secara bermakna. Demikian 

sebaliknya, adanya penurunan kualitas X1, X2 dan X3 maka hal ini akan dapat menurunkan Y1, serta 

semakin kurang baik X3 hal itu juga akan diikuti oleh adanya penurunan Y2 secara bermakna.  Sedangkan 

untuk hubungan antara X1Y2, X2Y2 dan Y1Y2 menunjukkan nilai t statistik masing-masing sebesar 

0.580320, 0.676787, dan 0.863831, yang berada di bawah ±1,964, sehingga terima Ho dan dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari X1Y2, X2Y2 dan Y1Y2. 

 

 
 

Gambar 6. Diagram Jalur Persamaan Struktural  (Measuremen Model Spesification)  

Sebelum Dilakukan Seleksi terhadap Variabel  Laten yang tidak Valid 
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Abstrak. Perdagangan beras antar daerah dapat terjadi pada kondisi dimana terdapat perbedaan harga 

autarky antara satu pasar di suatu daerah dengan pasar di daerah lain.  Purcell (1979) menyatakan bahwa kita 

berharap harga di daerah defisit lebih tinggi dibandingkan di daerah surplus, sehingga akan terjadi 

pergerakan produk ke daerah defisit tersebut. Secara faktual untuk komoditas seperti beras dalam kurun 

waktu satu tahun, akan terjadi arus masuk dan keluar daerah tersebut selama terdapat permintaan yang 

menjanjikan keuntungan bagi petani maupun pedagang, dan selama terjadi defisit pada bulan-bulan tertentu 

atau periode yang lebih pendek dari satu tahun, seperti disinyalir oleh Zulham dan Ferizal (2007). Bahkan, 

Malian (2000) maupun Hadi dan Wiryono (2005) menambahkan murahnya harga beras impor telah 

menyebabkan masuknya beras dari luar negeri ke pasar lokal, sehingga peluang terjadinya outflow pada 

propinsi Sumatera Selatan sebagai akibat disparitas dan fluktuasi harga pangan beras. Untuk mengatasi 

fluktuasi harga beras antar waktu dan antar wilayah, pemerintah telah menyusun serangkaian strategi 

kebijakan yang dapat memantau dan mengendalikan perdagangan beras untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi pangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis prilaku ekspor beras 

pada propinsi  Sumatera Selatan. Lokasi penelitian dilaksanakan secara purposif di Sumatera Selatan. Data 

sekunder berupa data bulanan beras di propinsi Sumatera Selatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. 

Pengolahan data prilaku ekspor beras pada propinsi Sumatera Selatan,  dilakukan dengan Program Eviews.6. 

Hasil penelitian menunjukkan  prilaku ekspor beras  pada propinsi Sumatera Selatan rata-rata R
2
 sebesar  0, 

89%. Hal ini menunjukan ekpor beras dipropinsi Sumatera Selatan setiap bulannya 89% ditentukan oleh 

disparitas harga beras, selisih stok awal dan stok akhir beras Sumatera Selatan, produksi Sumatera Selatan 

serta dummy musim panen Sumatera Selatan sedangkan sisanya 11% ditentukan oleh faktor lain.  

 

Kata Kunci: Prilaku, Beras, Ekspor, Sumatera Selatan 

 

1. PENDAHULUAN 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling asasi. Kecukupan, aksesibilitas dan 

kualitas pangan yang dapat dikonsumsi seluruh warga masyarakat, merupakan ukuran penting  untuk melihat 

seberapa besar daya tahan bangsa terhadap setiap ancaman yang dihadapi.  

Kekurangan pangan akan menimbulkan dampak yang luas di berbagai bidang, dan dapat mengarah 

kepada instabilitas negara. Tidak jarang masalah pangan ini menjadi pemicu terjadinya konflik sosial pada 

skala kecil sampai pada skala besar. Begitu pentingnya peranan pangan di dalam kehidupan masyarakat 

suatu bangsa, sehingga kondisi dan proses pemenuhannya menjadi masalah yang sangat peka.  

Usaha pencapaian kondisi ketahanan pangan secara nasional, sangant dipengaruhi oleh tiga subsistem, 

yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga subsistem ini, harus dikembangkan secara serentak, karena 

satu sama lain saling terkait. Namun masing-masing subsistem, memiliki potensi dan masalah yang 

kenyataannya cukup kompleks. 

Salah satu permasalahan yang terus menjadi fokus atau perhatiaan adalah persoalan distribusi pangan. 

Masih terkonsentrasinya produksi pangan di satu wilayah, pada gilirannya, juga menimbulkan tantangan 

besar dalam hal distribusi, terutama karena wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Sementara itu, pola 

konsumsi pangan beras penduduk di pulau lain, sudah sangat bergantung pada beras. Sebagai negara agraris 

dengan wilayah yang sangat luas, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor 

pertaniannya, termasuk subsektor pangan beras. Namun, selama ini, pengembangannya masih terkonsentrasi 

di Pulau Jawa. Padahal, dengan jumlah penduduk yang padat dan kegiatan ekonomi non-pertanian yang juga 

terkonsentrasi di sini, kemampuan Pulau Jawa dalam meningkatkan produksi pangan beras dalam jangka 

panjang akan menyurut, antara lain karena banyaknya terjadi proses konversi lahan. Untuk mengetahui 

apakah memang kawasan luar Jawa mampu menjadi subtitusi penting sebagai pensuplai beras nasional 

dikaitkan dengan kondisi permintaan (konsumsi) beras dan sejumlah kebijakan perberasan di Indonesia, 

maka sangat diperlukan informasi tentang perilaku penawaran dan permintaan beras luar Jawa.  
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Perdagangan beras antar daerah dapat terjadi pada kondisi dimana terdapat perbedaan harga autarky 

antara satu pasar di suatu daerah dengan pasar di daerah lain. Purcell (1979) menyatakan bahwa kita 

berharap harga di daerah defisit lebih tinggi dibandingkan di daerah surplus, sehingga akan terjadi 

pergerakan produk ke daerah defisit tersebut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 

PA  : Harga autarky (tanpa perdagangan) 

PB  : Harga setelah ada perdagangan 

PE   : Harga keseimbangan 

S    : Penawaran (supply) 

D   : Permintaan (Demand) 

QD: Jumlah yang diminta 

QS : Jumlah yang ditawarkan 

Sumber : Tomek, (1997) dimodifikasi 

Gambar 1. Ilustrasi Perdagangan Komoditi Dari Daerah Surplus ke Daerah Defisit 

 

Pada Gambar l, daerah produksi komoditas berbiaya rendah adalah A dengan posisi harga autarky 

(tanpa perdagangan) pada PA, sedangkan daerah produksi berbiaya lebih tinggi  ini adalah B dengan harga 

autarky yang juga lebih tinggi pada PB. Pada kondisi tersebut terbuka peluang bagi produsen atau pedagang 

di daerah A untuk menjual komoditasnya ke daerah B .  Bila harga di pasar B yaitu PB menjadi patokan, 

maka akan terjadi surplus produksi komoditas di pasar lokal yang terjadi karena jumlah produksi bertambah, 

sedangkan  jumlah yang diminta berkurang. Sebaliknya dengan mengacu harga di pada pasar A yaitu PA, 

konsumen daerah B memperoleh peluang untuk rnembeli komoditas tersebut dengan harga yang lebih murah 

sehingga akan terjadi kelebihan permintaan, akibat berkurangnya produksi dan bertambahnya permintaan. 

Dengan asumsi biaya transportasi sudah termasuk dalam harga, maka akan terjadi perdagangan beras 

dari wilayah pasar A ke pasar B dan keseimbangan pasar gabungan tersebut akan terjadi pada saat harga 

sama dengan PE, dan jumlah beras yang ditransaksikan sebanyak QE. Jumlah tersebut sama dengan kelebihan 

produksi yang dijual oleh produsen dari pasar A sebanyak QSA - QDA, dan tambahan yang dibeli oleh 

konsumen di pasar B sebanyak QSB -QDB. Secara aktual setiap terjadi surplus produksi komoditas tertentu di 

suatu wilayah dan ada sinyal harga yang lebih baik di luar daerah, biasanya akan menjadi pertimbangan bagi 

produsen dan atau pedagang daerah itu untuk menjual komoditas tersebut ke luar daerah pemberi sinyal 

harga. 

Daerah sentra produksi beras seperti di propinsi Sumatera Selatan dan Lampung berada diperbatasan 

dengan propinsi lain seperti Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung. membuka peluang yang besar terjadinya 

arus pemasaran beras produksi lokal ke luar propinsi (move-out) ketika harga di luar cukup tinggi. Akibatnya 

pasokan terhadap konsumen lokal akan berkurang, dan selain itu terdapat juga terjadi impor beras dari luar 

daerah pada waktu yang sama. sehingga masih terjadi fluktuasi harga gabah dan beras antar waktu tanam dan 

antar bulan. Perubahan harga beras di dalam dan di luar propinsi mempunyai peranan yang besar terhadap 

arus keluar komoditas ini ke wilayah lain, atau dengan kata lain arus pemasaran beras keluar propinsi elastis  

terhadap perubahan harga lokal dan harga dipropinsi lain tersebut. konsekuensinya pemerintah harus tanggap 

terhadap parameter dari sisi produksi (penawaran) dan dari sisi pemanfaatan atau konsumsi (permintaan).  

walaupun produksi beras propinsi wilayah Sumatera Bagian Selatan dapat mencukupi kebutuhan 

PB 

PE 

PA 

DA ED DB 

SA 
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SB 
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konsumsinya, bahkan terjadi surplus pada beberapa propinsi, namun pada kenyataaannya beberapa propinsi 

di wilayah Sumantera Bagian Selatan  mengalami defisit dalam perspektif seri waktu (bulanan) dan ruang 

antar daerah lokal (Mulyana, 2007). 

Dengan demikian outflow dan inflow beras adalah salah satu bentuk konsekuensi dari adanya 

perdagangan beras antar propinsi agar tidak terjadi ketidakstabilan pasar beras bulanan dimana secara aktual 

sebenarnya pada bulan-bulan tertentu terjadi impor beras diluar wilayah. Peluang terjadinya outflow dan 

inflow beras antar propinsi di wilayah Sumatera Bagian Selatan sebagai akibat disparitas dan fluktuasi harga 

pangan beras. Untuk mengatasi fluktuasi harga beras antar waktu dan antar wilayah, pemerintah perlu 

menyusun serangkaian strategi kebijakan yang dapat memantau dan mengendalikan perdagangan beras untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Konsekuensinya pemerintah harus tanggap terhadap 

parameter dari sisi produksi (penawaran) dan dari sisi pemanfaatan atau konsumsi (permintaan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Irawan (2007), Mulyana (2007), dimodifikasi 

Gambar 2. Pola Distribusi Beras Antar Propinsi Di Wilayah Sumatera Bagian Selatan 

 

 Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa produksi beras propinsi beras di wilayah Sumatera Bagian 

Selatan dapat mencukupi kebutuhan konsumsinya, bahkan terjadi surplus pada beberapa propinsi, namun 

pada kenyataaannya beberapa propinsi di wilayah Sumantera Bagian Selatan  mengalami defisit dalam 

perspektif seri waktu (bulanan) dan ruang antar daerah lokal (Mulyana, 2007). Dengan demikian outflow dan 

inflow beras adalah salah satu bentuk konsekuensi dari adanya perdagangan beras antar propinsi agar tidak 

terjadi ketidakstabilan pasar beras bulanan dimana secara aktual sebenarnya pada bulan-bulan tertentu terjadi 

impor beras diluar wilayah. 

 Peluang terjadinya outflow dan inflow beras antar propinsi di wilayah Sumatera Bagian Selatan sebagai 

akibat disparitas dan fluktuasi harga pangan beras. Untuk mengatasi fluktuasi harga beras antar waktu dan 

antar wilayah, pemerintah telah menyusun serangkaian strategi kebijakan yang dapat memantau dan 

mengendalikan perdagangan beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Berdasarkan 

uraian di atas, permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini adalah  Bagaimana prilaku 

ekspor beras propinsi Sumatera Selatan.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan diwilayah Sumatera Bagian Selatan. Lokasi penelitian dilaksanakan secara 

sengaja (purposif) di wilayah Sumatera Bagian Selatan yaitu Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, 

Bengkulu Dan Bangka Belitung. Kriteria utama dalam pemilihan wilayah Sumatera Bagian Selatan ini 

didasarkan bahwa wilayah Sumatera Bagian Selatan terdapat propinsi yang mengalami surplus dan defisit 

beras. Penelitian ini menggunakan data Times Series selama 6 tahun dari tahun 2004-2009. 

Untuk mengetahui prilaku beras yang keluar propinsi yang ada di Sumatera Selatan maka disusun 

persamaan regresi pemasaran beras keluar propinsi sebagai berikut : 

𝑄𝑜𝑢𝑡 =  𝛽0  𝑃𝐿 − 𝑃𝑠 
𝛽1 𝑄𝑃 

𝛽2  𝑄𝑃𝐿  𝛽3 𝑄𝑠𝑎 − 𝑄𝑠𝑘 
𝛽4

 𝑒𝛽5𝐷+𝐸 …… . . (1) 

Tanda dan parameter yang diharapkan dalam persamaan diatas adalah : 

𝛽1 ,𝛽2 ,𝛽4 ,𝛽5 >  0 ;  𝛽3 < 0 

Sumatera Selatan 

Lampung 

Jambi Bengkulu 

Bangka Belitung 
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Dimana : 

Qout = Jumlah Beras Keluar Propinsi Sumatera Selatan (Kg/bln) 

QP  = Produksi Beras  Sumatera Selatan (Kg/bln) 

QPL = Produksi Beras  Diwilayah Pasar Tujuan Propinsi Sumatera Selatan (kg/bln) 

Ps = Harga Beras Propinsi Sumatera Selatan (Rp/kg/bln) 

PL = Harga Beras Diwilayah Pasar Tujuan Propinsi Ke i (Rp/kg/bln) 

Qsa = Jumlah Stok Awal Beras Propinsi Sumatera Selatan (Kg/bln) 

Qsk = Jumlah Stok akhir Beras Propinsi Sumatera Selatan (Kg/bln) 

D = Peubah Boneka Bulan (=1 Jika Bulan Panen ; = 0 Jika Bulan bukan Panen) 

E = Peubah Pengganggu 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Tabel 1 menunjukkan hasil pendugaan parameter untuk persamaan move out beras propinsi Sumatera 

Selatan. Hasil pendugaan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R
2
) yang cukup tinggi berkisar antara 

0,894 hingga 0,903. Hasil ini menunjukkan bahwa peubah-peubah penjelas dalam  masing-masing 

persamaan sangat baik dalam menjelaskan keragaman setiap peubah endogen move out beras propinsi 

Sumatera Selatan. 

 Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa disparitas harga beras bukan merupakan faktor utama 

dalam penentuaan  keluarnya beras dari propinsi Sumatera Selatan. Namun dari berdasarkan kriteria 

ekonomi, dari sisi elastisitas, disparitas harga beras untuk propinsi Lampung dan Bengkulu sangat responsif 

terhadap jumlah beras yang keluar dari propinsi Sumatera Selatan. Faktor terpenting yang berpengaruh 

terhadap jumlah beras yang keluar propinsi adalah kelancaran arus distribusi,  perdagangan beras antar 

wilayah dan pemenuhan kebutuhan pada daerah defisit. Hasil studi Natawidjaja (2001) menunjukkan bahwa 

para pelaku pemasaran disebagian besar propinsi-propinsi penghasil beras utama nasional mampu 

meningkatkan marjin keuntungan yang diterimanya pada saat terjadi kenaikan harga didaerah defisit dengan 

cara menangguhkan kenaikan harga yang diterima pada harga yang seharusnya di bayar pada daerah surplus. 

Sebaliknya, pelaku pemasaran ini juga mampu menjaga marjin keuntungan yang sama walaupun pada saat 

harga di daerah surplus sedang turun,dengan cara mempercepat penurunan harga beli pada  daerah defisit 

sehingga risiko pasar dibebankan seluruhnya pada daerah defisit. 

 Dari sisi jumlah produksi propinsi yang menjadi tujuan keluarnya beras dari propinsi Sumatera Selatan 

diwilayah Sumatera Bagian Selatan , hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah produksi beras propinsi yang 

menjadi tujuan keluarnya beras dari propinsi Sumatera Selatan berpengaruh nyata pada kisar α 10 % hingga 

20 %.  Namun dari sisi elastisitas produksi beras yang menjadi daerah tujuan tidak responsif terhadap jumlah 

beras yang keluar dari Sumatera Selatan. Fakta ini menunjukkan bahwa impor yang dilakukan oleh propinsi 

yang menjadi tujuan masih terus dilakukan, hal ini lebih disebabkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan 

daerah dan untuk menjaga stok agar tetap aman terutama pada musim paceklik. 

 Selanjutnya dari sisi jumlah produksi beras propinsi Sumatera Selatan berpengaruh nyata terhadap beras 

yang keluar dari Sumatera Selatan, namun dari sisi elastisitas produksi beras Sumatera Selatan tidak 

responsif terhadap keluarnya beras adari Sumatera Selatan. Sebagai daerah yang suplus produksi beras 

Sumatera Selatan telah bisa mencukupi kebutuhan pangan di propinsi Sumatera Selatan. 

 Selanjutnya Tabel 1 menunjukkan bahwa selisih stok awal dan akhir beras Sumatera Selatan 

berpengaruh nyata terhadap jumlah beras yang keluar dari propinsi Sumatera Selatan. Dan dari sisi 

elastisitas, selisih stok awal dan akhir beras Sumatera Selatan sangat responsif terhadap jumlah beras yang 

keluar dari Sumatera Selatan. Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah ketersediaan pangan yang cukup dapat 

mendorong keluarnya beras dari propinsi  Sumatera Selatan. Dengan kata lain bahwa Ekspor hanya dapat 

dilakukan (hanya) jika ketersediaan beras dalam negeri telah tercukupi, dilaksanakan secara terkendali dan 

tidak mengganggu stabilitas  harga dalam  negeri. 

 Selanjutnya dummy musim panen propinsi Sumatera Selatan juga berpengaruh nyata terhadap jumlah 

beras yang keluar dari propinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada saat musim panen  

tiba jumlah beras yang keluar dari Sumatera Selatan  semakin besar. Fakta ini bisa saja disebabkan oleh telah 

tercukupinya ketersediaan pangan dalam propinsi dan untuk menjaga kestabilan harga pangan, yang 

cenderung turun pada saat panen. 
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Tabel 1. Hasil Estimasi Persamaan Move Out Beras Pada Pasar Beras Propinsi Sumatera Selatan 

 Variabel Coefficient Prob Taraf  

Nyata 

Elastisitas 

Sumatera Selatan-Jambi     

 C 6049296.    

 Disparitas Harga Beras Lampung-Sumatera 

Selatan -292.1028 0.4220 
 

5.769  

 Produksi Beras Lampung 0.137161 0.0241 B 0.177  

 Produksi Beras Sumatera Selatan 1.93E-09 0.0000 A  2.68E-8  

 Selisih Stok Awal-Stok akhir beras Sumatera 

Selatan 0.956664 0.0000 
A 

 2.120  

 Dummy Musim Panen 36249677 0.0000 A  

R
2
 0.903  DW 1.90  

Sumatera Selatan - Lampung     

 C 6739299.    

 Disparitas Harga Beras Jambi-Sumatera Selatan 102.3122 0.1485 C 0.187  

 Produksi Beras Jambi 0.648895 0.1637 C 0.239  

 Produksi Beras Sumatera Selatan 2.01E-09 0.0000 A 2.79E-8  

 Selisih Stok Awal-Stok akhir Sumatera Selatan 0.916692 0.0000 A 2.032  

 Dummy Musim Panen 32434096 0.0013 A  

R
2
 0,899  DW 1.86  

Sumatera Selatan - Bengkulu     

 C 3600152.    

 
Disparitas Harga Beras Bengkulu-Sumatera 

Selatan -63.37312 0.0990 
 

 4..240  

 Produksi Beras Bengkulu 0.803067 0.0736 B  0.214 

 Produksi Beras Sumatera Selatan 2.13E-09 0.0000 A  2.96E-8  

 Selisih Stok Awal-Stok akhir Sumatera Selatan 0.943781 0.0000 A 2.092  

 Dummy Musim Panen 38433129 0.0000 A  

R
2
 0.903  DW 2.03  

Sumatera Selatan – Bangka Belitung     

 C 19227001    

 
Disparitas Harga Beras Bangka Belitung-

Sumatera Selatan -128.9996 0.7033 
 

(1.133) 

 Produksi Beras Bangka Belitung -0.048603 0.5339  (6.3E3) 

 Produksi Beras Sumatera Selatan 2.17E-09 0.0000 A 3.02E-8  

 Selisih Stok Awal-Stok akhir Sumatera Selatan 0.936248 0.0000 A 2.075  

 Dummy Musim Panen 38604209 0.0000 A  

R
2
 0.894  DW 2.02  

Keterangan: huruf pada taraf nyata; A nyata pada taraf  α 1 % ; B nyata pada taraf α 10 % ; C nyata pada taraf α 20 % 

 

4.  KESIMPULAN 

 Move Out Beras Pada Pasar Beras Propinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh disparitas harga, produksi 

propinsi beras propinsi tujuan, produksi beras Sumatera Selatan, selisih stok awal dan akhir beras 

Sumatera Selatan dan dummy musim panen Sumatera Selatan. 

 Kebutuhan beras untuk seluruh propinsi dipropinsi Sumatera Selatan pada dasarnya dapat dipenuhi dari 

produksi lokal dengan menerapkan sistem cadangan/stok beras yang melibatkan pihak terkait, terutama 

pedagang yang menguasai pemasaran beras.  Namun peran serta pemerintah baik melalui Perum Bulog 

maupun langsung sangat penting pula, karena seperti telah diketahui pada waktu-waktu yang lalu, 

intervensi pemerintah mempunyai dampak psikologis terhadap pelaku pasar beras dan menjadi acuan 

bagi mereka untuk bertindak. 

 

5.   DAFTAR PUSTAKA 

Irawan, A. dan D. Rosmayanti. 2007. Analisis Integrasi Pasar Beras di Bengkulu. Jurnal Agro Ekonomi, 

25(1):37-54. 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

46 
 

Mulyana.A. 2007. Model Distribusi Beras Dari Daerah Surplus Kedaerah Defisit Produksi Di Sumatera 

Selatan Berbasis Biaya Transfortasi Dan Selisih Harga. Jurnal Agribisnis Dan Industri Pertanian. Vol. 6 

(3) : 272-282 

Natawijaya, R.S. 2001. Dinamika Pasar Beras Domestik. Dalam Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga 

Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 

Purcell, W.D. 1979. Agriculture Marketing: System, Coordination, cash dan Future Price. Reston Publishing 

Company, Inc. Virginia. 

Tomek, G.W. and K.L. Robinson. 1990. Agricultural Product Prices. Cornell University Press, Ithaca. 

 

  



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

47 
 

ANALISIS FAKTOR PERMINTAAN DAN PENAWARAN  RUMPUT (Eucheuma sp, Gracillaria sp) 

DALAM  MENUNJANG PERKEMBANGAN AGROINDUSTRI RUMPUT LAUT 

DI SULAWESI SELATAN 

 

Mihrani
1) 

1)
Staf Pengajar Pada Jurusan Agribisnis Perikanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep 

 

Abstrak. Sulawesi Selatan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan memiliki potensi 

pengembangan rumput laut yang besar. Ternyata bila diolah dengan baik dengan menggunakan teknologi 

sederhana apalagi disentuh dengan teknologi modern, rumput laut dapat menghasilkan produk-produk 

industri yang bernilai penting. Hal ini ditinjau baik dari segi pemasaran di dalam negeri maupun diluar 

negeri, sehingga memiliki potensi sebagai komoditi ekspor non migas, namun kenyataannya sebagian besar 

rumput laut yang  berhasil dipanen masih diekspor dalam bentuk mentah tanpa melalui pengolahan 

(agroindustri), sehingga menjadi produk  penting seperti; karaginan, agar-agar,algin, dan lain sebagainya. 

Produk penting tersebut memiliki manfaat dan kegunaan yang besar dan dapat merangsang tumbuhnya 

agroindustri rumput laut. Adapun jenis industri rumput laut yang dapat di kembangkan antara lain industri 

makanan industri farmasi, industri kosmetik, industri tekstil dan industri lainnya.  Permasalahan yang perlu 

dijawab dalam penelitian ini adalah Pertama apakah faktor demand yaitu harga rumput laut, jumlah pembeli, 

pendapatan pembeli, ekspektasi harga menjadi pertimbangan untuk mengembangkan agroindustri Rumpt 

Laut. Kedua, apakah faktor Suplay yaitu harga rumput laut, harga input, jumlah penjual/petani, teknologi 

produksi menjadi pertimbangan untuk mengembangkan agroindustri Rumpt Laut, maka diperlukan suatu 

penelitian yang bertujuan Untuk menentukan apakah faktor demand dan faktor suplay  menjadi 

pertimbangan dalam pengembangan agroindustri Rumput Laut.di Sulawesi Selatan, Khususnya Kabupeten 

Takalar yang menjadi Pusat Pengembangan Rumput laut. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten 

Takalar Propinsi Sulawesi Selatan,. Sedangkan metode yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian 

digunakan Analisis Faktor dengan aplikasi SPSS (Singgi Santoso, 2002). Untuk menentukan suatu kelompok 

variabel layak atau tidak sebagai faktor yang digunakan sebagai kriteria berdasarkan besarnya Eigen value 

yaitu lebih besar atau sama dengan 1(satu), sedangkan besanrnya kontribusi masing-masing faktor terhadap 

pengembangan agroindustri rumput laut dilihat dari nilai total varian masing-masing faktor. 

 

Kata Kunci: Rumput Laut, permintaan, penawaran, Agroindustri 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pengembangan Agroindustri rumput laut dimaksudkan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin potensi 

sektor pertanian dan sektor terkait lainnya dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk nasional dan 

memperkokoh struktur perekonomian. Untuk itu efisiensi,produktivitas, kualitas serta nilai tambah secara 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penerapan iptek dan manajemen agribisnis secara terpadu 

dan dinamis perlu ditingkatkan guna memperkuat daya saing produk dipasar internasional maupun dalam 

negeri. 

Permintaan dunia akan rumput laut dari jenis yang mengandung karaginan rata-rata setiap tahun sebesar 

18.000 sampai 20.000 ton. Dari jumlah tersebut 4000 ton berasal dari Eucheuma dan lebih dari setengah 

jumlah Eucheuma tersebut berasal dari Indonesia (Winarno,2001).  

Berdasarkan data ekspor yang ada, maka daerah pemasaran rumput laut dalam negeri, terpusat pada 

daerah yang mempunyai pelabuhan terutama di 17 daerah propinsi diseluruh Indonesia. Adapun daerah 

pemasaran hasil olahan rumput laut dalam bentuk agar-agar yang diproduksi didalam negeri., terutama 

terpusat di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, sedangkan hasil olahan rumput laut yang berasal dari 

impor, daerah pemasaran yang utama adalah pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.  

Adapun negara tujuam ekspor Indonesia adalah Jepang, Hongkong, Taiwan, Singapura, Philipina, 

Selandia Baru, Amerika Serikat, Perancis, Denmark, Spanyol, Korea Selatan, dan German.  

Data KKP mencatat produksi rumput laut  Indonesi pada 2010 adalah 3,082 juta ton, atau mengalami 

peningkatan dari produksi 2009 sebesar 2,574 juta ton.        Upaya meningkatkan produksi perikanan dapat 

ditempu melalui usaha budidaya, baik di darat maupun di laut. Budidaya rumput laut merupakan salah satu 

jenis budidaya dibidang perikanan yang mempunyai peluang untuk dikembangkan di wilayah perairan 

Sulawesi Selatan, yang telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan terus mengalami peningkatan.   
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 Hal ini terlihat pada tahun 2007 produksi rumput laut  sebesar 534.690,8  ton dan  tahun 2008 produksi 

naik sampai 602.602,54 ton dan kenaikan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2009 mencapai produksi 

sebesar 774.026  ton. Hal inilah yang menjadikan daerah Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah 

produsen utama rumput laut di Indonesia (Ditjen Perikanan Budidaya, 2011) 

Besarnya angka-angka tersebut tidak terlepas dari potensi sumberdaya Rumput laut yang dimiliki Sul- 

Sel, yaitu potensi tambak untuk budidaya rumput laut pada 7 tujuh daerah yang ditetapkan menjadi pusat 

pengembangan diperkirakan seluas 4.500 Ha dengan potensi produksi sekitar 40.500 ton berat kering per 

tahun . Sedangkan melalui pengembangan budidaya rumput laut di laut potensi produksi yang dapat dicapai 

diperkirakan sebesar 11. 900 ton berat kering pertahun dengan panjang garis pantai perairan Sul-Sel 

diperkirakan mencapai 2.500 km. 

Perikanan dan Kelautan Sulsel terus meningkatkan nilai volume ekspor komoditi rumput laut. Saat ini 

hasilnya menyentuh mencapai 47.445 dolar Amerika dari nilai volume ekspor sebanyak 41.588.2 ribu ton 

pada 2010 lalu. Jumlah itu menyebar di 24 negara di Asia, Amerika dan Eropa.(DKP, Sul-Sel). 

 

1.2.  Tujuan  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain: 

  Untuk Menentukan apakah faktor demand dan faktor suplay  menjadi pertimbangan dalam 

pengembangan agroindustri Rumput Laut. 

  Untuk menentukan urutan prioritas faktor yang menjadi kriteria dalam  pengembangan agroindustri 

Rumput Laut. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan, pada suatu kawasan 

Pusat Pengembangan Rumput Laut.  

Populasi dalam penelitian ini adalah petani rumput laut,  pengusaha ekspor dan industri pengolahan 

rumput laut yang ada di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Pemilihan sampel(responden) dilakukan 

dengan menentukan sampel kabupaten, sampel kecamatan, sampel desa, dan pemilihan sampel petani. 

Responden petani dipilih secara acak(simple random sampling), untuk ekportir dan industri pengolahan 

Rumput Laut dipilih sacara purposive..   

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder.  Metode yang 

digunakan untuk menjawab tujuan penelitian digunakan Analisis Faktor dengan aplikasi SPSS (Singgi 

Santoso, 2002). Untuk menentukan suatu kelompok variabel layak atau tidak sebagai faktor yang digunakan 

sebagai kriteria berdasarkan besarnya Eigen value yaitu lebih besar atau sama dengan 1(satu), sedangkan 

besanrnya kontribusi masing-masing faktor terhadap pengembangan agroindustri rumput laut dilihat dari 

nilai total varian masing-masing faktor. Kemudian  untuk melihat peranan masing-masing variabel di dalam 

suatu factor dilihat dari besarnya Loading variable bersangkutan, dimana loading terbesar berarti mempunyai 

peranan yang utama.) 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Analisis Pendapatan Petani Rumput Laut Wilayah Pesisir 

 Analisis pendapatan dilakukan untuk mengetahui berapa besar pendapatan rata-rata yang diperoleh 

petani rumput laut dari hasil penjualan produksi rumput laut hasil budidaya yang dilakukan dilaut. Besarnya 

pendapatan tersebut selain memberikan gambaran tentang tingkat pendapatan yang dicapai, juga dapat 

digunakan  sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan yang tercermin dari porsi pendapatan 

masingh-masing pelaku yang terlibat. 

 Analisis pendapatan petani dilakukan di 2 (dua) lokasi penelitian yaitu Desa Laguruda dan Desa 

Sanrobone Kabupaten Takalar. Total pendapatan (total revenue) merupakan hasil perkalian dari kuntitas 

rumput laut kering yang terjual dengan harga perunitnya. Berdasarkan hasil penelitian untuk Kabupaten 

Takalar, Desa lagaruda  penerimaan penjualan per kg rumput laut kering menunjukkan rata-rata Rp.6.000,. 

Kuantitas Rumput laut kering terjual merupakan net sales ((penjualan bersih), menunjukkan rata-rata sebesar  

225 kg  perpanen,dengan nilai rata-rata Rp. 1.350.000  Jadi dalam setahun dapat bernilai Rp 8.100.000, (6 

kali panen/tahun). Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data penelitian bahwa petani menghasilkan rumput 

laut kering sebanyak 3  kg kering perbentang, dengan panjang bentangan rata-rata 20 meter dengan jumlah 

bentangan rata-rata 75 bentangan. 

 Sedangkan untuk Desa Sanrobone, berdasarkan hasil penelitian bahwa  penerimaan penjualan per kg 

rumput laut kering menunjukkan rata-rata Rp.4.500,- Kuantitas Rumput laut kering (Gracilaria) terjual 
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merupakan net sales ((penjualan bersih), menunjukkan rata-rata sebesar  140 kg kering  perpanen dengan 

nilai rata-rata Rp. 630.000, sehingga dalam setahun nilainya sebesar Rp. 5.040.000. (8 kali panen)  Nilai 

tersebut diperoleh berdasarkan hasil penelitian bahwa petani menghasilkan rumput laut kering sebanyak 25 

kg pertambak, dengan jumlah tambak rata-rata 6 tambak perorang. ( lampiran 1 ) 

  Mengambil 110 responden petani rumput laut dan 5 responden pedagang pengumpul di 2 Desa sampel, 

secara  umum menunjukkan kuatnya ketergantungan petani rumput laut wilayah pesisir pada pedagang 

pengumpul khususnya sebagai sumber utama pengadaan modal atau dengan perkataan lain terdapat 74 %  

petani rumput laut wilayah pesisir mengandalkan pedagang pengumpul sebagai sumber pengadaan modal, 

baik sebelum masa peceklik terutama pada musim paceklik, 26 % menggunakan modal sendiri. 

 Pada klasifikasi petani rumput laut wilayah pesisir kabupaten Takalar Desa Laguruda dibanding Petani 

rumput laut Desa Sanrobone, hasil penelitian menunjukkan sebanyak 78% petani Rumput laut wilayah 

pesisir Desa Lagaruda memperoleh pasokan modal  dari pedagang pengumpul atau lebih besar dibanding 

petani rumput laut Tambak, Desa Sanrobone (56%). Hasil penelitian lain dengan responden petani 

menunjukkan bahwa terkadang petani membutuhkan 300 kilogram bibit, namun tidak sanggup membeli, 

sehinggan membutuhkan bantuan modal dari pedagang perantara, tetapi bantuan itu juga hanya dapat diberi 

sampai 100 kilogram. Hal ini memberi batasan kepada petani untuk usaha budidayanya dengan skala besar.  

Kondisi demikian menjadikan kuatnya ”Posisi menawar ” para pedagang pengumpul khususnya dalam 

mekanisme penentuan harga rumput laut hasil budidaya laut petani, baik sebelum dijemur (rumput laut 

basah) maupun setelah dijemur (rumput laut kering). 

 

3.2. Analisis Faktor yang dipertimbangkan dapat menunjang perkembangan Agroindustri Rumput 

Laut 

 

Tabel 1.Hasil Perhitungan Analisis Faktor  

No FAKTOR 

 

VARIABEL LOADING EIGEN VALUE VARIAN 

I Demand Harga rumput laut 2,47 3.839 15,2 % 

       Jumlah pembeli 2,925 3.048 11,2 % 

     Pendapatan pembeli 2,852 2.596 09,0 % 

       Ekspektasi harga 1.365 1.408 07,3 % 

      

II Suplay Harga rumput laut 2.954 2.374 07.9% 

  Harga input 3,008 2.248 07,2 % 

  Jumlah penjual 2.887 2.100 06,5% 

  Teknologi produksi 0,830 1.050 05,3% 
Sumber: Data diolah, 2011 

 

 Lebih lanjut dari hasil penelitian ini dapat dilihat sumbangan masing-masing faktor Demand dan factor 

Suplay  terhadap perkembangan Agroindustri rumput laut. Yang didsarkan pada total varian masing-masing 

factor , yang mana urutan dominasinya sebagai berikut :  

 

3.3.  Faktor Permintaan (Demand): Harga Rumput Laut 

 Faktor  tersebut mampu memberikan sumbangan terhadap varian data sebesar 15,2 % dengan tingkat 

eigenvalue sebesar 3, 839 serta faktor loading sebesar 2,47. Angka ini memunjukkan bahwa variable harga 

rumput laut ternyata merupakan pertimbangan atau unsure yang ikut berkontribusi dalam rangka 

perkembangan agroindust. Dapat dijelaskan bahwa para pelaku usaha rumput laut mempunyai angapan kuat 

bahwa harga rumput laut mampu menunjang perkembangan Agroindustri rumput laut. Bilamana tingkat 

harga rumput laut yang diterima petani, pengumpul dan pengusaha/eksportir  dirasakan layak, maka tentunya 

para pelaku usaha tersebut khusunya petani memiliki “Posisi Tawar” dalam setiap transaksi. terwujudnya 

posisi tawar bagi petani rumput laut tentunya akan menjadi kuat dan terjamin bila didukung dari aspek pasar 

yakni keberadaan Agroindustri yang siap membeli hasil panen dan penjualan para pelaku usaha rumput laut. 
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3.4.  Faktor Permintaan (Demand):  Jumlah Pembeli 

 Faktor ini mampu memberikan sumbangan terhadap varian data sebesar 11,2%, dengan tingkat 

eigenvalue sebesar 3, 048 serta nilai loading sebesar 2.925.  Berdasarkan nilai tersebut memberikan 

interpretasi bahwa bila terdapat  banyak pembeli terhadap rumput laut maka tentunya akan mendorong 

tingkat permintaan. Permintaan terhadap komoditi ini masih berbentuk bahan baku atau rumput laut kering 

sehingga masih terbatas. Salah satu upaya dalam meningkatkan permintaannya baik dalam bentuk bahan 

baku maupun setengah jadi atau siap konsumsi maka tentunya diperlukan usaha pengolahan atau agroindustri 

rumput laut sehingga bertambahlah deretan jumlah pembeli rumput laut dan sekaligus menambah jumlah 

permintaan. Rumput laut merupakan komoditi yang memilik manfaat yang besar dan bernilai ekonomis, 

sehingga sangat banyak produk akhir yang dapat dihasilkan untuk segala kebutuhan,  baik bidang obat-

obatan, kosmetik, pupuk, makanan dan minuman siap saji. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak 

pembeli rumput laut maka semakin cenderung terjadinya peningkatan industri pengolahan rumput laut  di 

Sulawesi Selatan. 

 

3.5.  Faktor Permintan (Demand): Pendapatan Pembeli 

Faktor ketiga ini memiliki eigenvalue sebesar 2,596 dan mampu memberikan sumbangan terhadap varian 

data sebesar 9,00 % dengan nilai factor loading 2, 852. Hasil tersebut menunjukkan ataupun membuktikan 

pernyataan di atas bahwa pelaku usaha ( petani, pengumpul, eksportir) sangat menginginkan pembeli 

memiliki pendapatan yang terus meningkat agar tingkat permintaan terus mengalami peningkatan. Melalui 

peningkatan pendapatan petani dan pelaku lainnya akan mempengaruhi selera atau keinginan dalam membeli 

atau mengkonsumsi produk sehinggan secara tidak langsung akan mendorong berkembangnya usaha 

pengolahan/Agroindustri rumput laut. Hal ini terjadi karena sebahagian besar pendapatan yang diperoleh 

dialokasikan/dibelanjakan dan sisanya akan disimpang. (Saving).  

 

3.6.  Faktor Permintan (Demand): Ekspektasi Harga 

 Faktor ini memiliki loading sebesar 1.365. faktor tersebut mampu memberikan sumbangan terhadap 

varian data sebesar 7,3 % dengan tingkat eigevalue 1,468. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha 

rumput laut juga mempertimbangkan faktor ekspektasi harga karena adanya ekspektasi harga maka dapat 

diidentifikasi keadaan/ kondisi harga berlaku untuk waktu sekarang dan akan  dating, sehingga bila ada 

kecenderungan harga akan mengalami perubahan dalam waktu tertentu, maka akan merangsang tumbuhnya 

agroindustri melalui kebijakan pemerintah..  

 

3.7.  Faktor Penawaran (Suplay):  Harga Rumput Laut 

Faktor tersebut mampu menjelaskan varian dalam data besar 7,9 %, denngan  eigenvalue sebesar 2,374 serta 

menpunyai faktor loading sebesar 2,954. Para pelaku usaha rumput laut berpendapat bahwa perusahaan yang 

bergerak dalam pengolahan rumput laut atau agroindustri rumput laut akan terus meningkatkan produksinya 

bila terjadi perubahan harga yang berpihak pada produsen dalam hal ini adanya kecenderungan harga 

mengalami kenaikan. Namun kenaikan harga tersebut seiring adanya tarikan permintaan terhadap produk 

olahan rumput laut, sehingga para konsumen dapat menerima kenaikan harga tersebut. Berlakunya harga 

naik seiring terjadinya kenaikan permintaanb akan berdampak pada peningkatan produksi yang tentunya 

akan mendorong tumbuhnya atau berkembangnya agroindustri rumput laut dalam memenuhi permintaan 

konsumen atau pasar. Faktor ini berarti dapat menunjang berkembangnya industri pengolahan rumput 

laut/Agroindustri. 

 

3.8.  Faktor Penawaran (Suplay):  Harga Input 

  Faktor ini menjadi pertimbangan dalam menunjang perkembangan Agroindustri rumput laut di Sulawesi 

Selatan. Hal ini dicerminkan oleh faktor ini yang memiliki loading sebesar 3,008 dan menjadi pertimbangan 

ke 6 dari para pelaku usaha rumput laut karena mampu menjelaskan varian  dalam data sebesar 7,2 %, 

dengan eigenvalue sebesar 2, 248. Hal ini menunjukkan bahwa harga variable input juga menjadi perhatian 

atau pertimbangan yang dapat menunjang perkembangan agroindustri rumput laut, dengan alasan bahwa 

kegiatan industri pengolahan/agroindustri dalam melakukan produksi sangat  dipengaruhi oleh kesediaan 

input atau bahan baku. Kemampuan perusahaan agroindustri menyiapkan bahan baku dipengaruhi oleh harga 

input yang diperlukan, artinya semakin apabila harga factor input dapat diperoleh dengan harga rendah maka 

perusahaan akan lebih mudah merespon permintaan dan kapasitas produksi dapat lebih optimal. 
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3.9.  Faktor Penawaran (Suplay):  Jumlah penjual/petani 

Kemampuan factor tersebut dalam menjelaskan varian data adalah sebesar 6,5 % dengan eigenvalue 

sebesar 2,1 dan nilai factor loading  adalah 2,887. Angka ini menunjukkan bahwa faktor tersebut menjadi 

pertimbangan dalam menunjang perkembangan agroindustri rumput laut.  

Pada kenyataan produksi produk olahan ditentukan oleh ketersediann bahan baku atau input produk dan 

kesediaan bahan baku sangat tergantung pada hasil panen petani rumpu laut yang dapat dijual kepada pelaku 

pasar lainnya seperti pengumpul, eksportir maupun industri pengolahan/Agroindustri bila itu ada. Sehingga 

bila terdapat banyak pangsa pangsa pasar atau segmen pasar untuk komoditi ini akan mendorong 

meningkatnya jumlah pelaku usaha rumput laut (Petani).  

Telah menjadi tuntutan perkembangan untuk mewujudkan pertanian berwawasan industri karena hanya 

melalui keberadaan berbagai agroindustri yang dapat menghasilkan produk akhir dari bahan baku rumput 

laut akan dapat pula meningkatkan jumlah petani rumput laut.  

 

3.10.  Faktor Penawaran (Suplay): Teknologi Produksi 

 Faktor yang menjadi pertimbangan terakhir yang dapat menunjang perkembangan agroindustri rumput 

laut yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan tingkat faktor loading sebesar 0,830, 

faktor ini mampu menjelaskan varian data sebesar 5,3 % denga eigenvalue sebesar 1,050. 

 Hasil tersebut memang seiring dengan jawaban responden bahwa ternyata ketersediaan teknologi tepat 

guna dalam menciptakan produksi dapat menempatkan suatu agroindustri yang memiliki efisiensi dan 

efektifitas.  

 Penawaran yang dapat merespon permintaan pasar yang relative besar hanya dapat dilakukan  bila 

tersedia teknologi produksi. Bergesernya paradigma tenaga kerja dari padat karya menjadi padat modal 

membuktikan bahwa peranan teknologi sangat penting dalam mendorong produksi. Namun yang menjadi 

kendala dalam menwujudkan penggunaan teknologi adalah besarnya biaya yang dibutuhkan karena 

kecenderungannya teknologi yang dibutuhkan merupakan teknologi impor yang memerlukan biaya tinggi.  

 

4.  KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

 Faktor Permintaan dan Penawaran yang ada dalam pengukuran mampu untuk menjelaskan faktor-faktor  

yang menjadi pertimbangan dalam menunjang perkembangan Agroindustri Rumput Laut di Kabupaten 

Takalar.  

 Pertimbangan yang berpengaruh terhadap pengembangan Agroindustri Rumput Laut berdasarkan urutan 

prosentase varian sebagai berikut : untuk  faktor permintaan:  Pertama,  harga rumpu laut, Kedua jumlah 

pembeli, Ketiga pendapatan pembeli, Keempat, faktor ekspektasi harga, sedangkan untuk Faktor 

Penawaran urutannya adalah  Pertama, faktor harga rumput laut. Kedua, faktor harga input. Ketiga, 

faktor jumlah penjual/petani. Keempat, faktor teknologi produksi 

 

4.2. Saran 

 Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap setiap faktor permintaan dan Penawaran yang 

berpengaruh menunjang pengembangan Agroindustri dan sekaligus meningkatkan gairah petani dalam 

memproduksi Rumput Laut. 

 Agroindustri rumput laut sangat penting di wujudkan dalam rangka mengangkat taraf hidup petani dan 

pelaku usaha rumput laut lainnya.  
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STRATEGI PEMASARAN RUMPUT LAUT (Eucheuma Cottoni)  

DI KABUPATEN TAKALAR 

 

Karma
1) 

1)
Staf Pengajar Pada Jurusan Agribisnis Perikanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep 

 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran rumput laut yang tepat digunakan 

oleh petani rumput laut di Kabupaten Takalar dan untuk mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan yang 

dapat mendukung strategi pemasaran yang tepat di Kabupaten Takalar. Metode analisis yang digunakan 

adalah  Analisis  SWOT   (Strength, Weakness, Oppurtunity, and Threat ). Metode ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal usaha budidaya rumput laut di tingkat petani baik  

secara perorangan maupun  yang tergabung dalam kelompok pembudidaya rumput laut di kabupaten takalar. 

Model-model analisis yang dipakai dalam mengolah data-data yang telah terkumpul adalah matrik IFAS dan 

matrik EFAS, sedangkan untuk manganalisis hasil pengolahan data tersebut digunakan model matrik IE dan 

matrik TOWS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Berdasarkan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman), maka dibutuhkan strategi dalam meningkatkan harga laut di tingkat petani yaitu : 

dengan meningkatkan kualitas rumput laut melalui pembinaan manajemen usaha dan pengembangan 

sumberdaya manusia. 2) Faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya harga rumput laut di tingkat petani 

adalah rendahnya kualitas produk rumput laut yang dimiliki oleh petani, tidak adanya informasi harga 

tentang rumput laut, keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani, dan adanya para rentenir yang mau 

mengambil keuntungan dari para petani. 

 

Kata Kunci: Strategi Pemasaran, swot, rumput laut, petani 

 

1. PENDAHULUAN 

Di Provinsi Sulawesi Selatan potensi pengembangan budidaya rumput laut  cukup besar, ini dilihat 

dengan adanya program kegiatan yang mengacu pada pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada 

masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen terkait yang di lakukan melalui gerakan yang di sebut “ 

Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat “ ( GERBANG EMAS ). Pemerintah dalam hal ini sebagai 

fasilitator / inermedasi, sementara pelaku usaha rumput laut ( UMKM ) sebagai pemeran utama. 

Pengembangan cottoni akan Gerbang Emas komoditi rumput laut jenis E. di kembangkan dengan pendekatan 

kawasan dimana Kabupaten Takalar  sebagai incubator sedangkan kabupaten penghasil rumput laut lainnya 

sebagai klusternya ( Kabupaten Takalar,Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Selayar dan Pangkep ). 

Namun belum seluruh areal potensial tersebut di manfaatkan oleh masyarakat setempat, ini dilihat 

produksi maupun ekspor rumput laut masih rendah, sementara disisi lain permintaan terhadap komoditi 

tersebut semakin meningkat. Produksi rumput laut di Sulawesi Selatan meningkat mulai 3.587,3 ton pada 

tahun 2004 menjadi 65.689.5 ton pada tahun 2008 dengan nilai 3.382.000 US $  1000 menjadi 9.021.US $  

1000 

Di tingkat rumah tangga nelayan, kegiatan budidaya rumput laut ini telah bergeser kedudukannya, yaitu 

telah menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebahagian besar nelayan. Di antara faktor pendorong 

yang dapat meningkatkan minat petani rumput laut untuk berproduksi adalah harga dari hasil produksi yang 

menguntungkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka system pemasaran yang efisien harus 

dikembangkan. 

Disatu pihak, prospek pengembangan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar cukup potensial 

hal ini dapat terlihat daerah Takalar mampu menghasilkan sekitar 40 ton rumput laut pertahun dari 6 periode 

tanaman. Adapun jenis rumput laut yang bernilai ekonomis penting yang telah dikembangkan di Takalar ini 

adalah jenis E. Cottoni (Kappaphyus alvaryzii).(Muthia, 2003).  Tetapi di lain pihak harga I tingkat petani 

produsen sangat rendah dan fluktuatif. 

Berdasarkan analisis sementara dari kondisi dan situasi sekarang ,maka beberapa masalah pokok pada 

penelitian ini adalah:1) Strategi  pemasaran apakah yang dapat diterapakan di Kabupaten Takalar agar harga 

yang diterima oleh petani produsen layak dan tidak fluktuatif. 2) Faktor-Fakator kunci keberhasilan apa saja 

yang mendukung strategi pemasaran yang tepat. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui strategi pemasaran rumput laut yang tepat 

yang   digunakan oleh petani rumput laut di Kabupaten Takalar. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor kunci 

keberhasilan yang dapat mendukung strategi pemasaran yang tepat di Kabupaten Takalar. 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dimulai dari bulan Juli hingga Desember 2009 di Kecamatan 

Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Dengan dasar pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki potensi 

perairan yang cukup besar, produksi dan jumlah petani rumput laut Eucheuma cottoni yang banyak dan lahan 

yang luas. Populasi adalah seluruh petani rumput laut di Kabupaten Takalar. Jumlah petani rumput laut yang 

ada sebanyak 300 orang. Dari jumlah populasi tersebut dilakukan purposive sampling yaitu penentuan 

sample dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan contoh dilakukan secara acak sederhana sebanyak 60 

petani rumput laut yang dianggap representatif dan dapat mewakili seluruh petani rumput laut yang terdapat 

di daerah tersebut. 

Metode analisis yang digunakan adalah  pendekatan Analisis  SWOT   (Strength, Weakness, 

Oppurtunity, and Threat ). Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan 

eksternal usaha budidaya rumput laut di tingkat petani baik  secara perorangan maupun  yang tergabung 

dalam kelompok pembudidaya rumput laut di kabupaten takalar. Model-model analisis yang dipakai dalam 

mengolah data-data yang telah terkumpul adalah matrik IFAS dan matrik EFAS, sedangkan untuk 

manganalisis hasil pengolahan data tersebut digunakan model matrik IE dan matrik TOWS. 

 

3. HASIL PENELITIAN  

3.1. Kegiatan Usahatani Rumput Laut 

Usahatani rumput laut tidak banyak membutuhkan sarana produksi. Petani hanya memerlukan kayu 

pancang dan taii ris sebagai media tanam, tali rafia, tali jangkar, bibit dan tenaga kerja keluarga. Kegiatan 

pemupukan tidak dilakukan pada usaha budidaya rumput laut. 

Kegiatan budidaya rumput laut yang dilakukan oleh petani meliputi kegiatan pengadaan bibit, penanamam, 

pemeliharaan, panen dan penjemuran. 

 

3.1.1. Pengadaan Bibit 

Bibit yang dibudidayakan oleh petani adalah jenis Eucheuma cottoni dengan pertimbangan bahwa jenis 

in banyak dibeli oleh pengusaha dan sangat cocok untuk dibudidayakan di wilayah ini. Pada umumnya 

petanii memproduksi sendiri bibit rumput laut yang dibudidayakan. Pada awal kegiatan penanaman rumput 

laut, bibit diperoleh petani dari petani lain di luar wilayah desa. Sangat sulit untuk meperoleh di wilayahnya 

sendiri, sebab kegiatan budidaya ini tidak dapaf dilakukan petani sepanjang tahun akibat kondisi iklim yang 

kurang menguntungkan. Umur bibit yang digunakan untuk produksi sekitar 30 hari. Perbanyakan bibit 

dilakukan secara vegetatif yaitu dengan cara memilahkan rumput laut yang kondisinya baik, yaitu bibit yang 

bebas dari lumut dan masih muda serta mempunyai banyak cabang. Dengan demikian petani hanya membeli 

bibit pada awal kegiatan budidaya pada setiap tahunnya dan untuk tahap selanjutnya, bibit diproduksi sendiri 

oleh petani dengan jalan menyisihkan sebagian dari hasil produksi. 

Sampai saat ini Balai Benih Rumput Laut belum ada di daerah penelitian, sehingga untuk mencukupi 

kebutuhan bibit rumput laut, petani memperoleh sendiri dari daerah lain atau dengan memproduksi sendiri, 

dimana dengan cara ini kualitas bibit rumput laut tidak dapat dijamin sepenuhnya. Kebutuhan bibit untuk 

satu unit petahan dengan ukuran standar adalah 75 kg sampai 100 kg. Harga bibit pada saat penelitian 

berlangsung berkisar antara Rp. 800 per/kg. 

Kayu pancang diperoleh petani dengan cara memesan kepada pedagang di luar lingkungan desa. 

Harga kayu pancang yang digunakan normal adalah Rp. 1000 sampai Rp.3000 per batang. Jumlah kayu 

pancang yang digunakan dalam budidaya rumput laut bervariasi tergantung pada ukuran luas petakan yang 

dibuat oleh petani. Untuk ukuran standar (10 m x 10 m ), jumlah kayu pancang yang digunakan sebanyak 8 

batang. 

Faktor produksi yang digunakan selain kayu pancang adalah tali ris ukuran 4 mm. Untuk ukuran satu 

unit petahan 10 m x 10 m, jumlaTi tali ris yang digunakan sebanyak 5 kg. Selain tali ris, faktor produksi 

yang digunakan adaiah tali rafa, yang digunakan untuk mengikat bibit pada tafi ris. Pada masing-masing 

unit petakan dengan ukuran standar, jumlah bentangan tali ris sebanyak 50 buah. 

 

3.1.2. Penanaman 

Bibit yang telah diseleksi diikat pada tali nilon dengan menggunakan tali rafia. Bibit diikat denga 

jarak 20 cm x 20 cm atau 25 cm x 25 cm. Dalam satu tahun kalender, petani dapat mefakukan kegiatan 

penanaman sekitar 5 kali sampai 6 kali. Hal ini dimungkinkan untuk dilakukan oleh petani karena setelah 

panen, petani dapat langsung melakukan kegiatan untuk mas tanam selanjutnya, sebab media tanam dan 

bibit telah tersedia. 
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3.1.3. Pemeliharaan 

Budidaya rumput laut Eucheuma cottoni dapat dikatakan sebagai usaha budidaya yang sebagian besar 

pemeliharaannya diserahkan kepada kondisi alam sekelilingnya. Oleh karena itu kerusakan-kerusakan 

yang terjadi pada sistem budidayarumput laut Eucheuma cottoni, sebagian besar dapat diakibatkan oleh 

kekuatan alam yang tidak terduga. Untuk menjamin keberhasilan usaha budidaya harus dilakukan usaha 

pemeliharaan selama masa pertumbuhannya. Kegiatan 
-
pemeliharaan yang dilakukan oleb petani berupa 

kegiatan pengawasan, yaitu membersihkan kotoran yang menempel pada tanaman rimput laut dengan jalan 

menggoyang-goyar.gkan tali ris. 

Ombak dan arus air membawa zat-zat makanan bagi pertumbuhan rumput laut. Selian itu, ombak juga 

membawa kotoran, endapan lumpur maupun tumbuh-tumbuhan yang menempel pada rumput laut, 

sehingga akan mengganggu proses fotosintesis. Oleh karena itu partikel-partikel ini harus segera 

dibersihkan dari tanaman. Kegiatan ini petani lakukan sewaktu-waktu misalnya pada saat petani pulang 

dari menangkap ikan. Pada awal pertumbuhan, kegiatan ini dilakukan setiap had sampai tanaman berumur 

2 minggu. Setelah itu, kegiatan pengawasan dilakukan 3 kali dalam satu minggu sampai tanaman berumur 

satu bulan. Pada saat tanaman telah berumur satu bufan, kegiatan pemeliharaan dilakukan 2 kali seminggu 

sampai saat panen tiba. 

 

3.1.4. Panen 

Kegiatan panen dilakukan petani setelah tanaman berumur 40-45 hari sejak masa tanam. Panen yang 

dilakukan sebelum standar waktu yang ditetapkan akan mempengaruhi kwalitas rumput laut. Panen 

dilakukan dengan cara melepas tali nilon dan kayu pancang. Kemudian rumput laut dilepaskan dan tali 

pengikatnya dan di angkat dari laut untuk dilakukan penjemuran. Pada saat panen rumput laut, 

pengangkutan dilakukan dengan mengunakan sampan. 

 

3.1.5. Penjemuran 

Tahap selanjutnya setelah panen adalah melakukan pengeringan yaitu dengan jalan menjemur rumput 

laut basah di atas para-para atau bentangan alas plastik. Lama penjemuran berkisar antara 2-3 had atau 

tanaman rumput laut sudah mencapai kering karet yaitu tanaman masih kenyal dan tidak mudah patah. 

Setelah rumput laut kering, rumput laut dibersihkan dengan jalan mengibas-ngibaskan rumput faut 

untuk mengurangi kotoran dan pasir yang melekat. Kemudian rumput laut yang sudah bersih dimasukkan 

ke dalam karung plastik. Karung yang sudah diisi rumput laut lalu diikat dengan jalan menjahit karung 

tersebut dengan benang nilon kemudian rumput !aut sudah siap untuk dijual. 

 

3.2. Pembahasan dan Analisis 

Berikut ini dikemukakan mengenai analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut. 

 

3.2.1. Analisis Faktor Internal dan Eksternal 

Untuk pencapai target dan sasaran penjualan perusahaan sangat ditentukan oleh hambatan agar mampu 

memanfaatkan peluang yang ada, mengantisipasi ancaman yang timbul, dan mendaya gunakan serta 

mengembangkan kekuatan / kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang timbul. 

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal yang sudah dilakukan, maka dapat disusun 

faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi tingkat pemasaran rumput laut (Bucheuma cottoni) 

di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut. Berdasarkan Tabel 1, dibuat tabel Matriks IFAS/EFAS sebagai 

berikut. 
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Matriks IFAS/EFAS 

a. Internal Stretegic Faktor Analysis Summary (IFAS) 

 

Tabel 1. Matriks (IFAS) 

No Faktor-faktor strategis 

Internal 
Bobot Ranting Score Komentar 

               Kekuatan  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Pengalaman 

berusahatani 

 

Pembinaan dari pihak 

pemerintah 

 

Jumlah anggota 

keluarga 

 

Umur petani 

 

 

Pendapatan petani 

0,10 

 

 

0,05 

 

 

0,10 

 

 

0,15 

 

 

0,15 

4 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

0,40 

 

 

0,15 

 

 

0,30 

 

 

0,60 

 

 

0,45 

Banyak menerima ilmu mengenai 

budidaya rumput laut 

 

Penyuluhan dari dinas perikanan 

 

Adanya tenaga kerja 

 

 

Tenaga kerja yang berumur 

potensial 

 

Kesejahteraan yang meningkat 

 Jumlah Score Kekuatan   1,90  

             Kelemahan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Kualitas produk yang 

rendah 

 

Manajemen usaha yang 

buruk 

 

Tingkat pendidikan yang 

masih rendah 

 

Petani tidak 

menanggung resiko 

 

Ketersediaan modal 

yang rendah 

0,15 

 

 

0,05 

 

 

0,10 

 

 

0,05 

 

 

0,10 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

0,15 

 

 

0,15 

 

 

0,20 

 

 

0,15 

 

 

0,20 

Penanganan pasca panen yang 

belum tepat 

 

Masih tradisional 

 

 

Kesulitan menerima inovasi 

 

 

Takut menanggung kerugian yang 

besar 

 

Perlu mendapat bantuan modal 

kerja 

 Jumlah Score 

Kelemahan 

  0,85  

 TOTAL 100,00  2,75  
Analisis faktor internal  =  kekuatan – kelemahan 

 = 1,90 – 0,85 

 = 1,05 (Angka Positif) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

57 
 

b. Eksternal Stretegic Faktor Analysis Summary (EFAS) 

 

Tabel 2. Matriks (EFAS) 

No Faktor-faktor strategis 

Eksternal 
Bobot Ranting Score Komentar 

               Peluang  

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Permintaan rumput laut 

meningkat 

 

Jangka waktu budidaya 

sangat pendek 

 

Harga semakin 

meningkat 

 

 

Ketersediaan 

sumberdaya alam 

0,15 

 

 

0,10 

 

 

 

 

0,15 

 

 

0,15 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

0,60 

 

 

0,20 

 

 

 

 

0,45 

 

 

0,60 

 

Kebutuhan dunia sangat besar 

 

 

Memungkinkan untuk memperoleh 

keuntungan yang cepat 

 

Peningkatan pendapatan petani 

 

Potensi usaha yang menjanjikan 

 Jumlah Score Kekuatan   1,85  

             Ancaman 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Tidak adanya kejelasan 

harga 

 

Belum adanya 

kelembagaan yang 

menangani hasil 

produksi petani 

 

Munculnya tengkulak-

tengkulak 

 

 

Cuaca yang buruk 

0,15 

 

 

0,05 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

0,10 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

0,30 

 

 

0,15 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

0,20 

Perlu adanya informasi dan 

keseragaman harga 

 

Lebih mengoptimalkan peran dinas 

perikanan dan koperasi 

 

 

 

Keterlibatan pemerintah dalam 

penyediaan modal dan 

memasarkan hasil 

 

Menurunkan kualitas dan kuantitas 

hasil panen 

 Jumlah Score 

Kelemahan 

  0,80  

 TOTAL 100,00  2,20  

Analisis faktor internal  =  peluang – ancaman 

 = 1,85 – 0,80 

 = 1,05 (Angka Positif) 

 

Dari hasil analisis tersebut, dapat dilihat posisi komoditi rumput laut pada diagram analisis SWOT 

sebagai berikut. 
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Matriks SWOT 

Dari kedua analisis yang sudah dilakukan, dapat disusun matriks SWOT untuk mengetahui berbagai 

alternative strategy bagi produsen dalam memasarkan rumput laut, sebagai berikut : 

 

Tabel 3. MATRIKS SWOT 

FAKTOR 

INTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR 

EKSTERNAL 

STRENGTHS (S) 

1. Pengalaman berusahatani 

2. Pembinaan dari pihak 

pemerintah 

3. Jumlah anggota keluarga 

4. Umur petani 

5. Pendapatan petani 

WEAKNESS (W) 

1. Kualitas produk yang 

rendah 

2. Manajemen usaha yang 

buruk 

3. Tingkat pendidikan yang 

masih rendah 

4. Petani tidak menanggung 

resiko 

5. Ketersediaan modal yang 

rendah 

OPPORTUNITIES (O) 

1. Permintaan rumput laut 

meningkat 

2. Jangka waktu budidaya 

sangat pendek 

3. Harga semakin meningkat 

4. Ketersediaan sumberdaya 

alam 

STRATEGI (SO) 

a. Pengembangan SDM 

b. Peningkatan peran 

pemerintah 

c. Peningkatan produksi 

STRATEGI (WO) 

a. Pembinaan manajemen 

usaha 

b. Peningkatan kualitas  

THREATHS (T) 

1. Tidak adanya kejelasan 

harga 

2. Belum adanya 

kelembagaan yang 

menangani hasil produksi 

3. Munculnya tengkulak-

tengkulak 

4. Cuaca yang buruk 

STRATEGI (ST) 

a. Peran Dinas Perikanan 

dalam memberikan 

informasi tentang harga 

rumput laut 

b. Pembentukan kelompok 

tani 

 

STRATEGI (WT) 

a. Pembentukan koperasi 

b. Sosialisasi peran 

perbankan dalam 

pemberian modal 

c. Pemberian modal 

Sumber: Data Primer setelah diolah, 2009 

 

Penjelasan dari keempat strategi seperti yang terlihat pada matriks SWOT adalah, sebagai berikut : 

Strategi Kombinasi Kekuatan dan Peluang (SO) 
Strategi SO dapat diterapkan dengan menggunakan segenap kekuatan pemasaran rumput laut untuk 

memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan peran 

pemerintah dan peningkatan produksi. 

Dalam hal ini peningkatan produksi rumput laut jikalau ketersediaan sumber daya alam yang melimpah 

berupa luas pesisir yang ada di kabupaten Takalar yang merupakan sentra produksi rumput laut di Kabupaten 

Takalar. Kemudian banyaknya jumlah anggota keluarga dalam setiap rumah tangga perikanan yang 

berkecimpung dalam usaha rumput laut juga menunjang peluang untuk terjadinya peningkatan produksi 

rumput laut.  

Strategi lain yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan harga rumput laut adalah dengan 

memberikan pelatihan teknis tentang pengelolaan rumput laut, agar produksi dan kualitas dapat ditingkatkan. 

Strategi lain tentang budidaya rumput laut yaitu sektor perikanan yang banyak diminati oleh para petani 

perikanan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam hal pembinaan teknis, kelembagaan 

dan manajemen usaha agar masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada secara efisien.  

 

Strategi Kombinasi Kekuatan dan Ancaman (ST) 
Untuk menerapkan strategi ini adalah tujuan memanfaatkan segenap kekuatan yang dimiliki oleh 

produsen rumput laut agar dapat meningkatkan pemasaran rumput laut yaitu dengan adanya pembentukan 

kelompok tani yang merupakan wadah perkumpulan para petani rumput laut, maka petani menggunakan 
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organisasi ini sebagai tempat untuk membicarakan dan mencari solusi dari segala permasalahan yang 

dihadapi. 

Kemudian adanya peran Dinas Perikanan dalam pemberian informasi harga, yang mana umumnya 

petani tidak mengetahui harga rumput laut yang ada di pasaran selain informasi dari para pedagang 

pengumpul. Sehingga nantinya para petani dapat menjual hasil produksi rumput lautnya sesuai dengan harga 

yang berlaku dipasaran. 

 

Strategi Kombinasi Kelemahan dan Peluang (WO) 
Dalam mengkombinasikan kelemahan dan peluang bertitik tolak pada adanya kelemahan mendasar pada 

pemasaran rumput laut. Kelemahan yang dimaksud antara lain kurangnya pengetahuan dalam mengelola 

usaha berupa pengelolaan modal, sarana produksi maupun hasil produksinya. Strategi yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas dan harga rumput laut adalah pembinaan manajemen usaha, sehingga para petani 

dapat menjalankan usahanya dengan baik tanpa mengalami kendala utamanya dalam hal penyediaan modal 

dan sarana produksi serta perbaikan kualitas produk. 

Dalam hal peningkatan harga rumput laut, maka strategi yang diperlukan adalah peningkatan kualitas 

produk. Dimana para pedagang umumnya membeli rumput laut dari petani dengan harga yang rendah karena 

kualitasnya rendah, misalnya panen terlalu cepat dan tingkat kebersihan yang rendah. Selain faktor itu  maka 

yang menyebabkan rendahnya kualitas rumput laut adalah penanganan pasca panen yang kurang tepat, 

misalnya metode penjemuran yang dilakukan di atas pasir sehingga hasil rumput laut banyak yang 

bercampur dengan pasir, batu dan kerikil. 

 

Strategi Kombinasi Kelemahan dan Ancaman (WT)  
Strategi ini digunakan untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Strategi 

hal ini dilakukan antara lain sosialisasi peran perbankan dimana informasi mengenai penyedia modal untuk 

usaha budidaya rumput laut, para petani membutuhkan informasi mengenai jenis-jenis pembiayaan yang 

dapat diberikan oleh pihak perbankan agar petani tidak mencari sumber pembiayaan lain misalnya para 

rentenir atau tengkulak. 

Kemudian adanya pemberian modal, dimana munculnya para tengkulak yang berkedok sebagai 

pedangang pengumpul dan penyedia modal di Kabupaten Takalar sangat berperan dalam permainan harga 

rumput laut di tingkat petani. Dan para petani tidak mampu untuk mencari pedagang lain yang menawarkan 

harga yang kompetitif karena mereka sudah terikat kesepakatan dengan tengkulak tersebut yang memberikan 

modal dan sarana produksi. 

Lalu adanya pembentukan koperasi, seperti halnya kelompok tani, para petani membutuhkan lembaga 

koperasi yang mampu menyediakan modal, sarana produksi dan dapat membeli hasil produksi rumput laut. 

Dengan adanya koperasi, maka para petani dapat meningkatkan pendapatannya dengan memproleh harga 

yang kompetitif tanpa melalui saluran pemasaran yang terlalu panjang.  

 

4.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Berdasarkan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman), maka dibutuhkan strategi dalam meningkatkan harga laut di tingkat petani yaitu : dengan 

meningkatkan kualitas rumput laut melalui pembinaan manajemen usaha dan pengembangan sumberdaya 

manusia. 2) Faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya harga rumput laut di tingkat petani adalah 

rendahnya kualitas produk rumput laut yang dimiliki oleh petani, tidak adanya informasi harga tentang 

rumput laut, keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani, dan adanya para rentenir yang mau mengambil 

keuntungan dari para petani. 

 Implikasi dari penelitian adalah: 1) Perlu adanya peran dari Dinas Perikanan dalam memberikan 

penyuluhan kepada para petani rumput laut dengan membentuk lembaga koperasi atau kelompok tani yang 

mampu mewadahi para petani dalam pembudidayaan rumput laut dan menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapi para petani tentang pembudidayaan rumput laut. 2) Perlunya diberikan pinjaman modal kerja 

kepada petani rumput laut melalui lembaga koperasi atau program Bank di desa-desa sehingga petani dapat 

meningkatkan produksi rumput laut dan menambah luas lahan. 

 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 

Penelitian ini dilaksanakan dengan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini tim 

peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 1)  Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang 

telah memberikan kesempatan kapada tim peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. 2) I-MHERE sebagai 
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funding sponsor yang telah mendukung segala keperluan selama penelitian berlangsung. 3) Semua pihak 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi produksi yang dilakukan petani cassava.  

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung, yang meliputi 4 sentra produksi cassava yaitu Kabupaten 

Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Utara. 

Lokasi di pilih secara senghaja (purposive ) dan sampel diambil secara bertahap (multistage random 

sampling) . Responden dalam penelitian ini sebesar 210  orang petani yang mengusahakan cassava secara 

monokultur. Metode yang digunakan adalah metode survei. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini : faktor- 

faktor yang mempengaruhi produksi usahatani cassava  di tujukkan oleh R
2 

sebesar 0,796 artinya variasi 

produksi usahatani cassava di provinsi Lampung Lampung mampu dijelaskan oleh variabel luas lahan, 

jumlah bibit, pupuk Urea, pupuk SP-18, obat-obatan, dan tenaga kerja dengan tingkat kepercayaan sebesar 

79.60%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh, F-hitung sebesar 37.625 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Artinya, secara 

bersama-sama, produksi usahatani cassava di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh variabel luas lahan, jumlah 

bibit, pupuk urea, pupuk SP-18, obat-obatan, dan tenaga kerja pada tingkat kepercayaan 99,99%.  Selain 

nelakukan uji secara bersama- sama (uji F), penelitian ini juga melakukan uji tunggal (uji – t ) . Hasil uji-t 

yang di peroleh faktor yang berpengaruh positif sangat nyata  terhadap adalah luas lahan dan penggunaan 

tenaga kerja,  sedangkan faktor produksi produks yang berpengaruh nyata positif adalah pupuk SP-18 dan 

pestisida. Faktor jumlah bibit dan pupuk urea tidak dapat di buktikan mempengaruhi produksi  cassava di 

Provinsi Lampung. 

 

Kata Kunci: efisiensi produksi, usahatani, cassava 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengembangan agribisnis tanaman pangan diarahkan pada pengembangan struktur produksi komoditas 

pangan yang lebih beragam melalui program diversifikasi pangan, setelah berhasil dalam berswasembada 

beras. Program diversifikasi ini dimaksudkan  pula untuk meningkatkan pendapatan petani dan menambah 

kesempatan kerja di pedesaan (Sastraatmadja, 2005).  

Pangsa produksi cassava Provinsi Lampung di dalam produksi cassava nasional pada tahun 2011 

sebesar 27 %, atau sebesar 7,7 juta ton dan dengan . produktivitas 24,21 ton/ha. Tingkat produksi dan 

produktivitas cassava tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur yang yang selama ini berada 

pada urutan pertama ke peringkat kedua  memiliki tingkat produksi sebesar  5,3 juta ton dan produktivitas 

10,7 ton/ha (Dinas pertanian Propinsi Lampung, 2009). Hal ini berarti bahwa Provinsi Lampung telah 

menggeser posisi Jawa Timur yang selama ini  berada di urutan pertama.  Seiring berjalannya  waktu, 

cassava bukan hanya digunakan sebagai bahan makanan untuk konsumsi rumah tangga dan bahan baku 

tapioka, melainkan untuk bahan baku industri energi (biofuel,),  sebagai pengganti sumber energi bahan 

bakar minyak.  Produk utama yang dihasilkan  oleh  industri-industri  bioenergi  ini  antara lain adalah 

bioetanol atau biofuel yang bahan bakunya berasal dari cassava . 

Selama periode 1998-2009, luas panen, produksi, dan produktivitas cassava rata-rata meningkat, 

masing-masing,  sebesar 6,18%, 13,75% dan 7,72% per tahun. Hal ini juga berarti bahwa peningkatan 

produksi cassava sebesar 13,75% per tahun tersebut disebabkan oleh peningkatan luas areal panen sebesar 

6,18% dan peningkatan produktivitas sebesar 7,72% per tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa upaya 

peningkatan produktivitas cassava lebih besar dibandingkan dengan upaya peningkatan areal panen.  Akan 

tetapi, tingkat produkitivitas cassava pada tahun 2009 yakni 23,95 ton/ha masih lebih rendah  dibandingkan 

dengan produktivitas potensialnya sebesar 40 ton/ha (BPTP, Lampung, 2008).  

   

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah penggunaan faktor- faktor produksi dalam usahatani cassava di Provinsi lampung telah efisien? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tingkat efisiensi produksi yang di lakukan petani cassava. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Dengan pencapaian efisiensi teknis dan ekonomis secara efisien, petani produsen dapat memperbaiki 

budidaya dan menajamen usahatani cassava secara efektif dan efisien. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Usahatani Cassava 

Usahatani Cassava merupakan kegiatan produksi komoditi cassava yang mengkombinasikan unsur 

lahan, bibit, pupuk urea, pupuk SP36, pupuk  NPK, pupuk kandang, pestisida, dan tenaga kerja. Keberhasilan 

usahatani dapat diketahui melalui besarnya pendapatan yang diperoleh petani sebagai dampak dari usaha 

mengkombinasikan faktor- faktor produksi. 

 

2.1.1. Budidaya dan Teknik Budidaya Cassava 

Cassava merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat, yang sebagian besar hasilnya 

saat ini banyak digunakankan untuk bahan pangan, bahan baku industri tapioka, dan pakan ternak. Seiring 

dengan  berkembangnya industri bioethanol yang berbahan baku cassava, maka kebutuhan akan kebutuhan 

produksi itu semakin meningkat.  

Tanaman cassava tergolong tanaman daerah tropis. Penanamannya berada pada ketinggian 10 → 700 m  

dpl.  Sentra penanaman cassava meliputi di  propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung 

dengan luas area mencapai ratusan ribu hektar. Namun produktivitas tanaman tersebut, masih rendah  ± 15 

ton/ha,(BPS,2010),  Hasil itu jauh dibawah potensi hasil beberapa varietas unggul yang mencapai diatas 30 

ton/ha. Oleh karena itu untuk meningkatkan produksinya peluang  masih terbuka, baik melalui intensifikasi  

maupun ekstensifikasi.  

 

2.1.2. Pola Bertanam Cassava (Cropping System) 

Di Indonesia, pola bertanam yang umum di praktikan, antaralain adalah penanamam berurutan 

(sequestial planting), tumpangsari (inter cropping), tanaman campuran (mixed cropping), tanaman secara 

tunggal  (monokultur). Pola tanam cassava yang biasa dilakukan adalah pola tanam Tumpang Sari dan pola 

tanam Monokultur. Adapun pola tanam Tumpang Sari merupakan pola penanaman dua jenis atau lebih 

komoditi dalam barisan berselang seling pada waktu yang bersamaan dan dalam bidang taenah yang 

sama,seperti antara cassava dengan kacang tanah.  Adapun pola Monokultur adalah pola tanam satu jenis 

komoditi (tunggal) dalam baris dalam waktu tertentu.  

Di Provinsi Lampung sebagian besar usahatani cassava dengan pola Monokultur karena budidaya ini di 

peruntukkan bagi  bahan baku  industri tepung Tapioka, pakan ternak dan biofuel, sehingga varitas yang 

ditanam adalah varitas yang mempunyai kadar pati tinggi.  

  

2.1.3.Teori Produksi, Efisiensi 

a. Teori produksi dan Skala usaha (Return To Scale ) 

Produksi merupakan suatu proses perubahan faktor produksi (input) menjadi barang (output). Hubungan 

antara faktor produksi dengan hasil produksi merupakan hubungan fungsional yang disebut dengan fungsi 

produksi.  Fungsi produksi merupakan hubungan fisik atau teknis antara jumlah seluruh faktor produksi yang 

digunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhitungkan harga produksi 

yang dihasilkan (Debertin, 1986).  Secara matematis, fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut : 

1) Y =  f(X1, X2, X3,,Xn) ...........( 1 ) 

Keterangan : 

Y  =  jumlah produk yang dihasilkan. 

Xn =  faktor produksi ke-n yang digunakan. 

f  =    fungsi produksi yangmenunjukan hubungan dari perubahan input menjadi output. 

 Menurut Soekartawi (2002), Elastisitas produksi adalah perubahan relatif dari produk yang dihasilkan 

yang disebabkan oleh perubahan relatif penggunaan faktor produksi. Mengukur tingkat respon suatu fungsi 

produksi terhadap perubahan penggunaan input disebut juga konsep, berdasarkan The Law of Diminishing 

Return (Keynes, 1886). Secara matematis, elastisitas produksi (EP) dapat dituliskan sebagai berikut:     
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Ep = dy/y     …...........................( 2) 

              dx/x 

     Ep  =  dy .  x        Ep   =  PM 

                dx    y                    PR 

Keterangan: 

PM =  produk marjinal. 

PR =  produk rata-rata. 

y  = jumlah output yang dihasilkan. 

x  =  jumlah input yang  digunakan. 

b.   Konsep Efisiensi 

Penggunaan faktor-faktor produksi yang efisien merupakan hal yang mutlak ada dalam proses produksi 

karena keuntungan maksimumnya  hanya akan tercapai dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi 

secara efisien. Menurut Orazem dan  Doll (1984), efisiensi produksi tercapai apabila nilai produk 

marjinalnya sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan. Selanjutnya dikatakan bahwa efisiensi 

ekonomi akan tercapai apabila usaha pertanian tersebut mencapai efisiensi teknis, sekaligus efisiensi harga. 

Efisien produksi sangat ditentukan oleh teknologi, luas areal, status kepemilikan lahan, dan tenaga kerja. 

Petani produsen cassava di Provinsi  Lampung sebagian melakukan pola tanam monokultur. Dengan cara 

demikian,  diharapkan petani cassava lebih fokus sehingga hasilnya  akan dapat  lebih maksimal, dalam 

melakukan usahatani cassava yang pada akhirnya bermuara kepada ekonomi rumah tangga petani cassava. 

Menurut Tekken dan Asnawi (1986) dalam Susanto (2007), untuk mengetahui tingkat efisiensi 

diperlukan dua syarat sebagai berikut. 

(1)   Syarat keharusan, yang  ditunjukan oleh   tingkat  efisiensi   teknis   yang  terlihat   dari fungsi  

produksi  yang  tercapai  pada  saat  berasda  di  daerah  rasional   (0 < Ep > 1). 

(2) Syarat kecukupan, yang ditandai oleh keuntungan maksimum, tercapai  apabila nilai produk marginal 

(NPM) terhadap faktor produksi yang digunakan sama dengan harga faktor produksi atau biaya 

korbanan marjinalnya. 

 Menurut Soekartawi (1990), pengukuran efisiensi dengan  menggunakan model fungsi Cobb-Douglas 

adalah sebagai berikut: 

     𝑌 =  𝐴𝑋𝑖 𝑏𝑖 …………………….....(3) 

    PM =
∂y

∂Xi
  

=  𝑏𝑖 𝐴𝑋𝑖 𝑏 − 1  

=  𝑏𝑖  
𝑌

𝑋𝑖
  

 NPM = PM.Py,  maka  𝑁𝑃𝑀 = 𝑏𝑖 
𝑌

𝑋𝑖
x Py 

 

Usaha tani yang dilakukan efisien jika: 

 

bi .  Y .  Py  = 1 Atau NPM = Px   

XiPxi 

 

Atau   

NPM = 1……............................. (4) 

  Px 

 

Keterangan: 

bi    = koefisien regresi ke- i 

Y   =  produksi yang dihasilkan 

Py    = harga jual produksi 

Xi   = faktor produksi ke-i 

Px       = harga faktor produksi 

NPM = nilai produk marjinal 

 

2.2. Kerangka Fikir 

Lampung merupakan sentra produksi cassava terbesar di Indonesia produksinya  mencapai 7,7 juta ton 

pada tahun 2008 telah menggeser Jatim menjadi peringkat kedua yaitu sebesat 3,5 juta ton. Peringkat ini ini 

dukung oleh indikator – indikator tehnis dan non tehnis, antara lain dari aspek tehnis  area penanaman 
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cassava berasda di delaapan kabupaten dan kodya sebesar 318.019 ha artinya tanaman ini sangat potensial 

untuk menunjang pangan yang melengkapi padi dan jagung. Dari aspek non  tehnis/ekonomis sekitar 240 

ribu KK petani atau 1,2 juta penduduk miskin menggantungkan hidupnya dari Cassava. Oleh karena itu 

usahatani cassava perlu mendapatkan perhatian pemda Lampung karena usahatani cassava mampu 

memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk yang mencapai 620 ribu ton/tahu dengan nilai pendapatan pada 

kisaran Rp 2,5 juta – Rp 4,5 juta per ha /tahun (koperindag Provinsi   Lampung, 2009). 

Menurut Soekartawi (1990) Usahatani merupakan suatu proses kegiatan produksi, yaitu dengan 

memasukkan faktor alam dengan faktor produksi lain untuk menghasilkan output pertanian (barang atau 

jasa) dari suatu kegiatan.  Proses produksi dapat pula dikatakan sebagai cara, metode, teknik, pelaksanaan 

produksi dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia.  Produksi terjadi hanya apabila 

sejumlah unsur-unsur produksi telah dikombinasikan.  Penggunaan faktor-faktor produksi  yang efisien 

merupakan hal yang mutlak ada dalam proses produksi untuk keberhasilan produksi karena keuntungan 

maksimum hanya akan tercapai dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi  secara efisien dan 

mencapai hasil yang maksimal. 

Menurut Orazem.F & Doll.J (1984) efisiensi dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu (1) efisiensi 

teknis, (2) efisiensi harga atau alokatif, dan (3) efisiensi ekonomi.  Suatu  penggunaan faktor produksi dapat 

dikatakan efisien secara teknis apabila faktor produksi yang dipakai menghasilkan produk yang maksimal, 

pada saat PR mencapai maksimum atau pada saat elastisitas produksi (Ep) besarnya adalah 1. Dikatakan 

efisiensi harga apabila nilai produk marjinalnya sama dengan faktor produksi yang bersangkutan dan 

dikatakan efisiensi ekonomi apabila usaha pertanian tersebut mencapai efisiensi teknis sekaligus mencapai 

efisiensi harga. Efisien produksi sangat di tentukan oleh teknologi, luas area, status kepemikkan lahan, dan 

sdm. Lampung sebagian besar melakukan pola taanam monokultur karena diharapkan petani akan lebih 

terfokus dalam melakukan usaha sehingga akan mencapai efisiensi. Keadaan ini  akan mencerminkan pola 

produksi cassava menunjukkan bahwa selama periode 1998-2009, luas panen, produksi dan  produktivitas 

cassava rata-rata meningkat masing-masing sebesar 6,18%, 13,75% dan  7,72% per tahun.   Hal ini juga 

berarti bahwa peningkatan produksi cassava sebesar 13,75% per tahun tersebut disebabkan oleh peningkatan 

luas areal panen sebesar 6,18% dan peningkatan produktivitas sebesar 7,72% per tahun. 

Ada beberaspa indikator  yang mempengaruhi produksi  yaitu, pola tanam, pola kepemilikkan lahan dan 

luas area yang ditanami, dan diharapkan menghasilkan produktivitas yang tinggi, namun kenyataan yang 

terjadi selaama ini produktivitas cassava Lampung masih tergolong rendah (24,20 ton/ha sedangkan di Jawa 

Barat mencapai 35 ton/ha) disebabkan alokasi factor-faktor produksi belum   optimal , hal ini  dilihat dari sisi 

produsen/ petani  yaitu mutu rendah, keterbatasan penguasan teknologi produksi, terjadinya ketimpangan  

semua ini petani menjadi miskin,sehingga lemahnya insentif harga yang diterima petani akibat dari posisi 

tawar terhadap pabrik rendah. 

Fungsi produksi merupakan hubungan fisik atau teknis antara jumlah seluruh faktor produksi yang 

digunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan persatuan waktu, tanpa memperhitungkan harga produksi 

yang dihasilkan, perubahan relatif dari produk yang dihasilkan yang disebabkan oleh perubahan relatif faktor 

produksi yang digunakan disebut elastisitas produksi. Elastisitas produksi juga mengukur tingkat respon 

suatu fungsi produksi terhadap perubahan penggunaan input. (Teken dan Asnawi, 1986 dalam Susanto, 

2007).  Berdasarkan hubungan antara PT, PM, PR, dan alastisitas produksi (Ep) dapat ditentukan batas 

daerah produksi. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Lampung. Ada empat kabupaten  yang menjadi sentra produksi 

cassava di Provinsi Lampung.  Keempat lokasi penelitiaan ini di tentukan secara purposive (dilakukan secara 

sengaja. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 sampai sengan april 2011) dengan 

pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan Kabupaten  sentra produksi Cassava di  Provinsi Lampung.  

 

3.2.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei, yaitu suatu cara penelitian untuk memperoleh fakta 

dan keterangan tentang sesuatu yang ingin diteliti. Pengamatan  dilakukan dengan cara langsung ke lokasi 

penelitian serta melakukan wawancara dan membagikan angket (questioner) kepada petani produsen, 

lembaga pemasaran, pihak pabrikan, sebagai sampel penelitian yang mewakili dari seluruh populasi.  
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3.3. Teknik Pengambilan Sampel Dan Pengumpulan Data  

3.3.1. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dengan metode  wawancara kepada dengan Key informan dan pengamatan langsung kepada objek 

penelitian atau sampel dilokasi penelitian. Wawancara langsung dengan responden dilakukan oleh peneliti 

dengan angket  yang telah disiapkan sehubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder di peroleh 

dari lembaga- lembaga terkait serta literatur literatur yang relevan dengan penelitian ini.   

 

3.3.2. Metode Analisis  

1.    Analisis Efisiensi Produksi Usaha Tani Cassava 

a.    Pendugaan fungsi produksi usaha tani Cassava : 

      Y = boX1
b1

X2
b2

X3
b3

X4
b4

X5
b5

X6
b6

X7
b7

X8 
b8

 e
u
……………… (5) 

b. Metode estimasi yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Untuk memudahkan analisis, 

maka fungsi produksi ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma linier sebagai berikut.    

       Ln Y =  lnbo + b1 lnX1 + b2 lnX2 + b3 lnX3 + ... + b8 lnX8 + u ……..(6) 

Keterangan : 

bo = Intersep 

bi = Koefisien regresi penduga variabel ke-i  

Y = Produksi yang dihasilkan 

X1 = luas lahan (ha) 

X2  = jumlah bibit (stek) 

X3  = Pupuk Urea (kg) 

X4 = Pupuk SP_ 18 

X5 = Obat- obatan  ( lt ) 

X6 =  Tenaga Kerja  (HOK) 

e = 2.7182 (bilangan natural) 

u = unsur sisa 

 

Untuk melihat apakah penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani cassava telah efisien atau 

belum digunakan analisis efisiensi produksi. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk mengetahui tingkat 

efisiensi, kedua syarat itu sebagai berikut. 

1) Syarat keharusan, yang ditunjukan oleh  tingkat efisiensi teknis yang dapat terlihat     dari fungsi 

produksi yang tercapai pada saat berada di daerah rasional  (0< Ep > 1). 

2) Syarat kecukupan,yang  ditandai oleh keuntungan maksimum, tercapai apabila nilai produk marginal 

(NPM) terhadap faktor produksi yang digunakan sama  dengan harga faktor produksi atau biaya 

korbanan marjinalnya (BKMxi atau Pxi). 

Return of scale  perlu diketahui untuk mengetahui apakah kegiatan dari suatu usaha tani yang diteliti 

mengikuti kaidah increasing, constan, dan decreasing.  

Kaidah pengambilan keputusan, dilakukan dengan kreteria berikut.  

Jika  t-hitung > t-tabel, Ho ditolak; artinya proses produksi usaha tani cassava berada pada skala usaha yang 

menaik atau menurun, sedangkan jika 

 t-hitung ≤ t-tabel, maka Ho diterima berarti proses produksi usaha tani cassava berada pada skala usaha 

yang konstan. 

Untuk mengetahui apakah syarat kecukupan telah terpenuhi atau belum, dapat diketahui dengan melihat 

apakah nisbah antara nilai produk marjinal dari faktor produksi yang digunakan sama dengan harga faktor 

produksi tersebut. 

Y = BboX1
b1

X2
b2

...........Xn
bn

e
u
…………………(7) 

PM       = ∂y 

                ∂Xi 

   = b1 boX1
b1-1 

X2
b2

 ...........Xn
bn

    

PM      = bi  Y 

                     Xi 

NPM    = PM .  Py,  maka   

NPM = bi Y  .  Py ……………….(25)                               Xi                                    
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Usaha tani cassava yang dilakukan efisien jika, 

bi .  Y .  Py  = 1;        Atau 

Xi. Pxi   

NPM = Pxi;               Atau  

NPM = 1 

      Pxi                                            

Keterangan: 

NPM = nilai produk marjinal dari faktor produksi 

bi       = koefisien regresi ke- i   

Y       = produksi yang dihasilkan  

Xi      = faktor produksi ke-i  

Py      = harga cassava 

Px      = harga faktor produksi 

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut. 

Ho : NPM = 1 …………...….(8) 

                Px 

H1 : NPM ≠ 1 ………...…….(9) 

           Apabila nilai produk marjinal (NPM) lebih besar dari harga faktor produksi, maka penggunaan faktor 

produksi harus ditambah.  Penggunaan faktor produksi harus dikurangi apabila nilai produk marjinal lebih 

kecil dari harga faktor produksi. Jika  nilai produk marjinal sama dengan harga faktor produksi maka 

penggunaan faktor produksi telah efisien secara ekonomi, dan menghasilkan keuntungan maksimum. 

Untuk mengambil keputusan kriteria yang diajukan sebagai berikut. 

 Ho diterima maka proses produksi usaha tani cassava di daerah penelitian secara ekonomis telah 

efisien. Sebaliknya jika Ho ditolak maka proses produksi usaha tani cassava di daerah penelitian tidak 

efisien secara ekonomis. 

 Rumus statistik yang diajukan untuk uji hipotesis tersebut sebagai berikut. 

Keterangan:  

k  = NPM/Px 

var (k)   = (k/bi)2 . var (bi) 

 Jika  t-hitung lebih besar dari t-tabel, nilai k adalah tidak berbeda dengan satu,  dengan demikian 

alokasi masukan produksi telah efisien. 

Untuk melihat apakah penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani telah efisien atau belum 

efisien, digunakan analisis efisiensi produksi.  

adapun  dua syarat yang harus dipenuhi untuk mengetahui tingkat efisiensi produksi, kedua syarat itu 

sebagai berikut.  

a. Syarat keharusan, yang di tunjukan oleh  tingkat efisiensi teknis yang dapat terlihat dari fungsi produksi 

yang tercapai pada saat berada di daerah rasional (0 < Ep > 1). 

b. Syarat kecukupan, yang ditandai oleh keuntungan maksimum, yakni  nilai produk marginal (NPM) dari  

faktor produksi yang digunakan sama dengan harga faktor produksi atau biaya korbanan marjinalnya 

(BKMxi atau Pxi) Dengan optimalisasi input – input yang di gunakan dalam produksi dengan 

menggunakan kriteria sebagai berikut. 

1) 
PxiXi

PyYbi

.

..
>1 ; artinya, penggunaan faktor produksi xi belum efisien secara ekonomis. Agar 

keuntungan maksimum tercapai, maka penggunaan faktor produksi xi perlu ditambah, sehingga 

nilai produk marjinal (NPMxi) sama dengan harga faktor produksi ke-i (Pxi). 

2).  PxiXi

PyYbi

.

..

=1 ; artinya, nilai produk marjinal (NPMxi) sama dengan harga faktor produksi ke-i (Pxi), 

dengan demikian   penggunaan faktor produksi xi telah efisien secara ekonomis. 

 3.)  P x iXi

PyYbi

.

..

<1 ; artinya, penggunaan faktor produksi xi belum efisien secara ekonomis. Agar 

keuntungan maksimum tercapai, maka   penggunaan faktor produksi xi perlu dikurangi, sehingga nilai  

produk marjinal (NPMxi) sama dengan harga faktor produksi  ke-i (Pxi). 
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3.2.  Pengujian Hipotesis   

3.2.1.  Uji Hipotesis kesatu  

Pengujian pengaruh faktor-faktor produksi secara serempak terhadap hasil produksi cassava 

menggunakan uji F dengan hipotesis sebagai berikut  

H0 : Diduga  proses produksi cassava yang di lakukan petani dan tapioka yang di lakukan pabrik belum 

efisien  

H1 : Diduga  proses produksi cassava yang di lakukan petani dan  tapioka yang di lakukan pabrik sudah 

Efisien  

Penghitungan nilai F (F-Hitung) dilakukan dengan persamaanrumus berikut : 

F – hitung  = )52....(

)(

)1(

kn
JKS

k
JKR





  
Keterangan : 

JKR = jumlah kuadrat regresi; 

JKS = jumlah kuadrat sisa 

k = jumlah peubah/ variabel 

n = jumlah pengamatan 

Kriteria pengambilan keputusan: 

(1)  Jika F-hitung > F-Tabel, maka tolak H0 yang berarti faktor-faktor produksi (perubah bebas) yang ada 

dalam model, secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi cassava. 

(2)  Jika F-hitung ≤ F-Tabel, maka Ho terima, yang berarti faktor-faktor produksi  (peubah bebas) yang ada 

dalam model, secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi cassava. 

Untuk melihat pengaruh faktor produksi (perubah bebas) secara tunggal terhadap produksi cassava 

digunakan uji-t, dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : bi  = 0 

H1 : bi  ≠ 0 

Perhitungan nilai t-hitung dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

t-hitung  =  )53....(..........
Sbi

bi

 
Keterangan : 

bi  = koefisien regresi ke-i 

Sbi = kesalahan baku parameter regresi ke-i 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Jika t-hitung > t-tabel, maka tolak H0, yang berarti faktor produksi cassava. secara tunggal berpengaruh 

terhadap produksi cassava. 

Jika t-hitung ≤ t-tabel, H0 terima,  yang berarti faktor produksi secara tunggal tidak berpengaruh terhadap 

produksi cassava. 

 

3.2.2. Analisis Efisiensi produksi 

Untuk menentukan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani  telah efisien atau belum 

digunakan analisis efisiensi produksi. Ada  dua syarat yang harus dipenuhi untuk mengetahui tingkat 

efisiensi tersebut. Kedua syarat yang dimaksud sebagai berikut.  

1) Syarat keharusan, yang ditunjukan oleh tingkat efisiensi teknis yang terlihat dari capaian fungsi produksi 

yang tercapai pada saat berada di daerah rasional (0 < Ep > 1). 

2) Syarat kecukupan, yang ditandai oleh capaian keuntungan maksimum. Syarat itu tercapai apabila nilai 

produk marginal (NPM) terhadap faktor produksi yang digunakan sama dengan harga faktor produksi 

atau biaya korbanan marjinalnya (BKMxi atau Pxi).  Berlandaskan pada penggunaan optimalisasi input – 

input yang di gunakan dalam produksi dengan kriteria sebagai berikut. 

a. 
PxiXi

PyYbi

.

..
:  

Artinya penggunaan faktor produksi( xi) belum efisien secara ekonomis. Agar keuntungan maksimum 

tercapai maka penggunaan faktor produksi( xi) perlu ditambah, sehingga nilai produk marjinal 

(NPMxi) sama dengan harga faktor produksi ke-i (Pxi). 

b. 
PxiXi

PyYbi

.

..
=1 :   
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artinya penggunaan faktor produksi (xi) telah efisien secara ekonomis. Nilai produk marjinal (NPMxi) 

sama dengan harga   faktor produksi ke-i (Pxi). 

c. 
PxiXi

PyYbi

.

..
<1 :  

artinya penggunaan faktor produksi (xi) belum efisien secara ekonomis. Agar keuntungan maksimum 

tercapai maka penggunaan faktor produksi xi perlu dikurangi, sehingga nilai produk marjinal (NPMxi) 

sama dengan harga faktor produksi  ke-i (Pxi). 

 Return of scale  perlu diketahui untuk menentukan apakah apakah kegiatan usahatani  yang diteliti telah 

mengikuti kaidah increasing, constan, dan decreasing. 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho : ∑ bi = 1  

H1 : ∑ bi ≠ 1 

 Rumus yang digunakan untuk menguji hal itu adalah sebagai berikut.: 

)54.........(..........

1
1

Sx

bi

hitungt

n

i






  

)55......(..........
1

2

kn

ei

Sx

n

i







 
Keterangan: 




n

i

ei
1

2
 = jumlah kuadrat sisa 

n  = jumlah pengamatan 

k  = jumlah koefisien regresi 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria berikut ini: 

Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak. 

Jika t-hitung ≤ t-tabel, maka Ho, diterima. 

Jika  t-hitung > t-tabel, maka Ho, ditolak berarti proses produksi usaha tani  berada pada skala usaha 

yang menaik atau menurun, sebaliknya jika t-hitung ≤ t-tabel, maka Ho diterima berarti proses produksi 

usaha tani  berada pada skala usaha yang konstan 

Penghitungan nilai F (F-Hitung) dilakukan dengan persamaan berikut: 

F – hitung  =  )56........(

)(

)1(

kn
JKS

k
JKR





 

 

Keterangan : 

JKR = jumlah kuadrat regresi 

JKS = jumlah kuadrat sisa 

k = jumlah peubah 

n = jumlah pengamatan 

Pengambilan keputusan : 

(1)  Jika F-hitung > F-Tabel, maka tolak H0 yang berarti faktor-faktor produksi (peubah bebas) yang ada 

dalam model, secara bersama-sama, berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi cassava. 

(2)  Jika F-hitung ≤ F-Tabel, maka terima Ho yang berarti faktor-faktor produksi  (peubah bebas) yang ada 

dalam model, secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi cassava. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Karakteristik Petani Produsen Cassava 

4.1.1.Usia dan Tingkat pendidikan Petani  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil rata-rata usia petani sampel cassava 

sebesar 44 tahun dengan kisaran usia antara 15 sampai 65 tahun. Mereka merupakan penduduk produktif.  

Menurut Kasto dan Sembiring dalam Mantra (2004), sebaran petani cassava berdasarkan usia produktif 

secara ekonomi dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu, kelompok usia 0 - 14 tahun yang tergolong  
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kelompok usia belum produktif, kelompok; usia 15 - 64 tahun merupakan kelompok usia produktif, dan 

kelompok usia di atas 65 tahun yang dikelompokan pada usia tidak produktif.   

2. Jumlah Tanggungan Rumah Tangga Petani 

Jumlah tanggungan rumah tangga merupakan jumlah seluruh orang yang berada dalam satu rumah yang 

menjadi tanggungan kepala rumah tangga. Sebaran petani cassava menurut jumlah tanggungan rumah tangga 

di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Sebaran petani sampel Cassava berdasarkan jumlah tanggungan rumah tangga di Provinsi     

Lampung, 2010 

Jumlah 

tanggungan 

RT (orang) 

Lampung 

Tengah 

(orang) 

Tulang 

Bawang 

(orang) 

Lampung 

Timur 

(orang) 

Lampung 

Utara 

(orang) 

Provinsi 

lampung 

(orang) 

0-1 

2-3 

4-5 

6-7 

(0)    0* 

(39) 65* 

(21) 35* 

(0)   0* 

(3)    6* 

(38) 76* 

(7) 14* 

(2)   4* 

(0) 0* 

(25) 50* 

(25) 50* 

(0)   0* 

(1)    2* 

(37)  82* 

(8)  11* 

(8)    4* 

(4)    2* 

(139)  66* 

(61)  29* 

(6)     3* 

Jumlah 60 50 60 50 210 
* : angka menunjukkan presentase (%)  

Sumber : Data primer, 2010 

 

Berdasarkan Tabel 21 di atas, tampak bahwa sebagian besar petani sampel di Provinsi Lampung telah 

memasuki usia kerja dan hal ini merupakan gambaran petani dan keluarganya terlibat, baik langsung maupun 

tidak langsung dalam kegiatan ekonomi keluarga.  Anggota keluarga yang masih menjadi tanggung jawab 

penuh kepala keluarga berjumlah( 2- 3) orang sebesar 66.19 %, yang lebih besar dari tanggungan( 0 - 1) 

orang sebesar 1,90 %. Hal ini berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan keluarga petani karena setiap 

kepala keluarga menanggung 2-3 orang yang tidak berpenghasilan, tentunya akan mengurangi besarnya 

penghasilan kepala keluarga sehingga semakin jauh mencapai kesejahteraan yang diharapkan.  

 

4.2.   Keragaman Usahatani  Cassava 

4.2.1. Kepemilikan Lahan 

 Luas lahan garapan yang dimiliki oleh petani cassava rata-rata 7,6-10 ha dengan sebaran seperti dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Sebaran petani sampel Cassava berdasarkan luas kepemilikan lahan usaha tani per kabupaten di  

    Provinsi Lampung. Tahun 2010 

Luas 

lahan (ha) 

Jumlah petani (orang) Persentase 

LTG TB LTM LU LPG LTG TB LTM LU LPG 

< 2 48 46 59 42 195 96 92 98 93 93 

2,1 – 5,0 2 4 1 3 10 4 8 2 7 5 

5,1 –7,5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 2 

7,6 – 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 50 50 60 50 210 100 100 100 100 100 
Sumber : Data primer, 2010 

  

Berdasarkan Tabel 22 di atas terlihat bahwa sebagian besar petani memiliki lahan usahatani cassava di 

keempat kabupaten sampel adalah 0-1.90 ha (92,85%), artinya, petani kita termasuk dalam kelas petani 

gurem karena hanya mempunyai rata–rata mempunyai luas garapan kurang dari 2 ha (standar tranmigrasi 

petani harus memiliki lahan 2 ha,1973). Selain itu, masih sedikit petani cassava yang memiliki lahan dengan 

status milik sendiri.  

 

4.2.2. Pola Tanam   

Pada  keempat lokasi penelitian pada umumnya cassava ditanam secara monokultur.  Pola tanam yang 

dianjurkan oleh BPPLampung,2010, adalah penanaman cassava untuk lahan kering. Penanamn  dilakukan 

pada awal musim hujan (bulan Oktober) dan dipanen pada bulan Juni-Juli. Sedangkan untuk sawah 

dilakukan setelah masa tanam padi selesai, yaitu sekitar bulan Februari.  Secara umum, pola tanam cassava 
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yang dilakukan oleh responden petani cassava di lokasi penelitian yaitu 4 kabupaten selama 1 tahun adalah 

monokultur yang  sama.  Pola tanam tersebut sebagai berikut: 

 Pada lahan kering petani menanam cassava dari bulan Januari- April dan dipanen pada bulan Oktober 

sampai Desember. 

 Pada lahan sawah petani menanam cassava pada bulan Juli yaitu setelah masa tanam padi selesai dan 

dipanen pada bulan Desember. 

Deskripsi pola tanam di empat daerah kabupaten sampel dan pola tanam yang dianjurkan untuk petani 

cassava dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Pola Tanam Petani Responden dan  Pola tanam yang dianjurkan 

Pola tanam pada lahan kering                  Pola tanam pada lahan kering                          

  

 

 

 

Jan                   Okt-Des               Okt         Jun-Jul Agst       Sep 

 

 

 

 

 

Jan    Jun   Jul    Des                       Okt   Feb       Mar    Sep 

Gambar 1. Pola tanam cassava di Provinsi Lampung, 2010 

 

Pola tanam cassava ilustrasi pada gambar 26. Pola tanam monokultur dengan usia  tanam antara 10 

bulan-12 bulan.  Penanaman yang di anjurkan pada lahan kering adalah antara bulan Oktober-Juli, sedangkan 

pada bulan Agustus-September dibiarkan (bera) dengan tujuan agar lahan istirahat berproduksi. Hal ini di 

maksudkan  agar unsur hara tetap terjaga secara optimal. Namun kenyataan nya di lapangan penanaman di 

lapangan menunjukan lahan tersebut telah ditanami  lagi cassava,  dilakukan mulai Januari– Oktober dan 

langsung ditanam lagi.  Hal ini dapat berdampak turunnya unsur hara tanaman, akibatnya lahan kurang subur 

dan mengurangi tingkat produksi.  Pada saat sekarang keadaan musim sulit diprediksi, walaupun demikian 

hasil produksi Lampung Tengah terbesar di Provinsi Lampung, karena petaninya menekuni usahanya dengan 

pola tanam monokultur.  

 

4.3. Analisis Efisiensi Produksi Usaha Tani Cassava 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani cassava digunakan analisis 

pendugaan fungsi produksi.  Model regresi yang digunakan adalah model Ordinary Least Square (OLS).  

Berikut ini akan di bahas secara parsial berdasarkan 4 kabupaten sampel yang selanjutnya akan di analisis 

pendugaan fungsi produksi cassava Provinsi lampung berdasarkan kabupaten sampel yang terpilih. 

 

Tabel 3. Hasil analisis fungsi produksi Rata- Rata  usaha tani Sampel cassava di Provinsi Lampung, 

              tahun 2010. 

Variabel Koef. Regresi t-hitung Sig. 

Konstanta 10.958 8.426 0,000 

Ln X1 (Luas Lahan)/ha 0.639 4.066 0.029 

Ln X2 (Jumlah Bibit)/kg 0.498 3.0225 0,153 

Ln X3 (Pupuk Urea)/kg 0.156 1.974 0.297 

Ln X4 (Pupuk SP-18)/kg 0.049 1.823 0.093 

Ln X5 (Obat-obatan)/liter 0.262 1.775 0.098 

Ln X6 (Tenaga Kerja)/jiwa 0.891 1.898 0.014 

F-hitung 37.625  0,000 

R² adjusted 0.796   

R²  0.906   

 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani cassava di Provinsi Lampung dapat 

digambarkan oleh persamaan penduga sebagai berikut : 

Cassava Cassava Bera 

Cassava Padi Padi Cassava 
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Ln Y =  10.958 + 0.639 ln X1 + 0.639 ln X2 +  0.156 ln X3 + 0.049 ln X4   + 0.262 ln X5 + 0.891 ln X6  

Berdasarkan data olahan persamaan regresi diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,796. 

Artinya, variasi produksi usaha tani cassava di Provinsi Lampung mampu dijelaskan oleh variabel luas 

lahan, jumlah bibit, pupuk Urea, pupuk SP-18, obat-obatan, dan tenaga kerja dengan tingkat kepercayaan 

sebesar 79.60%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh, F-hitung sebesar 37.625 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. 

Artinya, secara bersama-sama, produksi usahatani cassava di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh variabel 

luas lahan, jumlah bibit, pupuk urea, pupuk SP-18, obat-obatan, dan tenaga kerja pada tingkat kepercayaan 

99,99%.  

 

4.4. Analisis Efisiensi Ekonomi Usahatani Cassava 

Efisiensi ekonomi digunakan untuk mengukur penggunaan input dalam jumlah biaya yang dikeluarkan. 

Efisiensi teknis digunakan untuk mengukur penggunaan input dalam satuan fisik. Untuk mengetahui tingkat 

efisiensi usaha tani diperlukan dua syarat, yaitu syarat keharusan dan syarat kecukupan.  Syarat keharusan 

merupakan tingkat efisiensi teknis yang tercapai pada saat rata- rata produksi mencapai maksimum atau 

produksi rata-rata sama dengan produksi marjinalnya (PR = PM atau PM/PR = 1). Syarat kecukupan 

terpenuhi jika dalam proses produksi tersebut, terdapat rasio yang sama antara Nilai Produk Marjinal input 

(NPMxi) tertentu sama dengan Biaya Korbanan Marjinalnya (BKMxi atau Pxi). 

 

4.5.  Analisis Efisiensi Ekonomi Usaha Tani Cassava Di Provinsi Lampung Tahun 2010 

Analisis efisiensi ekonomi usahatani cassava Provinsi Lampung , adalah rerata dari empat kabupaten 

sampel dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Analisis efisiensi ekonomi usaha tani cassava di Provinsi Lampung tahun 2010 

Variabel Rata-rata Harga/sat Koef. Regresi NPM NPM/BKM 

Produksi (Y) 24.054,5 665.59    

Lahan (X1)/ha 1.27 938.664,4 0.615 7.679.060,62 10.91 

Bibit (X2)/kg 91,46 3.558,05 0,748 130.940,36 36,80 

Urea (X3)/kg 103.59 1.411,77 0.063 6.421,56 7.08 

TSP/SP-18/SP-36 (X4)/kg 80.73 1.626,04 0.054 11.061,8 5.10 

Obat-obatan (X5)/liter 4.85 54.702,36 0.312 1.094.401,69 20.02 

Tenaga kerja (X6)/jiwa 34.88 24.000 1.45 728.747,45 30.33 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi usaha tani cassava di Provinsi Lampung saat ini belum 

efisien secara ekonomi.  Hal ini ditunjukkan oleh perbandingan NPM faktor produksi yang digunakan 

dengan BKM tidak sama besar dengan satu. Jadi, penggunaan faktor-faktor produksi oleh petani belum 

optimal dan belum mencapai keuntungan maksimun. Kenyataan ini merupakan petunjuk bahwa penggunaan 

faktor-faktor produksi masih dapat disesuaikan dan tepat terhadap masing masing faktor produksi agar 

mencapai keuntungan yang maksimun  memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan kombinasi 

optimum dari faktor-faktor produksi yang digunakan.   

Pada penggunaan variabel lahan seluas 1,27 ha menghasilkan NPM sebesar Rp 7,679,060.62 dengan 

BKM yang dikeluarkan sebesar Rp 938.664.4/ha. Nisbah antara nilai produk marjinal (NPM) dan biaya 

korbanan marjinal (BKM) diperoleh sebesar 10.91. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel luas 

lahan oleh petani cassava di Provinsi Lampung belum optimal (10.91 lebih besar dari pada 1).  Keadaan 

optimal dapat dicapai dengan penambahan sebesar 0,87 ha penggunaan luas lahan. 

Pada penggunaan variabel bibit sebanyak 91,45 ikat menghasilkan NPM sebesar Rp 130.940,36 dengan 

BKM yang dikeluarkan sebesar Rp 3.558,05/ikat.  Nisbah antara nilai produk marjinal (NPM) dan biaya 

korbanan marjinal (BKM) diperoleh sebesar. 36,80. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel bibit 

oleh petani cassava di Provinsi Lampung belum optimal.  Keadaan optimal dapat dicapai dengan 

pengurangan 76 stek penggunaan bibit.   

Pada penggunaan variabel pupuk urea sebanyak 103,59 kg menghasilkan NPM sebesar Rp 10.898,13 

dengan BKM yang dikeluarkan sebesar Rp 1.391,11/kg. Nisbah antara nilai produk marjinal (NPM) dan 

biaya korbanan marjinal (BKM) diperoleh sebesar 7,08. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel 
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pupuk urea oleh petani cassava di Provinsi Lampung belum optimal.  Keadaan optimal dapat dicapai dengan 

penambahan penggunaan pupuk urea sebesar 15,87 kg. 

Pada penggunaan variabel pupuk SP-18 sebanyak 80,73 kg menghasilkan NPM sebesar Rp 12.556,05 

dengan BKM yang dikeluarkan sebesar Rp 2.171,11/kg.Nisbah antara nilai produk marjinal (NPM) dan 

biaya korbanan marjinal (BKM) diperoleh sebesar 5,10. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel 

pupuk SP-18 oleh petani cassava di Provinsi Lampung belum optimal.  Keadaan optimal dapat dicapai 

dengan penambahan penggunaan pupuk SP-18 sebesar 18,44 kg. 

Pada penggunaan variabel obat-obatan sebanyak 4,85 liter menghasilkan NPM sebesar Rp 1.004.656,30 

dengan BKM yang dikeluarkan sebesar Rp 49.111,11/liter. Nisbah antara nilai produk marjinal (NPM) dan 

biaya korbanan marjinal (BKM) diperoleh sebesar 20,02. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel 

obat-obatan oleh petani cassava di Provinsi Lampung belum optimal. Keadaan optimal dapat dicapai dengan 

penambahan 0,79 liter penggunaan obat-obatan. 

Pada penggunaan variabel tenaga kerja sebanyak 34,88 HOK menghasilkan NPM sebesar Rp 

817.019,34 dengan BKM yang dikeluarkan sebesar Rp 20.000/HOK. Nisbah antara nilai produk marjinal 

(NPM) dan biaya korbanan marjinal (BKM) diperoleh sebesar 40,85. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan variabel tenaga kerja oleh petani cassava  di Provinsi  Lampung  belum optimal.  Keadaan 

optimal dapat dicapai dengan penambahan 1, 20 HOK. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

 Rata-rata luas garapan petani produsen cassava sebesar 1,28 ha dengan pola monokultur. Berdasarkan 

perhitungan  nilai F-hitung sebesar 37.625 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000.  Menunjukkan secara 

bersama-sama, produksi usaha tani cassava di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh variabel luas lahan, 

jumlah bibit, pupuk urea, pupuk SP-18, obat-obatan, dan tenaga kerja dengan tingkat kepercayaan 

99,99%, dan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,796.  Artinya variasi produksi usaha tani cassava 

di Provinsi Lampung mampu dijelaskan oleh variabel luas lahan, jumlah bibit, pupuk urea, pupuk SP-18, 

obat-obatan, dan tenaga kerja 79.60%.  Sedangkan sisanya sebesar 20,40 % dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model.  

 Dari sudut efisiensi ekonomis baik usahatani cassava maupun pihak pabrikan  belum optimal hal ini 

ditunjukkan oleh perbandingan NPM, faktor-faktor produksi yang digunakan dengan BKM tidak sama 

dengan 1, sehingga proses produksi cassava di tingkat petani dan pabrikan tapioka belum efisien, namun 

luas lahan, dan pupuk urea serta input-input tapioka memberikan pengaruh positif terhadap produksi 

cassava. 

 

5.2. Saran 

Disarankan bagi petani produsen untuk menjaga posisi tawar petani yang kuat dengan cara melegalisasi 

(mempunyai paying hukum), formula harga jual cassava berdasarkankan penelitian penulis,  perlu 

dipertahankan dan    secara terus menerus dan bersinergi dengan perusahaan pengampu, koperasi primer 

petani dan pemerintah.  Untuk mencapai efisiensi harga, dan efisiensi, optimalisasi produksi serta efisiensi 

ekonmis untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.  Dengan demikian  kesejahtraan petani dan 

keberlanjutan agroindustri cassava  akan tercapai.   . 

Disarankan untuk perusahaan pengampu agar mendukung secara penuh kemitraan dengan petani, karena 

struktur pasar adalah struktur yang tidak bersaing sempurna atau oligonopsoni untuk mendorong 

pemnentukkan kemitraan antara petani dan pihak pabrikan sehingga dengan cara pemberian tehnologi 

usahatani diversivikasi produk dalam bentuk intermediate goods yang pada akhirnya untuk meningkatkan 

pendapatan petani dan efisiensi produk yang berupa peaneka ragaman produk akhir yang di buat perusahaan 

dan dari sisa proses produksi seperti ampas cassava menjadi bahan tambahan obat nyamuk, pembuatan 

kertas dan juga makanan ternak dengan cara menambah value added dari sisa proses produksi cassava. 
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ANALISIS PENDAPATAN DAN TINGKAT KEMISKINAN PETANI SAYURAN 

DI KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR ALAM 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

NUR AHMADI
1) 

1)
Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti Palembang 

 

Abstract.  His study aims to analyze the amount of income and poverty rates vegetable farmers in the district 

of Pagar Alam South. The method in use is a census methods and data sources derived from secondary data 

and primary data. Data was collected by book study and compilation methods and data are tabulated and 

analyzed descriptively. The total income of farm households is obtained from vegetable farm income of Rp. 

7,350,256, - per cultivated area per growing season, outside of farming income of Rp. 550 378, - per growing 

season and non-agricultural income of Rp. 410 580, - per growing season, then the total household income of 

vegetable farmers in the Southern District of Pagar Alam of Rp. 8,311,214, - per growing season. South 

Alam Pagar Subdistrict not included into the group of poor people, because the per capita expenditure per 

month of Rp. 453 336, - is greater than the poverty linethat defined the BPS. 

 

Keywords: income, poverty rate, production, production costs, revenues, vegetable farmers. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduk Indonesia, dengan 

mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.  Pentingnya sektor pertanian telihat 

dari sebagian besar penggunaan lahan di Indonesia diperuntukkan sebagai lahan pertanian.  Luas lahan 

pertanian di Indonesia sekitar 23,46 persen (45.033.671 hektar) dari luas daratan Indonesia (191.946.00 

hektar); dan sekitar 50 persen dari total angkatan kerja masih menggantungkan hidupnya bekerja di sektor 

pertanian, keadaan seperti ini menuntut kebijakan sektor pertanian yang disesuaikan dengan keadaan dan 

perkembangan yang terjadi di lapangan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan 

bangsa (Siswono et al, 2004).  Sekitar 75 persen atau 900 juta dari 1,3 milliar warga miskin di dunia hidup 

dari sektor pertanian pada tahun 2002 dan 69 persennya tinggal di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia.  

 Jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 14,2 persen atau 32 juta jiwa tahun 2009 dan sekitar 13,3 

persen atau 31,02 juta jiwa tahun 2010 (Data BPS tahun 2011).   Penduduk miskin di Indonesia umumnya 

bekerja di sektor pertanian, dengan ciri-ciri sebagian besar menguasai lahan yang relatif sempit, yaitu kurang 

dari 0,5 hektar dan tergantung pada kondisi alam serta musim dan sebagian besar bekerja sebagai buruh tani.  

Penduduk yang bekerja di sektor pertanian tersebut dalam mengelola usahataninya dengan teknik pertanian 

monokultur dan masih bersifat tradisonal.  Dengan kondisi pertanian yang masih tradisional akan 

mempengaruhi hasil produksi serta pendapatan yang rendah mengakibatkan petani di Indonesia cenderung 

miskin (Suwarno, 2005).   

Kemiskinan merupakan masalah global yang menjadi tantangan yang harus dihadapi dan dicarikan 

solusinya bagi suatu negara, oleh karena itu mengurangi tingkat kemiskinan selalu menjadi tujuan utama 

dihampir setiap negara.  Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Peningkatan kesejahteraan rakyat ini dapat diukur dari penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat 

pengangguran dan peningkatan pendapatan perkapita rakyat (Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2009). 

Program pengentasan kemiskinan sudah dijalankan tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan.  

Persentase penduduk miskin memang turun dari waktu ke waktu namun bandingkan dengan angka nasional 

masih berada di atas angka nasional dan secara jumlahnya juga masih cukup besar.  Berdasarkan data bulan 

Maret tahun 2009, tercatat 16,28 persen penduduk Sumatera Selatan tergolong sebagai penduduk miskin, 

sedangkan pada periode yang sama jumlah penduduk miskin nasional sebesar 14,15 persen.  Dilihat dari 

perbedaan wilayah perkotaan dan perdesaan jumlah penduduk miskin perdesaan yaitu sebesar 17, 35 persen 

lebih tinggi dari pada mereka yang tinggal di perkotaan yaitu 10,72 persen, sedangkan di Provinsi Sumatera 

Selatan polanya terbalik yaitu lebih tinggi persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 16,93 persen 

dari pada di pedesaan sebesar 15,87 persen (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, 

2009). 

Pada tahun 2009 jumlah penduduk Sumatera Selatan sudah mencapai 7.222.635 jiwa, yang 

menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-9 terbesar penduduknya di Indonesia.  Secara absolut 

jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah dari tahun ketahun.  Jumlah penduduk yang besar maka 

Sumatera Selatan dihadapkan kepada suatu masalah kependudukan yang sangat serius, oleh karena itu upaya 
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mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus 

merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus 

dilaksanakan,  

Rumah tangga miskin tertinggi di Kota Palembang yaitu sebanyak 6,37 orang dan yang terendah di 

Kabupaten OKU Timur sebanyak 5,09 orang, sedangkan jumlah anggota rumah tangga tidak miskin pada 

tahun yang sama, tertinggi di Kota Palembang yaitu 4,82 orang dan yang terendah di Kabupaten OKU Timur 

dan Musi Rawas sebanyak 4,24 orang, indikasi ini membuktikan bahwa rata-rata jumlah anggota rumah 

tangga miskin lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Kota Pagar Alam yang 

merupakan salah satu kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan jumlah rumah tangga miskin adalah 5,86 

persen dari total penduduk sebanyak 423.246,41 jiwa.       

Kota Pagar Alam dengan kondisi wilayah di dataran tinggi atau pegunugan dengan ketinggian 100-100 

meter Dari Permukaan Laut, serta sektor pertanian yang dominan adalah tanaman hortikulktura yaitu 

sayuran.  Kota Pagar Alam dengan jumlah penduduk 123.848 jiwa dan 29.381 KK pada tahun 2009, sekitar 

7,57 persen penduduknya berusahatani sayuran.  Selama periode 3 (tiga) tahun terakhir pertumbuhan 

perekonomian petani sayuran mengalami penurunan 0,18 persen diakibatkan kondisi alam yang tak menentu, 

peruntukkan lahan pertanian yang semakin sempit, merosotnya harga komoditas sayur mengakibatkan 

pendapatan petani berfluktuasi sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sandang dan pangan secara 

optimal, sementara laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonominya serta 

tidak memadainya lapangan kerja mengakibatkan banyaknya pengangguran (Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Pagar Alam, 2010). 

Pertumbuhan ekonomi atau perekonomian meningkat khususnya pendapatan rumah tangga pertanian 

apabila kinerja petani serta produktivitas hasil pertanian meningkat, hal ini tidak terlepas dari peran modal 

usaha yang dimiliki petani, keterampilan serta produksi pertanian yang tinggi dan pemasaran yang terjamin 

yang merupakan faktor penting dalam peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian. Dengan peran serta 

pemerintah daerah dan pihak swasta serta stakholder lannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan petani.  Kesejahteraan penduduk seperti rumah tangga petani suatu daerah juga dapat 

meningkatkan kualitas manusia pada derah tersebut dan hal dapat juga berlaku sebaliknya. 

Kegiatan petani sayuran di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, dalam mengelola usahataninya 

mulai dari pembenihan, penanaman, perawatan, sampai panen serta pemasaran, tidak mampu menghasilkan 

pendapatan yang sebanding dengan hasil kerja keras petani sayuran, penyebabnya karena harga sayuran yang 

cenderung rendah, kondisi seperti ini semakin mempersulit keadaan petani dan memasuki musim paceklik 

petani hanya bergantung dengan upah harian serta menunggu musim (Idrus dalam Pagaralam dalam angka, 

2011). 

Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam karena sekitar 90 persen penduduknya berusahatani 

sayuran seperti kubis, sawi dan wortel.  Para petani sayuran dalam mengelola usahataninya masih secara 

tradisional dan bergantung dengan kondisi alam sehingga mengakibatkan produksi sayuran dan pendapatan 

petani cenderung rendah (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam, 2010). 

Berdasarkan uraian tersebut, muncul pertanyaan: “Berapa besar pendapatan petani sayuran; dan Apakah 

rumah tangga petani yang berusahatani sayuran termasuk kedalam golongan penduduk miskin?” 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera 

Selatan, dengan metode sensus serta sumber data berasal dari  data sekunder dan data primer (wawancara 

langsung dengan responden). Data dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan kompilasi data serta 

dianalisis secara tabulasi dan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS, 

BAPPEDA, Dinas Pertanian dan data lain yang terkait. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

2.1. Analisis Pendapatan 
Analisis biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan usahatani sayuran menggunakan rumus: 

1.   Biaya Produksi 

 BP  =  BT + BV 

 Dimana : 

 BP :  Biaya Produksi (Rp/luas garapan/MT) 

 BT :  Biaya Tetap  (Rp/luas garapan/MT) 

 BV :  Biaya Variabel (Rp/luas garapan/MT) 
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2.   Penerimaan Usahatani 

 PrU  =  Y x Py 

 Dimana : 

 PrU :  Penerimaan Usahatani  (Rp/Ha/MT) 

 Y :  Hasil Produksi (Kg) 

 Py :  Harga hasil produksi usahatani (Rp/Kg) 

 

3.   Pendapatan Usahatani 

PdU =   PrU   -   BU 

=   Py  x  Y  -  BM 

Dimana : 

 PdU :  Pendapatan Usahatani (Rp/Ha/MT) 

 PrU :  Penerimaan Usahatani (Rp/Ha/MT) 

 BU :  Biaya Usahatani (Rp/Ha/MT) 

 Py :  Harga hasil produksi usahatani (Rp/kg) 

 Y :  Hasil produksi usahatani (kg) 

 BM :  Biaya mengusahakan usahatani sayuran (Rp/Ha/MT). 

 

2.2.  Analisis Tingkat Kemiskinan 

Tingkat kemiskinan petani responden akan diukur dari pengeluaran per kapita per bulan yang terdiri dari 

pengeluaran pangan dan non pangan. 

Pt  =  Pp + Pnp 

Keterangan : 

Pt :  Pengeluaran total (Rp/kapita/bulan) 

Pp :  Pengeluaran pangan (Rp/kapita/bulan) 

Pnp :  Pengeluaran non pangan (Rp/kapita/bulan) 

Hasil perhitungan akan dibandingkan dengan nilai Garis Kemiskinan, dengan Ketentuan Tingkat 

Kemiskinan akan didasar pada indikator berikut : 

Pt  ≤  GK  =  Miskin 

Pt  >  GK  =  Tidak Miskin 

Keterangan : 

Garis Kemiskinan untuk Kota Pagaralam Rp. 199.053,- (BPS, 2009). 

 

3.   PEMBAHASAN 

3.1.   Tata Guna Lahan 

Tata guna lahan di Kecamatan Pagar Alam Selatan dibedakan menjadi dua, yaitu lahan sawah dan lahan 

bukan sawah.  Penggunaan lahan di Kecamatan Pagar Alam Selatan ditampilkan pada Tabel 1 : 

 

Tabel 1.  Tata Guna Lahan di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Tahun 2009 

No Tata Guna Lahan Luas (Ha) 

1 Lahan Sawah (irigasi 

sederhana) 

458 

 

2 Lahan Bukan Sawah 

a. Pemukiman 

b. Tegalan Kebun 

c. Tidak diusahakan 

d. Ditanami pohon/Hutan  

e. Hutan Negara 

f. Perkebunan Negara 

g. Kolam 

h. Lain-lain 

 

450 

425 

120 

900 

720 

2.548 

47 

26 

                          Jumlah 5.694 

Sumber: Dinas Pertanian Kota Pagar Alam dalam Angka BPS, 2009 
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Tabel  1,  menunjukkan  bahwa  lahan  sawah yang  ada  di Kecamatan Pagar Alam Selatan sebagian  

besar masih  merupakan  sawah  irigasi sederhana  yaitu  sebesar  458  Ha, hal  ini  karena tipe iklim  yang 

ada di Kecamatan Pagar Alam Selatan bertipe  basah dengan curah hujan yang tinggi.  Pemanfaatan  lahan  

bukan  sawah di Kecamatan Pagar Alam Selatan paling banyak adalah untuk tegalan, yaitu sebesar 425 Ha.   

Usahatani  sayuran  di  Kecamatan Pagar Alam Selatan banyak  ditanam  di lahan tegalan, sehingga sangat  

cocok  sekali  untuk  pertumbuhan  tanaman  sayuran seperti kubis, sawi dan wortel  karena  karakteristik 

tanaman kubis, sawi dan wortel banyak  membutuhkan  air  dan suhu udara yang rendah dan lembab dalam 

pertumbuhannya, untuk memperoleh hasil produksi yang tinggi.  

 

3.2.   Identitas Responden 

Identitas responden merupakan gambaran secara umum tentang keadaan dan latar belakang petani 

sayuran yang dipilih secara sengaja sebanyak 40 petani sayuran yang dijadikan responden, dengan kegiatan 

berusahatani sayuran.  Identitas responden yang dikaji dalam penelitian ini meliputi umur petani, penidikan, 

jumlah anggota keluarga, jumlah anggota keluarga yang aktif dalam usahatani, luas lahan yang digarapaca, 

dan pengalaman petani dalam budidaya sayuran.  Identitas petani contoh usahatani sayuran ditampilkan pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Identitas Responden Kecamatan Pagar Alam Selatan, 2010 

No 

 

Identitas Petani 

 

Rata-rata 

 

(1) (2) (3) 

1 

2 

3 

 

 

 

 

4 

5 

 

6 

7 

Jumlah responden  (40 orang) 

Umur (th) 

Pendidikan 

a. SD (orang) 

b. SMP (orang) 

c. SLTA (orang) 

d. Perguruan Tinggi (orang) 

Jumlah anggota keluarga (orang) 

Jumlah anggota keluarga yang aktif di usahatani 

(orang) 

Luas lahan garapan (Ha) 

Pengalaman usahatani sayuran 

- 

39 

 

25 

6 

9 

- 

4 

 

2 

0,46 

20 
 Sumber: Analisis Data Primer 

 

Berdasarkan data Tabel 2, dari jumlah petani contoh sebanyak 40 orang, rata-rata umur petani sayuran 

berusia 39 tahun, dan semuanya termasuk dalam usia produkrif (15-64 tahun).  Pada usia ini, petani lebih 

bisa berpikir rasional dan petani masih memiliki kemauan dan kemampuan yang cukup tinggi untuk 

melakukan kegiatan usahatani.  Dari 40 petani responden tersebut, terdapat 25 orang petani telah 

memperoleh pendidikan sampai Sekolah Dasar, 6 oarang petani berpendidikan SMP dan 9 orang petani 

berpendidikan sampai SMA.  Disini terlihat bahwa petani sayuran di Kecamatan Pagar Alam Selatan telah 

memilki kesadaran akan pentingnya pendidikan meskipun sebagian besar hanya tamat Sekolah Dasar.  Selain 

pendidikan formal, petani sampai juga memperoleh pendidikan non formal seperti: pelatihan cara pegolahan 

lahan, cara penyemprotan, cara pemupukan dan lainnya.  Dengan adanya pendidikan non formal ini 

diharapkan pengetahuan petani akan lebih maju sehingga dapat menunjang kemajuan usahataninya.   

 Rata-rata jumlah anggota keluarga petani sayuran adalah 4 orang dan hanya 2 orang yang aktif dalam 

usahatani.  Rata-rata anggota keluarga yang aktif dalam usahatani adalah Kepala keluarga dan istrinya, 

sedangkan sebagian besar anak petani responden masih bersekolah..  Sedikitnya anggota keluarga yang aktif 

dalam usahatani akan berpengaruh pada besarnya penggunaan tenaga kerja luar keluarga pada kegiatan 

usahatani yang diusahakan seperti kegiatan penanaman dan panen. 

 Rata-rata luas lahan usahatani sayuran yang diusahakan petani adalah 4,6 hektar. Petani dalam satu 

tahun mampu menanam sayuran tiga kali yaitu bulan Januari sampai April, Mei sampai Agustus dan 

September sampai Desember.  Usahatani sayuran dilakukan petani respon rata-rata 20 tahun. Lama 

pengalaman dalam berusahatani akan berpengaruh pada pengetahuan dan ketrampilan dalam mengusahakan 

usahatani sayuran, dapat byang erpengaruh juga terhadap produksi dan pendapatan yang dihasilkan petani.  
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3.3.  Analisis Usahatani Sayuran 

3.3.1. Produksi dan Biaya Produksi 

Produksi adalah hasil akhir dari usahatani kubis, sawi dan wortel yang dilakukan oleh petani. Produksi 

sayuran yang diperoleh petani bervariasi, hal ini berkaitan dengan luas lahan, biaya produksi dan tenaga 

upahan yang digunakan.   Makin luas lahan yang dimiliki petani, maka diasumsikan makin tinggi produksi 

sayuran yang dihasilkan atau senaliknya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi  hasil produksi sayuran 

adalah iklim atau cuaca seperti musim hujan., kemarau panjang.  Pergantian musim hujan dan kemarau 

terkadang tidak teratur sehingga banyak sayuran yang rusak, sehingga hasil produksi tidak sesuai dengan 

hasil yang diharapkan petani.  Rata-rata produksi sayuran yang dihasil petani responden  ditampilkan pada 

Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata Produksi Sayuran  dari Petani Responden, 2010 

No 

 

Usahatani 

 

Produksi (ton/Lg) 

 

Harga (Rp) 

 

(1) (2) (3) (4) 

1 

2 

3 

Sawi 

Wortel 

Kubis 

1.4 

0,52 

2,25 

            2.100 

1.300 

3.200 

Sumber: Analisis Data Primer 

  

Berdasarkan data pada Tabel 3, rata-rata produksi sayur kubis sebesar 2,25 ton per luas garapan  dengan 

harga jual sebesar Rp. 3.200,- , merupakan produksi tertinggi dari sayuran Sawi dan Wortel. Hal ini 

dikarenakan petani lebih banyak lahannyanya diusahakan untuk tanaman kubis, budidaya tanaman kubis 

tidak memakan waktu yang lama, permintaan akan sayur kubis yang terus meningkat, pangsa pasar yang 

memadai dan petani lebih berpengalaman mengelola usahatani kubis. 

 Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam usahatani sayuran selama proses produksi 

berlangsung.  Komponen biaya produksi dalam usahatani sayuran ini meliputi biaya tetap dan biaya variabel. 

 Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk fakor produksi sayur yang tidak habis sekali musim 

tanam berupa penyusutan alat per luas garapan per tahun, dari alat-alat yang digunakan antara lain, cangkul, 

arit, parang dan handsprayer, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang senantiasa berubah-ubah sesuai 

dengan skala produksi, seperti biaya untuk benih, pupuk (urea, TSP, KCL), insektisida (decis, curacron, 

dhitane, kelthane) dan upah tenaga kerja.  Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan petani responden  pada 

usahatani sayuran per luas garapan per tahun ditampilkan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Rata-rata Biaya Tetap Usahatani Sayuran di KecamatanPagar Alam Selatan,  

               2010. 

No 

 

Peralatan 

 

Biaya Tetap (Rp/Lg/Th) 

 

(1)   (2) (3) 

1 

2 

3 

4 

Cangkul 

Arit 

Parang 

Handspayer 

30,45 

12,60 

20,65 

 110,58 

 Jumlah 174,28 
 Sumber: Analisis Data Primer (40 petani sayuran sebagai responden) 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4, rata-rata bia sebya tetap yang keluarkan petani usahatani sayuran yang 

paling besar adalah biaya penyusutan handsprayer sebesar Rp. 110,58,- per luas garapan per tahun.  Hal ini 

dikarenakan pada tanaman sayuran kegiatan yang paling dominan di lakukan petani adalah penyemperotan 

terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, seperti ulat pada tanaman kubis.  Dengan kondisi tersebut 

petani pasti memiliki Handsprayer.  Rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan petani responden pada 

usahatani sayuran di ditampilkan pada Tabel 5. 
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Tabel 5.  Rata-rata Biaya Variabel Petani Responden pada Usahatani Sayuran, 2010   

No Usahatani 

Rata-rata biaya variabel 

Total 
Benih Pupuk Insektisida 

Upah tenaga 

kerja 

1 

2 

3 

Sawi 

Wortel 

Kubis 

110.410 

132.650 

245.120 

215.445 

160.345 

430.450 

9.852 

- 

35.500 

140.458 

140.458 

140.458 

476.164 

433.453 

851.528 

 Jumlah 488.180 806.240 45.352 421.174 1.761.145 
 Sumber: Analisis Data Primer (40 petani sayuran sebagai responden) 

  

Berdasarkan data Tabel 5, dapat diketahui bahwa rata-rata biaya variabel petani sayuran yang paling 

besar adalah untuk biaya pupuk yaitu sebesar Rp 806.240,-,, hal ini dikarenakan selama proses produksi, 

yaitu mulai dari pengolahan tanah sampai hasil produksi sayuran membutuhkan banyak pupuk untuk 

mendapatkan hasil produksi sayuran yang tinggi, sehingga biaya pengeluaran pupuk jauh lebih besar 

dibandingkan dengan upah tenaga kerja. 

Biaya total produksi adalah gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel.  Dalam penelitian ini biaya 

tetap petani sayuran adalah penyusutan alat (cangkul, arit, parang, handsprayer), sedangkan biaya variabel 

adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian benih, pupuk (kandang, urea, KCL, TSP), insektisida (decis, 

curacron, dhitane, kelthane) dan upah tenaga kerja.  Rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan petani 

responden di Kecamatan Paga Alam Selatan per luas garapan per musim tanam dapat ditampilkan pada 

Tabel 6. 

 

Tabel 6.  Rata-rata Biaya Produksi Usahatani Sayuranni Responden, 2010   

No 

 

Jenis Biaya 

 

Biaya (Rp/Lg/MT) 

 

(1) (2) (3) 

1 

2 

3 

Biaya Tetap 

Biaya Variabel 

Biaya Produksi 

                  174.280 

               1.761,145 

               1.935.425 
 Sumber: Analisis Data Primer 

  

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan petani sayuran di 

Kecamatan Pagar Alam Selatan sebesar Rp. 1.855.938,- yang terdiri dari biaya tetap sebesar Rp. 162.308,- 

dan biaya variabel sebesar Rp. 1.693.630,- per luas garapan per musim tanam.  Besar kecilnya biaya 

produksi tergantung dengan besar kecilnya biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan.  Besarnya biaya 

produksi yang dikeluarkan petani sayuran dikarenakan banyaknya biaya tetap seperti handsprayer, dan biaya 

variabel lain seperti benih, pupuk dan upah tenaga kerja yang sangat besar.  Benih dan pupuk yang 

digunakan oleh petani sayuran lebih banyak karena sesuai dengan besarnya luas lahan yang dimiliki.  

Semakin luas lahan yang dimiliki, maka semakin banyak jumlah benih dan pupuk yang diperlukan untuk 

proses produksi. 

 

3.3.2. Penerimaan dan Pendapatan 

Penerimaan usahatani merupakan pendapatan kotor dari hasil usahatani.  Penerimaan diperoleh dengan 

mengalikan jumlah produksi yang diperoleh dalam satuan fisik dengan harga jual yang berlaku.  Dalam 

usahatani penerimaan merupakan faktor penentu untuk mengetahui tingkat produktifitas usahatani tersebut.  

Besarnya penerimaan dari setiap petani tidak sama walaupun luas lahan dan komoditi yang diusahakan sama.  

Ini disebabkan karena tingkat kesuburan tanah, pemupukan dan penyiangan.  Besarnya penerimaan yang 

didapat rumah tangga  petani dengan hasil produksi usahataninya pada satu musim tanam. 

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan biaya produksi yang dikeluarkan selama 

berlangsungnya proses produksi.  Untuk mengetahui lebih jelas penerimaan dan pendapatan yang di peroleh 

rumah tangga petani responden pada usahatani sayuran per luas garapan per musim tanam dapat ditampilkan 

pada Tabel 7. 
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Tabel 7.  Rata-rata Penerimaan dan Pendapatan Rumah Tangga Petani Responden  

               Usahatani   Sayuran, 2010 

No 

 

Usahatani 

 

Produksi 

(Kg/lg) 

Harga Jual 

(Rp/Kg) 

Penerimaan 

(Rp/Kg) 

Biaya 

Produksi 

(Rp/lg) 

Pendapatan 

(Rp/lg/MT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

2 

3       

Sawi 

Wortel 

Kubis 

1.214 

545 

2.560 

2.100 

1.300 

3.200 

      

2.549.400 

708.500 

8.192.000 

476.164 

433.453 

851.528 

2.073.236 

275.047 

7.340.472 

 Sumber: Analisis Data Primer 

 

Berdasarkan Tabel 7, rata-rata penerimaan dan pendapatan  petani responden  usahatani kubis lebih 

besar yaitu pendapatan Rp 7.340.472,- per musim tanam per luas garapan dibandingkan dengan penerimaan 

usahatani  dan wortel, dengan harga jual untuk kubis sebesar Rp. 3.200,-/kg, Petani sayuran menjual hasil 

panen kepada pedagang pengumpul yang sama, tapi ada beberapa petani yang menjual dengan pedagang 

pengumpul lain namun harga di padagang lain tidak jauh berbeda.  Pendapatan usahatani kubis lebih tinggi 

dari usahatani sawi dan wortel, dikarenakan usahatani kubis lebih banyak dibudidayakan dari pada usahatani 

sawi dan wortel, sedangkan  pendapatan usahatani wortel jauh lebih rendah dibandingkan usahatani kubis 

dan sawi,  hal ini disebabkan karena biaya produksi yang dikeluarkan petani sayuran untuk usahatani wortel 

jauh lebih kecil, karena usahatani wortel dibudidayakan sebagai tanaman sela sehingga produksi yang 

dihasilkan rendah dan biaya untuk pembelian benih dan pupuk jauh lebih kecil dalam proses produksi 

dibandingkan usahatani kubis dan sawi 

 

3.4. Pendapatan Total Rumah Tangga Petani Sayuran 

 Pendapatan total rumah tangga petani responden usahatani sayuran di Kecamatan Pagar Alam Selatan 

adalah hasil penjumlahan pendapatan rumah tangga yang diterima dari berbagai sumber kegiatan seluruh 

anggota rumah tangga ditambah dengan pendapatan lain yang diperoleh tanpa bekerja.  Petani usahatani 

sayuran di Kecamatan Pagar Alam Selatan memiliki tiga sumber pendapatan yang terdiri dari usahatani 

sayuran, usahatani non sayuran dan luar usahatani serta pendapatan lain yang diperoleh tanpa bekerja.  

Usahatani non sayuran terdiri dari usahatani salak, budidaya ikan dan ternak ayam, sedangkan sumber 

pendapatan rumah tangga petani dari luar usahatani sayuran terdiri dari buruh tani, kuli bangunan, tukang 

ojek, serta sebagai pedagang. 

Total pendapatan rumah tangga petani sayuran masing-masing memiliki perbedaan, rata-rata 

pendapatan total rumah tangga petani sayuran di Kecamatan Pagar Alam Selatan per luas garapan per musim 

tanam dapat ditampilkan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8.  Rata-rata Pendapatan Total Rumah Tangga Petani Responden Usahatani  

               Sayuran di Kecamatan Pagar Alam Selatan, 2010 

No 

 

Sumber Pendapatan 

 

       Pendapatan (Rp/Lg/MT) 

 

(1)              (2)                               (3) 

1 

2 

3 

Usahatani sayuran 

Usahatani non sayuran 

Luar usahatani 

7.350.256 

550.378 

410.580 

 Jumlah  8.311.214           
 Sumber: Analisis Data Primer 

 

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari usahatani sayuran sebesar Rp. 

8.311.214,- per luas garapan per musim tanam.  Untuk usahatani non sayuran dan luar usahatani rumah 

tangga petani sayuran masing-masing sangat beragam.  Pendapatan usahatani sayuran bagi responden masih 

tetap menjadi pendapatan utama karena sumber pendapatan petani sebagian besar dari berusahatani sayuran.  
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3.5.  Analisis Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Petani Contoh 

Secara teoritis kemiskinan di pedesaan dapat dikurangi bila kesempatan kerja di sektor non pertanian 

terbuka, namun kenyataan tidak demikian karena di pedesaan menghadapi persoalan aksesibilitas sehingga 

kesempatan bekerja di sektor non pertanian sangat terbatas.  Sementara daya dukung lahan pertanian tidak 

seimbang dengan jumlah penduduk.  Rendahnya pendapatan disebabkan oleh kurangnya kesempatan dalam 

kagiatan produktif karena terkait dengan tidak dimilikinya aset fisik, modal, keterampilan dan tidak adanya 

aksesibilitas terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi. 

Untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menggunakan 

dua cara.  Pertama, untuk mengestimasi jumlah dan persentase penduduk miskin, BPS menggunakan data 

Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), dengan menggunakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan 

dasar, BPS menghitung garis kemiskinan per kapita per bulan.  Penduduk miskin didefinisikan sebagai 

penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 

2009).   

Dalam penelitian ini penetapan garis kemiskinan menggunakan angka pengeluaran per kapita per bulan 

tahun 2009.   Garis kemiskinan yang digunakan BPS mengacu kepada besarnya nilai pengeluaran (dalam 

rupiah) per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum pangan dan non pangan.   Garis 

kemiskinan (GK) menurut daerah  yang terdiri dari garis kemiskinan daerah perkotaan dan garis kemiskinan 

daerah pedesaan, terlihat bahwa garis kemiskinan di daerah perkotaan naik sebesar 7,89 persen yaitu dari 

Rp.229.552,- per kapita per bulan pada tahun 2008, menjadi Rp.247.661,- per kapita per bulan pada tahun 

2009.  Garis kemiskinan di daerah perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 8,29 persen yaitu dari 

Rp.175.556,- per kapita per bulan pada tahun 2008, menjadi Rp. 190.109,- per kapita per bulan pada Maret 

2009.  Dengan demikian ukuran atau tingkat kemiskinan akan didekati dengan melihat besarnya tingkat 

pendapatan dan konsumsi pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan.   

Tingkat pengeluaran per kapita per bulan diukur dalam besaran rupiah dan selanjutnya dengan 

menggunakan kriteria BPS ditetapkan tingkat atau garis kemiskinan yang setiap tahun besarannya 

disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi dan harga barang-barang. Daya beli penduduk suatu kota bisa 

dilihat dari besarnya pengeluaran perkapita disesuaikan.  Untuk mengetahui besarnya pengeluaran total per 

bulan petani responden di  Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ditampilkan pada Tabel 9. 

 

Tabel  9.     Biaya Pengeluaran Total Rumah Tangga Petani Responden Usahatani Sayuran di Kecamatan 

Pagar Alam Selatan, 2010 

No 

 

Jenis Pengeluaran 

 

Biaya (Rp/Bulan) 

 

(1) (2) (3) 

1 

2 

Pangan 

Non Pangan 

1.254.560 

558.785 

 Pengeluaran Total 1.813.345 
 Sumber: Analisis Data Primer 

  

Berdasarkan Tabel 9, diketahui bahwa pengeluaran total pangan dan non pangan sebesar Rp. 

1.813.345,- per rumah tangga per bulan, dari pengeluaran total pangan dan non pangan ini dapat dihitung 

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, rumah tangga petani usahatani sayuran di Kecamatan Pagar Alam 

Selatan.  Untuk pengeluaran pangan sebesar Rp. 1.254.560,- per rumah tangga per bulan, dapat dihitung 

pengeluaran pangan per kapita per bulan sebesar Rp. 313.640,-.  Untuk pengeluaran non pangan sebesar Rp. 

558.785,- per rumah tangga per bulan, dapat dihitung pengeluaran non pangan per kapita per bulan sebesar 

Rp. 139,696,-.  Dengan menggunakan kriteria garis kemiskinan dari BPS yang mengacu kepada besarnya 

pengeluaran atau konsumsi per kapita per bulan tahun 2009 untuk Kota Pagar Alam sebesar Rp. 199.053,- 

maka Kecamatan Pagar Alam Selatan tidak termasuk kedalam penduduk miskin, karena pengeluaran per 

kapita per bulan sebesar Rp. 453.336,- lebih besar dibandingkan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan 

BPS untuk Kota Pagar Alam sebesar Rp. 199.053,-. 

 

4.  KESIMPULAN 

Pendapatan total rumah tangga petani diperoleh dari pendapatan usahatani sayuran sebesar Rp. 

7.350.256,- per luas garapan per musim tanam, pendapatan luar usahatani sebesar Rp. 550.378,- per musim 

tanam dan pendapatan non pertanian sebesar Rp. 410.580,- per musim tanam, maka pendapatan total rumah 

tangga petani sayuran di Kecamatan Pagar Alam Selatan sebesar Rp. 8.311.214,- per musim tanam. 
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Dengan menggunakan kriteria garis kemiskinan dari BPS yang mengacu kepada besarnya pengeluaran atau 

konsumsi per kapita per bulan tahun 2009 untuk Kota Pagar Alam sebesar Rp. 199.053,- maka Kecamatan 

Pagar Alam Selatan tidak termasuk kedalam penduduk miskin, karena pengeluaran per kapita per bulan 

sebesar Rp. 453.336,- lebih besar dibandingkan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan BPS. 

 

5. DAFTAR PUSTAKA 

Amar, KZ. 2011. Penanggulangan Kemiskinan Pada Petani Berlahan Sempit di Agroekosistem Lahan Kering 

Dataran Tinggi Berbasis  Sayuran (abstrak). Di dalam: Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian. 

Bogor. 

Anugrah, D. et al. 2010. Analisis Kemiskinan dan Karakteristik Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan 

Dalam Angka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. Palembang. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2009. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera 

Selatan. Palembang. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2010. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar 

Alam. Pagar Alam. 

Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam, 2009. Pagar Alam Selatan Dalam Angka BPS. Pagar Alam. 

Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2009. Sumatera Selatan Dalam Angka BPS. Sumatera Selatan. 

Binswanger, H. P, dab Braun, J. 1991. Technological Change and Commercialization in Agriculture The 

Effect on The Poor. World Bank Research Observer, No. 1 :57-80. 

Bishop, C.E. dan Toussaint, W.D. 1979. Pengantar Analisa Ekonomi Pertanian. Penerbit Mutiara. Jakarta. 

Darwis. V dan A. R. Nurmanaf. 2001. Pengentasan Kemiskinan Upaya yang Telah Dilakukan dan rencana 

Waktu Mendatang. FAE. Vol. 9 No. 1 juli 2001. Puslitbang Sosek Pertanian. Badan Litbang Pertanian. 

Hal. 55-67. 

Hadisapoetra, S. 1973. Biaya dan Pendapatan di dalam Usahatani. Departemen Ekonomi Pertanian Fakultas 

Pertanian UGM. Yogyakarta. 

Hernanto, F. 1993. Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya. Jakarta. 

Idrus, Z. 2011. Pagar Alam Dalam Angka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam. 

Pagar Alam. 

Kartasapoetra, A.G. 1993. Pengantar Ekonomi Produksi. Bina Aksara. Jakarta. 

Kasryno, F. dan A. Suryana. 1992. “Long Term Planning for Agricultural Development Related to Provert 

Alleviation in Rural Areas”. Dalam Pasandaran, E. et al. (ed) Proverty Alleviation With Sustainable 

Agricultural and Rural Develpment in Indinesia Proceeding of National Seminar and Workshop. Bogor, 

January 7th- 10th2 1992. Pp. 60-76. 

Mubyarto. 1995. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta. 

Nurmanaf, A.R. 2001. An Analysis of Economic Inequalities Between Household in Rural Indonesia. 

Dissertation Finding in Brief. Faculty of Business and Computing. Southem Cross University, Coff 

Harbour Campuss, Australia. 

Sajogyo. 1978. Golongan Miskin di Pedesaan. Dalam : Kemiskinan di Tengah Deru pembanguanan. 

PUSTAKA No.2 Th. II Edisi maret 1978. Bandung. Hal. 8-13. 

Sarasutha, IGP dan M.N. Noor. 1994. Alternatif Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendekatan 

Agroekosistem di Kawasan Timur Indonesia. Suatu Tinjauan Hasil Penelitian. Dalam : Kinerja 

Penelitian Tanaman Pangan. Buku 6. Sistem Usahatani dan Komponen Penunjang. M. Syam, et al 

(Eds). Puslitbangtan. Badan Litbang Pertanian. Hal 1811- 1812. 

Siamala, A. 1998. “Rural Credit and Rural Proverty”. Dalam : Quibria, M.G. (ed). RuralProverty in Asia : 

Priority, Issues and Policy Options. Oxford University Press, Hongkong. Pp. 287-299. 

Siswono, YH. et al. 2004. Pertanian Mandiri. Penebar Swadaya. Jakarta. 

Soekartawi, 1993. Ekonomi Produksi. Dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglas. Rajawali 

Pers. Jakarta.  

Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Bisnis. Alfa Beta. Bandung. 

Suhardjo, A.J. 1997. Stratifikasi Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Wilayah Pedesaan (Kasus Tiga 

Dusun Wilayah Karang Selatan, Gunung Merapi, Jawa Tengah. Majalah Geografi Indonesia No.19 Th. 

11, Maret 1997, Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Hal. 69-86. 

Suhariyanto, K. 2006. Di Balik Angka Kemiskinan, Harian Kompas 14 September 2006. Jakarta.  

Sumaryanto. 2003. “Masalah Pertanahan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Tindak Lanjut 

Pembaharuan Agraria”. Paper. Puslitbang Sosek Pertanian Badan Litbang Pertanian. 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

83 
 

Sumodiningrat, G.B. Santoso dan M. Marwan. 1999. Kemiskinan: Teori, fakta dan Kebijakan. Edisi 

Pertama. Penerbit: Impac. Jakarta.  

Sunarjono, H. 2010. Bertanam 30 Jenis Sayur. Penebar Swadaya. Jakarta. 

Suratiyah, K. 2006. Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya. Jakarta. 

Suwarno, A. 2005. Reformasi Bidang Pertanian. Pusat Kajian Reformasi. Jakarta. 

  



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

84 
 

DAMPAK LEMBAGA PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADI LEBAK  

DI KAWASAN PEMULUTAN  KABUPATEN OGAN ILIR 

 

Dessy Adriani
1)

 dan Thirtawati
1)

 
1) 

Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

 

Abstract. The purpose of this research are: (1) to calculate the farmer‟s income from swamp paddy farming, 

(2) to evaluate the performance of Agriculture Institutions from swamp paddy farming, and 3) to analyze 

impact of  agriculture institution‟s performance to swamp paddy farmer‟s income from swamp paddy 

farming in In Pemulutan  Sub District Ogan Ilir Regency. The research was held out in Pemulutan sub 

district. Farmer sampling method is using disproportionate stratified random sampling method, and the 

institutions sampling is using the purposive sampling method. The result shows that income of farmers in 

this study varied, from the highest Rp39.012.500, 00 per year to  lowest  Rp 1,161,500.00 per year, with an 

average income of farmers by Rp7.058.166, 88 per year. The performance of agriculture institute in 

Pemulutan Subdistrict from management side and effort are still low in that daily activity. This matter is 

proved with the farmer respons that low enough to the institution.  The result of performance of agriculture 

institutions was assumed that the form of modern non-government institution was the best among the other 

four institutions in research location.  But, the tradisional-government institution have the higest impact to 

increasi the farmer‟s income, so that this institution recommended in developing tidal swamp farmer welfare.  

 

Keywords: Agriculture Institution,  Income, Swamp Paddy 

 

1. PENDAHULUAN 

Lembaga-lembaga yang menangani pembangunan pedesaan telah banyak diciptakan, baik di tingkat 

desa, lebih-lebih di tingkat atasnya.  Namun upaya pembinaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat berjalan 

dengan baik dan efektif nampak belum memadai.  Oleh karena itu kebijakan kelembagaan perlu diarahkan 

pada penyempurnaan mekanisme pelaksanaan (Adriani et al., 2005). Dengan meningkatnya kinerja lembaga, 

maka produktivitas usahatani akan meningkat pula, sehingga pendapatan yang diperoleh petani dari 

usahataninya akan meningkat. Aktivitas atau kinerja lembaga dapat dilihat dari: perannya dalam subsistem 

agribisnis, hak pengambilan keputusan dalam lembaga, pembagian kerja dalam lembaga, teknologi yang 

digunakan dan hubungan lembaga tersebut dengan lembaga lain. 

Wilayah pemulutan Kabupaten Ogan Ilir merupakan wilayah pertanian suboptimal dengan tipologi 

lahan  lebak. Di daerah ini, kegiatan pertanian padi yang dilakukan petani hanya bisa melaksanakan satu kali 

musim tanam setiap tahunnya. Ekosistem lahan lebak memiliki sifat khusus yang berbeda dengan ekosistem 

lainnya, terutama disebabkan oleh kondisi rejim airnya. lahan lebak adalah lahan yang rejim airnya 

dipengaruhi oleh hujan, baik yang turun di wilayah setempat maupun di daerah sekitarnya dan hulu. Dengan 

kondisi yang demikian, sebagian besar petani di daerah ini cenderung berada dalam kemiskinan.  

Kelembagaan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang kerangka dasar 

perumusan pengentasan kemiskinan.  Menurut Yamin et al. (2006), kemiskinan petani dapat disebabkan oleh 

lemahnya peran lembaga pertanian.  Pemberdayaan lembaga pertanian merupakan langkah strategis yang 

sudah waktunya mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama pemerintah.  Untuk mengharapkan petani 

bangkit menjadi kekuatan yang mandiri, tidak dapat hanya bersandar pada kemampuan petani.  Oleh karena 

itu, dibutuhkan pemberdayaan berbagai lembaga pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan dan 

tingkat kesejahteraan petani.   Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti mencoba melihat bagaimana 

kinerja kelembagaan pertanian dan hubungannya dengan pengembangan subsistem agribisnis serta 

pendapatan petani rawa lebak di Kawasan Pemulutan. 

 

2. TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1)  Menganalisis pendapatan usahatani petani rawa lebak di Kawasan 

Pemulutan, (2) Mengidentifikasi kinerja, yang menyangkut masalah kepengurusan dan keanggotaan, 

peraturan-peraturan kelembagaan, aktivitas kelembagaan, interaksi kelembagaan; dan mendeskripsikan peran 

kelembagaan pertanian pertanian dalam pengembangan subsistem agribisnis yang terdiri atas agro input, 

produksi, pengolahan dan pemasaran hasil serta lembaga penunjang, (3) Menganalisis peran sistem 

kelembagaan pertanian terhadap pendapatan usahatani petani rawa lebak di Kawasan Pemulutan. 
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3. KERANGKA PEMIKIRAN 

Agribisnis adalah salah satu cara terbaik dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Pengertian 

agribisnis itu sendiri dikemukakan oleh Davis dan Golberg (1957) dalam Gumbira, et al (2001) memberikan 

suatu konsep dan wawasan yang sangat dalam tentang pertanian modern menghadapi milenium ketiga. 

Agribisnis yang merupakan suatu sistem, bila akan dikembangkan harus terpadu dan selaras dengan semua 

subsistem yang ada di dalamnya. Persyaratan-persyaratan untuk memiliki wawasan agribisnis adalah 

memandang agribisnis sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa subsistem agro input, produksi, 

pengolahan dan pemasaran hasil serta lembaga penunjang. Sistem tersebut akan berfungsi dengan baik 

apabila tidak ada gangguan pada salah satu subsistem). Pengembangan agribisnis harus mengembangkan 

semua subsistem di dalamnya karena tidak ada satu subsistem yang lebih penting dari subsistem lainnya. 

Pengembangan wawasan agribisnis merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi persoalan 

kemiskinan di sektor pertanian.  Adanya wawasan agribisnis yang baik mengakibatkan pengetahuan petani 

mengenai komoditi yang diusahakannya akan semakin luas. Hal itu pula yang akan menunjang para petani 

untuk memperoleh pendapatan yang layak. Adanya perbedaan pendapatan yang sangat mencolok di tingkat 

petani menandakan wawasan agribisnis di tingat petani sangat beraneka ragam pula. 

Wawasan agribisnis dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari adanya penyuluhan pertanian 

atau keberadaan lembaga-lembaga pertanian di suatu pedesaan. Pengaruh dari keberadaan lembaga-lembaga 

pertanian ini sangatlah besar dan berarti bagi petani. Selain dapat menambah wawasan agribisnis lembaga-

lembaga ini dapat meningkatkan produktivitas petani dalam menjalankan usahataninya, sehingga akan 

berdampak pula pada kesejahteraan petani dengan meningkatnya pendapatan.  

Menurut Pranadji (2003), kerapuhan kelembagaan perekonomian pedesaan memiliki peran besar dalam 

mengganjal perkembangan perekonomian (pertanian dan) pedesaan.  Jika sistem kelembagaan (ekonomi) 

suatu masyarakat dibiarkan rapuh, maka program pengembangan teknologi, inovasi dan investasi apapun 

tidak akan mampu menjadi ”mesin penggerak” kemajuan ekonomi yang tangguh.  

Menurut Kolopaking, L., dan Tonny (1997), kelembagaan pertanian mempunyai dua  kategori dalam hal 

peran dan kedudukannya yaitu (1) Kelembagaan pemerintah/government (G) dan kelembagaan non-

pemerintah/non-government (NG), dan (2) Kelembagaan modern (M) dan tradisional (T). Tiap-tiap tipe 

lembaga pertanian tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan 

kebutuhannya. Tipe-tipe lembaga pertanian tersebut menjalankan fungsi-fungsi agribisnis, yakni dari sisi 

input, usahatani, dan dari sisi output.  

Sampai saat ini, masih belum banyak penelitian yang melihat tipe-tipe lembaga pertanian yang paling 

direspon dan mendapat partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan keberadaan tipe-tipe lembaga pertanian, 

masyarakat memperoleh banyak manfaat, misalnya dengan berbagai informasi pengetahuan dan teknologi, 

bantuan moril dan materil, fasilitas dan lainnya.  

Lembaga pertanian mempunyai kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi pendapatan usahatani petani. Baik buruknya kinerja suatu lembaga dapat dilihat dari aktivitas 

yang dilakukan lembaga tersebut dalam kesehariannya, seperti sering atau tidaknya diadakan pertemuan atau 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi petani, ada atau tidaknya pembagian kerja dalam lembaga, teknologi 

yang digunakan serta hubungan dengan lembaga lain.  

Indikator dari kinerja lembaga pertanian antara lain adalah peran kelembagaan dalam susbsistem 

agribisnis seperti dari segi agroinput, produksi, atau output (pengolahan dan pemasaran hasil), keputusan 

yang akan diambil apakah dilakukan secara musyawarah atau tidak, ada tidaknya pembagian kerja dalam 

lembaga, pemakaian teknologi pada lembaga, dan hubungan lembaga tersebut dengan lembaga lain. 

Indikator-indikator tersebut dapat dijadikan acuan apakah kinerja dari sisi manajemen dan usaha 

kelembagaan pertanian tersebut dapat dikatakan rendah, sedang atau tinggi.  

 

4. METODE PELAKSANAAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan memilih daerah Kawasan Pemulutan 

melalui pertimbangan bahwa daerah ini merupakan kawasan dengan areal rawa lebak terluas di Kabupaten 

Ogan Ilir.  Penelitian ini dilaksanakan di 11 desa pada kawasan tersebut. 

Penarikan sampel petani yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode acak berlapis tak berimbang 

(disproportionate stratified random sampling) terhadap rumah tangga petani padi.  Petani padi rawa lebak 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 petani yang ada di Kawasan Pemulutan. 

Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya diolah ke dalam bentuk tabulasi. Untuk menjawab tujuan 

pertama digunakan perhitungan biaya dan keuntungan usahatahi seperti yang disajikan Hernanto (1998). 
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Selanjutnya, untuk menjawab tujuan kedua maka kinerja lembaga pertanian dapat dideskripsikan dilihat dari 

(1) Peran dalam subsistem agribisnis, (2) Hak pengambilan keputusan, (3) Pembagian kerja, (4) Teknologi 

yang digunakan, (5) Hubungan dengan lembaga lain, (6) Nama lembaga yang berhubungan. Untuk 

menjawab hipotesis kedua maka dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tipe-tipe lembaga berdasarkan 

ciri-ciri dan sifat lembaga seperti pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Ciri-ciri dan sifat lembaga 

Tipe Ciri-ciri dan Sifat Lembaga Kode 

G – M - Pembentukan, pengaturan, mekanisme, pendanaan serta pelaksanaan 

sepenuhnya berdasarkan keputusan pemerintah 

-  Tujuan untuk masyarakat umum 

- Unsur kelembagaan yang modern (manajemen, sarana, sumber daya, 

tenaga kerja) tersistematis sangat baik 

-  Kepemilikan jelas, mempunyai kepastian hukum 

D1 

G – T - Pembentukan, pengaturan, mekanisme, pendanaan berdasarkan 

keputusan pemerintah, pelaksanaan kepada masyarakat lokal 

D2 

 - Tujuan untuk masyarakat sekitar 

- Unsur kelembagaan yang modern (manajemen, sarana, sumber daya, 

tenaga kerja) tersistematis kurang baik 

- Kepemilikan jelas, mempunyai kepastian hukum 

 

NG – M - Pembentukan, pengaturan, mekanisme, pendanaan serta pelaksanaan 

sepenuhnya berdasarkan keputusan, kebijaksanaan 

lembaga/organisasi/perusahaan/individu pengelola 

- Tujuan untuk lembaga/organisasi/perusahaan/individu tertentu 

- Unsur kelembagaan yang modern (manajemen, sarana, sumber daya, 

tenaga kerja) tersistematis sangat baik 

- Kepemilikan jelas, mempunyai kepastian hukum 

 

NG – T - Pembentukan, pengaturan, mekanisme, pendanaan serta pelaksanaan 

sepenuhnya berdasarkan keputusan, kesepakatan inisiatif masyarakat 

lokal 

- Tujuan untuk masyarakat tertentu 

- Unsur kelembagaan yang modern (manajemen, sarana, sumber daya, 

tenaga kerja) sistematisnya kurang baik 

- Kepemilikan tidak jelas, belum ada kepastian hukum, mempunyai 

norma masyarakat setempat 

D3 

Sumber: Marantika, 2001 

  

Untuk menjawab tujuan ketiga dan menguji hipotesis ketiga, perhitungan dilakukan secara matematik 

yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif: 

Y  =  α + β1C + 2D1 + β3D2 + β4D3 + Є  ..................................................................  (1) 

dimana : 

Y = Pendapatan Usahatani Petani (Rp/thn) 

C = Penguasaan Lahan (ha) 

D1 = 1 jika G-M dan 0 jika selain G-M 

D2 = 1 jika G-T dan 0 jika selain G-T 

D3 = 1 jika NG-T dan 0 jika selain NG-T 

α = Intersep 

β1…..4= Koefisien regresi penduga 

Є = Galat baku 

 

5.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1.  Analisis Pendapatan Usahatani  

Tabel 2  menyajikan biaya total rata-rata usahatani padi rawa lebak di Kawasan Pemulutan. Rata-rata 

biaya tetap usahatani padi lebak di Kecamatan Pemulutan sebesar Rp777.388.59/lg/thn yang terdiri dari 

biaya penyusurtan alat, biaya sewa alat dan biaya sewa lahan. Dari biaya-biaya tersebut nilai rata-rata biaya 

sewa alat adalah yang paling kecil, hal ini dikarenakan petani padi lebak di Kecamatan Pemulutan sangat 
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sedikit yang mengeluarkan biaya untuk sewa alat karena pada umumnya petani lebak tersebut membeli dan 

menggunakan alat sendiri. Sedangkan biaya variabel yang terbesar adalah biaya angkut. Biaya ini sangat 

besar karena petani banyak menggunakan jasa angkut yang dikeluarkan antara lain untuk mengangkut bibit, 

pupuk, pestisida dan hasil panen. 

 

Tabel 2. Rata-rata biaya total produksi usahatani padi rawa lebak di Kawasan Pemulutan 

No. Biaya (rata-rata) Nilai (Rp/lg/thn) 

1. Biaya Tetap : 

a. Penyusutan alat 

b. Sewa alat 

c. Sewa lahan 

 

448.934,03 

636,36 

327.818,20 

Total Biaya Tetap 777.388,59 

2. Biaya Variabel : 

a. Pembelian input 

1. Bibit 

2. Pupuk 

3. Pestisida 

b. Upah tenaga kerja 

c. Biaya angkut 

d. Biaya giling 

 

768.427,27 

408.954,55 

293.636,36 

65.836,36 

46.215,45 

2.190.156,36 

740.809.09 

 Total Biaya Variabel 3.745.608,17 

 Biaya Total Produksi 4.522.996,76 

 

Jumlah rata-rata produksi beras usahatani padi lebak di Kecamatan Pemulutan adalah 3.131,45 Kg per 

tahun. Produksi beras di Kecamatan ini dapat dikatakan kurang maksimal, hal ini disebabkan produktivitas 

usahatani yang rendah karena sebagian besar petani tidak menggunakan pupuk dan pestisida dalam 

usahataninya karena keterbatasan modal serta untuk meminimalisir biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga 

dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Harga jual rata-rata di Kecamatan Pemulutan adalah 

sebesar Rp2.848,18 per kilogram beras dengan rata-rata penerimaan usahatani padi rawa lebak sebesar 

Rp9.270.400,00 per tahun. 

 

Tabel 3. Rata-rata jumlah produksi beras, harga jual dan penerimaan usahatani padi rawa lebak di 

Kecamatan Pemulutan 

Uraian Nilai 

Produksi beras (Kg/lg/thn) 3.131,45 

Harga Jual (Rp/Kg) 2.848,18 

Penerimaan (Rp/lg/thn) 9.270.400,00 

 

Pendapatan usahatani petani rawa lebak merupakan jumlah dari pendapatan usahatani padi dan 

pendapatan usahatani non padi yang diterima oleh petani rawa lebak tiap tahunnya. Pendapatan usahatani 

petani dalam penelitian ini bervariasi, dari yang tertinggi Rp39.012.500,00 per tahun hingga yang terendah 

Rp-1.161.500,00 per tahun dengan rata-rata pendapatan usahatani petani sebesar Rp7.058.166,88 per 

tahunnya (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Rata-rata pendapatan usahatani padi, pendapatan usahatani non padi dan pendapatan usahatani 

petani rawa lebak di Kecamatan Pemulutan 

Keterangan (rata-rata) Nilai (Rp/thn) 

Pendapatan usahatani padi 4.747.403,24 

Pendapatan usahatani non padi 2.310.763,64 

Pendapatan total usahatani petani rawa lebak 7.058.166,88 

 

5.2. Kelembagaan Pertanian  

5.2.1. Lembaga Government-Modern 

Lembaga Government-Modern yang mempunyai hubungan dengan petani padi rawa lebak di 

Kecamatan Pemulutan adalah salah satu bagian dari perangkat pemerintahan yakni Balai Penyuluhan 
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Pertanian (BPP). Lembaga pertanian ini merupakan wadah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang bertugas 

memberikan penyuluhan tentang pertanian kepada para petani khususnya petani padi rawa lebak. 

 

Tabel 5. Kinerja kelembagaan pertanian Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pemulutan 

Kabupaten Ogan Ilir 

No. Komponen Kinerja Kelembagaan 

1 Peran dalam subsistem agribisnis Agroinput, produksi, pengolahan hasil dan 

pemasaran/penyuluhan 

2 Hak pengambilan keputusan dalam lembaga Musyawarah 

3 Pembagian kerja dalam lembaga Terbagi 

4 Teknologi yang digunakan Tidak ada 

5 Hubungan dengan lembaga lain Kerjasama 

6 Nama lembaga yang berhubungan Dinas Pertanian, pemerintah desa dan 

kecamatan, dan kelompok tani 

 

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat dijelaskan bahwa lembaga pertanian Balai Penyuluhan Pertanian 

(BPP) berperan di subsistem agribisnis agroinput, produksi, dan pengolahan hasil dan pemasaran yakni 

memberikan penyuluhan kepada para petani. Penyuluhan ini biasanya dilakukan pada saat awal musim 

tanam, penyuluhan juga dapat dilakukan pada saat petani melakukan kegiatan produksi dan pengolahan hasil 

dan pemasaran. Pengambilan keputusan dalam BPP didasarkan atas musyawarah. Lembaga ini juga 

menerima perintah ataupun keputusan dari Dinas Pertanian terhadap anggotanya. Jadi masing-masing 

anggota sudah ditetapkan pekerjaannya sesuai dengan keputusan yang diterima dari Dinas Pertanian. 

Pembagian kerja pada lembaga ini terbagi atas bidangnya masing-masing. Bidang tersebut antara lain 

pertanian, peternakan, dan perikanan. Tidak ada teknologi yang dipakai pada lembaga ini dalam menjalankan 

tugasnya. BPP selalu berhubungan dengan lembaga lain seperti Dinas Pertanian, pemerintah desa dan 

kecamatan. Hubungan tersebut berupa kerjasama antar satu sama lain. 

Dalam pengembangan subsistem agribisnis, lembaga ini berperan dari sisi agroinput dan terkadang dari 

sisi produksi dan pengolahan hasil dan pemasaran. Hal ini terjadi karena BPP memiliki anggota yakni PPL 

yang bertugas memberikan penyuluhan kepada para petani ataupun kelompok tani baik pada saat awal 

musim tanam maupun saat petani melakukan kegiatan proses produksi dan pengolahan hasil dan pemasaran 

usahataninya. Penyuluhan ini berupa informasi dan pengetahuan mengenai usahatani baik itu pertanian, 

perternakan, maupun perikanan dan dalam penelitian ini yang dibahas hanyalah bidang pertanian khususnya 

padi rawa lebak. Penyuluhan dapat dilakukan pada saat awal musim tanam (subsistem agro input) maupun 

pada saat petani sedang melakukan kegiatan produksi (subsistem produksi) dan kegiatan panen serta 

pengolahan dan pemasaran hasilnya (subsistem pengolahan hasil dan pemasaran).  

 

5.2.2. Lembaga Government-Traditional 

Salah satu lembaga government-traditional yang berhubungan dengan petani padi rawa lebak yaitu 

Kelompok Tani, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Kelompok Tani Sinar Mutiara di Desa 

Pemulutuan Ulu. Hal ini diambil secara sengaja karena kelompok tani tersebut sudah pernah mendapat 

bantuan dari pemerintah pusat dan masih tergolong aktif sampai sekarang. Kelompok tani ini selalu 

berhubungan dengan pemerintah desa dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Hubungan ini berupa 

kerjasama dan saling tukar informasi. 

 

Tabel 6.  Kinerja kelembagaan pertanian Kelompok Tani Sinar Mutiara 

No. Komponen Kinerja Kelembagaan 

1 Peran dalam subsistem agribisnis Agroinput/Simpan pinjam 

dan output/pengolahan hasil 

dan pemasaran 

2 Hak pengambilan keputusan dalam lembaga Musyawarah 

3 Pembagian kerja dalam lembaga Terbagi 

4 Teknologi yang digunakan Ada 

5 Hubungan dengan lembaga lain Kerjasama 

6 Nama lembaga yang berhubungan Pemerintah desa dan BPP 
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Lembaga pertanian ini berperan dalam subsistem agribisnis agroinput dan output dengan bentuk simpan 

pinjam dan pengolahan hasil dan pemasaran. Pembagian kerja pada lembaga ini terbagi sesuai dengan 

keputusan ketua kelompok tani. Pengambilan keputusan dalam kelompok tani dilakukan dengan adanya 

musyawarah. Ketua kelompok tani mengadakan pertemuan dengan semua anggotanya tiap masa panen 

(Tabel 6).  

Dalam pengembangan subsistem agribisnis, lembaga ini berperan dari sisi agroinput dan output. Bila 

dilihat dari sisi agroinput, kelompok tani membantu para petani yang menjadi anggotanya dalam 

meminjamkan modal berbagai bentuk dan simpanan berupa uang untuk modal usahataninya. Dengan adanya 

bantuan modal, petani dapat melakukan kegiatan usahataninya. Sedangkan dari sisi output, kelompok tani 

membantu petani untuk mengolah hasil dan membantu memasarkan hasil panennya. Kelompok tani yang 

satu ini memiliki mesin penggiling padi sehingga para anggotanya bisa menggiling padi di kelompok tani ini. 

Selain itu kelompok tani ini juga menampung hasil panen berupa beras yang dibeli dari petani yang 

kemudian akan dijual lagi ke pedagang besar. 

 

5.2.3. Lembaga Non Government-Modern 

Lembaga non government-modern yang dianalisis dalam penelitian adalah Pabrik Penggilingan padi  

Rusna Jaya. Akses petani terhadap lembaga ini sangat rendah. Rendahnya akses petani terhadap lembaga 

Non Government-Modern disebabkan karena petani kurang tertarik untuk berinteraksi dengan lembaga ini 

dengan alasan produksi yang diminta oleh lembaga ini sangat besar dan petani tidak dapat memenuhinya, 

namun masih ada beberapa petani yang masih terus akses dengan lembaga tersebut. Rusna Jaya memasarkan 

berasnya ke pedagang besar di Jambi, Batam dan Bangka Belitung. 

 

Tabel 7. Kinerja kelembagaan Pabrik Penggilingan Rusna Jaya di Desa Pegayut 

No. Komponen Kinerja Kelembagaan 

1 Peran dalam subsistem agribisnis Agroinput/simpan pinjam dan 

output/pengolahan hasil dan pemasaran 

2 Hak pengambilan keputusan dalam lembaga Tidak musyawarah 

3 Pembagian kerja dalam lembaga Terbagi 

4 Teknologi yang digunakan Ada 

5 Hubungan dengan lembaga lain Kerjasama 

6 Nama lembaga yang berhubungan Dolog dan PPM 

 

Tidak terdapat sistem kepengurusan dalam lembaga pertanian yang satu ini begitu pula dengan bentuk 

kepengurusannya karena kepengurusannya bersifat kekeluargaan. Ketua lembaga adalah pemilik lembaga itu 

sendiri dibantu anggota keluarga lainnya, yang dibantu karyawan upahan dalam hal aktivitas operasional 

pabrik.  

Pengambilan keputusan dalam lembaga tidak dilakukan dengan cara musyawarah, yang artinya segala 

keputusan dan ketetapan dikeluarkan pemilik pabrik dan juga menentukan tugas-tugas dari para 

karyawannya, dimana karyawan tersebut bekerja sebagai pesuruh dan mendapatkan upah setelah pekerjaan 

selesai dilakukan. Pembagian kerja pada lembaga ini terbagi sesuai dengan keahlian dan kemampuannya 

dimana tugas karyawan ditentukan oleh pemilik pabrik. Sementara teknologi yang digunakan dalam lembaga 

ini adalah mesin giling dan mesin polish. Pabrik penggilingan Rusna Jaya mempunyai hubungan dengan 

lembaga lain. Hubungan tersebut berupa kerjasama dengan pihak Dolog dalam pengadaan beras dan dengan 

pabrik penggilingan mandiri. 

Dalam pengembangan subsistem agribisnis, lembaga ini berperan dari sisi agro input dan output. Bila 

dilihat dari sisi agro input, PP Rusna Jaya membantu para petani dalam meminjamkan modal berbagai 

bentuk dan simpanan dalam bentuk uang untuk modal usahataninya. Dengan adanya bantuan modal, petani 

dapat melakukan kegiatan usahataninya. Sedangkan dari sisi output, lembaga ini membantu petani untuk 

mengolah hasil dan membantu memasarkan hasil panennya. Pengolahan hasil dilakukan dengan menggiling 

padi serta memoles beras yang diterima baik langsung dari petani maupun dari PPM, dan lembaga ini juga 

membeli beras tersebut dari petani atau PPM dan menjualnya lagi ke pedagang besar. 

 

5.2.4. Lembaga Non Government-Traditional 

Lembaga non government-traditional yang berhubungan langsung dengan petani adalah Penggilingan 

Padi Mandiri (PPM). Penggilingan padi mandiri merupakan pabrik penggilingan padi yang dimiliki dan 

dikelola secara individu. Hal ini diambil secara sengaja karena akses petani yang paling tinggi adalah 
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terhadap lembaga tersebut. Peran lembaga Non Government-Traditional terhadap pengembangan subsistem 

agribisnis yakni dari sisi output, yaitu membantu petani mengolah hasil panennya dan membeli dari petani 

yang kemudian dijual ke pedagang besar ataupun dijual ke pasar. Pengolahan hasil panen ini berbentuk 

penggilingan padi, apabila petani ingin menggiling berasnya maka akan dikenakan upah penggilingan yang 

berkisar antara Rp150,00 sampai Rp300,00 per Kg beras tergantung pada lokasi tempat hasil panen tersebut 

diangkut. Lembaga ini juga menyediakan fasilitas jemput ke rumah petani. 

 

Tabel 8. Kinerja kelembagaan Penggilingan Padi Mandiri (PPM) di Desa Aurstanding 

No. Komponen Kinerja Kelembagaan 

1 Peran dalam subsistem agribisnis Output/pengolahan hasil dan 

pemasaran 

2 Hak pengambilan keputusan dalam lembaga Tidak musyawarah 

3 Pembagian kerja dalam lembaga Tidak terbagi 

4 Teknologi yang digunakan Ada 

5 Hubungan dengan lembaga lain Persaingan 

6 Nama lembaga yang berhubungan PPM lain dalam satu desa 

 

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat dijelaskan bahwa PPM mempunyai peran dalam subsistem dalam 

bentuk pengolahan hasil dan pemasaran. Pengambilan keputusan dalam lembaga tidak dilakukan dengan cara 

musyawarah, yang artinya segala keputusan dan ketetapan dikeluarkan pemilik pabrik dan juga menentukan 

tugas-tugas dari para karyawannya, dimana karyawan tersebut bekerja sebagai pesuruh dan mendapatkan 

upah setelah pekerjaan selesai dilakukan. Pembagian kerja pada lembaga ini tidak terbagi dimana ditentukan 

oleh pemilik pabrik. Sementara teknologi yang digunakan dalam lembaga ini adalah mesin giling. PPM 

mempunyai hubungan dengan lembaga lain yakni berupa persaingan antar sesama PPM dalam satu desa. Hal 

ini dikarenakan PPM bersifat individual atau pribadi.  

 

5.3. Analisis Peran Sistem Kelembagaan Pertanian Terhadap Peningkatan Pendapatan Total 

Usahatani Petani Padi Rawa Lebak di Kecamatan Pemulutan 

Analisis peran sistem kelembagaan pertanian adalah rekayasa model kelembagaan yang ditujukan agar 

sistem kelembagaan pertanian dapat ditingkatkan guna meningkatkan taraf hidup petani padi rawa lebak dan 

mendapat dukungan dari masyarakat sekitar yang tercermin dalam prilaku sosial ekonomi. Aktivitas sosial 

ekonomi tersebut dilaksanakan dalam suatu kelembagaan Government-Modern/G-M (D1), Government-

Traditional/G-T (D2) dan Non Governement-Traditional/NG-T (D3) sebagai Dummy seperti disajikan pada 

Tabel 9.  

Berdasarkan hasil model fungsi pendapatan (Y) diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R
2
) yaitu 

sebesar 0,563 atau 56,3% variasi pendapatan usahatani petani dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

peubahnya yaitu penguasaan lahan, lembaga BPP, lembaga Kelomok Tani, lembaga PPM, dan sisanya yang 

43,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.  

 

Tabel 9.  Hasil analisis persamaan regresi linier berganda 

Variabel  Se thitung Fhitung R
2
 

 - 1095839,966 5532262,187  - 0,198 16,103 0,563 

C 2832136,286 474252,202 5,972* 

D1 1736982,499 2440929,145 0,712** 

D2 4816549,542 1748723,265  2,754* 

D3 1398996,931 5636523,182 0,248** 

Keterangan : *    Berpengaruh nyata pada taraf  = 0,1 

 **  Tidak berpengaruh nyata pada taraf  = 0,1 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi fungsi pendapatan total usahatani terlihat bahwa tanda koefisien regesi 

pendapatan dan variabel-variabel lahan, kelembagaan BPP (D1), Kelompok Tani (D2), dan PPM (D3) 

menunjukkan nilai positif. Hal ini yakni sesuai dengan logika ekonomi maupun teoritis pendukung, yang 

menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut akan berpengaruh positif terhadap pendapatan usahatani petani 

rawa lebak. Artinya bahwa luas lahan diiringi kelembagaan pada lokasi penelitian efektif berjalan dan bila 

mekanismenya tetap terus digunakan dan dikembangkan maka respon dan partisipasi masyarakat akan tinggi. 

Masyarakat merasakan adanya manfaat dari keikutsertaan dalam kelembagaan pertanian tersebut. 
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Kelembagaan Kelompok Tani sangat direspon dan mendapat partisipasi aktif dari masyarakat karena 

masyarakat banyak mendapat manfaat dengan keberadaannya, misalnya dengan berbagai informasi 

pengetahuan dan teknologi, bantuan moril, fasilitas dan lainnya.  Berdasarkan nilai koefisien regresi diatas 

ternyata yang paling besar adalah nilai dari koefisien regresi variabel D2 yaitu lembaga Kelompok Tani. 

Sehingga untuk dapat lebih meningkatkan pengembangan subsistem agribisnis serta pendapatan usahatani 

petani rawa lebak maka organisasi kelembagaan pertanian yang direkomendasikan adalah lembaga dengan 

tipe ini. Apabila lembaga ini dapat dikembangkan lagi sehingga mendapat respon yang tinggi dan partisipasi 

aktif dari masyarakat maka taraf hidup masyarakat petani di wilayah Kawasan Pemulutan akan meningkat. 

 

6.  KESIMPULAN  

 Pendapatan usahatani padi sebesar Rp 4.747.403,24 dan pendapatan non usahatani sebesar Rp 

2.310.763,64, dengan pendapatan total petani sebesar Rp7.058.166,88 per tahunnya 

 Kinerja kelembagaan pertanian yang ada di Kecamatan Pemulutan yakni lembaga BPP, Kelompok Tani, 

Penggilingan Padi (PP) Rusna Jaya dan Penggilingan Padi Mandiri (PPM) baik itu dari segi manajemen 

dan usaha tergolong rendah dalam rutinitasnya. Hal ini dibuktikan dengan respon petani yang cukup 

rendah terhadap lembaga-lembaga tersebut. Kelembagaan pertanian berperan dalam pengembangan 

subsistem agribisnis. Lembaga BPP berperan dalam subsistem agroinput, produksi, serta pengolahan 

hasil dan pemasaran, lembaga Kelompok Tani berperan dalam subsistem agroinput dan pengolahan hasil 

dan pemasaran, sementara lembaga PPM berperan dalam subsistem agribisnis pengolahan hasil dan 

pemasaran. 

 Lembaga Kelompok Tani yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pendapatan petani  

direkomendasikan untuk terus dikembangkan sebagai lembaga unggulan pertanian.  
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STRATEGI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI KRIPIK SINGKONG DALAM RANGKA 

MEMPERKUAT SEKTOR PERTANIAN LAHAN KERING DI KABUPATEN KARANGANYAR 
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1) 
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Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis  

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 

Abstrak. Sektor perekonomian di Kabupaten Karanganyar ditopang oleh dua sektor utama yaitu sektor 

industri pengolahan dan pertanian. Posisi ini menjadi kekuatan untuk mengembangkan agroindustri pedesaan 

mengingat Karanganyar memiliki potensi geografis yang mendukung untuk usahatani singkong (ubi kayu). 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan serta value chain map dari agroindustri 

pedesaan unggulan khususnya kripik singkong di Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif analitik dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa sebaran agroindustri 

pedesaan dan karakteristiknya, faktor strategis dan value chain map agroindustri kripik singkong 

dikumpulkan melalui survei dan focus group discussion. Data sekunder berupa data monografi dan potensi 

perekonomian Karanganyar. Penelitian dilakukan di semua (17) kecamatan di Karanganyar dengan tiga 

narasumber yaitu mantri tani, mantri statistik dan mantri ekonomi disetiap kecamatan. Alat analisis yang 

digunakan adalah Metode Perbandingan Eksponensial, Analisis Borda, SWOT dan analisis Value Chain. 

Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah peta agroindustri pedesaan di Karanganyar, 

teridentifikasinya agroindustri pedesaan unggulan, alternatif rumusan strategi pengembangan kripik 

singkong dan value chain map agroindustri unggulan yaitu kripik singkong di Kabupaten Karanganyar. Bagi 

pelaku agroindustri pedesaan, penelitian diharapkan menjadi solusi pemecahan masalah dan menjadi 

inspirasi untuk memanfaatkan peluang usaha secara optimal. Bagi pemerintah daerah Karanganyar, 

penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan terkait upaya pengembangan agroindustri pedesaan 

khususnya kripik singkong  untuk memperkuat peran sektor pertanian. 

 

Kata Kunci: Karanganyar, agroindustri kripik singkong, strategi pengembangan, value chain map 
 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu usaha bersama antara pemerintah daerah beserta 

masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan membentuk hubungan kerjasama antara 

pemerintah daerah dan pihak swasta sehingga dapat tercipta lapangan kerja baru dan merangsang tumbuhnya 

kegiatan perekonomian di masyarakat. Dengan adanya pembangunan ekonomi daerah diharapkan banyak 

tersedia lapangan kerja, kesejahteraan meningkat, kemakmuran dapat tercapai dan kualitas sumber daya 

manusia lebih meningkat (Arsyad, 2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan 

mengurus wilayahnya yang berarti pemerintah daerah beserta rakyat bersama-sama membangun sesuai 

dengan aspirasi, potensi, dan kondisi wilayahnya.  

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan 

otonomi daerah. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar dapat mengurus 

daerahnya sendiri disesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang diketahui dan dimiliki. Dengan 

mengetahui keunggulan dan kelemahan yang dimiliki meliputi sumber daya, dana dan lain-lain maka 

masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dapat mengelola dan mengembangkannya 

dengan saling melengkapkan dan menyelaraskan keunggulan dan kelemahan tersebut, yang pada akhirnya 

dapat dirumuskan strategi–strategi pengembangan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan 

pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar. Di Kabupaten Karanganyar, sektor pertanian 

merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang relatif besar dimana menempati urutan ke-2 setelah 

sektor industri pengolahan    (BPS Kabupaten Karanganyar, 2008). 

Sekarang ini, untuk mengembangkan dan menguatkan sektor pertanian masih terbuka peluang yang 

besar. Namun, dengan melihat struktur pertanian yang ada saat ini, masih sulit dilakukan perbaikan menuju 

peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga petani. Petani tidak memiliki cukup modal (terutama lahan) 

untuk mengelola usahataninya. Upaya perbaikan produktivitas dan penurunan harga input usaha tani untuk 

menekan biaya dirasa belum mencukupi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa dan petani. 

Keterbatasan inilah yang mendorong dilakukannya upaya optimalisasi nilai tambah setiap komoditas 

pertanian. Dalam perspektif optimalisasi tersebut, peran agroindustri sebagai wahana ekstraksi nilai tambah 

dan inovasi menjadi sangat penting. Agoindustri pedesaan adalah wahana peningkatan perolehan nilai 
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tambah hasil pertanian yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lebih besar dari kemampuan 

produksi dengan keterbatasan kepemilikan lahan dan kekurangan modal (Baharsyah, 1993). Solusi yang bisa 

diberikan yaitu pemerintah akan memfokuskan pembangunan sektor pertanian ke depan pada pengembangan 

agroindustri pedesaan yang mampu memadukan subsistem hulu, usaha tani dan hilir. Untuk mengembangkan 

pertanian yang modern dan berdaya saing, maka agroindustri harus menjadi lokomotif sekaligus penentu 

kegiatan subsektor usaha tani yang selanjutnya akan menentukan subsektor agribisnis hulu. Sebagian besar 

agroindustri perdesaan adalah berskala mikro, kecil (UKM agroindustri). Usaha dengan skala seperti ini 

memiliki berbagai kelebihan, serasi dengan industri perdesaan, antara lain: 1) Tidak membutuhkan modal 

besar; 2) Dapat menumbuhkembangkan fasilitas kesempatan kerja dengan invetasi yang lebih kecil; 3) Lebih 

leluasa beradaptasi terhadap perubahan situasi makro termasuk resesi dan krisis ekonomi; dan 4) Mempunyai 

keterkaitan suplementer dan atau komplementer dengan industri yang relatif besar. Agroindustri dapat 

menjadi tulang punggung perekonomian wilayah ini mengingat potensi wilayah khususnya di sektor 

pertanian yang cukup besar. Melalui sinergitas yang baik antara sektor pertanian dan sektor industri 

pengolahan diharapkan akan mampu menopang perekonomian wilayah dengan kuat. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya diperlukan upaya pemetaan potensi agroindustri pedesaan yang ada di Kabupaten Karanganyar 

sebagai dasar untuk menentukan perencanaan pengembangan agroindustri yang ada. Agroindustri selain 

memiliki banyak kelebihan dan potensi, juga dihadapkan pada banyak kendala dan permasalahan. Kendala 

tersebut adalah pembiayaan (finansial), teknologi, pemasaran, SDM, dan manejemen. Semua persoalan ini 

terkait dengan upaya pengembangan agroindustri perdesaan. Selain itu, rantai nilai yang ada pada 

agroindustri menjadi satu faktor yang harus dikaji karena panjang/pendeknya rantai nilai serta bagaimana 

kontrbusi  dan peran dari setiap rantai nilai menentukan kinerja dari agroindustri itu sendiri. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu kombinasi dari 

metode deskriptif dan metode analitis. Metode pengambilan daerah dilakukan secara purposive yaitu 

pengambilan daerah penelitian dengan mempertimbangkan alasan yang diketahui dari daerah penelitian 

tersebut (Singarimbun dan Effendi, 1995). Daerah penelitian yang diambil adalah Kabupaten Karanganyar 

dengan pertimbangan: 1) Kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan dua sektor besar di 

Karanganyar sehingga menjadi kekuatan dalam mengembangkan agroindustri pedesaan. 2) Kondisi geografis 

yang potensial mendukung munculnya berbagai komoditi pertanian yang berpotensi untuk pengembangan 

agroindustri pedesaan. 

Untuk memperoleh data agroindustri pedesaan dengan berbagai karakteristiknya digunakan kuesioner 

terstruktur yang diadopsi dari Bank Indonesia. Adapun pemilihan agroindustri pedesaan ditingkat kecamatan 

menggunakan kriteria dan bobot yang digunakan diadopsi dari Bank Indoensia (2010). Analisis untuk 

penetapan agroindustri pedesaan unggulan dilakukan dengan menggunakan MPE atau Metode Perbandingan 

Eksponensial yaitu metode yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan 

menggunakan beberapa kriteria (Marimin, 2004). Adapun formulasi analisis Metode Perbandingan 

Eksponensial diadopsi yaitu sebagai berikut :    

 

Total Nilai (TNi) =   𝑅𝐾𝑖𝑗 𝑚
𝑗−1

TKKj 

Keterangan: 

TNi = Total nilai alternatif ke (i) 

RKij = Derajat kepentingan relatif criteria ke-j pada pilihan keputusan i 

TKKij = Derajat kepentingan kriteria keputusan ke-j, TKK > 0 ;bulat 

i     = 1,2,3…n ; n = Jumlah pilihan keputusan 

m = Jumlah Kriteria keputusan 

Setelah dilakukan identifikasi agroindustri pedesaan unggulan dengan Metode MPE, kemudian 

dilakukan pemilihan agroindustri pedesaan unggulan ditingkat Kabupaten Karanganyar dengan 

menggunakan Metode Borda. Formulasi Metode Borda yaitu : 

 

Nilai Borda X  = Σ (MPE X *  Nilai ranking dari alternatif agroindustri pedesaan) 
 

Keterangan :  

X  = Agroindustri pedesaan X 

Nilai MPE = Metode Perbandingan Eksponensial 
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Nilai rangking = Nilai rangking agroindustri X disetiap kecamatan 

Penggalian faktor-faktor strategis serta value chain dari agroindustri pedesaan unggulan dilakukan 

melalui forum FGD dengan melibatkan stakeholder antara lain : BAPPEDA Karanganyar, Staf Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar, Dinas Peternakan 

dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Karanganyar serta perwakilan dari pelaku agroindustri pedesaan. FGD ini dilakukan untuk mengkonfirmasi 

hasil analisis Borda (peringkat 10 besar agroindustri pedesaan unggulan) ditingkat Karanganyar. Setelah 

dilakukan konfirmasi mengenai peringkat agroindustri unggulan, kemudian dilakukan penggalian faktor-

faktor strategis (kekuatan-kelemahan-peluang-ancaman) dari 5 besar agroindustri pedesaan unggulan serta 

value chain yang berperan dalam setiap agroindustri pedesaan unggulan tersebut. Setelah selesai 

menganalisis dengan sistem FGD, perumusan strategi pengembangan dari agroindustri pedesaaan unggulan 

di Kabupaten Karanganyar dapat dilakukan dengan menggunakan Matriks SWOT (Rangkuti, 2002). 

Untuk analisis rantai nilai (value chain map) dilakukan secara derskriptif dengan mengolah data 

mengenai rantai nilai setiap agroindustri unggulan kemudian dipaparkan dalam bentuk tabel informatif. 

Adapun analisis value chain map meliputi profil pelaku dari setiap rantai yang terlibat dalam agroindustri 

mulai dari supplier, produsen, dan pedagang perantara yang terlibat dalam agroindustri.  

 

3. PEMBAHASAN 

3.1.  Hasil Pemetaan Agroindustri Unggulan di Kabupaten Karanganyar 

Berdasarkan hasil analisis Metode Perbandingan Eksponensial, diperoleh peta agroindustri dan  10 

peringkat  agroindustri unggulan di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :  

Berdasarkan hasil analisis Borda yang telah dilakukan, teridentifikasi sepuluh besar agroindustri 

unggulan di Kabupaten Karanganyar yaitu tempe, jamu instan, tahu, kripik singkong, kripik gurbi, roti basah, 

emping, kerajinan kayu, mebel dan anyaman bambu. Agroindustri tempe merupakan agroindustri unggulan 

pertama mengingat agroindustri ini diusahakan oleh sebagian besar masyarakat antara lain di kecamatan 

Colomadu, Jumantono, Jumapolo, Gondangrejo, Jenawi dll. Selain itu, proses produksi tempe yang mudah 

dan potensi pasar yang luas menjadikan usaha ini banyak diminati masyarakat. 

 

Tabel 1. Agroindustri Unggulan Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Analisis Borda 

Komoditi Ranking Nilai Borda 

Tempe 1 168571.674,80 

Jamu Instan 2 99.152.431,86 

Tahu 3 85.117.186,18 

Keripik singkong 4 79.959.373,34 

Keripik/Grubi Ketela Ungu 5 59.828.754,13 

Roti Basah 6 52.820.017,71 

Emping 7 43.453.375,83 

Kerajinan kayu 8 39.336.824,59 

Mebel 9 39.062.263,46 

Anyaman Bambu 10 35.788.187,45 
Sumber: Analisis Data Primer 

 

Agroindustri keripik singkong menduduki urutan keempat setelah agroindustri tahu. Agroindustri 

keripik singkong menempati urutan keempat karena keripik singkong merupakan camilan yang enak dan 

murah sehingga diminati oleh masyarakat. Hal ini menjadikan agroindustri ini bertahan atau masih ada.  

Agroindustri ini banyak diusahakan oleh masyarakat hampir disemua kecamatan, karena daerah 

Karanganyar 70% merupakan lahan kering yang sangat cocok ditanami ubi kayu, sehingga bahan baku 

banyak tersedia. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar, 12 kecamatan terdapat agroindustri kripik 

singkong yang tersaji dalam Tabel 2. 
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Tabel 2. Peringkat Agroindustri Kripik Singkong di Kabupaten Karanganyar 

No. Kecamatan Peringkat Nilai 

1 Ngargoyoso 4 124.886 

2 Mojogedang 5 391.534 

3 Matesih 3 1.680.605 

4 Kerjo 4 1.064.674 

5 Kebak Kramat - - 

6 Karangpandan 12 225.373 

7 Karanganyar 7 124.892 

8 Jumapolo 3 391.768 

9 Jumantono 2 1.064.588 

10 Jenawi 1 11.939.990 

11 Jatiyoso 6 391.513 

12 Jatipuro 4 1.064.246 

13 Jaten 11 32.966 

14 Gondangrejo - - 

15 Colomadu - - 

16 

17.   

Tasikmadu 

Tawangmangu                                                                        

- - 

Sumber : Analisis Data Primer 

 

Dari tabel diatas Kecamatan Jenawi adalah kecamatan peringkat pertama untuk agroindustri kripik 

singkong di Kabupaten Karanganyar. 

 

3.2.  Strategi Pengembangan Agroindustri Unggulan kripik Singkong di Kabupaten Karanganyar 

Tabel 3. Matriks SWOT Pengembangan Agroindustri Unggulan Keripik Singkong di Kabupaten 

Karanganyar 

                                               

Internal  

 

 

 

 

 

Eksternal  

Kekuatan-S  

Bahan baku mudah 

diperoleh  

 Kualitas keripik singkong 

baik  dan sudah ada aneka 

rasa 

 Produk tahan lama 

 Sudah memiliki ijin usaha, 

ijin depkes  

Kelemahan-W  

 Alat produksi tradisional  

 Produktifitas rendah  

 Pemasaran keluar kota 

susah  

 Modal terbatas  

Peluang-O  

 Potensi daerah penghasil bahan 

baku  

  Makanan camilan masyarakat 

(oleh-oleh) 

 Harga relatif murah/terjangkau  

 Permintaan tinggi  

 Diversifikasi produk (non 

kolesterol) 

Strategi S-O  

 Peningkatan Produksi 

(S1,S3,S4,O1,O4) 

 Perluasan pemasaran 

(S2,S3,S4,O2,O3) 

Strategi W-O 

 Pengembangan teknologi 

untuk meningkatkan 

produktivitas 

(W1,W2,O1,O4) 

 Penguatan permodalan 

untuk meningkatkan 

produksi 

(W2,W4,O1,O4,O5) 

Ancaman-T  

 Persaingan sesama produsen  

 Berkembang aneka keripik 

selain singkong  

  

 Bahan bakar mahal  

Strategi S-T  

 Pengembangan produk yang 

khas dan berkualitas (S1, 

S2,S3,S4,T1,T2) 

 

Strategi W-T  

 Peningkatan sarana-

prasarana pemasaran 

(W3,W4,T1,T2) 

 Pemanfaatan bahan bakar 

alternatif (W2,W4,T3) 

Sumber : Analisis Data Primer 
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3.3.  Rantai Nilai (Value Chain) Agroindustri Keripik Singkong di Kabupaten Karanganyar 

Tabel 4. Value Chain Agroindustri Keripik Singkong di Kabupaten Karanganyar 

Peran  Pemasok 1 Pengolah  Pemasar 1 Pemasar 2 

Pelaku Petani  Produsen  Produsen  Pedagang 

perantara  

Bentuk Produk Singkong Kripik 

Singkong  

Kripik 

Singkong  

Kripik 

Singkong 

Kemudahan menjual produk  Mudah Mudah Mudah Mudah  

Daya tawar harga dan kualitas 

terhadap pembeli (lbh kuat, 

seimbang, lbh lemah) 

Lemah  Kuat  Kuat  Kuat  

Harga produk  900-1.000/Kg  12-13rb/kg  15-16rb/kg  15-16rb/kg 

Keuntungan  500/Kg  600/kg keripik  1.000/Pcs 1.000/Pcs  

Sistem Pembayaran (tunai, 

tempo, ijon) 

Tunai Tunai Tunai Konsinyasi 

Metode pembayaran 

(konvensional, bank) 

Konvensional Konvensional Konvensional Konvensional  

Keinginan/Standar yang 

disukai pembeli 

tidak cacat Berkualitas, 

warna menarik, 

alami  

Rasa Enak Rasa Enak  

Lembaga Pendukung Usaha    Disperindag  Bank (BRI)    

Sumber : Analisis Data Primer 

 

Rantai pihak-pihak yang terlibat dalam agroindustri keripik singkong dianalisis menggunakan analisis 

value chain.  Pada agroindustri kripik singkong  di Kabupaten karanganyar, pihak-pihak yang terlibat 

meliputi petani singkong, produsen keripik singkong dan pedagang perantara.  Petani sebagai pemasok bahan 

baku. Pemasok bahan baku hanya petani karena produsen agroindustri langsung membeli ke petani, tidak 

membeli ke pasar.  Dalam proses  transaksi, pembeli dalam hal ini produsen keripik singkong memiliki 

posisi yang lebih kuat karena harga lebih ditentukan olehnya.  Keuntungan yang diperoleh petani singkong 

sekitar Rp 500,00/kg. Sistem pembayaran yang dilakukan adalah konvensional dengan cara tunai. Dari 

singkong yang dibeli dan diolah menjadi keripik singkong, produsen memperoleh keuntungan sekitar                 

Rp 600,00/kg keripik singkong dengan harga jual keripik singkong kepada pedangang perantara sebesar 

Rp12.000,00-Rp13.000,00/kg. Dalam proses pemasarannya, produsen melakukannya dengan cara menjual 

sendiri ke konsumen dan melalui pedagang perantara yaitu dengan menitipkan dagangannya kepada 

pedagang.  Harga jual kepada konsumen baik di produsen maupun di pedagang perantara sebesar Rp Rp 

15.000,00-Rp16.000,00/kg sehingga keuntungannya sebesar Rp 3000,00 per kilogram. Sistem pembayaran 

yang dilakukan dari produsen ke kondumen secara tunai sedangkan produsen dengan pedagang perantara 

dengan cara konsinansi. Dalam pengembangannya, agroindustri keripik singkong di Kabupaten Karanganyar 

didukung oleh Disperindag dan BRI. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

 Agroindustri unggulan kripik singkong tingkat kecamatan yang tertinggi adalah di kecamatan Jenawi  

 Dari 10 peringkat Agroindustri Unggulan di Kabupaten Karanganyar, agroindustri kripik singkong 

merupakan agroindustri pada peringkat 4 (empat). Peringkat pertama adalah tempe, diikuti jamu instan, 

tahu, keripik/grubi ketela ungu, roti basah, emping, kerajinan kayu, mebel, dan anyaman bambu. 

 Strategi pengembangan Agroindustri Unggulan kripik singkong di Kabupaten Karanganyar antara lain: 

1) Peningkatan Produksi, 2) Perluasan pemasaran, 3) Pengembangan teknologi untuk meningkatkan 
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produktivitas, 4) Strategi Penguatan  Permodalan, 5) Startegi pengembangan produk yang khas dan 

berkualitas, 6) Peningkatan sarana-prasarana pemasaran, 7) Pemanfaatan bahan bakar alternatif. 

 Peta Rantai Nilai (Value Chain Map) Agroindustri Keripik Singkong melibatkan petani sebagai pemasok 

bahan baku, produsen sebagai pengolahnya dan produsen serta pedagang perantara sebagai pemasarnya. 

 

4.2.  Saran 

 Pemerintah Kabupaten Karanganyar hendaknya menindaklanjuti pengembangan agroindustri unggulan 

kripik singkong yang telah teridentifikasi dalam penelitian ini melalui berbagai program pelatihan, 

pendampingan dan klasterisasi sehingga mampu meningkatkan kontribusi agroindustri unggulan dalam 

mendukung perekonomian daerah 

 Diperlukan peran pihak swasta dalam upaya pengembangan agroindustri unggulan sebagai upaya untuk 

mendukung permodalan dan pemasaran produk agroindustri unggulan. Pemerintah diharapkan mampu 

memfasilitasi kemitraan antara pelaku agroindustri unggulan dengan pihak swasta. 

 Dalam value chain agroindustri unggulan menunjukkan bahwa profit share terbesar diterima oleh 

pedagang. Hal ini memerlukan upaya peningkatan efisiensi produksi  dan pemasaran agroindustri 

unggulan untuk meningkatkan keuntungan bagi pelaku agroindustri. 

 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, karena sudah memberikan kesehatan yang luar 

biasa sehingga bisa menyelesaikan laporan penelitian ini dengan lancar, Anggaran DIPA Fakultas Pertanian 

Tahun 2011 Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah mendanai kegiatan penelitian pengembangan 

agroindustri keripik singkong, Tim Peneliti yang sudah berupaya menyelesaikan penelitian, PEMDA 

Kabupaten Karangayar yang telah memberikan izin sehingga mempermudah pelaksanaan penelitian, 

Masyarakat Kabupaten Karanganyar yang telah meluangkan waktu untuk menjelaskan informasi dan 

sekaligus sebagai responden, serta mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam pengumpulan data-data 

penelitian. 

 

6. DAFTAR PUSTAKA 

Arsyad. 2005. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua. BPFE UGM. 

Yogyakarta. 

Baharsyah, S. 1993. Pembangunan Sumbersaya Manusia, Iptek dan Faktor Penunjang lain dalam 

Pengembangan Agroindustri. Makalah pada Lokakarya dan Seminar Pengembangan 

Agroindustri.Serpong. 

Bank Indonesia. 2010. Pengembangan KPJu Unggulan UMKM Eks Karesidenan Madiun. Bank 

Indonesia.Kediri 

BPS Kabupaten Karanganyar. 2008. Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2008. BPS Kabupaten 

Karanganyar.  

Marimin, 2004. Teknik dan Aplikasi pengambilan keputusan Kriteria Majemuk. Gramedia Widiasarana 

Indoensia. Jakarta. 

Rangkuti, F. 2001. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.  

Singarimbun, M dan Efendi, S.  1995.  Metode Penelitian survei.  LP3ES.  Jakarta. 

Tarigan, H dan Ariningsih, E. 2007. Peluang dan Kendala Pengembangan Agroindustri Sagu di Kabupaten 

Jayapura. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Semnas4Des07_MP_B_ENA.pdf. Diakses pada 

tanggal 6 Februari 2009. 

Uchyani,R Setyowati, N dan Rahayu, ES 2010. Strategi Pengembangan Sektor Pertanian  Dalam Rangka 

Mendukung Perekonomian Kabupaten Karanganyar. Laporan Penelitian Fakultas Pertanian Universitas 

Sebelas Maret. Surakarta.  

Umar, H. 2001. Strategic Manajement in Action. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.  

 

 

  

http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Semnas4Des07_MP_B_ENA.pdf


Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

98 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN PEMPEK 
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Abstract. Pempek has potention for national or international trading comodity.  The industry development  

of pempek to bigger scale industry should be balanced with the improvement of product quality in phisics, 

chemist, organoleptic, sanitazion and  hygiene by developing the network marketing and  applying the 

product promotion strategy in competitive price.  The development strategy of pempek industry was 

identified in sistimatically by using  SWOT analysis (Strengths, Weakness, Opportunitity, Threat). 

 

Keywords: traditional food, industry development strategy, factor analysis,  SWOT 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pempek merupakan makanan tradisional khas Sumatera Selatan yang berpotensi dikembangkan menjadi 

komoditas perdagangan, baik perdagangan antar daerah di Indonesia, maupun untuk diekspor keluar negeri, 

tetapi usaha untuk menjadikan pempek sebagai komoditas perdagangan tidak mudah untuk dilaksanakan 

karena diperlukan suatu konsistensi mutu dan proses yang efisien teknologinya (Karneta, 2010).   Sebagai 

komoditas perdagangan pempek mempunyai kendala mengenai daya awetnya yang rendah, dan bila tidak 

diberi pengawetan hanya dapat bertahan selama dua  hari.  Rendahnya daya awet pempek disebabkan karena 

pempek mengandung  zat gizi seperti   protein, karbohidrat dan  lemak  yang dapat terdegradasi terutama 

oleh mikroba menjadi komponen komponen yang merupakan parameter kerusakan bahan pangan   seperti 

amonia, trimetil- amin,  H2S, CO2 ,berbagai macam asam, dan senyawa-senyawa lain yang berbau busuk dan 

tengik, sehingga diperlukan aspek teknologi pangan yang cocok agar masa simpan pempek tersebut menjadi  

lebih lama (Suzuki. 1981).   Semakin lama masa simpan produk makanan, semakin jauh jangkauan 

pemasarannya sehingga makin ekonomis (Kotler, 1997).   Industri pempek di Sumatera  Selatan sudah 

saatnya membuat pempek yang dikemas dengan  baik  dan informatif terutama komposisi bahan, komposisi 

gizi dan tanggal kadaluarsa dengan brand image khas Sumatera Selatan (Palembang)  dan   tetap  

memperhatikan mutu fisik, kimia, mikrobiologi dan  organoleptik  terutama rasa, warna, aroma ,  kekenyalan 

, sanitasi/higiene dan keamanan pangan. 

Dalam  kondisi persaingan yang semakin ketat , pertimbangan teknologi suatu usaha haruslah tepat dan 

terpadu  dalam strategi bisnis secara keseluruhan.  Strategi bisnis dapat dikelompokkan  antara lain adalah 

keunggulan harga (price leadership) melalui efisiensi produksi dan meminimalkan biaya; unggul mutu 

(quality leadership) melalui penampilan produk terbaik dan nilai yang maksimal; unggul segmen pasar 

(niche leadership) melalui pemenuhan selera atas bentuk tertentu yang diminta konsumen (Porter, 1998); dan 

unggul teknologi bersih melalui pembentukan citra dan promosi gaya bersih lingkungan. 

Kajian ini diharapkan dapat membawa perubahan mutu pada industri pempek di Sumatera Selatan pada 

khususnya  dan makanan tradisional pada umumnya,  agar pempek dapat sejajar dengan makanan  lain 

terutama makanan import yang menerapkan mutu sebagai kekuatan bisnisnya.  Sehingga industri pempek 

dapat turut berpartisipasi dalam mendukung pariwisata di Sumatera Selatan. 

 

1.2. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah : 

  Menelaah faktor-faktor yang berperan dalam menciptakan mutu pempek yang tinggi, yang di inginkan 

konsumen. 

 Mengkaji faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan  industri pengolahan pempek 

serta implikasinya terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.  

 Memformulasikan alternatif strategi pengembangan industri pempek di Sumatera Selatan.  
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2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN  METODOLOGI PENELITIAN 

2.1.  Kerangka pemikiran 
Kerangka pemikiran ini dikembangkan dari latar belakang  dan kajian teoritis , untuk dapat membahas 

permasalahan  yang dihadapi dalam pengembangan  industri pempek di Sumatera Selatan yang disajikan  

pada Gambar 1. 

 

2.2. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini teknik pengambilan contoh  yang digunakan adalah simple random sampling.  

Penarikan contoh acak sederhana digunakan bila populasinya diketahui tidak terlalu bervariasi atau bila 

proporsi sebenarnya terletak antara 20 dan 80 persen  (Steel and Torrie . 1991).  Untuk dapat melakukan 

analisis faktor  maka besarnya responden minimal  lima kali jumlah butir faktor  atau 5 n (Rangkuti, 2005).  

Pada penelitian ini  jumlah sampel yang diambil  95 orang responden, terbagi atas 10 orang pengolah 

pempek dan  85 orang konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka pemikiran 

 

Pengolahan  data menggunakan analisis faktor, agar diketahui faktor mana yang dominan dalam 

pengembangan industri pengolahan  pempek  yang bermutu, dengan tahapan yaitu pengelompokkan 

pernyataan yang memiliki kesamaan dan  pembobotan faktor muatan (Loading factor)  dengan kriteria bobot 

minimum 0,5.  Faktor dengan muatan kurang dari 0,5 dianggap kurang mempunyai pengaruh.  Langkah-

langkah perhitungan analisis faktor adalah sebagai berikut : (a). membuat matriks korelasi, (b). melakukan 

ekstraksi (initial factor) , ( c).  melakukan pemutahiran ahir (terminal rotation).  

Usaha Pengolahan Pempek 

Strategi 

Pengembangan 

Industri Pempek  

Faktor-Faktor Yang 

Berperan 

Pendapatan 

Mutu dan Pemasaran Produk 

Pempek basah, semi basah dan 

pempek kering 
Matrik SWOT 

Faktor Internal&eksternal 

Peluang dan Tantangan Pengembangan  

Industri Pempek  di SumSel 
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Data dan informasi yang telah dikumpulkan  diolah  dan disajikan dalam bentuk tabulasi.  Rumus 

perhitungan adalah sebagai berikut : 

Zj  = aji 
f1

  + aj2 
f2

  + ............... jm 
fm

 + aj 
uj
   + dj1 

Keterangan : 

Zj    = Variabel j dalam bentuk standar 

 f1   = Hyphothetical factor 

 aj1  = Koefisien regresi berganda yang telah terstandard dari variabel pada faktor (loading faktor / muatan 

faktor)  

dj1    =  Koefisien regresi dari variabel j untuk faktor unik 

Untuk menentukan strategi pengembangan industri pempek di Sumatera Selatan  digunakan analisis 

SWOT.  Analisis SWOT adalah salah satu metoda yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi 

pengembangan industri pempek di Sumatera Selatan ,dengan mengkaji Strengths (kekuatan) , Weeknesses 

(kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threaths (ancaman).  Analisis SWOT dimulai dengan melakukan 

evaluasi diri sehingga diperoleh  faktor-faktor  kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan industri  

pempek.  Peluang dan ancaman diidentifikasi  meliputi  masukan,  proses dan keluaran sebagai akibat dari 

yang telah dimiliki (David, 2003).  Analisis SWOT dilaksanakan berdasarkan asumsi  bahwa suatu strategi  

yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman yang 

terjadi dalam pengembangan industri  pengolahan pempek (Rangkuti, 2005).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Analisis Faktor 

     Hasil  jawaban responden  terhadap pengembangan industri pempek terutama peningkatan mutu yang 

diinginkan konsumen ada 15 faktor , yang dapat dirangkum menjadi 5 kelompok faktor yang mempunyai 

peranan penting terhadap pengembangan industri pempek dengan variasi data responden sebesar 73,8%.   

Kelima kelompok faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Hasil Pengolahan Data Responden (n = 95 ) Dengan Analisis Faktor 

Kelompok 

Faktor 

Uraian % variasi % Kumulatif 

1 Rasa,warna , kekenyalan  dan aroma  0,202 0,202 

2 Harga produk 0, 161 0,363 

3 Kebersihan dan Keamanan Pangan 0,155 0,518 

4 Mutu Fisik dan Kimia 0,122 0,640 

5 Lokasi Tempat Usaha 0,098 0,738 

  

Faktor  1 : Rasa, Warna, Kekenyalan dan Aroma Pempek 

Faktor ini  menentukan mutu pempek secara organoleptik, dan merupakan faktor pertimbangan penting 

bagi konsumen dalam membeli produk pempek.  Warna yang  

diinginkan konsumen adalah yang putih kekuningan, dengan rasa ikan tidak begitu dominan, tekstur lunak 

tetapi kenyal dengan aroma ikan sedikit sampai beraroma tajam, dengan bentuk agak berpori.  Menurut 

Deman (1989), adanya senyawa belerang atsiri, gula ribosa, glukosa dan glukosa-6-pospat mempengaruhi 

rasa ikan, sedangkan hidrogen sulfida, metil markaptan dan dimetil sulfida menyumbang aroma ikan. 

Kekenyalan pempek dipengaruhi oleh formulasi bahan, terutama  komposisi  tepung yang sangat 

mempengaruhi proses gelatinisasi.  Pada tepung yang banyak mengandung amilosa setelah terjadi 

gelatinisasi cenderung terjadi retrogradasi yang berakibat terbentuknya pempek dengan tekstur yang keras.  

 

Tabel  2.  Faktor organoleptik (rasa, warna, kekenyalan dan aroma) 

No Pernyataan Muatan 

1 Rasa pempek mempengaruhi pengembangan industri 0,985 

2 Warna pempek mempengaruhi pengembangan industri 0,850 

3 Kekenyalan pempek mempengaruhi  pengembangan industri 0,760 

4 Aroma pempek mempengaruhi pengembangan industri 0,854 
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Faktor  2 : Harga 

Harga yang ditawarkan terjangkau oleh konsumen  dan sebagai alat informasi bagi konsumen sehingga 

dapat merangsang pembelian ulang.  Strategi yang dikembangkan adalah strategi pertahanan bergerak, yaitu 

dalam kondisi bertahan dengan cara meningkatkan penjualan dengan menekan biaya.  

Tabel 3.  Faktor harga produk 

No Pernyataan Muatan 

1 Harga mempengaruhi pengembangan industri pempek 0,784 

 

Faktor 3 :  Kebersihan dan Keamanan Pangan 

Industri pempek perlu mengetahui trend yang sedang terjadi  dengan baik sehingga dapat melakukan 

perubahan dan adaptasi yang diperlukan .  Hanya industri pempek yang mampu membaca trend dan 

melakukan adaptasi secara tepat saja yang akan bertahan dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. 

Kondisi hygiene dan sanitasi ditunjukkan oleh 13 jenis indikator.  Indonesia, meski terlambat harus 

mempunyai program peningkatan dan pembinaan mutu terhadap produk andalannya seperti pempek.   

Bahkan dengan diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten 

harus mempunyai program yang sama.  Untuk industri pangan perlu dikembangkan dan disempurnakan 

program pemberian sertifikat penyuluh (SP) oleh Departemen Kesehatan (Kadarisman. 2000).  

 

Tabel 4.  Faktor Kebersihan dan Keamanan Pangan 

No Pernyataan Muatan 

1 Kondisi lingkungan sarana pengolahan  0,456 

2 Kondisi Hama lingkungan  0,254 

3 Kondisi umum sarana pengolahan 0,256 

4 Kondisi ruang pengolahan 0,435 

5 Kondisi kelengkapan sarana 0,432 

6 Kondisi sanitasi sarana pengolahan 0,564 

7 Kondisi penanganan limbah 0,623 

8 Kondisi hama diruang pengolahan 0,235 

9 Kondisi peralatan 0,476 

10 Kondisi Hygiene karyawan 0,673 

11 Kondisi gudang bahan kemasan 0,265 

12 Tindakan pengendalian 0,349 

13 Kondisi pengemasan dan pelabelan 0,265 

     

Untuk memenuhi persyaratan eksport disamping penerapan GMP (sanitasi dan hygiene), mau tidak mau 

harus menerapkan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), karena dapat menjamin 

dipenuhinya persyaratan keamanan pangan. 

 

Faktor 4 : Mutu Fisik dan Kimia 

Mutu fisik dan kimia sangat berpengaruh terhadap mutu pempek dan mempengaruhi  penerimaan 

konsumen.  Mutu fisik diwakili oleh tekstur (kekenyalan)  dan derajad keputihan pempek.  Mutu fisik dan 

kimia pempek sangat dipengaruhi oleh  formula, pencampuran adonan , kondisi pemasakan, waktu serta 

metode penyimpanan.  Pengukuran derajad keputihan ditentukan oleh skala warna yang didasarkan pada 

penginderaan warna oleh mata manusia yang mengandung tiga reseptor yaitu merah, hijau dan biru.  Warna 

pempek adalah perpaduan antara warna hijau (-) dan warna kuning (+) dengan kecerahan warna sedang 

(Soekarto. 1990).   

Pempek dengan kadar protein tinggi menjadi pilihan, tetapi dari segi komersialisasi kurang 

menguntungkan karena peningkatan kadar protein membutuhkan peningkatan jumlah ikan, yang berarti 

menambah biaya produksi.  Lemak pada bahan baku akan mempengaruhi derajad  pengembangan pempek 

yang dihasilkan, karena menghambat proses gelatinisasi.  Tingginya asam lemak pada pempek menyebabkan 

mudah teroksidasi, prosesnya dipercepat  oleh cahaya, irradiasi dan logam-logam berat serta radikal-radikal 

bebas dan akan menimbulkan ketengikan (Agustini et al., 2008). 
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Tabel 5.  Faktor Mutu Fisik dan Kimia 

No  Pernyataan Muatan 

1 Tekstur mempengaruhi pengembangan industri pempek 0,760 

2 Derajad Keputihan mempengaruhi pengembangan industri pempek 0.850 

3 Kadar Protein mepengaruhi pengembangan industri pempek 0,700 

4 Kadar lemak mempengaruhi pengembangan industri pempek 0.522 

  

Faktor 5.  Lokasi Tempat Usaha 

Lokasi tempat usaha merupakan faktor yang  yang menentukan pengembangan industri pempek.  

Sebelum  melakukan produksi,  maka tempat usaha harus sudah dipersiapkan sebaik-baiknya.  Penyiapan 

tempat usaha yang dimaksud adalah  tata letak, letak bahan baku, tempat produksi dan tempat produk yang 

dihasilkan.  Lokasi tempat usaha cukup penting , karena dapat menghasilkan produk yang bermutu. 

 

Tabel 6.  Faktor  Lokasi Tempat Usaha 

No Pernyataan Muatan 

1  Tempat usaha yang representatif  mempengaruhi pengembangan industri   

pempek 

0,930 

2 Latar belakang pendidikan dan pengalaman mempengaruhi pengembangan 

industri pempek  pempek 

0,526 

 

3.2.  Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan identifikasi sistimatis dari faktor  dan strategi yang merefleksikan  kedunya, 

berdasarkan sudut pandang yang diharapkan oleh konsumen.  Berdasarkan analisis SWOT dapat dipilih 

strategi SO (kekuatan-peluang), WO (kelemahan-peluang), ST (kekuatan-ancaman) dan WT (kelemahan-

ancaman). 

 

Tabel 7 .  Internal Strategi Factor Analysis Summary (IFAS) 

Faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor 

1. Kekuatan 

a. Produk berkualitas dengan cita rasa yang khas 

b. Saluran distribusi lancar 

c. Segmen pasar luas 

d. Peralatan tepat guna dan modern 

e. Persepsi publik terhadap produk baik 

f. Peralatan modern 

g. Letak usaha strategis  

h. Struktur organisasi sederhana  

i. Adanya pengakuan atas brand image Palembang 

 j.  Penyerapan tenaga kerja 

 

0,24 

  0,21 

0,16 

0,15 

0,1 

0,04 

0,03 

0,03 

0,02 

  0,02 

 

4 

    4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

 

0,96 

  0,84 

0,48 

0,45 

0,30 

0,12 

0,09 

0,09 

0,06 

   0,04 

Total Skor 1  3,43 

2. Kelemahan : 

a.  Daya tahan  simpan produk rendah 

b. Belum ada kemasan yang informatif 

c. Belum ada standart mutu yang baku 

d. Harga pempek relatif mahal 

e. Kurangnya promosi produk 

  f.  Jaringan pemasaran masih terbatas 

 

 

0,24 

0,18 

0,17 

0,16 

0,13 

0,12 

 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

 

0,48 

0,36 

0,34 

0,32 

0,39 

0,36 

Total Skor 1  2,25 

    

 

 

 

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

103 
 

Tabel 8.  Eksternal Startegy  Faktor Analysis Summary  (EFAS) 

Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Skor 

1. Peluang : 

a. Budaya  membeli oleh-oleh khas Palembang 

b. Dukungan pemerintah 

c. Toko dan pariwisata 

d. Dapat melakukan penjualan online sehingga 

mudah bagi pelanggan 

 

e. Mengembangkan terus menerus pangsa pasar 

 

0,42 

0,24 

0,16 

0,13 

 

    0,05 

 

4 

3 

3 

3 

 

2 

 

1,68 

0,72 

0,48 

0,39 

 

0,1 

Total Skor 1  3,37 

2. Ancaman : 

a.  Hambatan perdagangan 

b. Daya beli masyarakat menurun 

c. Pesaing produk sejenis 

d. Kenaikan biaya produksi 

e. Fluktuasi  jumlah dan harga bahan baku 

 

0,3 

0,24 

0,18 

0,17 

0,11 

 

2 

2 

2 

2 

3 

 

0,6 

0,48 

0,36 

0,34 

0,33 

Total Skor 1  2,11 

 

Hasil kekuatan – kelemahan = 3,43 – 2,25 = 1,18 

Hasil peluang – ancaman       = 3,37 – 2,11 = 1,26 

Posisi berada pada sumbu X  = 1,18 dan sumbu Y = 1,26, jadi posisi pada kuadran I.  Strategi yang 

digunakan dan diprioritaskan yaitu strategi SO ( ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang. 

 

3.3.  Alternatif Strategi 

3.3.1. Strategi S-O (kekuatan-peluang) 

  Brand image yang kuat, perusahaan ditempatkan diwilayah yang strategis dan mudah dijangkau. 

 Strategi periklanan, dengan peningkatan promosi penjualan, perluasan daerah pemasaran dan menambah 

varian atau diversifikasi produk. 

 Tempat penjualan yang bersih dengan daya tarik yang khas palembang 

 Adanya delivery order serta Drive thru yang mudah digunakan oleh konsumen. 

 Peningkatan kapasitas produksi melalui pengaturan waktu, tenaga kerja yang handal, dengan 

menggunakan mesin-mesin yng modern, biaya yang efisien dengan mutu yang konsisten dan kemasan 

yang informatif. 

 Mengisi dan perluasan pangsa pasar  yang belum terlayani baik nasional maupun internasional termasuk 

mendukung pariwisata. 

 

3.3.2. Strategi  W-O (kelemahan-peluang) 

 Perluasan jaringan pemasaran  dengan cara bekerja sama  dengan agen-agen penjualan baik dalam 

maupun luar negeri, koperasi, toko-toko eceran dan swalayan serta mengadakan pameran produk di 

dalam dan di luar negeri. 

 Memperbaiki strategi promosi  dengan pemanfaatan teknologi dengan biaya rendah. 

 Menggunakan teknologi pengolahan yang praktis dan ekonomis 

 Peningkatan riset dan pengembangan pasar. 

 

3.3.3. Strategi S-T (kekuatan-ancaman)  

 Peningkatan kinerja industri pengolahan pempek dengan mengoptimalkan semua sumber daya secara 

efisien  dan efektif, dengan memberikan pelatihan atau magang kepada 

 member karyawan secara kontinu dan terprogramkan. 

 Peningkatan daya saing pempek dan  tetap menjaga mutu dengan  melakukan pengawasan baik pada 

bahan baku, proses pengolahan sampai pada pengkemasan dan penyimpanan. 

 Peningkatan konsumsi dalam negeri dan dan peningkatan pasar global 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

104 
 

3.3.4. Strategi W- T (kelemahan-ancaman) 

 Penerapan standart mutu  yang dilaksanakan secara ketat dengan adanya upaya  pembinaan pada pelaku 

produksi dalam  hal pengendalian mutu 

 Tetap menjaga kualitas produk dan menetapkan harga yang terjangkau oleh konsumen. 

 Meningkatkan promosi penjualan dan periklanan pempek Palembang  yang diolah secara modern dan 

hygienis dengan mutu yang baik dengan memanfaatkan teknologi . 

 Sosialisasi penerapan manajemen mutu (SNI, ISO, GMP dan HACCP). 

 

4.  KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

  Faktor -faktor  yang berperan dalam  pengembangkan industri pempek di Sumatera selatan adalah faktor 

organolptik yang meliputi rasa, warna, kekenyalan dan aroma, harga yang terjangkau oleh konsumen, 

dan memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan, dengan tetap memperhatikan mutu fisik dan 

kimia dan daya tahan simpan serta lokasi yang strategis. 

 Strategi pengembengan industri  pempek yang harus dilakukan adalah  menerapkan  teknologi yang  

praktis  dan ekonomis, produk bermutu handal, hygiensi dan aman,    memperluas jaringan pemasaran 

dengan bekerja sama melalui agen-agen penjualan baik dalam maupun luar negeri, koperasi, restauran, 

toko-toko eceran dan pasar swalayan. 

 Strategi promosi ditingkatkan melalui reklame, iklan, leaflet, radio, tv, internet dan publisitas. 

 

4.2.  Saran 

 Terus menerus melakukan inovasi untuk diversif ikasi pempek sebagai makanan yang sehat dan 

hygienis. 

 Memanfaatkan kemajuan teknologi seperti internet untuk meningkatkan penjualan dan memberikan 

kemudahan bagi pelanggan. 

 Untuk memenuhi persyaratan mutu eksport sangat perlu penerapan GMP (sanitasi dan hygiene) dan 

HACCP (keamanan pangan). 
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KERAGAAN POTENSI KOMODITI PANGAN ALTERNATIF 

BERBASIS AGRIBISNIS DI  SUMATERA SELATAN 

 

Chuzaimah Anwar
1) 

1)
Staf Pengajar  Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas IBA Palembang 

 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keragaan potensi komoditi pangan alternatif (jagung, 

kedelai dan singkong)  yang berbasis agribisnis di Sumatera Selatan. Lingkup penelitian ini meliputi Provinsi 

Sumatera Selatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder  yang didapat  dari instansi yang terkait 

seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan lain-lain. Hasil penelitian didapatkan bahwa  Berdasarkan 

hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diambil adalah  jenis pangan alternatif yang ada di Sumatera 

Selatan yaitu jagung, kedelai dan singkong didapatkan bahwa komoditi jagung mempunyai luas panen 

sebesar 28.771,58 ha dan produksi sebesar 86.738,42 merupakan komoditi yang paling tinggi diantara ketiga 

komoditi tersebut dan kedelai  menempati urutan luas panen (5.152,42 ha) dan produksi (7.131,42 ton) 

paling rendah. Beberapa kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatakan produksi pangan alternatif yang 

berbasis agribisnis adalah Peningkatan produksi pangan alternatif melalui kebijakan harga minimal   

Regional (HMR), Peningkatan produksi pangan alternatif melalui subsidi input dan Peningkatan produksi 

pangan alternatif melalui kepastian pasar 

 

Kata Kunci:  pangan alternatif, jagung, kedelai,singkong, agribisnis 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Peran tersebut 

pada PJP I cukup dominan terutama dalam hal sumbangan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja dan 

devisa negara. Sejak repelita VI sebagai awal pembangunan jangka panjang II (PJP II) orientasi 

pembangunan pertanian mengalami perubahan yang mendasar, dan orientasi pada peningkatan produksi, 

menjadi pembangunan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi, menjadi pembangunan 

pertanian yang berorientasi agribisnis. Reorientasi arah pembangunan pertanian tersebut pada dasarnya 

adalah rancangan strategis untuk dapat menjawab tantangan masa depan, yang pada hakikatnya merupakan 

antisipasi terhadap perubahan dalam negeri dan lingkungan global yang berkembang secara cepat dan 

dinamis   (Ayu, 2012) 

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat Indonesia, 

baik dalam keadaan stabil maupun dalam keadaan krisis ekonomi.  Secara geografis, negara Indonesia yang 

merupakan wilayah tropis, beriklim basah serta berada di wilayah khatulistiwa sangat cocok dan mendukung 

dalam pembudidayaan tanaman.  Selanjutnya menurut Rukmana (2003)  bahwa Indonesia memiliki kondisi 

agroekologi yang dapat menghasilkan hampir semua jenis buah, termasuk jenis buah yang berasal dari 

daerah subtropis. Lahan pertanian di Indonesia yang dapat digunakan untuk mengembangkan tanaman buah-

buahan sekitar 33,3 juta hektar, antara lain lahan kering (tegalan) seluas 16,59 juta hektar dan lahan 

pekarangan seluas 4,9 juta hektar. 

Menurut  Mulyani et al (2010) bahwa perluasan lahan pertanian adalah salah satu aspek  terpenting  dari 

revitalisasi pertanian, perikanan dan perhutanan (RPPK). Indonesia dengan luas daratan sekitar 188,2 juta 

hektar mempunyai sumberdaya lahan yang bervariasi sehingga berpotensi besar untuk mendukung 

revitalisasi pertanian. Sekitar 100,8 juta hektar lahan sesuai untuk pertanian.  Hampir 70 juta hektar lahan 

sudah digunakan untuk berbagai sistem pertanian dan sekitar 20 sampai 30 juta hektar lainnya berpotensi 

untuk ekstensifikasi. 

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, 

pembangunan ekonomi nasional abad ke-21, masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Namun, sejalan 

dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi maka kegiatan jasa-jasa dan bisnis yang berbasis pertanian 

juga akan semakin meningkat, yaitu kegiatan agribisnis akan menjadi salah satu kegiatan unggulan (a 

leading sector) pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang luas (Saragih, 2001 dalam 

Chuzaimah et al , 2011 ).  

Pentingnya penciptaan ketahanan pangan sebagai wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, 

jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan untuk mendotong peningkatan 

produksi.  Pemenuhan pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau oleh seluruh rumahtangga merupakan sasaran utama dalam pembanguna ekonomi. Permintaan 
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pangan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, mendorong percepatan produksi pangan 

dalam rangka terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pngan sehingga ketahanan pangan sangat 

terkait dengan kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas penyediaan pangan serta daya dukung sektor 

pertanian (Ibrahim et al, 2009). 

Indonesia kaya akan komoditi pangan. Dari Sabang sampai Marauke, terbentang daratan hijau dengan 

keanekaragaman tumbuhan sebagai bahan baku pangan. Belum lagi dengan kekayaan alam yang luar biasa. 

Namun, kekayaan alam yang begitu dahsyat tersebut belum mampu melepaskan bangsa Indonesia dari 

keadaan pangan yang belum mandiri. Indonesia masih menyebut diri sebagai negara agraris walaupun dari 

usaha-usaha dalam bidang pertanian belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan hidup rakyatnya 

sendiri. Hal ini terbukti dari terus dilakukan import produk pertanian strategis seperti beras, jagung, gandum 

dan kedelai. Kondisi sumber daya alam (SDA) pertanian di Indonesia sebenarnya cukup mendukung kearah 

pengembangan yang lebih baik. Berdasarkan jumlah produksi pangan, bila dihitung dengan kalori 

seharusnya mampu mencukupi secara Nasional bahkan hingga mencapai surplus. Namun, saat ini masalah 

ketidaktahanan pangan tetap saja menjadi problematika bangsa. Sehingga tidak hanya polemik pemenuhan 

kebutuhan yang menjadi potret buram kondisi pangan bangsa, masalah keterbatasan akses masyarakat dan 

pemerataan pangan juga terkesan amburadul (Badan Ketahanan Pangan Banten, 2011) 

Pola konsumsi masyarakat yang berbasis pada beras telah menempatkan produk olahan padi ini tidak 

lagi sekedar barang ekonomi tetapi telah diposisikan sebagai komoditas politik yang memiliki dimensi sosial 

yang luas.  Beras menjadi strategis  karena ditempatkan sebagai makanan pokok utama. Konsumsi beras 

meningkat secara signifikan, dari 110 kg/kapita/tahun pada 1967 menjadi 139 kg/kapita/tahun pada 2010 

(Anonim, 2012)). Selanjutkan dijelaskan program diversifikasi pangan  non beras berbasis sumberdaya lokal 

menjadi  sangat  penting untuk dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan terhadap satu jenis pangan saja.   

Sumatera Selatan memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang dapat dijadikan modal untuk 

mewujudkan provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional tahun 2006-2025. Oleh karenanya perlu dicari 

alternatif pangan lain non beras yang dapat dijadikan sebagai produk unggulan di wilayah ini. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Pemerintah memiliki program ketahanan pangan salah satunya melalui diversifikasi pangan sehingga 

masyarakat tidak tergantung pada makanan utama beras sebagai makanan pokok, akan tetapi berupaya 

dengan mencari alternatif lain yang dapat menggantikan makanan pokok tersebut.  Oleh karena itu penelitian 

ini membahas masalah bagaimana  keragaan potensi komoditi pangan alternatif yaitu jagung , kedelai dan 

singkong yang berbasis agribisnis di Sumatera Selatan 

     

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah  untuk menganalisis keragaan potensi komoditi pangan alternatif 

(jagung, kedelai dan singkong)  yang berbasis agribisnis di Sumatera Selatan 

 

2. METODE PENGGUMPULAN DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder.  Data sekunder yang diambil 

didapatkan dari instansi yang terkait seperti Badan Pusat Statistik , Dinas  Pertanian serta instansi lainnya 

guna menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat mendukung pembahasan yang terdapat pada 

penelitian ini.  

 

3. METODE PENGOLAHAN DATA 

Data yang telah diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel dan kemudian akan dibahas secara 

deskritif. 

                  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam masyarakat kita selama ini pangan beras masih sangat mendominasi sehingga dapat 

mengaburkan keragaman pangan yang berakibat meminimumkan potensi pangan non beras. apalagi 

ditambah dengan penggunaan gandum yang kita semua tahu pangan tersebut merupakan produk impor 

sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian alangkah baiknya jikalau potensi pangan 

non beras seperti jagung, kedelai dan singkong dapat dimunculkan lagi kepermukaan.  

Menurut Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2006 bahwa Provinsi Sumatera Selatan 

memiliki keanekaragaman potensi sumberdaya alam yang potensial baik dari berbagai lahan sawah dengan 

berbagai tipologi maupun keanaekaragaman hayati termasuk juga sumberdaya manusia yang cukup besar.  
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Latar belakang inilah yang membuat daerah ini bertekad menjadikan Sumatera Selatan sebagai Lumbung  

Pangan (kurun waktu  tahun 2006 sampai tahun  sampai tahun 2025) dalam skala nasional. Dengan potensi 

yang cukup besar tersebut diharapkan Sumatera Selatan sebagai daerah yang berada di luar Pulau Jawa yang 

mampu sebagai wilayah produsen  dalam menghasilkan produk-produk pertanian tanaman pangan selain 

komoditi perkebunan,peternakan, perikanan dan kehutanan yang selama ini menjadi andalan utamanya. 

Secara umum, Sumatera Selatan memiliki  rawa yang cukup luas baik rawa pasang surut maupun rawa 

lebak yang berpotensi untuk dikembangkan.  Pada daerah rawa pasang surut dengan luas baku sebesar 

383.945 ha,luas potensial 379.450 ha dan luas fungsional 156.763 ha. Sementara daerah non rawa pasang 

surut luas bakunya 135.002 ha, potensialnya 129.062 ha dan fungsional 49.992 ha. Daerah rawa memiliki 

potensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian baik tanaman pangan,hortikultura maupu perkebunan.  

Khusus untuk tanaman pangan yang telah dikembangkan adalah jenis padi-padian, palawija (jagung, kedelai 

dan jenis kacang-kacangan,sayur termasuk singkong  serta buah) (Anonim,2011). 

Salah satu upaya nyata untuk meningkatkan percepatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan  

adalah dengan mengembalikan pola penganekaragaman konsumsi pangan yang telah mengakar sebagai 

kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Masyarakat pedesaan tentu memliki tradisi dan 

pola konsumsi aneka ragam sumber makanan yang sangat mendukung dalam upaya peningkatan ketahanan 

pangan. Dalam rangka diversifikasi pangan akan sangat baik bila pangan lokal dikembangkan dan 

diupayakan dibangkitkan dari potensi lokal. Palawija (jagung, kedelai dan singkong) merupakan komoditi 

yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dijadikan pangan alternatif untuk mengurangi 

ketergantungan pada beras, mengingat bahwa palawija merupakan sumber karbohidrat dan protein.   

Dewasa ini, industriliasisasi telah mengubah kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya hayati dari sekedar 

bentuk pertanian primer menjadi suatu sektor ekonomi modern industrialisasiyang disebut sebagi sektor 

agribisnis. Setidaknya menurut Ayu (2012), ada empat subsistem yang harus dicakup oleh sektor agribisnis 

sebagai bentuk modern dari pertanian primer yaitu: 

 subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness),  

yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan (agroindustri hulu) dan     

perdagangan sarana produksi pertanian primer seperti industri pupuk, obat-obatan, benih/bibit, alsintan. 

 Subsistem usahatani (on farm agribusiness) disebut sebagai sektor pertanian primer 

 Subsistem agribisnisn hilir (down-stream agribusiness), 

Yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah hasil pertanian primer produk olahan beserta kegaiatan 

perdagangan di pasar domestik internasional 

 Subsistem jasa layanan pendukung (supporting instotution) sepereti lembaga keuangan dan pembiayaan, 

transportasi, penyuluhan, payanan informasi agribisnis, penelitian dan sebagainya. 

 

4.1.  Komoditi Tanaman Jagung 

Tanaman jagung merupakan bahan baku industri pakan dan pangan serta sebagai makanan pokok di 

beberapa daerah di Indonesia. Dalam bentuk biji utuh, jagung dapat diolah misalnya menjadi tepung jagung, 

beras jagung, dan makanan ringan (misal pop corn) dan sekarang ini dibeberapa tempat seperti di mal, 

bandara dan sebagainya sering kita liat pedagang yang menjual makanan dari jagung dengan judul ”jasuke” 

alias jagung susu keju yang sangat disukai oleh anak-anak. Jagung dapat pula diproses menjadi minyak 

goreng, margarin, dan formula makanan. Pati jagung dapat digunakan sebagai bahan baku industri farmasi 

dan makanan seperti es krim, kue, dan minuman. Karena cukup beragamnya kegunaan dan hasil olahan 

produksi tanaman jagung tersebut diatas, dan termasuk sebagai komoditi tanaman pangan alternatif selain 

beras yang penting, maka perlu ditingkatkan produksinya secara kuantitas, kualitas dan ramah lingkungan  

serta berkelanjutan. 

Rata-rata luas panen selama 12 tahun terakhir  pada  komoditi jagung di wilayah Sumatera Selatan 

adalah sebesar 28.771,58 hektar. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa  pada tahun 2000 luas panen jagung 

masih begitu besar (41.280 ha) dibandingkan dengan  tahun-tahun sesudahnya. Hal ini disinyalir  terjadi 

dikarenakan mulai adanya konversi lahan.  Menurut data yang didapat dari Gatra (Mei 2012), dikatakan 

secara umum dalam kurun waktu 30 tahun belakangan, Indonesia telah kehilangan sekitar dua juta lahan 

pertanian, dimana sebagian besar lahan beralih fungsi menjadi perumahan sebesar 58,7%, non sawah 21% 

dan lainnya 19,5%.  

Jika dilihat dari segi produksi, rata-rata produksi sebesar 86.738,42 ton dan telah mulai ada peningkatan 

produksi jagung dari tahun ke tahun. Hal ini antara lain disebabkan oleh pengetahuan petani yang 

mengusahakan komoditi jagung semakin meningkat akibat semakin banyaknya tenaga penyuluh lapangan 

yang turun ke berbagai pelosok wilayah, misalnya dengan mulai diketahuinya takaran yang tepat bagi 
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penggunaan pupuk bagi komoditi, jenis bibit jagung yang dikembangkan dan lain-lain. Akan tetapi produksi 

jagung yang dihasilkan  masih jauh dari kebutuhan. Hal ini masih  terlihat dari adanya impor pangan jagung. 

 

Tabel 1.  Luas Panen dan Produksi Jagung Provinsi Sumatera Selatan 

   No             Tahun  Luas Panen (Ha)  Produksi(Ton)  

  

1.               2000        41.280    94.528 

2.               2001        28.831    68.769 

3.               2002        21.751    53.436 

4.               2003        21.404    59.261 

5.               2004                   23.859    65.234 

6.               2005                               26.884     75.566 

7.               2006                                   25.199    73.896 

8.               2007                               25.908    84.081 

9.               2008                              31.716             101.439 

10.               2009                              31.693             113.167 

11.              2010                                33.769             125.796 

12.              2011        32.965             125.688 

 

                         Rerata       28.771,58                                 86.738,42 
Sumber:  Badan Pusat Statistik, 2012 

 

Sebenarnya, Indonesia telah menargetkan swasembasa jagung pada tahun 2007.  Namun target tersebut 

jauh dari harapan karena masih terjadinya kelangkaan bibit unggul dan kalah bersaning dengan jagung impor 

dari Amerika Serikat dan Mexico, walaupun pada dasarnya Indonesia khususnya Sumatera Selatan  memiliki 

prospek dan potensi dalam masalah tersebut sehingga upaya peningkatan kualitas produk perlu mendapatkan 

perhatian.  Dari data yang dihimpun dari Gatra bahwa Indonesia masih mengimpor jagung sebesar 0,701 juta 

ton tahun 2007 kemudian terus mengalami penurunan pada tahun 2008 dan 2009  yaitu sebesar 0,275 juta 

ton dan  0,338 juta ton serta menagalami kenaikan kembali pada tahun 2010 yaitu 1,527 juta ton dan 2,424 

juta ton pada periode bulan Januari sampai Juli 2011. Hal ini berarti kebutuhan konsumsi jagung secara 

nasional belum terpenuhi karena terlihat dari semakin meningkatnya impor jagung kita.    

 

4.2.  Komoditi Tanaman Kedelai  

Tanaman kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak 

makanan  seperti tahu, tempe, kecap, susu dan lain-lain.  Kedelai  merupakan sumber utama protein nabati 

dan minyak nabati dunia dan merupakan tanaman dengan kadar protein tinggi sehingga tanamannya dapat 

digunakan sebagai pupuk hijau dan pakan ternak.  

 

Tabel 2.  Luas Panen dan Produksi Kedelai Provinsi Sumatera Selatan 

   No             Tahun  Luas Panen (Ha)  Produksi(Ton)  

  

1.               2000        7.813    8.771 

2.               2001        4.761    5.337 

3.               2002        3.263    3.788 

4.               2003        3.977    4.815 

5.               2004                   3.539    4.664 

6.               2005                               3.796    5.160 

7.               2006                                    2.733    3.788 

8.               2007                               1. 199                2.873 

9.               2008                              5.352                7.305 

10.               2009                              9.168              13.702 

11.               2010                                   7.532              11.664 

12.               2011        8.696                          13.710 

 

                         Rerata        5.152,42     7.131,42 
 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, 2012 
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Rata-rata luas panen   pada  komoditi kedelai di wilayah Sumatera Selatan adalah sebesar 5.152,42 

hektar. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa  pada tahun 2000 luas panen kedelai sebesar 7.813 ha 

kemudian tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sampai tahun 2009 kembali mengalami peningkatan 

luas lahan. Penyusutan areal lahan terjadi bisa dikarenakan oleh kepadatan penduduk sehingga berpengaruh 

terhadap penurunan luas lahan pertanian akibat konversi lahan untuk kepentingan sektor non-pertanian. Di 

Sumatera Selatan Upaya pencegahan alih fungsi lahan tersebut, antara lain dengaan melakukan sosialisasi 

dan penerapan UU No. 4 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan . 

Rata-rata produksi kedelai sebesar 7.131,42  ton. Produksi kedelai dari tahun 2000 sampai tahun 2008 

masih sangat sedikit akan tetapi sejak tahun 2009 sampai 2011 mulai menunjukkan kenaikan tingkat 

produksi. .   Hal ini terjadi karena sudah adanya revitalisasi tenaga penyuluh pertanian yang dapat membantu 

percepatan dalam penerapan teknologi ditingkat petani. Tingkat produktivitaspun mengalami peningkatan  

dari tahun 2010 sampai  2011 yaitu dari 15,49 ku/ha menjadi 15,76 ku/ha. 

Secara nasional, kedelai masih menjadi sumber gizi protein nabati utama walaupun indonesia harus 

mengimpor sebagian besar kebutuhan akan kedelai dikarenakan produksi dalam negeri belum dapat 

mencukupi kebutuhan tersebut. Saat ini, pasokan kedelai terbesar berasal dari Amerika dan argentina. Dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir mulai tahun 2007 sampai tahun 2011, dengan jumlah impor berturut-turut yaitu 

1,411 juta ton ; 1,169 juta ton ; 1,314 juta ton ; 1,740 juta ton dan 1,205 juta ton pada periode Januaru sampai 

Juli 2011.  Perlu diketahui bahwa kebutuhan kedelai di Indonesia yang tinggi adalah kedelai putih. Padahal 

kedelai putih bukan asli tanaman tropis sehingga hasilnya selalu lebih rendah dibanding daerah asalnya. Oleh 

karenanya perlu teknologi tambahan bagaimana cara perlakuan komoditi ini sehingga produksinya bisa lebih 

tinggi. 

 

4.3.  Komoditi Tanaman Singkong 

Nama lain Singkong adalah ketela pohon atau ubi kayu.  Tanaman ini adalah pohon tahunan tropika dan 

subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Umbinya dikenal sebagai makanan yang banyak mengandung 

karbohidrat dan daunnya dapat dimanfaaatkan sebagai sayuran. 

 

Tabel 3.  Luas Panen dan Produksi  Singkong Provinsi Sumatera Selatan 

  

  No             Tahun  Luas Panen (Ha)  Produksi(Ton)  

  

1.               2000        29.844           326.766 

2.               2001        27.875           323.675 

3.               2002        23.110           271.049 

4.               2003        13.894           158.042 

5.               2004                   19.979           248.844 

6.               2005                               14.432            179.952 

7.               2006                                   17.366           228.321 

8.               2007                               11.153           150.133 

9.               2008                              13.005           197.150 

10.               2009                              10.844           166.890 

11.               2010                                   10.184           159.929 

12.               2011          9.792           159.346 

 

                         Rerata        16.789,83                      214.174,75 
 

Sumber:  Badan Pusat Statistik, 2012 

 

Rata-rata luas panen   pada  komoditi singkong adalah sebesar 16.789,83 hektar. Dari data yang ada 

dapat dilihat bahwa  mulai tahun 2000 sampai tahun 2011 luas panen terus mengalami penurunan,walaupun 

pada tahun 2004 dan tahun 2006 mengalami sedikit peningkatan luas panen namun tidak naik secara 

signifikan.  Dan bila ditinjau dari jumlah produksi, rata-rata produksi yang bisa dihasilkan adalah sebesar 

214.174,75 ton. Kecilnya marjin usahatani berimbas pada rendahnya motivasi petani untuk meningkatkan 

produksi .Produktivitas yang dihasilkan dari tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan sebesar 5,69 ku/ha 

(dari 157,04 ke 162,73).   

Singkong memang tidak termasuk sebagai komoditas prioritas dalam program revitalisasi pertanian, 

namun bukan berarti komoditas ini dapat diabaikan peranannya  karena mengingat akan kandungan 
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karbohidrat yang  banyak pada jenis komoditi ini sehingga dapat dijadikan sebagai pangan alternatif selain 

beras. Umumnya,tanaman ini diusahakan pada lahan marjinal yang melibatkan petani kecil dalam 

pengusahaannya dan memiliki keterkaitan kuat ke sektor hilir (pengolahan) dalam pengembangannya 

Singkong dikalangan masyarakat luas masih dianggap barang inferior, artinya permintaan akan 

komoditi semakin berkurang dengan semakin meningkatnya pendapatan.  Oleh karenanya jika dikonsumsi 

dianggap orang nggak mampu.  Ditambah lagi ketika ada sejumlah masyarakat disuatu daerah yang 

mengkonsumsi singkong (tiwul atau gaplek) maka mereka dianggap mengalami krisis pangan, dengan kata 

lain kelaparan karena mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi dan makanan rendahan. Menurut penelitian 

yng dilakukan bdaPadahal, bila dibandingkan kandungan gizi beras dan gaplek hampir sama, kalori yang 

terkandung dalam beras 360/100 gr, tdak jauh berbeda dengan gaplek 338/100 gr.  

 

4.4.  Kebijakan - kebijakan 

Umumnya, setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah  yang berkaitan dengan pertanian selalu 

mempunyai tiga tujuan yaitu: 

 Untuk meningkatkan produksi pangan 

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

 Membuat ekonomi lebih baik bila dilihat dari sisi produsen dan sisi konsumen 

Hal-hal di atas dapat juga kita gunakan untuk membuat suatu kebijakan sehubungan dengan komoditi pangan 

alternatif yang telah dibahas.  Ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: 

 

4.4.1. Peningkatan produksi pangan alternatif melalui kebijakan harga minimal  Regional (HMR) 

Hal ini menyebabkan petani menjadi lebih bergairah untuk menjual semua hasil panennya (produksi 

pangan alternatif). Dengan demikian jumlah produksi pangan yang disupply oleh petani akan meningkat 

(secara kurva akan terjadi pergerakan sepanjang kurva S).  Kenaikan harga menyebabkan jumlah yang 

diminta konsumen mengalami penurunan, dengan asumsi permintaan pangan alternatif bersifat in elastis, 

artinya berapapun besarnya perubahan harga tersebut  tidak akan berpengaruh terhadap besarnya keinginan 

konsumen untuk tetap mengkonsumsi pangan yang dibutuhkan.  Dengan demikian konsumen tidak 

terpengaruh oleh kenaikan harga tersebut karena pangan alternatif sudah dianggap sebagai kebutuhan hidup 

yang pokok. 

 

4.4.2. Peningkatan produksi pangan alternatif melalui subsidi input 

Dalam hal ini subsidi input dalam pemberian bibit unggul, pupuk maupun pestisida. Dengan 

diberlakukannya subsidi input bagi komoditi pangan alternatif, membuat petani lebih bersemangat dalam 

mengusahakan pangan alternatif selain beras sehingga mendorong petani untuk berproduksi lebih tinggi lagi. 

Dalam jangka panjang peneriman yang akn diterima  petani juga akan meningkat melalui peningkatan 

jumlah produksi yang akan dihasilkan. 

 

4.4.3. Peningkatan produksi pangan alternatif melalui kepastian pasar 

Selaras dengan kebijakan pemerintah yang ada bahwa selain peningkatan produksi, diharapkan juga 

harus berorientasi agribisnis dalam hal ini pasar.  Dengan adanya kepastian pasar maka petani akan lebih 

leluasa dalam meningkatkan produksi tanamannya.  Namun kepastian pasar menuntut petani melakukan 

kemitraan.  Perlu ada yang menjembati antara petani sebagai produsen dengan  pihak mitra selaku 

konsumen. 

Kemitraan dapat di artikan sebagai salah satu  strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih 

dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan 

saling membesarkan .  Kemitraan sangat tergantung pada komitmen dan prinsip saling menguntungkan  

Kemitraan yang dilakukan oleh pelaku mitra hendaknya harus dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan  

usaha karena melalui sistem ekonomi terbuka sekarang ini daya tarik pasar akan selalu mendorong 

munculnya pendatang baru.  Oleh karenanya perlu semacam lembaga agribisnis yang berfungsi sebagai 

penghubung yang  mampu menegosiasikan dengan pihak lain yang bersedia menampung komoditi pertanian 

yang dihasilkan oleh petani sehingga petani termotivasi untuk terus meningkatkan produksi pangan non 

alternatif ini.  

Rangkaian kegiatan yang terkait dalam sistem agribisnis  di gerakkan oleh berbagai kelembagaan. 

Peranan kelembagaan dalam sistem agribisnis sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di 

masa depan. Selain itu, pertanian berwawasan agribisnis memerlukan “dukungan rancangan bangun 
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kelembagaan” dalam suatu bentuk jaringan kelembagaan agribisnis yang terpadu, sistematis, dan berfungsi 

secara efisien. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:   

 Jenis pangan alternatif yang ada di Sumatera Selatan yaitu jagung, kedelai dan singkong didapatkan 

bahwa komoditi jagung mempunyai luas panen sebesar 28.771,58 ha dan produksi sebesar 86.738,42 

merupakan komoditi yang paling tinggi diantara ketiga komoditi tersebut dan kedelai  menempati urutan 

luas panen (5.152,42 ha) dan produksi (7.131,42 ton) paling rendah. 

 Beberapa kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatakan produksi pangan alternatif yang berbasis 

agribisnis adalah: peningkatan produksi pangan alternatif melalui kebijakan harga minimal Regional 

(HMR), peningkatan produksi pangan alternatif melalui subsidi input, peningkatan produksi pangan 

alternatif melalui kepastian pasar. 

 

5.2.  Saran 

Produksi komoditi kedelai dari tahun ke tahun memang sangat kurang. Hal ini terindikasi dari masih 

besarnya impor komoditi tersebut ke Indonesia.  Oleh karenanya sangat diperlukan intervensi dalam hal ini 

instansi pemerintah yang berhubungan dengan teknologi pertanian untuk melakukan berbagai penelitian 

sehubungan dengan varitas kedelai putih (produksinya yang cenderung rendah) yang banyak dikonsumsi 

masyarakat, sehingga dapat ditemukan varitas yang spesifikasinya mendekati kedelai putih namun 

produksinya bisa tinggi bila ditanam di wilayah kita.  
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ANALISIS BEBERAPA VARIABEL YANG BERHUBUNGAN TERHADAP KEPUASAN DAN 

LOYALITAS PELANGGAN PESTISIDA SAPONIN DI KABUPATEN PANGKEP 

 

Akmal
1)

 dan Sulkifli
1) 

1)
Staf Pengajar Pada Jurusan Agribisnis Perikanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep 

 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis beberapa faktor yang berhubungan 

dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan pestisida saponin di kabupaten pangkep. Penelitian dilaksanakan di 

Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dengan responden petani tambak. Jenis data yang digunakan adalah 

data primer berupa kuesioner, teknik pengambilan sampel secara acak sederhana dan metode analisis yang 

digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada model jalur pertama secara 

parsial, kualitas dan kemudahan berhubungan positif signifikan terhadap kepuasan, harga berhubungan 

negatif signifikan terhadap kepuasan. Secara bersama-sama faktor kualitas, harga, dan kemudahan 

berhubungan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pada model jalur kedua secara parsial, kualitas, harga 

dan kemudahan tidak berhubungan signifikan terhadap loyalitas pelanggan,faktor kepuasan berhubungan 

positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Secara bersama-sama faktor kualitas, harga, kemudahan dan 

kepuasan berhubungan terhadap loyalitas pelangga pestisida saponin. 

 

Kata Kunci: Kualitas, harga, petani, kepuasan, loyalitas 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam pengelolaan usaha pertanian, ada beberapa faktor yang menunjang keberhasilan dalam 

meningkatkan produksi yaitu tanah, iklim, tanaman serta pengendalian hama dan penyakit maupun gulma. 

Peranan pengelola usaha tani dalam menyiapkan semua faktor penunjang keberhasilan sangat penting. Dan 

salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah pengendalian hama. (www.adikarsa‟s blog) Saponin adalah 

glikosida, yaitu metabolit sekunder yang banyak terdapat di alam, terdiri dari gugus gula yang berikatan 

dengan aglikon atau sapogenin. Senyawa ini bersifat racun bagi binatang berdarah dingin. Oleh karena itu 

dapat digunakan untuk pembasmi hama tertentu. Dengan berkembangnya tambak udang di Indonesia, 

saponin biji teh menunjukkan peranannya yang cukup penting sebagai pembasmi hama udang. Kandungan 

saponin pada biji teh adalah 20 % (crude). (www.kliping dunia ikan dan mancing) 

Oleh karena itu pilihan dalam penggunaan pestisida adalah hal penting bagi para petani tambak agar 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebaliknya produksi pestisida yang lebih berkualitas  sangat dibutuhkan 

untuk menjamin produksi tambak yang lebih optimal. Pemahaman tentang pestisida yang lebih berkualitas 

bagi petani tambak dan hasil yang diperoleh akan memberikan kepuasan kepada para petani tambak / 

konsumen sehingga penggunaan pestisida tersebut dapat berlanjut dimasa yang akan datang.   

  Beberapa variable utama kepuasan pelanggan yaitu: 1) kualitas produk. 2) harga produk. dan 3) 

kemudahan (Toni sitinjak, 2004). Jones dan Sanser (1995) dalam Ratih Hurriyati (2010) berkeyakinan bahwa 

di era perdagangan bebas yang tidak terproteksi sama sekali tersebut, tumpuan perusahaan untuk tetap 

mampu bertahan hidup adalah pelanggan-pelanggan yang loyal.    

Untuk itulah, perusahaan dituntut untuk mampu memupuk keunggulan kompetitifnya masing-masing 

melalui upaya-upaya kreatif, inovatif serta efisien, sehingga menjadi pilihan dari banyak pelanggan yang 

pada gilirannya nanti diharapkan “loyal”. Memiliki konsumen yang loyal adalah tujuan akhir dari semua 

perusahaan. (Javalgi,1997).  

Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kualitas produk, harga produk, dan kemudahan 

terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu masalah pokok dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah hubungan kualitas produk, harga produk dan kemudahan tehadap kepuasan dan loyalitas 

pelanggan pestisida saponin di Kabupaten Pangkep. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis beberapa Faktor yang berhubungan terhadap 

kepuasan dan loyalitas pelanggan pestisida saponin di kabupaten pangkep. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dimulai dari bulan Januari hingga Juni 2011 di kabupaten 

Pangkep yang dilakukan dibeberapa kecamatan diantaranya : kecamatan labakkang, kecamatan ma‟rang, 

kecamatan segeri dan kecamatan mandalle.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi langsung ke lokasi penelitian dengan menyebarkan kuisioner untuk diisi oleh para petani 

tambak yang menjadi responden. Kuisioner diisi dengan memilih jawaban yang tepat menurut responden 

http://www.adikarsa's/
http://www.kliping/
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dengan memberikan tanda silang pada jawaban yang dipilih. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Analisis Jalur (Path Analisis).  

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Uji Validitas dan reliabilitas 

Variabel X1 (Kualitas): Hasil pengujian validitas kuesioner untuk variabel kualitas dapat dilihat pada tabel 

dibawah. 

 

Tabel 1. Hasil pengujian validitas variabel kualitas  

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q1 6.5300 1.908 .640 .735 

Q2 6.4000 1.838 .648 .726 

Q3 6.5700 1.803 .650 .724 

     

Sumber: data diolah, 2011 

 

Dari tabel  di atas dapat dilihat dalam kolom corrected item total correlation, dimana untuk Q1 

mempunyai nilai corrected item total correlationnya sebesar 0,640, Q2=0,648 dan Q3=0,650. Ketiga 

pertanyaan dalam variable Kualitas ini jika dibandingkan dengan  standar tabel 6 tentang validitas dan 

reliabilitas maka sudah dikatakan valid dengna kriteria Baik. Sedangkan reliabiltasnya bisa dilihat pada tabel  

bawah ini. 

 

Tabel2. Hasil pengujian reliabilitas kualitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.801 3 

Sumber: data diolah, 2011 

 

Dari tabel  dapat dilihat nilai reliabilitas dengan menggunakan alpha cronbach. Variable kualitas ini 

memiliki nilai koefesien sebesar 0,801. Jika dibandingkan dengan standar dalam table diatas maka nilai 

reliabilitas ini sudah baik dan dikatakan reliable. 

Variabel X2 (Harga): Hasil pengujian validitas kuesioner untuk variabel harga dapat dilihat pada tabel 

dibawah. 

 

Tabel 3. Hasil pengujian validitas variabel harga 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q4 2.8600 .889 .798 . 

Q5 2.8500 .957 .798 . 

Sumber: data diolah, 2011 

 

Dari Tabel di atas dapat dilihat dalam kolom corrected item total correlation, dimana untuk Q4 

mempunyai nilai corrected item total correlationnya sebesar 0,798,  dan Q5=0,798. Kedua pertanyaan dalam 

variable Harga ini jika dibandingkan dengan  standar tabel 6 tentang validitas dan reliabilitas maka sudah 

dikatakan valid dengan kriteria Baik. Sedangkan reliabilitasnya bisa dilihat tabel 4. 
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Tabel 4. Hasil pengujian reliabilitas variabel harga  

Cronbach's Alpha N of Items 

887 2 
Sumber: data diolah, 2011 

 

Dari tabel diatas pengujian reliabilitas dengan menggunakan alpha cronbach. Variable harga ini 

memiliki nilai koefesien sebesar 0,887. Jika dibandingkan dengan standar dalam table diatas maka nilai 

reliabilitas ini sudah baik dan dikatakan reliable. 

Variabel X3 (Kemudahan): Hasil pengujian validitas kuesioner variabel kemudahan seperti terlihat pada 

tabel dibawah. 

 

Tabel 5. Hasil pengujian validitas variabel kemudahan 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q6 3.1300 .720 .667 . 

Q7 3.1900 .661 .667 . 

Sumber: data diolah, 2011 

 

Dari Tabel diatas dapat dilihat dalam kolom corrected item total correlation, dimana untuk Q6  

mempunyai nilai corrected item total correlationnya sebesar 0,667, dan Q7=0,667. Kedua pertanyaan dalam 

variable Kemudahan  ini jika dibandingkan dengan  standar table tentang validitas dan reliabilitas maka 

sudah dikatakan valid dengan kriteria Baik. Sedangkan reliabiltasnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini. 

 

Tabel 6. Hasil pengujian reliabiltas variabel kemudahan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.800 2 

Sumber : data diolah, 2011 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai relaibilitas dengan menggunakan alpha cronbach. Variable 

kemudahan ini memiliki nilai koefesien sebesar 0,800. Jika dibandingkan dengan standar dalam table diatas 

maka nilai reliabilitas ini sudah baik dan dikatakan reliable. 

Variabel Y1 (Kepuasan): Hasil pengujian validitas kuesioner variabel kepuasan dapat dilihat pada tabel di 

bawah. 

 

Tabel 7. Hasil pengujian validitas variabel kepuasan 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q8 6.1500 2.654 .682 .844 

Q9 6.1900 2.398 .754 .777 

Q10 6.1800 2.412 .757 .775 

Sumber: data diolah, 2011 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat dalam kolom corrected item total correlation, dimana untuk Q8 

mempunyai nilai corrected item total correlationnya sebesar 0,682, Q9=0,754 dan Q10=0,757. Ketiga 

pertanyaan dalam variable Kepuasan  ini jika dibandingkan dengan  standar table tentang validitas dan 

reliabilitas maka sudah dikatakan valid dengan kriteria Baik. Sedangkan reliabiltasnya bisa dilihat dalam  

Tabel 8. 
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Tabel 8. Hasil pengujian reliabilitas variabel kepuasan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.857 3 

Sumber: data diolah, 2011 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat relaibilitas dengan menggunakan alpha cronbach. Variable kepuasan ini 

memiliki nilai koefesien sebesar 0,857. Jika dibandingkan dengan standar dalam table diatas maka nilai 

reliabilitas ini sudah baik dan dikatakan reliable. 

Variabel Y2 (Loyalitas): Hasil pengujian validitas kuesioner variabel loyalitas dapat dilihat pada tabel 

dibawah. 

 

Tabel 9. Hasil pengujian validitas variabel loyalitas 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q11 6.5000 1.848 .694 .848 

Q12 6.4300 1.662 .785 .763 

Q13 6.4700 1.686 .741 .805 

Sumber: data diolah, 2011 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat dalam kolom corrected item total correlation, dimana untuk Q11 

mempunyai nilai corrected item total correlationnya sebesar 0,694, Q12=0,785 dan Q13=0,741. Ketiga 

pertanyaan dalam variable Loyalitas  ini jika dibandingkan dengan  standar tabel 6 tentang validitas dan 

reliabilitas maka sudah dikatakan valid dengan kriteria Baik. Sedangkan reliabiltasnya bisa dilihat dalam 

tabel dibawah ini. 

 

Tabel 10. Hasil pengujian reliabilitas variabel loyalitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.863 3 

Sumber: data diolah, 2011 

 

Dari tabel diatas diperoleh nilai relaibilitas dengan menggunakan alpha cronbach. Variable loyalitas ini 

memiliki nilai koefesien sebesar 0,863. Jika dibandingkan dengan standar dalam table diatas maka nilai 

reliabilitas ini sudah baik dan dikatakan reliable. 

 

3.2.  Pengujian model jalur pertama 

Tabel 11. Koefisien Jalur model struktural pertama 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 2.715 1.152  2.357 .020    

X1 .564 .078 .533 7.230 .000 .638 .594 .509 

X2 -.298 .097 -.222 -3.068 .003 -.366 -.299 -.216 

X3 .350 .106 .244 3.308 .001 .426 .320 .233 

a. Dependent Variable: Y1 

Sumber: data diolah, 2011 
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Dari Tabel pada kolom Standardized Coefficients diatas dapat diketahui bahwa persamaan untuk model 

pertama adalah : 

𝑌1 = 0,533 𝑋1 − 0,222 𝑋2 + 0,244 𝑋3 
Dimana : 

𝜌𝑌1𝑋1= Koefesien Jalur dari X1 menuju Y1 = 0,533 

𝜌𝑌1𝑋2= Koefesien Jalur dari X2 menuju Y1 = -0,222 

𝜌𝑌1𝑋3= Koefesien Jalur dari X3 menuju Y1 = 0,244 

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa X1 (kualitas) mempunyai jenis hubungan kausal yang 

positif terhadap Y1 (Kepuasan), begitu juga dengan Kemudahan (X3), berbeda halnya dengan X2 (Harga) 

yang mempunyai hubungan kausal yang negative terhadap Y1 (Kepuasan). 

Untuk signifikansi atau kebermaknaan pengaruh dari setiap variable tersebut terhadap Y1 dapat dilihat 

dari kolom sig, dimana semua nilai signifikansi dari standardized coefficient semuanyanya mempunyai nilai 

< 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sampel menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2 dan X3 terhadap variable Y1. 

Untuk mengetahui total pengaruh dari masing-masing variable terhadap Y1 adalah dengan cara 

mengalikan antara standardized coefficient dengan nilai zero order correlationnya,dari table di atas sehingga 

didapat:  Total pengaruh X1 terhadap Y1 adalah  : 0,533 x 0,638 = 0,340. Total pengaruh X2 terhadap Y1 

adalah  : -0,222 x -0,366 = 0,081. Total pengaruh X3 terhadap Y1 adalah  : 0,244 x 0,426 = 0,104 Sehingga 

jumlah Grand Total pengaruh semua variable adalah sebesar 0,525 atau sebesar 52,5%, nilai ini sama dengan 

nilai R square dalam tabel dibawah. 

 

Tabel 12.  Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .724
a
 .525 .510 1.65817 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

Sumber: data diolah, 2011 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah R  square sebesar 0,525 atau 52,5%, artinya variabel 

X1,X2, dan X3 mampu menjelaskan variabel Y1 sebanyak 52,5%, selebihnya sebanyak 47,5% dijelaskan 

oleh varibel lain diluar penelitian ini. 

Untuk melihat rincian pengaruh  langsung dan tidak langsung dari masing-masing variable X1,X2, dan 

X3 terhadap Y1 bisa dilihat dari table di bawah ini dengan menggunakan bantuan matriks korelasi antara 

variable X1, X2 dan Y1. 

 

Tabel 13.  matriks korelasi 

  X1 X2 X3 Y1 Y2 

X1 1 -0.184 0.263 0.638 0.461 

X2   1 -0.188 -0.366 -0.338 

X3     1 0.426 0.222 

Y1       1 0.72486 

Y2         1 
Sumber: data diolah, 2011 

 

Dengan matriks korelasi tersebut maka rincian pengaruh langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada 

Tabel 14. Dari tabel dapat dilihat pengaruh langsung X1 terhadap Y1 adalah 0,284 yang diperoleh dari 

(0,533)² atau pengkuadratan nilai koefisien jalur X1 terhadap Y1. Pengaruh langsung X2 terhadap Y1 adalah 

0,049 yang diperoleh dari (-0,222)² . Pengaruh langsung X3 terhadap Y1 adalah 0,060 yang diperoleh dari 

(0,244)².  Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y1 melalui X2  = perkalian antara koefesien jalur X1 dengan 

koefeien jalur X2 dengan korelasi X1X2 yang terlihat pada tabel matriks korelasi, sehingga diperoleh hasil 

pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y1 melalui X2  yaitu = 0,533 x -0,222 x -0,184 = 0,022. Selanjutnya 

pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y1 melalui X3 = 0,533 x 0,244 x 0,263 = 0,034. Dan untuk pengaruh 

tidak lansung X2 terhadap Y1 melalui X3 adalah  =  -0,222 x 0,244 x -0,188 = 0,010. 
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Tabel 14.   Pengaruh langsung dan tidak langsung X1,X2,X3 terhadap Y1 

Variabel 

berikut 

terhadap Y 

Koefisien 

Jalur 

Pengaruh 

langsung 

(%) 

Pengaruh Tidak Langsung 

melalui (%) Total 

X1 X2 X3 

X1 0.533 0.284 - 0.022 0.034 0.340 

X2 -0.222 0.049 0.022 - 0.010 0.081 

X3 0.244 0.060 0.034 0.010 - 0.104 

Total Pengaruh   0.525 

Sumber: data diolah, 2011 

 

Selanjutnya dari Tabel 14 dapat diketahui bahwa Total pengaruh X1 terhadap Y1 sebesar 0,340 dengan 

rincian pengaruh langsung = 0,284, pengaruh tidak langsung melalui X2 = 0,022 dan pengaruh tidak 

langsung melalui X3 = 0,034.  Untuk total pengaruh X2 terhadap Y1 sebesar 0,081 dengan rincian pengaruh 

langsung = 0.049, pengaruh tidak langsung melalui X1 = 0,022 dan pengaruh tidak langsung melalui X3 = 

0,010. Sedangkan total pengaruh X3 terhadap Y1 sebesar 0,104 dengan rincian pengaruh langsung = 0,060, 

pengaruh tidak langsung melalui X1 = 0,034 dan pengaruh tidak langsung melalui X3 = 0,010. 

 

3.3.  Pengujian model jalur kedua 

Hasil pengujian untuk model jalur kedua dapat dilihat pada tabel dibawah. 

 

Tabel 15.  Koefisien Jalur model kedua 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 2.549 1.168  2.182 .032    

X1 .004 .095 .003 .038 .970 .461 .004 .003 

X2 -.118 .100 -.088 -1.176 .243 -.338 -.120 -.082 

X3 -.157 .110 -.109 -1.421 .159 .222 -.144 -.099 

Y1 .735 .101 .737 7.311 .000 .725 .600 .508 

a. Dependent Variable: Y2 

Sumber : data diolah, 2011 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persamaan untuk model kedua adalah (lihat kolom Standardized 

Coefficient) : 

𝑌2 = 0,003 𝑋1 − 0,088 𝑋2 − 0,109 𝑋3 + 0,737 𝑌1  
Dimana : 

𝜌𝑌2𝑋1= Koefesien Jalur dari X1 menuju Y2 = 0,003 

𝜌𝑌2𝑋2= Koefesien Jalur dari X2 menuju Y2 = -0,088 

𝜌𝑌2𝑋3= Koefesien Jalur dari X3 menuju Y2 = -0,109 

𝜌𝑌2𝑌1= Koefesien Jalur dari Y1 menuju Y2 = 0,737 

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa X1 (kualitas) mempunyai jenis hubungan kausal yang 

positif terhadap Y2 (Loyalitas), begitu juga dengan Kepuasan  (Y1), berbeda halnya dengan X2 (Harga)  dan 

Kemudahan (X3) yang mempunyai hubungan kausal yang negative terhadap Y2 (Loyaltias). 

Untuk signifikansi atau kebermaknaan pengaruh dari setiap variable tersebut terhadap Y2 dapat dilihat dari 

kolom signifikan, dimana semua nilai signifikansi dari standardized coefficient semuanya mempunyai nilai > 

0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sampel menyatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2 dan X3 terhadap variable Y2 , kecuali variable 

Y1 (Kepuasan) yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y2 (Loyalitas). Untuk pengaruh total 

variabel kualitas, harga, kemudahan dan kepuasan terhadap loyalitas dapat dilihat pada tabel dibawah. 
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Tabel 16.  Pengaruh Total variabel X1, X2, X3 dan Y1 terhadap Y2 

Variabel 

berikut 

terhadap Y2 

Koefisien 

Jalur 

Pengaruh 

Langsung Tidak langsung Total 

X1 

X2 

X3 

Y1 

0,003 

-0,088 

-0,109 

0,737 

0,003 

-0,088 

-0,109 

0,737 

0,533x0,737=0,393 

-0,222x0,737=0.164 

0,244x0,737=0,18 

- 

0,396 

0.076 

0,071 

0,737 
Sumber: data diolah, 2011 

 

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa pengaruh Total X1 terhadap Y2 adalah terdiri dari pengaruh 

langsung sebesar 0,003, dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,393 sehingga total pengaruh = 0,396. 

Pengaruh total X2 terhadap Y2 adalah terdiri dari pengaruh langsung sebesar -0,088 dan pengaruh tidak 

langsung sebesar 0,164 sehingga total pengaruh = 0,076. Pengaruh total X3 terhadap Y3 adalah terdiri dari 

pengaruh langsung sebesar -0,109 dan pengaruh tidak langsung sebesar = 0,18 sehingga total pengaruh 

sebesar = 0,071. Dan untuk pengaruh Y1 terhadap Y2 adalah 0,737.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisis yang telah diuraikan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 1). Kualitas berhubungan 

linier positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pestisida saponin. 2).Harga berhubungan linier 

negatif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pestisida saponin. 3).Kemudahan berhubungan linier 

positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan pestisida saponin. 4).Kualitas, harga, kemudahan secara 

simultan berhubungan linier signifikan terhadap  kepuasan pelanggan pestisida saponin. 5).Kualitas 

berhubungan linier positif  tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan pestisida saponin. 6).Harga 

berhubungan linier negatif tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan pestisida saponin. 7).Kemudahan 

berhubungan linier negatif tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan pestisida saponin. 8).Kepuasan 

berhubungan linier positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pestisida saponin. 9).Kualitas, harga, 

kemudahan, kepuasan secara simultan berhubungan linier signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Beberapa implikasi dari hasil penelitian ini adalah: 1).Produsen pestisida saponin disarankan agar tetap 

mempertahankan kualitas dari pestisida tersebut. 2).Produsen pestisida saponin agar tetap bijaksana terkait 

penetapan harga pestisida tersebut. 3).Produsen pestisida saponin agar dapat mendistribusikan pestisidanya 

dengan mudah kepada petani. 4). Disarankan agar temu tani tetap eksis dilakukan karena harapan petani 

masih cukup besar terhadap pestisida saponin. 5).Pada dasarnya para petani loyal terhadap pestisida saponin 

hal ini disebabkan karena mereka puas terhadap pestisida tersebut, artinya mereka pada hakekatnya punya 

harapan lebih terhadap pestisida tersebut oleh karena itu tanggung jawab bagi pihak terkait untuk dapat 

senantiasa membangun loyalitas mereka para petani.  
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Absract. This research is purposed (1) to identify constrains in empowering such  farmers (2). to analyze 

factors (instructor performance, internal and external) determine farmer‟s prosperity both direct and 

indirectly through  farmers empowerment,  This research has been conducted on 117 farmers as respondent 

in 7 villages which are grouped in 4 districs at the rise and fall of the tides  in Banyuasin regency. The result 

of this research exposes that (1) instructor performance factor significantly determines farmer‟s prosperity 

(total and indirectly), nevertheless it does not significantly determines farmer‟s prosperity (directly); (2) 

Internal and external factor do not significantly determine farmers empowerment and farmer‟s prosperity 

(total, indirectly, directly; (3) farmer empowerment  significantly determine farmer‟s prosperity; (4) 

Coeffisient determination of instructor performance, internal and external toward farmer empowerment is 

68% (R2 = 68%), on the other hand coefficient determination of (instructor performance, internal and 

external toward farmer‟s prosperity is 60% (R2 = 60%). (5) PUAP program realization is only 10,8% before 

calculating any expenses. The expenses are estimated 80,7%, farmers non performing loan 8,4% and other 

constraints on Gapoktan institution, (6)  such constraints that usually deal with are (a) low of farmer‟s 

education, (b) long distance of PUAP receiver villages, and do not supported of efficient transportations, and  

(d) non performing loan. 

 

Keywords: Empowerment, farmers, the rise and fall of the tides, and PUAP program 

 

1.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan pangan, memperluas lapangan kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. 

Dalam upaya mendukung pencapaian program pertanian tesebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan 

empat sukses pembangunan pertanian   yaitu : (1) swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) 

diversifikasi pangan, (3) nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. 

Untuk itu Kementerian sejak tahun 2008 telah melaksanakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 

(PUAP) yang secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 

Tujuan PUAP untuk (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan dan 

pengembangan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, (2) meningkatkan kemampuan 

pelaku usaha agribisnis  yaitu pengurus GAPOKTAN, penyuluh, dan penyelia mitra tani, (3) 

memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan usaha agribisnis, (4) 

meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke 

permodalan (Permentan, 2010). 

Sasaran PUAP adalah (1) berkembangnya usaha agribisnis di 10 000 desa miskin yang terjangkau 

sesuai dengan potensi pertanian desa. (2) berkembangnya 10 000 Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh 

petani, (3) meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak pemilik dan atau 

penggarap skala kecil buruh tani, dan (4) berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus 

usaha harian, mingguan, maupun musiman.  

Percepatan pembangunan pertanian melalui PUAP memerlukan peran penyuluh pertanian sebagai 

pendamping dan pembimbing pelaku utama dan pelaku usaha  yang meliputi kegiaan : (1) melakukan 

identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian, (2) memberikan bimbingan tehnis usaha 

agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha, (3) membantu memecahkan permasalahan usaha 

petani yang tergabung dalam kelompok tani, serta mendampingi Gapoktan selama penyusunan dokumen 

PUAP dan proses penumbuhan kelembagaan, (4) melaksanakan bimbingan usaha agribisnis dan usaha 

ekonomi produktif sesuai potensi desa, (5) memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana Produksi, 

tehnologi dan pasar, (6) membantu Gapoktan dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM (Bantuan 

Langsung Masyarakat), dan (7) membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan PUAP. 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

120 
 

 Harapan kepada petani menjadi maju, mandiri, dan sejahtera, selain memerlukan faktor tenaga penyuluh 

juga memerlukan kondisi dan situasi baik faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dan eksternal 

ini sangat mempengaruhi upaya pemberdayaan petani, apalah artinya kualitas penyuluh yang baik tanpa 

dilengkapi dengan faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal adalah kultur dan struktur 

organisasi lembaga Gapoktan, dan faktor eksternal adalah sarana produksi pertanian, inovasi teknologi, dan 

tokoh masyarakat. Ketiga faktor ini yang akan mempengaruhi upaya pemberdayaan petani yang telah 

diidentifikasi sebagai anggota Gapoktan di perdesaan penerima Program PUAP.  

 Jenis usaha ekonomi produktif yang akan dikembangkan ada tujuh yaitu (1) Penyedia saprotan, (2) 

petani karet, (3) petani padi, 4) Palawija dan sayuran, (5) Ternak, (6) Bakulan, dan (7) Industri Rumah 

Tangga. Penelitian ini ditujukan kepada usaha ekonomi produktif petani padi di lahan pasang surut. Wilayah 

pasang surut ini kurang mempunyai akses infrastruktur jalan, karena salah satu alternatif transportasi lewat 

sungai. Permasalahan ini merupakan salah satu kendala dalam pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. 

Oleh Karen itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai Pemberdayaan  Petani Padi di Lahan Pasang 

Surut Kabupaten Banyuasin melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari informasi di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini adalah: 

 Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pemberdayaan petani padi pada program PUAP di Kabupaten 

Banyuasin? 

 Bagaimana pengaruh faktor kinerja penyuluh, faktor internal, dan faktor eksternal terhadap kesejahteraan 

petani baik langsung maupun tidak langsung? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian bertujuan untuk  

 Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan petani padi pada program PUAP 

di Kabupaten Banyuasin 

 Menganalisis pengaruh faktor kinerja penyuluh, faktor internal, dan faktor eksternal terhadap 

kesejahteraan petani baik langsung maupun tidak langsung 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

 Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan sumber informasi dalam merencanakan dan 

mengimplimentasikan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan secara umum. 

 Bagi kalangan akademisi dan peneliti lain, sebagai sumber inspirasi dan bahan referensi untuk penelitian 

lanjutan khususnya pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. 

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teori yang Digunakan 

Konsep pemberdayaan (empowerment) dibakukan berdasarkan ide yang menempatkan manusia lebih 

sebagai subjek dari dunianya sendiri. Proses pemberdayaan mengandung dua kedenderungan. Pertama : 

kecenderungan primer, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses pemberian atau pengalihan 

sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. 

Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan 

kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua: kecenderungan sekunder, proses ini menekankan pada 

proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan 

untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Oakley & Marsden, 1984).  

Teori pemberdayaan (empowerment) merupakan grand theory yang didukung oleh teori implementasi 

kebijakan, teori komitmen, budaya organisasi dan teori pertumbuhan. teori ini merupakan middle theory. 

Aplikasi pemberdayaan dipergunakan teori-teori yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, 

kewirausahaan, produksi, distribusi dan kemitraan. Agar lebih jelas keterkaitan teori atau konsep yang 

digunakan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 1. Pertalian Konsep yang Dikembangkan dari Teori Pemberdayaan 

 

2.2. Kerangka Pikir 

 Dari pertalian konsep dapat dibuat suatu kerangka pikir yaitu  pemberdayaan petani padi yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor kinerja penyuluh, faktor internal dan faktor eksternal. 

Ketiga faktor ini merupakan variabel yang tidak dapat diobservasi atau diamati yang disebut dengan variabel 

laten. Variabel laten dapat diobservasi atau diamati  melalui variabel terobservasi. 

 Variabel terobservasi ini dapat menjelaskan variabel laten, misalkan faktor kinerja penyuluh dijelaskan 

oleh variabel potensi dan kapasitas penyuluh, komitmen penyuluh, program penyuluhan, dan fasilitas dan 

pelayanan. Begitu juga variabel laten faktor internal dan faktor eksternal, pemberdayaan petani padi, dan 

kesejahteraan petani yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Keterangan: 

FKP  = Variabel Faktor Kinerja Penyuluh (variabel laten) 

FI = Variabel Faktor Internal (variabel laten) 

FE  = Variabel Kinerja Eksternal (variabel laten) 

PPP   = Variabel Pemberdayaan Petani Padi (variabel laten) 

KP    = Variabel Kesejahteraan Petani (variabel laten) 

FKP1 sampai FKP4 dimensi Faktor Kinerja Penyuluh Pemerintah (variabel terobservasisi) 

FI1 dan FI2 dimensi Faktor Internal (variabel terobservasi) 

FE1 sampai FE4 dimensi Eksternal (variabel terobservasi) 

PPM1  sampai PPM5  dimensi Pemberdayaan Petani Padi (variabel terobservasi) 

KP1  sampai KP4 dimensi Kesejahteraan Petani (variabel terobservasi) 

 

Gambar 2. Model Kerangka Pikir Pemberdayaan Petani Padi di Lahan Pasang Surut 

 

2.3. Hipotesis 

 Faktor kinerja penyuluh, faktor internal, dan faktor eksternal  berpengaruh  positif terhadap 

pemberdayaan petani padi 

 Faktor kinerja penyuluh, faktor internal, dan faktor eksternal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan 

petani  

 Pemberdayaan petani padi berpengaruh positif  terhadap kesejahteraan petani 

 Faktor kinerja penyuluh, faktor internal, dan faktor eksternal berpengaruh positif  terhadap kesejahteraan 

petani melalui pemberdayaan petani padi. 

 

3.  METODE PELAKSANAAN 

3.1.  Desain Penelitian   
 Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Penggabungan 

dua pendekatan ini dapat diharapkan hasil penelitian yang diperoleh akan lebih konprehensif. 

 

3.2. Metode Penarikan Sampel  

 Populasi penelitian ini adalah petani padi di lahan pasang surut di empat kecamatan yaitu Kecamatan 

Air Saleh, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Muara Padang, dan Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten 

Banyuasin, empat kecamata ini terdapat 16 Desa /GAPOKTAN. Berdasarkan data ini, penulis melakukan 

penarikan sampel dengan Area Sampling yaitu mengambil 7 dari 16 desa yang ada di kecamatan tersebut dan 

dipilih secara acak. Desa terpilih adalah sebagai beikut: 

 

Tabel 1. Sampel Penelitian 

No. Kecamatan Desa Anggota Poktan / Sampel 

1 Air Saleh 

 

Saleh Mukti 

Bintaran 

16 

17 

2 Muara Telang Telang Makmur  

Marga Rahayu 

13 

16 

3 Tanjung Lago Manggar Raya  

Telang Sari 

 9 

11 

4 Muara Padang Daya Makmur 16 

  Jumlah 117 
Sumber: penentuan sample 

 

Tabel 1 ini menggambarkan sampel penelitian yaitu 7 desa yang terdiri dari 94 Kelompok Tani (POKTAN) 

dan jumlah anggotanya yaitu jumlah kelompok tani dikalikan dengan rata-rata anggota dalam satu kelompok 

tani (rata-rata = Jumlah anggota seluruh penerima BLM PUAP 7538 dibagi dengan jumlah POKTAN 802) 

adalah 9,39 orang dibulatkan 10 orang. Jadi jumlah anggota pada 7 desa tersebut adalah 94 POKTAN di kali 

10 adalah 940 anggota. Penarikan sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Nasir, 1999) diperoleh 

sampel sebesar 117 responden. 
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3.3.  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah menggunakan metode observasi dan  wawancara langsung, serta 

menyebar kuesioner yang telah ditentukan. Di samping mengumpulkan data primer juga mengumpulkan data 

sekunder dari Badan Penyuluhan Pertanian sebagai pelaksana program PUAP (Pengembangan Usaha 

Agribisnis Perdesaan). 

 

3.4.  Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data melalui analisis statistik dengan menggunakan metode SEM (Structural Equation Model) 

dan dibantu dengan program Lisrel 8.50. Adapun analisis SEM ini  merupakan pendekatan terintegrasi antara 

Analisis Faktor, Model struktural, dan Analisis Jalur (Solimun, 2002).  

 

3.5.  Konversi Spesifikasi Model 

 Setelah model dikembangkan dan digambarkan dalam suatu diagram jalur, selanjutnya mengkonversi 

spesifikasi model tersebut ke dalam rangkaian persamaan. Persamaan yang dibangun terdiri dari: 

 Persamaan struktural (structural equation). Persamaan ini dirumuskan untuk menyatakan hubungan 

kausalitas antara berbagai variabel. Persamaan struktural pada dasarnya dibangun dengan pedoman 

sebagai berikut: Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + Error. Berdasarkan 

diagram jalur Model Persamaan Struktural dari faktor kinerja penyuluh, faktor internal, dan faktor 

eksternal, yang mempengaruhi pemberdayaan petani padi yang implikasinya kepada kesejahteraan 

petani, maka persamaan strukturalnya adalah :  

 PPM = λ1FKP + λ 2 FI + λ 3 FE + δ1 

 KP    = λ 1FKP + λ 2 FI + λ 3 FE + δ3 

 KP    = γ1PPM + δ2 

 KP    = γ1PPM + λ 1FKP + λ 2 FI + λ 3 FE + δ4 

 Konversi diagram jalur, model pengukuran ke dalam model matematika menjadi sebagai berikut: 

a. Persamaan Spesifikasi Model Pengukuran Variabel Faktor Kinerja Penyuluh  

      FKP  = λ1.1FKP.1 + λ1.2 FKP.2 +  λ1.3 FKP.3 +  λ1.4 FKP.4 + ε 1 

b. Persamaan Spesifikasi Model Pengukuran Variabel Faktor Internal: 

FI  =  λ2.1 FI.1 +  λ2.2 XFI2 + ε 2 

c. Persamaan Spesifikasi Model Pengukuran Variabel Faktor Eksternal: 

FE =  λ3.1 FE.1 + λ3.2 FE2 + λ3.3 FE.3 + λ3.4 FE.4 + ε 3   

d. Persamaan Spesifikasi Model Pengukuran Variabel Pemberdayaan Petani: 

PPP =  λ1PPP.1  + λ2PPP.2  + λ3PPP3  + λ4PPP4  + λ5PPP5  + ε 4  

e.  Persamaan Spesifikasi Model Pengukuran Variabel Kesejahteraan Petani: 

KP =  λ1 KP.1 + λ2 KP.2  + λ3 KP.3  + λ4 KP.4   + ε 5  

 

3.6.  Evaluasi Kesesuaian Model (Goodness of fit Model) 

 Pengujian Overall Model 

 Overall Model adalah model di dalam SEM yang melibatkan model struktural dan model pengukuran 

secara terintegrasi, jadi merupakan keseluruhan model. Model dikatakan baik (fit) bilamana pengembangan 

model hipotetik secara konseptual dan teoritis didukung oleh data empirik. Beberapa uji goodness of fit 

model overall bersamaan dengan nilai cutt off  pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2. Uji Kesesuaian (Goodness of fit Indices) Model Overall 

Goodness of fit Index Cut off Value 

2
-Chi-square Diharapkan kecil 

Derajat bebas (df) (p-value)  

Significance Probability  0.05 

RMSEA  0.08 

GFI  0.90 

AGFI  0.90 

CMIN/DF  2.00 

TLI  0.95 

CFI  0.95 
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Keterangan: 

RMSEA      = The  Root  Mean  Square  Error of  Approximation  atau  sebuah indeks yang dapat digunakan untuk 

mengkompensasi Chi Square Statistic  

GFI = Goodness of Fit Index yaitu indeks kesesuaian 

AGFI = Adjusted Goodness of Fit Index sama dengan R
2  

dalam regresi berganda yaitu untuk menguji diterima 

tidaknya model 

CMIN/DF = The Minimum Sample Discrepancy  Function  dibagi dengan Degree of  Freedom  yaitu   sebagai salah  

satu  indikator  untuk mengukur tingkat  fitnya sebuah model 

TLI = Tucker Lewis Index  adalah nilai yang direkomendasikan  sebagai acuan  untuk diterimanya sebuah model  

CFI = Comparative Fit Index  yaitu indeks untuk mengukur tingkat  

                        penerimaan model 

                                

 Pengujian Model Struktural 

 Untuk mengetahui keakuratan model struktural dalam kaitannya dengan prediksi yang akan dilakukan 

dapat diprediksi melalui Koefisien Determinasi Total dengan formula: 
)cov(

12




R  

Seperti di dalam analisis regresi, nilai R
2
 berkisar dari 0 s.d 1, dan model dikatakan baik bilamana nilainya 

besar (mendekati 1). 

 

 Pengujian Model Pengukuran 

 Model  pengukuran yang  dimaksud  adalah  pemeriksaan mengenai validitas dan reliabilitas instrumen. 

Masrun (1979), menyatakan bahwa bilamana koefisien korelasi antara skor suatu indikator dengan skor total 

seluruh indikator lebih besar 0.3 (r  ≥ 0.3),  

maka instrumen tersebut dianggap valid. Sedangkan untuk memeriksa reliabilitas instrumen metode yang 

sering digunakan adalah koefisien alpha Cronbach. 

 Pemeriksaan besar-kecilnya tingkat reliabilitas setiap indikator di dalam SEM ditunjukkan oleh nilai 

error (δ untuk variabel eksogen dan  untuk variabel endogen) pada analisis dengan data standardized, 

reliabilitas tiap indikator = 1 - δ untuk variabel eksogen dan = 1-  untuk variabel endogen. Semakin kecil 

nilai error, menunjukkan indikator tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi sebagai instrumen pengukur 

variabel laten yang bersangkutan. Besar kecilnya tingkat validitas setiap indikator (variabel manifest) dalam 

mengukur variabel laten ditunjukkan oleh besar kecilnya loading faktor  (λ) pada analisis dengan data 

standardized. Dimana semakin besar λ merupakan indikasi bahwa indikator bersangkutan semakin valid 

sebagai instrumen pengukur variabel laten bersangkutan (Solimun, 2002). 

 

3.7.  Pemberian Skor 
Penilaian jawaban atas kuesioner yang diajukan diberi skor sesuai dengan pengukuran dalam 

operasionalisasi variabel/subvariabel. Meskipun di antaranya ada yang bersifat kualitatif dan kuantitatif 

dengan tingkat pengukuran ordinal atau interval, tetapi semuanya dinyatakan dengan skor. Dengan demikian 

data dan informasi tersebut masing-masing dikategorikan sebagai: SS (Sangat Setuju, diberi skor 5), S 

(Setuju, diberi skor 4), Ragu-Ragu (RR, diberi skor 3), KS (Kurang Setuju, diberi skor 2), T (Tidak Setuju, 

diberi skor 1).  

Langkah selanjutnya rancangan kuesioner dilakukan uji lapangan (pretest) sebagai langkah guna 

penyempurnaan dalam proses analisis terhadap jawaban pertanyaan. Atas dasar analisis ini apakah 

pernyataan-pernyataan pada setiap indikator tersebut telah memenuhi persyaratan validitas (apakah variabel 

yang diamati dapat mencerminkan faktor yang dianalisis) dan reliabilitas dalam penelitian, maka dilakukan 

Analisis Konfirmatori Faktor  terlebih dahulu.   

3.8.  Perubahan Pengukuran Ordinal Menjadi Interval 

 Karena analisis akan menggunakan formulasi statistik parametrik, data ordinal yang diperoleh perlu 

ditingkatkan terlebih dahulu sekurang-kurangnya menjadi data interval melalui metode “Method of Succesive 

Intervals” (Hays dalam Al Rasyid, 1995) dengan langkah sebagai berikut: 

 Memperhatikan setiap item pernyataan (sifat positif atau negatif). 

 Tentukan berapa responden yang mendapat skor 1, 2, 3, 4, atau 5 selanjutnya sebagai frekuensi. 

 Setiap frekuensi dibagi banyaknya responden maka hasilnya disebut proporsi (p). 

 Hitung proporsi kumulatif (pk). 

 Hitung nilai Z dengan berdasar tabel distribusi normal. 
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 Tentukan skala interval untuk setiap nilai Z dengan rumus sebagai berikut: 

                  (Densitas pada batas bawah) – (Densitas pada batas atas) 

       Nilai skala     =      

                            (Area di bawah batas atas) – (Area  di bawah batas bawah) 

 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

4.1.  Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan petani padi pada program 

PUAP di Kabupaten Banyuasin 

Target pemberdayaan petani miskin melalui PUAP adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian  No. 29/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman 

Umum PUAP. Pada empat kecamatan ada 16 desa penerima dana bergulir BLM-PUAP sebesar Rp 1. 600 

juta karena setiap desa mendapat Rp 100 juta, sedangkan perkembangan dana BLM-PUAP hanya sebesar Rp 

56,901.490,-. Selama 4 tahun berjalan (data sekunder sebagai realisasi). Sedangkan targetnya dapat dihitung 

berdasarkan tahun dimulainya pencairan dana BLM-PUAP. Pencaiaran pertama 60% dan 6 bulan kemundian 

cair yang kedua 40%. Apabila dirinci berdasarkan tahun pencairan dengan beban bunga yang diberikan 

bervariasi antara 1% hingga 2%, tetapi beban bunga rata-rata digunakan setiap Gapoktan adalah 1,5%, 

sehingga target perkembangan dana yang akan dicapai sebesar Rp 520,56 juta, perhitungannya sebagai 

berikut. 

 

4.1.1. Perhitungan Perkembangan BLM-PUAP apabila Bunga 2% 

Tahun 2008 ada 3 desa mulai menerima BLM-PUAP: 

Per Januari 2008 : 3 Desa/Gapoktan  x Rp 100 juta x 60% = Rp 180 juta   

Per Januari 2012 : Rp 180 juta x 1,5% x 48 bulan  .......................... ......... .Rp   77,76 juta 

Per Juli  2008  3 Desa/Gapoktan x Rp 100 juta x 40% = Rp 120 juta :   

Per Jan 2012 : Rp 120 juta x 1,5% x 42 bulan   .......................... ................. Rp  75,60 juta 

Jumlah ........................................................................................................ Rp153,36 juta 

 

Tahun 2009 ada 1 desa mulai menerima BLM-PUAP 

 

Per Januari 2009 : 1 Desa/Gapoktan x Rp 100 juta x 60% = Rp 60 juta 

Per Januari 2012 : Rp 60 juta x 1,5% x 36 bulan  ............................... ........Rp   32,40 juta 

Per Juli 2009 : 1 Desa/Gapoktan x Rp 100 juta x 40% = Rp 40 juta 

Per Januari 2012 : Rp 40 juta x 1,5 % x 30 bulan  = ................. ..................Rp   18,00 juta 

Jumlah ..........................................................................................................Rp  940,80 juta 

 

Tahun 2010 ada 8 desa mulai menerima BLM-PUAP 

 

Per Januari 2010  : 8 Desa/Gapoktan x Rp 100 juta  x 60% = Rp480 juta 

Per Januari 2012 : Rp 480 juta x1,5% x 24 bulan  ....................................  .Rp 172,80 juta 

Per Juli 2010 : 8 Desa/Gapoktan x Rp 100 juta x 40% = Rp 320 juta 

Per Januari 2012  : Rp 320 juta x 1,5% x 18 bulan ................ ...................  Rp   86,40 juta 

Jumlah .....................................................................................................     Rp 259,20 juta 

Tahun 2011 ada 4 desa mulai menerima BLM-PUAP 

 

Per Januari 2011 : 4 Desa/Gapoktan x Rp 100 juta x 60% = Rp 240 juta 

Per Januari 2012 : Rp 240 juta x 1,5% x 12 bulan .........................................  Rp 43,2 juta 

Per Juloi 2011 : 4 Desa/Gapoktan x Rp 100 juta x 40% = 160 juta 

Per Januari 2012 : Rp 160 juta x 1,5% x 6 bulan  ................... .......................Rp  14,4 juta 

Jumlah ........................................................................................................ ..Rp    57,6 juta 

Jumlah .................................................................................................. . Rp520,56 juta  

 

 Perhitungan di atas adalah prakiraan perkembangan dana BLM-PUAP dengan mengestimit apabila bunga 

1.5%. Perhitungan ini juga menggambarkan target yang harus dicapai. Namun target ini belum termasuk 

biaya kepengurusan Gapoktan misalkan transportasi pengambilan dana, penyimpanan dana, biaya rapat baik 

di desa itu sendiri maupun di kecamatan atau di kabupaten, dan juga biaya penyediaan saprotan semua 

dikeluarkan dana jasa (beban bunga yang dibayar petani). Selain dana kepengurusan di Gapoktan juga ada 
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kredit macet (tunggakan petani),  karena dana pinjaman tersebut tidak digunakan untuk usaha dan juga 

terkadang karena tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga, kalau dibandingkan antara target dan 

realisasi maka dapat dihitung sebagai berikut  Rp 56.901.490,- (realisasi) atau Rp 56,90 juta : Rp 520,56,7 

juta (target) = 10,9%.  

 Setelah melihat lajur buku besar (uang masuk dan keluar) yang dibuat oleh salah satu Gapoktan, 

ternyata pengeluaran untuk biaya kepengurusan Gapoktan bervariasi antara Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta 

per bulan, kalau diambil rata-ratanya berarti besar dana kepengurusan tersebut Rp1 juta. Dan apabila dana 

BLM itu cair mulai dari tahun 2008 hingga 2012 berarti Rp1 juta x 48 bulan  x jumlah desa yang bergerak 

dari tahun 2008) dan seterusnya, hal ini dapat dihitung berdasarkan estimit sebagai berikut : 

2008 hingga 2012 = Rp 1 juta x 48 bulan x 3 desa = Rp  144  juta 

 2009 hingga 2012 = Rp 1 juta x 36 bulan x 1 desa = Rp    36  juta 

2010 hingga 2012 = Rp 1 juta x 24 bulan x 8 desa = Rp  192  juta 

2011 hingga 2012 = Rp 1 juta x 12 bulan x 4 desa = Rp    48  juta 

Jumlah ………..      = Rp  420  juta 

 Jumlah ini merupakan prakiraan biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan Gapoktan dari 16 desa 

penerima PUAP di 4 kecamatan wilayah pasang surut Kabupaten Banyuasin, selama 4 tahun dari tahun 2008 

hingga tahun 2012  bulan Januari. Biaya ini diperkirakan 80,7% (Rp420 juta : Rp520,56 juta). Prakiraan ini 

dapat diketahui bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh program PUAP ini adalah lokasi desa yang 

sangat jauh dari pusat kota, yang kadang-kadang dari desa ke ibu kota kabupaten harus ke kota Palembang 

terlebih dahulu, kemudian apabila untuk menyetorkan uang ke Bank yang ditunjuk untuk penyimpanan uang 

yang ada di Gapoktan harus berangkat tiga orang yaitu ketua Gapoktan, Sekretaris dan bendaharanya untuk 

mempertanggungjawabkan uang tersebut di hadapan petugas. Di samping itu juga apabila akan mengadakan 

rapat anggota di suatu desa tertentu paling tidak mereka harus menyediakan makan minum dengan dana yang 

diperoleh dari jasa pinjaman BLM –PUAP, begitu pula apabila akan menghadiri pelatihan yang melibatkan 

Gapoktan juga menggunakan dana jasa tersebut, apalagi kalau lokasi desa yang sangat jauh letaknya dari 

pusat kota, maka biaya sangat mahal ditambah lagi wilayah pasang surut sulit kendaraan. 

 

4.2. Analisis Pengaruh Faktor Kinerja Penyuluh, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal terhadap 

Kesejahteraan Petani Baik Langsung maupun Tidak Langsung 

4.2.1.  Structural Equation Models (SEM) 

Persamaan model struktural dalam penelitian ini dilakukan untuk pembuktian hipotesis yang telah 

dirumuskan pada bagian  sebelumnya. Model struktural yang telah terbentuk dapat dilihat pada gambar 

berikut ini  
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Gambar 3. Model Struktural Pemberdayaan Petani Padi melalui Program PUAP 

 di Wilayah Pasang Surut  Empat Kecamatan  Kabupaten Banyuasin 

  

 Model struktural ini  terbentuk melalui analisis faktor. Dalam analisis faktor ada beberapa indikator 

yang tidak valid. Indikator tersebut adalah inovasi teknologi, tokoh masyarakat, dan manajemen usaha  Lebih 

jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

 

Tabel 3. Hasil Analisis Faktor Konfirmatori untuk Validitas  

Indikator FKP 

(Faktor 

Kinerja 

Penyuluh) 

FI 

(Faktor 

Internal) 

FE (Faktor 

Eksternal) 

PPP 

(Pemberdayaan 

Petani Padi) 

KP 

(Kesejahteraan 

Petani) 

FKP1 0,58     

FKP2 0,96     

FKP3 -1,96     

FKP4 1,00     

FI1  1,02    

FI2  0,97    

FE1   0,78   

FE2   -0,44   

FE3   -0,44   

PPP1    0,90  

PPP2    -0,69  

PPP3    1,00  

PPP4    -1,00  

PPP5    1.05  

KP1     0,92 

KP2     0,84 

KP3     -0,19 

KP4     0,86 
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Dari analisis faktor  di atas bahwa ada tiga variabel yang tidak valid antara lain FE2 (inovasi teknologi),  

FE3 (tokoh masyarakat), dan KP3 (manajemen usaha). Tidak validnya indikator tersebut dapat diprediksi 

berdasarkan kondisi yang ada pada objek penelitian yaitu : 

Indikator Inovasi Teknologi : 

Petani di wilayah pasang surut agak terisolir, hal ini dikarenakan letak desa pasang surut ini sulit untuk 

dijangkau dengan kendaraan jalan darat, tetapi harus menggunakan kendaraan laut seperti motor tongkang, 

ataupun speed boat. Dengan kondisi wilayah perdesaan seperti ini maka inovasi teknologi akan sulit untuk 

diakses oleh masyarakat petani yang berada di desa pasang surut tersebut sehingga variabel ini tidak valid 

dalam menjelaskan variabel latennya. 

Indikator Tokoh Masyarakat : 

Demikian juga tokoh masyarakatnya kurang peduli terhadap program yang laksanakan, misalkan kades, 

sekdes mereka tidak sebagai anggota PUAP dan mereka juga kurang mengetahui mengenai program PUAP. 

Indikator Manajemen  Usaha 

Pelaku usahatani dapat mengelolah usahanya apabila materi penyuluhan mengenai bagaimana 

mengelola usaha tani, tetapi kenyataannya penyuluh tidak memberikan materi tersebut sehingga petani hanya 

mendapatkan bagaimana menanam padi dengan baik dengan modal BLM-PUAP petani dapat membeli 

pupuk, bibit dan sarana produksi padi lainnya. Masalah distribusi juga hanya menjual pada kepada 

penggilingan padi karena belum ada saluran tata niaga yang dapat diakses melalui Gapoktan. 

 

4.2.2.  Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dapat dilihat dari ringkasan hasil pendugaan parameter dari model struktural, seperti 

terlihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.  Ringkasan Pengaruh Total, langsung, dan tidak langsung antar variabel 

 Parameter 

Pengaruh Total 

Standard 

Error 

t- hitung t- tabel R
2
 

FKP– PPP 

FI – PPP 

FE – PPP  

2,91 

-0,64 

0,48 

3,69 

5,16 

1,78 

1.79* 

-2,32 

0,27 

1,64 0,68 

FKP– KP 

FI –KP 

FE – KP  

2,55 

-2,03 

-0,14 

3,07 

5,58 

1,67 

1,65* 

-0,36 

-0,08 

1,64 0,60 

PPP – KP 0,85 0,47 1,79*   

Parameter pengaruh tidak langsung 

FKP– KP 

FI –KP 

FE – KP  

2,46 

-1,39 

0,40 

2,47 

4,04 

1,54 

1,64* 

-0,34 

0,26 

1,64  

Parameter pengaruh langsung 

FKP– KP 

FI –KP 

FE – KP  

0,09 

-0,84 

0,54 

2,60 

1,54 

0,13 

0,64 

-0,02 

0,18 

1,64  

Sumber: Output Lisrel 8,50 

 

Hipotesis pertama : 

PPP = 2,91 FKP – 1,64 FI + 0,48 FE ……………………………………………….. (1) 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,68 Ini 

berarti bahwa variasi pemberdayaan petani padi dapat dijelaskan oleh variabel faktor kinerja penyuluh, 

faktor internal, dan faktor eksternal sebesar 68 persen. Sedangkan 32 persennya dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model.   

Berdasarkan pendugaan parameter dapat diketahui bahwa variabel-variabel yang berpengaruh signifikan 

adalah factor kinerja penyuluh terhadap pemberdayaan petani padi di wilayah pasang surut yaitu empat 

kecamatan, Kecamatan Air Saleh, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Muara Padang di Kabupaten 

Banyuasin. Koefisen regresi dari faktor kinerja penyuluh sebesar 2,91 yang berarti bahwa setiap peningkatan 

kinerja penyuluh sebesar 100 persen maka pemberdayaan petani miskin akan meningkat 291 persen. Faktor 

kinerja penyuluh ini berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan petani padi  pada taraf α = 10 persen 

atau pada tingkat kepercayaan 90 persen. Nilai t-hitung 1,79 dan t tabel 1,64. 
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Koefisien regresi dari faktor internal adalah -0,64 yang berarti bahwa setiap peningkatan kualitas faktor 

internal sebesar 100 persen maka pemberdayaan petani padi akan menurun 64 persen. Faktor internal ini 

berpengaruh tidak signifikan terhadap pemberdayaan petani pada taraf α = 10 persen. Nilai t-hitung -1,32 

dan t tabel 1,64. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kultur sudah baik namun struktur 

lembaga gapoktan masih belum berfungsi sebagai lembaga ekonomi perdesaan. 

  Koefisien regresi dari faktor eksternal sebesar 0,48 juga yang berarti bahwa setiap peningkatan kualitas 

faktor eksternal sebesar 100 persen maka pemberdayaan petani padi akan meningkat 48 persen. Faktor 

eksternal ini berpengaruh juga tidak signifikan terhadap pemberdayaan petani padi pada taraf α = 10 persen. 

Nilai t-hitung 1,27 dan t tabel 1,64. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penyediaan 

saprotan seperti pupuk dan benih yang dikelola Gapoktan sering datang terlambat sedangkan mereka 

mengejar musim tanam, sosialisasi inovasi teknologi sebagian besar mereka tidak mengerti, hal ini dapat 

dilihat dari materi penyuluhan diberikan tidak merata terutama materi yang berkenaan dengan penggunaan 

BLM-PUAP, dan mengelola usaha. 

  

Hipotesis kedua :  
 KP = 2,55 FKP - 2,03 FI - 0,14 FE …………………………………………………. (2) 

 Berdasarkan persamaan ini dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 

kesejahteraan petani adalah faktor kinerja penyuluh. Sedangkan faktor internal dan faktor eksternal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani. 

 Koefisen regresi dari faktor kinerja penyuluh sebesar 2,55 yang berarti bahwa setiap peningkatan kinerja 

penyuluh sebesar 100 persen maka kesejahteraan petani  meningkat 255 persen. Faktor kinerja penyuluh ini 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani pada taraf α = 10 persen atau pada tingkat kepercayaan 

90 persen. Nilai t-hitung sebesar 1,65 dan t-tabel 1,64. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa 

potensi dan kapasitas penyuluh, komitmen penyuluh, program penyuluhan, fasilitas dan pelayanan dapat 

dikatakan baik, dan petani  melihat program PUAP sebagai sumber dana berupa BLM (bantuan langsung 

masyarakat) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan menambah modal usaha, berarti 

menambah pendapatan. 

 Koefisien regresi dari faktor internal sebesar -2,03 yang berarti bahwa setiap peningkatan kualitas faktor 

internal sebesar 100 persen maka kesejahteraan petani akan menurun 203 persen. Faktor internal ini 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan petani pada taraf α = 10 persen. Nilai t-hitung -1,36 dan 

t-tabel 1,64. Koefisien regresi dari faktor eksternal sebesar -0,14  yang berarti bahwa setiap peningkatan 

kualitas faktor eksternal sebesar 100 persen maka kesejahteraan petani akan menurun 14 persen. Faktor 

eksternal ini berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan petani pada taraf α = 10 persen. Nilai t-

hitung -1,08 dan t-tabel 1,64.  

 

Hipotesis ketiga :  
 KP = 0.85 PPM   ……….……………………………..……………………………. (3) 

 Koefisien regresi dari pemberdayaan petani padi sebesar 0,85 berarti bahwa semakin petani padi 

meningkat keberdayaannya maka semakin meningkat kesejahteraan petani tersebut. Apabila pemberdayaan 

petani padi meningkat 100 persen maka kesejahteraan akan meningkat 85 persen. Pemberdayaan petani padi 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani pada taraf α = 10 persen. Nilai t-hitung 1,79 dan t-tabel 

1,64.  

 

Hipotesis keempat :  
KP = 0,85 PPP +2,55 FKP –2,03 FI - 0,14 FE  ………….………………………… (4) 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,60 Ini 

berarti bahwa variasi kesejahteraan petani dapat dijelaskan oleh variabel faktor kinerja penyuluh, faktor 

internal, dan faktor eksternal sebesar 60 persen. Sedangkan 40 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model.  

Model (4) ini menjelaskan bahwa kesejahteraan petani dipengaruhi secara total baik dipengaruhi oleh 

pemberdayaan petani padi, faktor kinerja penyuluh, faktor internal, dan faktor eksternal. Pengaruh total ini 

menjumlahkan koefisien pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan petani yaitu  

KP = 0,85 PPP + 0,09 FKP - 0,64 FI - 0,54 FE dan KP = 2,46 FKP - 1,39 FI + 0,40 FE menjadi  

KP = 0,85 PPP + 2.55 FKP - 2,03 FI  - 0,14 FE   

Menurut Kusnendi (2008) dan Wijanto (2008) mengemukakan dekomposisi antar variabel merupakan 

pemisahan pengaruh total menjadi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

130 
 

adalah pengaruh sebuah variabel bebas terhadap variabel terikat tanpa melalui variabel lainnya. Pengaruh 

variabel tidak langsung menunjukkan pengaruh sebuah variabel bebas terhadap variabel terikat yang terjadi 

melalui satu atau beberapa variabel lain, variabel yang dilalui ini dikonsepsikan sebagai variabel antara. 

Koefisen regresi dari pemberdayaan petani Padi sebesar 0,85 dan faktor kinerja penyuluh sebesar 2,55 

yang berarti bahwa setiap peningkatan pemberdayaan petani padi dan kinerja penyuluh  sebesar 100 persen 

maka kesejahteraan petani  meningkat 85 persen dan 255 persen. Pemberdayaan petani padi dan Faktor 

kinerja penyuluh ini berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani pada taraf α = 10 persen atau pada 

tingkat kepercayaan 90 persen. Nilai t-hitung sebesar 1,79 dan 1,65 sedangkan  t-tabel 1,64. 

Sedangkan koefisien regresi dari faktor internal dan faktor eksternal nilainya negatif -2,03 dan -0,14 

yang berarti bahwa setiap peningkatan faktor internal dan faktor eksternal 100 persen maka  kesejahteraan 

petani menurun 203 dan 14 persen Faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kesejahteraan petani pada taraf α = 10 persen. Nilai t-hitung -1,36 dan 1,08 sedangkan  t-tabel 1,64. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

 Realisasi program PUAP hanya 10,9% sebelum memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan yang di 

estimit 90,7% dan 8,4% kredit macet petani dan lain-lain dalam lembaga Gapoktan. 

 Beberapa kendala yang dihadapi antara lain : (a) Rendahnya tingkat pendidikan  petani, (b) Jauhnya letak 

lokasi desa penerima PUAP, (c) Masih terjadi kredit macet, dan (d) Infrastruktur transportasi belum 

memadai. 

 Faktor kinerja penyuluh berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan petani padi dan juga 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani pada  pengaruh  total dan pengaruh tidak langsung, 

tetapi tidak signifikan pada pengaruh langsung. 

 Faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh tidak signifikan terhadap pemberdayaan petani padi dan 

kesejahteraan petani, baik pengaruh total, langsung maupun tidak langsung. 

 Pengaruh pemberdayaan petani berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani. 

 Pengaruh faktor kinerja penyuluh, faktor internal, dan faktor eksternal  terhadap pemberdayaan petani 

padi sebesar R
2 
= 68% yang berarti 32% dipengaruhi oleh faktor lain yang berada diluar model. 

 Pengaruh faktor kinerja penyuluh, faktor internal, dan faktor eksternal  terhadap kesejahteraan petani 

sebesar R
2 
= 60% yang berarti 40% dipengaruhi oleh faktor lain yang berada di luar model 

       

5.2.  Saran  

 Pemerintah pusat harus melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang ketat melalui pemerintah 

provinsi dan kabupaten, agar tidak terjadi pemborosan uang negara, dan program terimplementasi secara 

efisien dan efektif. 

 Penyuluh pendamping harus diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang tugasnya yang punya 

komitmen, punya loyalitas, berkedudukan di wilayah tugasnya, dan tentu saja dengan imbalan yang 

memadai sesuai dengan pengabdiannya, serta menerapkan reward and funishment 

 Materi penyuluhan dalam pemberdayaan petani padi haruslah disesuaikan dengan kebutuhan 

pengembangan usaha agribisnis perdesaan yaitu materi yang berbasis sistem agribisnis. Mengingat 

pendidikan petani rendah, maka pemberdayaan lebih banyak praktek atau dengan peragaan.  
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EFISIENSI PRODUKSI SISTEM  USAHATANI PADI  PADA LAHAN  

TADAH HUJAN  DI KECAMATAN PENGANDONAN  

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

 

Komala Sari
1) 

1)
Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas IBA Palembang 

 

Abstrak. Sumatera Selatan sebagai salah satu Provinsi Lumbung Pangan, tidak terlepas dari tersedianya 

potensi sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang 

surut, lebak dan lahan kering.  Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang tersedia secara 

keseluruhan diharapkan mampu meningkatkan produksi padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

rasionalitas petani di dalam menggunakan faktor produksi dalam usahatani padi sawah tadah hujan. 

Penelitian ini  di laksanakn di Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan 

pertimbangan bahwa kecamatan tersebut merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar pada tipologi 

lahan tadah hujan di Kabupaten OKU. Hasil analisis fungsi produksi menunjukkan bahwa faktor produksi 

yang berpengaruh nyata terhadap produksi padi sawah tadah hujan adalah luas lahan,  pupuk urea, pupuk  

pupuk lainnya,  pestisida  dan tenaga kerja. Dilihat dari efisiensinya, faktor produksi yang tidak efisien 

penggunaannya adalah pupuk urea, yang belum efisien penggunaanya adalah  benih, pupuk SP 36, pupuk 

lainnya dan tenaga kerja, sedangkan yang  sudah  efisien adalah penggunaan pestisida.  

 

Kata Kunci: tingkat penggunaan faktor produksi,  efisiensi, lahan tadah hujan 

 

1.  PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Menurut Achmadi dan Las (2010) dalam Sirappa (2012), di Indonesia lahan sub-optimal yang 

dimanfaatkan untuk usaha pertanian baru sebagian kecil saja dan itupun belum diusahakan secara optimal. 

Padahal dengan menerapkan teknologi penataan lahan serta pengelolaan lahan dan komoditas pertanian 

secara terpadu, lahan sub-optimal dapat dijadikan sebagai salah satu andalan sumber pertumbuhan agribisnis 

dan pendukung ketahanan pangan nasional.  

Dengan ketersediaan sumberdaya lahan yang terbatas, peningkatan produktivitas tidak hanya diarahkan 

pada lahan optimal (sawah  irigasi), tetapi juga pada lahan sub-optimal  seperti lahan sawah  tadah  hujan, 

lahan kering, dan lahan rawa (lebak dan pasang surut). Lahan sub-optimal memiliki potensi besar untuk 

dijadikan pilihan strategis guna pengembangan areal produksi pertanian ke depan yang menghadapi 

tantangan makin kompleks, terutama untuk mengimbangi penciutan lahan subur maupun peningkatan 

permintaan produksi, termasuk ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. 

Sumatera Selatan sebagai salah satu Provinsi Lumbung Pangan, tidak terlepas dari tersedianya potensi 

sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, lebak 

dan lahan kering.  Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang tersedia secara keseluruhan 

melalui upaya peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan rawa, penggunaan agroinput, peningkatan 

kemampuan petani mengakses modal perbankan dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian, maka 

ke depan  Sumatera Selatan mampu meningkatkan produksi padi hingga 5 juta ton GKG atau setara beras 3 

juta ton.  Pertambahan produksi ini akan membuka kesempatan berusaha baru dan menambah pendapatan 

petani. (Badan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, 2006). 

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten memiliki potensi lahan pertanian yang 

cukup luas yaitu 61.118 hektar yang terdiri dari lahan sawah seluas 10.565 hektar,lahan kering (ladang) 

seluas 10.138 hektar, lahan pekarangan seluas 9.083 hektar dan lahan yang belum diusahakan seluas 31.332 

hektar. Apabila potensi lahan ini dikelola secara baik dan sungguh-sungguh, maka akan dapat meningkatkan 

produksi pertanian seperti padi, palawija, holtikultura dan tanaman pangan lainnya (Pemerintah Kabupaten 

OKU, 2012) 

Berdasarkan potensi lahan yang ada di Kabupaten OKU (Tabel 1), luas  lahan sawah tadah hujan dyaitu 

1.570  ha atau 14,86 persen dari luas lahan sawah Kabupaten OKU.  Pengembangan padi sawah tadah hujan 

memerlukan perhatian dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten OKU untuk mewujudkan sebagai 

lumbung pangan, sehingga tidak tergantung dari pasokan wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan konsumsi 

beras penduduknya. Namun dengan berbagai keterbatasan daya dukung lahan dan teknologi di tingkat petani 

maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja petani didalam berusahatani padi 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

133 
 

sehingga diperoleh gambaran tingkat efisiensi penggunaan sarana produksi terhadap produksi padi dilahan 

tadah hujan. 

Tabel 1. Luas lahan Sawah Berdasarkan Tipologi lahan per Kecamatan di Kabupaten OKU 

Luas Lahan Sawah Berdasarkan Tipologi Lahan per Kecamatan 

No Kecamatan 
Irigai 

½ tehnis 

Irigasi 

Sederhana 

Irigasi 

Desa 

Tadah 

Hujan 
Lebak 

Jumlah 

(Ha) 

1. Baturaja Timur - - - 270 - 270 

2. Baturaja Barat - - - 30 - 30 

3. Sosoh Buay Rayap - - - 10 - 10 

4. Lengkiti - - - 99 - 99 

5. Semidang Aji - 207 349 - - 556 

6. Pengandonan 350 - 707 357 - 1.414 

7. Ulu Ogan - - 593 479 - 1.072 

8. Muara Jaya - - - - - - 

9. Lubuk Batang - - - 215 - 215 

10. Peninjauan - 210 - - 6.539 6.899 

11. Sinar Peninjauan - - - 215 - - 

12. Lubuk Raja - - - 150 - - 

  JUMLAH 350 417 1.649 1.570 6.539 10.565 

Sumber : http://www.okukab.go.id/pertanian.html 

 

Menurut Mubyarto (1995), efisien tidaknya proses produksi padi dicerminkan oleh tinggi rendahnya 

produktivitas padi itu sendiri.  Alokasi faktor-faktor produksi yang tepat merupakan faktor penting dalam 

peningkatan produksi padi, antara lain lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pestisida.  Produksi dan 

pendapatan petani sebenarnya dapat dinaikkan dengan tidak perlu menambah faktor-faktor yang sudah ada, 

yang diperlukan hanyalah perubahan dalam pola penggunaan sumber-sumber atau faktor produksi yang 

bersangkutan.  Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi usahatani 

padi sawah. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi produksi padi pada usahatani padi sawah tadah hujan di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu  ? 

 Bagaimana tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi pada usahatani padi lsawah tadah hujan di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Menganalisis faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi padi sawah tadah hujan di  

Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 Menganalisis tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi pada usahatani padi sawah tadah hujan di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu 

 

2.  METODE PENELITIAN 

Metode pelaksanaan penelitian  yang digunakan adalah metode survei dengan mengambil lokasi 

penelitian di Desa Pengandonan Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). 

Pemilihan lokasi dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa  kecamatan tersebut 

merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar pada tipologi lahan tadah hujan di Kabupaten OKU. 

Pengambilan sampel petani dengan menggunakan metode acak sederhana  (simple  random sampling). 

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 petani padi yang melakukan usahatani padi pada tipologi lahan 

tadah hujan. 

Teknik analisis untuk permasalahan pertama menggunakan model fungsi produksi Cobb Douglass. 

Bentuk matematis fungsi produksi padi dinyatakan sebagai berikut : 

http://www.okukab.go.id/pertanian.html
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Ln Y = ln α + β1 ln X1 + β2 ln X2 + β3 ln X3  + β4 lnX4  + β5 ln X5 +  β6ln X6 +  e 

 

Keterangan : 

Y =  produksi beras (kg) 

X1 =  luas lahan (ha) 

X2 =   jumlah benih (kg) 

X3 =  jumlah pupuk SP 36  (kg) 

X4 =   jumlah pupuk lainnya (kg) 

X5 =  jumlah pestisida (kg) 

X6 =  curahan tenaga kerja (HOK) 

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan input, menurut Husin  & Lifianthi (2008), dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

NPMxi =   βi  

Xi

Y
  Hy  =  Hxi 

Keterangan : 

NPMxi    = Nilai produk marginal tiap input faktor produksi ke - i (Rp) 

Hy           = Harga satuan rata-rata produksi  beras (Rp/kg) 

Hxi          = Harga satuan faktor produksi (Rp) 

Y             = Jumlah produksi beras (kg) 

Xi            = Faktor produksi (Rp) 

Jika : 

Hxi

NPM
  =  1,   penggunaan faktor produksi efisien  

                      

Hxi

NPM
  > 1,    penggunaan faktor produksi belum efisien atau kurang dari yang dibutuhkan  

                        sehingga jumlahnya perlu ditambah 

Hxi

NPM
  < 1,    penggunaan faktor produksi tidak efisien atau melebihi kebutuahan 

                        sehingga jumlahnya perlu di kurangi. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan karakteristik rumahtangga petani diperoleh data bahwa usahatani padi sawah tadah hujan 

ini  merupakan pekerjaan utama bagi responden sebesar 80 persen sisanya 20 persen mempunyai pekerjaan 

utama sebagai guru, tenaga kesehatan dan pedagang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari yang tidak 

tamat sekolah dasar  sampai perguruan tinggi. Dilihat dari umur petani sampel, maka sebagian besar berada 

pada usia produktif dengan rata-rata 44,25 tahun sehingga cukup potensial untuk melakukan kegiatan 

usahatani padi. Kegiatan usahatani di Desa Pengandonan Kecamatan Pengandonan ini dilakukan dua kali 

dalam satu tahun. Analisis data yang dilakukan adalah pada musim tanam rendengan yang dimulai dari bulan 

November sampai Maret 2011. 

 

3.1.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi pada Usahatani Padi  

Produksi padi dipengaruhi oleh beberapa faktor produksi seperti luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk 

SP 36,  pupuk lainnya, pestisida dan tenaga kerja. Hasil pendugaan melalui analisis regresi terhadap 

hubungan antara produksi usahatani padi sebagai variabel terikat dan faktor produksi sebagai variabel bebas 

diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar  0.889, artinya bahwa secara umum 88.90  persen variasi 

naik atau turunnya produksi padi dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu luas lahan, benih, pestisida, 

pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk lainnya, dan tenaga kerja sementara sisanya 12.10 persen variasi produksi 

padi tersebut dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti/dimasukkan dalam model penelitian. Berikut ini 

hasil pendugaan melalui analisis regresi pada usahatani padi. 

Koefisien regresi dari sarana produksi yang berpengaruh nyata terhadap produksi padi adalah luas lahan, 

pupuk urea,  pupuk lainnya, pestisida dan tenaga kerja, sedangkan benih dan pupuk SP 36 tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap produksi.  Dalam fungsi produksi Cobb- Douglas koefisien regresi merupakan 

elastisitas dari setiap faktor produksi terhadap hasil.  Hasil estimasi koefisien regresi luas lahan adalah 
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0,4818, hal ini berarti apabila areal luas lahan panen bertambah 10 persen maka produksi padi meningkat 

4,818 persen.  

 

Tabel 1.  Hasil Dugaan Koefisien Regresi Produksi Padi di Kecamatan Pengandonan, 2011 

No Peubah Bebas Koefisien Regresi t-Hitung Ket 

1 Intersept 4.1503 4.889 - 

2 Lahan 0.4818 3.011 B 

3 Benih 0.0265 0.318 - 

4 Pestisida 0.0372 0.346 B 

5 Pupuk Urea -0.1425 -1,758 C 

6 Pupuk SP 36  0.0281 1.025 - 

7 Pupuk Lainnya 0.0670 0.781 A 

8 Tenaga Kerja 0.4365 2.567 A 

R
2
        =  0.889      

Keterangan :  A : nyata pada taraf α = 0.01 

                      B :  nyata pada taraf α = 0.05 

                      C :  nyata pada taraf α = 0.20 

 

Produksi padi sawah di Kecamatan Pengandonan  pada MT 2010/2011 sebesar 2.968,63 kg/ha tidak 

dipengaruhi oleh banyaknya benih yang ditanam.  Rata-rata benih yang digunakan petani sebanyak 53,85 

kg/ha yang melebihi kebutuhan benih padi untuk keperluan satu hektar, yaitu 40  kg/ha.  Berlebihnya jumlah 

benih tersebut dikarenakan benih disemaikan terlebih dahulu hingga menjadi bibit.  Setelah berumur 15 hari 

bibit dipindahkan ke pertanaman.  Dengan demikian tanaman yang tumbuh berasal dari bibit yang terseleksi 

sehingga secara statistik jumlah benih tidak ,mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produksi padi.  

Demikian pula pupuk SP 36 yang diberikan tidak berbeda nyata terhadap produksi, artinya penambahan 

atau pengurangan pupuk tidak bermakna, namun hal ini bukan berarti bahwa tanaman tidak memerlukan 

tambahan unsur hara bagi pertumbuhannya.  Pupuk yang digunakan oleh petani pada setiap musim tanam 

lebih banyak dari jenis Urea dan SP-36 dengan dosis masing-masing 222,41 kg/ha dan 81,33 kg/ha. Tidak  

berpengaruhnya pupuk SP 36 terhadap produksi padi sawah diduga dosis yang tidak sesuai  anjuran dan  

waktu pemberian masih kurang tepat sehingga ketersediaan unsur P2 O5 dan K2O yang tersedia tidak mampu 

memenuhi kebutuhan tanaman. Hal ini senada dengan pendapat Suwalan et al., (2004)  dalam Sahara dan 

Idris (2006) bahwa respon tanaman terhadap pemberian pupuk akan meningkat apabila pupuk yang 

digunakan tepat jenis, dosis, waktu dan cara pemberian.  

Selain pupuk urea dan SP 36, sebagian petani  juga menggunakan beberapa pupuk lainnya seperti pupuk 

KCl, pupuk organik, SP 38 dan Phonska. Penggunaan pupuk tambahan ini dikarenakan sulitnya petani 

mendapatkan pupuk SP 36 dilapangan sehinga mencari pupuk alternatif seperti KCl maupun phonska untuk 

menambah unsur hara bagi tanaman. Rata-rata tingkat penggunaan pupuk sebesar 141.21 kg/ha. Berdasarkan 

analisis berpengaruh nyata terhadap produksi usahatani padi sawah tadah hujan.  

Pestisida berpengaruh nyata terhadap produksi padi pada taraf α = 0.05 .Serangan hama yang ditemui di 

lapangan adalah hama walang sangit, ulat grayak dan penggerek batang padi yang menyebabkan tanaman 

menjadi kerdil.  Tingkat serangan dari ketiga hama tersebut masih dibawah batas ambang ekonomi, namun 

sebagai tindakan pencegahan agar serangan tidak semakin meluas petani melakukan penyemprotan dengan 

pestisida. Tidak adanya dosis anjuran secara spesifik untuk penggunaan pestisida per hektar karena hal ini 

tergantung pada keadaan di lahan. Jenis pestisida yang digunakan cukup beragam jenisnya dan dosis yang 

digunakan tergantung tingkat serangan hama penyakit dan kondisi lahan  rata-rata dosis 1,89 l/ha.  Perlakuan 

ini ternyata berpengaruh positip terhadap upaya penyelamatan produksi, sehingga petani masih bisa 

mengintensifkan penyemprotan bila terjadi serangan yang lebih berat. 

Pada usahatani padi sawah, tenaga kerja digunakan dari saat pengolahan tanah hingga pasca panen. 

Tenaga kerja yang digunkan adalah tenaga kerja dalam  keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Jumlah 

tenaga kerja yang dipakai dalam satu musim rata-rata 120,63 HOK/ha.  Hasil estimasi koefisien regresi dari 

tenaga kerja sebesar 0,4365 dan berpengaruh positip terhadap produksi, artinya produksi padi akan 

meningkat 4,365 persen apabila ada penambahan tenaga kerja sebanyak 10 persen.  Hal ini menyebabkan 

pengelolaan usahatani akan semakin intensif dengan penambahan curahan tenaga kerja di dalam proses 

produksi. 
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3.2.  Tingkat Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi pada Usahatani Padi 

Dalam kegiatan usahatani sering ditemui banyak petani melakukan aktivitas kegiatan usahatani 

berdasarkan kebiasaan dan pengalaman semata sehingga rasionalitas sering terabaikan.  Hal ini bisa 

disebabkan oleh adanya beberapa permasalahan di lingkungan petani, seperti keterbatasan modal dan 

sulitnya memperoleh sarana produksi sehingga mempengaruhi petani di dalam mengambil keputusan.  Oleh 

karena itu untuk melihat rasionalitas petani didalam berusahatani dalam upaya meningkatkan pendapatan 

maka  dilakukan uji efisiensi alokasi penggunaan sarana produksi. Menurut Semaoen (1992), untuk 

mencapai keuntungan maksimal dapat dilihat dari angka efisiensi harga, penggunaan faktor produksi yang 

bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan dapat ditentukan berdasarkan indeks efisiensi, yaitu 

perbandingan antara NPM faktor produki yang digunakan dengan faktor produksinya, maka penggunaan 

faktor produksi dikatakan efisien  apabila antara NPM sama dengan harga faktor produksi yang digunakan. 

Hasil uji efisiensi alokatif terhadap penggunaan sarana produksi disajikan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3.  Indeks Efisiensi Penggunaan Input Produksi pada Usahatani Padi Tadah Hujan                

Kecamatan Pengandonan, 2011 

No Input 
Harga Input 

(Px) 

Nilai 

Produk 

Marginal 

(NPM) 

Indeks 

Efisiensi 

(NPM/Pxi) 

Kesimpulan Keterangan 

1 Benih 6.500,00 7139.127 1.12 K >1 B. Efisien 

2. Pestisida 201.177,20 199786.3 0.99 K =1 Efisien 

3 Pupuk Urea 1.366,75 -9467.67 -6.93 K < 1 T. Efisien 

4. Pupuk SP 36 1.815,00 5105.43 2.81 K > 1 B. Efisien 

5 Pupuk Lain 1.237,90 7010.952 5.66 K > 1 B. Efisien 

5 Tenaga Kerja 30.000,00 53467.27 1.78 K >1 B. Efisien 

 

Nilai indeks efisiensi penggunaan faktor produksi benih, pupuk SP 36, pupuk lainnya dan tenaga kerja 

pada usahatani padi lebih besar dari satu (K>1). Hasil penelitian ini juga cukup sejalan dengan penelitian 

Alfiati (2011), yang menyatakan bahwa penggunaan benih, pupuk lainnya dan tenaga kerja belum efisien 

pada padi lahan tadah hujan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan demikian penggunaan faktor 

produksi tersebut perlu dilakukan penambahan agar dapat meningkatkan jumlah produksi. Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan jumlah benih, pupuk SP 36, pupuk lainnya dan tenaga kerja akan 

memberikan tambahan produksi yang lebih besar dibandingkan dengan tambahan yang dikeluarkan untuk 

menambah satu satuan faktor produksi tersebut. 

Kondisi ini jika dikaitkan dengan kurva kenaikan hasil yang semakin berkurang berada pada keadaan, 

“increasing return” atau daerah satu (Ep >1). Daerah ini merupakan daerah irrasional karena apabila tingkat 

penggunaan faktor produksi (benih, pupuk SP 36, pupuk lainnya dan tenaga kerja) hanya pada kondisi 

sekarang penggunaannya, diman benih 53.85 kg/ha, pupuk SP 36 81.33 kg/ha, pupuk lainnya 141.21 kg/ha 

dan tenaga kerja 120.63 HOK/ha maka tindakan ini tidak rasional. Artinya pada daerah ini petani masih ada 

kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya dengan menambah jumlah penggunaan faktor produksi 

tersebut. 

Berdasarkan angka indeks efisiensi pada Tabel 3, penggunaan  faktor produksi pupuk urea adalah 

sebesar -6.93 (K < 1). Sehingga penggunaan pupuk urea sebesar 222.41 kg/ha tidak efisien sehingga dalam 

hal ini perlu dilakukan pengurangan penggunaan pupuk urea agar dapat menambah jumlah produksi padi. 

Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah penggunaan pupuk urea akan memberikan tambahan 

produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan tambahan biaya yang dikeluarkan untuk penambahan satu 

satuan pupuk urea tersebut. Pemakaian pupuk urea yang melebihi dosis anjuran (200 kg/ha) akan 

mengakibatkan kerusakan tanaman dan tidak efisiennya pemakaian input. Hasil penelitian dilapangan, 

menunjukkan bahwa petani lebih banyak menggunakan pupuk ini karena harganya relatif lebih murah 

dibandingkan pupuk lainnya dan berharap produksi yang dihasilkan akan jauh lebih baik. 

Kondisi ini dikaitkan dengan kurva kenaikan hasil yang semakin berkurang berada pada keadaan 

,”negative decreasing return” atau daerah tiga (elastisitas produksi lebih kecil dari nol). Daerah ini juga 

merupakan daerah irrasional karena apabila tingkat penggunaan pupuk urea tetap pada kondisi saat ini maka 

hal tersebut tidak rasional, artinya jika petani melakukan penambahan dosis pupuk urea maka akan 

merugikan petani karena tidak akan mendapat penerimaan yang lebih besar dibandingkan tambahan biaya 

biaya yang dikeluarkan. 
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Hasil perhitungan efisiensi penggunaan faktor produksi pestisida menunjukkan bahwa nilai indeks 

efisiensi  adalah sebesar 0,99 (K =1). Hal ini berarti penggunaan pestisida sebesar 1.96 l/ha telah efisien 

dalam penggunaanya sehingga tidak perlu dilakukan penambahan maupun pengurangan pestisida. Ini 

menunjukkan bahwa nilai produk marginal variabel pestisida relatif sama dengan biaya marginalnya. Pada 

kondisi ini, unit terakhir penggunaan pestisida akan memberikan tambahan penerimaan yang sama besar 

dengan tambahan biaya produksi atau pada titik ini keuntungan maksimum sudah tercapai. 

 

4.  KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

 Produksi padi sawah tadah hujan di Kecamatan Pengandonan Kabupaten OKU dipengaruhi oleh luas 

lahan, pestisida, pupuk urea, pupuk lainnya, dan tenaga kerja. Sedangakan benih dan pupuk SP 36 tidak 

berpengaruh terhadap produksi padi tadah hujan. 

 Faktor produksi yang tidak efisien dalam penggunaanya adalah pupuk urea, sedangkan benih, pupuk SP 

36, pupuk lainnya dan tenaga kerja belum efisien dalam penggunaannya dan pestisida dinilai sudah 

efisien dalam penggunaanya pada lahan tadah hujan di Kecamatan Pengandonan Kabupaten OKU.  

 

4.2.  Saran 

Untuk meningkatkan efisiensi dalan penggunaan input produksi, sebaiknya petani mengalokasikan 

penggunaan input yang tepat baik dalam dosis, waktu dan cara. Selain itu  perlunya peran serta pemerintah 

dalam kegiatan penyuluhan pertanian di daerah ini untuk meningkatkan pengetahuan petani terhadap adopsi 

teknologi dalam rangka meningkatkan hasil produksi usahatani padi sawah tadah hujan ke depan. 
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PENERAPAN KONSEP AGRIBISNIS DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN 

MELALUI PROGRAM GERAKAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PANGAN  

BERBASIS KORPORASI (GP3K) DI SUMATERA SELATAN
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Wakil Ketua PERHEPI KOMDA Palembang periode 2012-2015  

1)
Tenaga Pengajar Kopertis Wilayah II Sumatera Selatan (PNSD) pada Fakultas Pertanian UNISTI. 

 

Abstrak. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Salah 

satu upaya tersebut adalah melalui program GP3K yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak 

mulai dari Petani, Distributor sampai dengan Perusahaan Industri. Pihak-pihak yang terkait tersebut yang 

merupakan pelaku-pelaku dalam sistem agribisnis, yaitu pelaku di sub-sistem usaha tani,  sub-sistem hilir 

dan sub-sistem hulu bahkan juga untuk memperlancar kegiatan dilibatkan juga secara langsung sub-sistem 

penunjang. Keterlibatan berbagai pihak tersebut tentunya telah memiliki kewenangan/ kepentingan masing-

masing.   Dari sinilah diperlukan suatu kiat agar masing-masing pihak  dapat bersatu dalam kebersamaan 

untuk mencapai suatu tujuan bersama yang saling menguntungkan.  Seyogiyanya hal ini dapat terwujud 

dengan penerapan konsep Agribisnis yang sistemik, sinergistik dan Holistik.  Untuk mencapai hal tersebut 

dibutuhkan suatu bentuk pola kerjasama (kemitraan) diantara pihak terkait dalam upaya mendukung program 

GP3K di Sumatera Selatan.  Petani sebagai ujung tombak dari sub-sistem yang ada dalam kerangka sistem 

Agribisnis (pelaku produksi) membutuhkan berbagai inovasi Teknologi dan Kelembagaan agar ekpektasi 

kedepan dapat terwujud yaitu peningkatan produksi/ produktivitas usaha tani (pangan) dapat tercapai. 

 

Kata Kunci: Program GP3K,  kerjasama Inovasi Teknologi dan Kelembagaan, Peningkatan Produksi 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian (khususnya bidang 

pangan) suatu negara adalah dengan melihat kemampuan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan 

pangan masyarakatnya yang terwujud melalui swasembada pangan (paling tidak ketahanan pangan). 

Di Indonesia ketahanan pangan merupakan salah satu topik yang sangat penting dan selalu dibicarakan 

bahkan dapat menuju keranah politik. Rumusan dalam perencanaan pembangunan pertanian telah 

menetapkan lebih rinci lagi bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan tidak saja melalui program 

ketahanan pangan namun diikuti dengan pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani. 

Dengan kata lain, melalui program tersebut perspektif tentang ketahanan pangan harapan kedepan dapat 

diwujudkan dengan penerapan konsep agribisnis yang melibatkan sektor hulu,  usaha tani dan hilir maupun 

penunjang yang saling berkaitan, sehingga ketersediaan pangan dapat terpenuhi, aman setiap daerah dan 

setiap saat. 

Berujung awal tahun 2000-an, sebelum pemanasan global menjadi suatu isu penting, dunia selalu 

optimis mengenai ketersediaan pangan. Bahkan waktu itu, FAO memprediksi bahwa untuk 30 tahun ke 

depan, peningkatan produksi pangan akan lebih besar daripada pertumbuhan penduduk dunia. Peningkatan 

produksi pangan yang tinggi itu akan terjadi di negara-negara maju. Selain kecukupan pangan, kualitas 

makanan juga akan membaik. 

Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah kecukupan pangan dunia menjadi isu penting, 

dan banyak kalangan yakin bahwa dunia sedang menghadapi krisis pangan sejak 2007 karena laju 

pertumbuhan penduduk di dunia yang tetap tinggi setiap tahun, sementara, di sisi lain, lahan yang tersedia 

untuk kegiatan-kegiatan pertanian terbatas, atau laju pertumbuhannya semakin kecil, atau bahkan secara 

absolut cenderung semakin sempit. Pandangan ini persis seperti teori Malthus yang memprediksi suatu saat 

dunia akan dilanda kelaparan karena defisit produksi/stok. 

 

2. AGRIBISNIS SEBAGAI SISTEM 

Secara konsepsional sistem agribisnis  dapat diartikan sebagai semua aktivitas, mulai dari pengadaan 

dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usahatani 

dan agroindustri, yang saling terkait satu sama lain dalam suatu bingkai sistemik (Davis and Goldberg, 1957; 

Drilon Jr, 1971; Downey and Steven, 1987; Adjid,  1998; Sumodiningrat, 2000; Firmansyah dkk, 2003).  

Sebutan sistem disini menurut  Bertalanffy (1968) adalah serangkaian elemen yang satu sama lain saling 

berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungannya.  Sedangkan Fairchild (1969) mengemukakan  bahwa  

sistem  adalah  suatu  organisasi  dari  bagian  yang saling terkait  membentuk satu kesatuan.  Pendapat ini 
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searah dengan yang dikemukakan oleh Webster (1984) yang menyatakan bahwa sistem adalah suatu 

rangkaian atau susunan yang satu sama lain  terkait. 

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa sistem itu sendiri adalah suatu kesatuan dari beberapa 

bagian yang disebut subsistem, dan mempunyai suatu tujuan tertentu.  Setiap sistem memiliki masukan-

masukan tertentu dan memiliki proses transformasi tertentu yang memproses masukan-masukan tersebut 

menjadi keluaran-keluaran tertentu.   Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa  sistem merupakan 

kumpulan subsistem yang saling berinteraksi dan saling  bergantung dengan lingkungan nya.  Dalam 

mencapai tujuannya  sistem memerlukan input yang dalam agribisnis dapat berupa sarana produksi dan 

bahan baku.  Melalui proses transformasi input diubah menjadi output berupa barang dan jasa, dan proses 

transformasi ini terjadi secara spesifik dalam berbagai subsistem.  Dengan demikian agribisnis termasuk  

sistem dalam ilmu sosial yang kegiatannya diintegrasikan oleh berbagai bidang ilmu, seperti ilmu budidaya 

tanaman, teknik industri (diantaranya untuk penyediaan sarana produksi dan pengolahan hasil), ekonomi 

(pemasaran), dan organisasi/kelembagaan untuk memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan agribisnis 

secara keseluruhan. 

Dalam sistem agribisnis yang merupakan salah satu aktivitas perekonomian, juga terdapat kegiatan-

kegiatan yang melibatkan sektor-sektor sebagaimana sektor-sektor yang terkait dalam perekonomian.  

Selanjutnya rangkaian keterkaitan sektor dalam perekonomian dikemukakan juga oleh Chenery (1979) dan 

Djojodipuro ( 1992), bahwa investasi memberikan pengaruh tidak langsung terhadap  keterkaitan produksi 

berupa : (1) investasi akan menciptakan permintaan barang antara (backward linkage), ; dan (2) produksi 

yang dihasilkan oleh investasi tersebut akan menciptakan penawaran ke sektor lain (forward linkage), yang 

akan meningkatkan keuntungan dan investasi baru di sektor tersebut. 

 Logikanya keterkaitan subsistem akan membawa proses akumulasi surplus ekonomi pada masing-

masing subsistem dan wilayah.  Dengan demikian agribisnis dapat dianalisis secara tersendiri dalam 

menggambarkan keterkaitan sektor-sektor yang terlibat dalam aktivitas dan sistem agribisnis tersebut. Jadi 

secara operasional  komponen yang bekerja dalam sistem agribisnis terdiri dari beberapa kelembagaan yang 

fungsi utamanya  adalah memberikan nilai tambah yang maksimal bagi pelaku  agribisnis.  Sehingga 

agribisnis sendiri bukan sekedar proses kegiatan pertanian yang berbasis lahan, tetapi merupakan kegiatan 

yang melibatkan seluruh pelaku pertanian yang menyiapkan input, proses menuju output, dan transportasi 

untuk menjual produk ke konsumen (Austin, 1983; Seperich, et al 1994; Wilson, 2002).   Seperti yang 

dikemukakan oleh Schaffener et al (1998), bahwa agribisnis sebagai sistem merupakan kegiatan yang 

melibatkan masyarakat banyak dan mengorganisasikan usaha berbasis input hasil pertanian untuk 

menggandakan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dan menggandakan nilai tambah.  

Untuk meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan agribisnis menurut Adjid (1998) perlu diciptakan 

suatu kondisi yang kondusif, sehingga tercipta hubungan kemitraan yang serasi antara kelembagaan petani 

(kelompok tani) dengan kelembagaan lainnya.  Dalam menciptakan hubungan kemitraan yang serasi tersebut 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu : aturan main yang disepakati oleh para aktor ekonomi harus 

transparan, adanya kejelasan serta kepastian  mengenai pembagian hasil maupun resiko dan mampu 

mendorong kemandirian petani.    

 

3. KETAHANAN PANGAN 

Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 

1996 tentang pangan, Pasal 1 Ayat 17 yang menyebutkan bahwa "Ketahanan pangan adalah kondisi 

terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". UU ini sejalan dengan definisi ketahanan pangan menurut 

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1992, yakni 

akses setiap RT atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup 

yang sehat. Sementara pada World Food Summit tahun 1996, ketahanan pangan disebut sebagai akses setiap 

RT atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat 

dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat (Pambudy, 2002).  

Undang-undang No.17 tentang konsep ketahanan pangan nasional tersebut  memberikan penekanan 

pada akses setiap RT memperoleh pangan yang cukup, bermutu, dan harganya terjangkau, meskipun kata-

kata RT belum berarti menjamin setiap individu di dalam RT mendapat akses yang sama terhadap pangan 

karena di dalam RT ada relasi kuasa (Pambudy, 2002). Implikasi kebijakan dari konsep ini adalah bahwa 

pemerintah, di satu pihak, berkewajiban menjamin kecukupan pangan dalam arti jumlah dengan mutu yang 

baik serta stabilitas harga, dan, di pihak lain, peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya dari golongan 

berpendapatan rendah.  
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Pada tahun 2005, melalui UU No.11/2005, pemerintah meratifikasi Kovenan Internasional Hak 

Ekonomi Sosial Budaya (Kovenan Ekosob). Kovenan ini antara lain berisi tentang tanggung jawab negara 

dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan bagi rakyatnya. Dengan kata lain, masalah 

pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Konsekuensi 

dari ratifikasi itu, menurut Irham (2008), adalah pemerintah harus merubah semua undang-undang yang tidak 

selaras dengan ketentuan Kovenan Ekosob tersebut, termasuk soal pangan yakni UU No 7/1996 tersebut. 

Irham menjelaskan paling tidak ada 4 alasan mengapa UU tersebut harus dirubah: (1) perlindungan hak 

rakyat atas pangan oleh negara merupakan kewajiban hakiki; (2) UU dapat menjadi penjamin atas 

pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya melalui pemenuhan pangan 

yang berkesinambungan; (3) krisis pangan yang melanda dunia (sejak 2007) merupakan pelajaran berharga 

tentang pentingnya suatu bangsa memiliki kedaulatan atas pangan untuk menjamin kecukupan pangan bagi 

warga negaranya; dan (4) pembangunan ekonomi bisa berkelanjutan jika pemenuhan hak dasar rakyat atas 

pangan terpenuhi.  

Ditegaskan lebih lanjut oleh Irham (2008),  bahwa selain UU No7/1996 tidak sesuai dengan Kovenan 

Ekosob, juga belum menyentuh keempat aspek tersebut. Misalnya, UU No.7/1996 ”menghilangkan” 

kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pangan, yakni dengan memberikan 

sebagian beban kewajiban itu ke masyarakat (Pasal 45). Selain itu, menurutnya, yang dimaksud dengan 

”pemerintah” dalam UU ini harus lebih ditegaskan lagi, apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah 

(pemda). Hal ini menjadi sangat penting setelah berlakunya otonomi daerah (otda). Bahkan Irham 

berpendapat bahwa dalam konteks otda, justru yang memiliki peran sentral dalam pemenuhan ketersediaan 

pangan seharusnya pemda. 

 

4. PROGRAM GP3K 

Kementerian BUMN saat ini tengah mengembangkan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis 

Korporasi (GP3K) dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Melalui pelaksanaan program 

ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, membuka lapangan kerja baru untuk tenaga kerja 

pertanian, dan menekan laju alih fungsi lahan. 

Pemerintah optimistis dengan program gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi 

(GP3K) yang melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negera (BUMN), mampu mendongkrak produksi 

pangan nasional.  Melalui program  GP3K ini, produktivitas lahan diharapkan meningkat rata-rata satu ton 

setiap hektarenya. Peningkatan produktivitas tersebut menyusul kegiatan intesifikasi pertanian melalui 

GP3K, di antaranya adalah penyediaan benih unggul, penyediaan pupuk, pembukaan lahan baru, penyewaan 

lahan ke petani, pinjaman lunak, serta pendampingan. 

Dalam operasionalnya,  promram GP3K ini didukung setidaknya ada empat perusahaan BUMN yang 

turut serta dalam upaya menaikkan jumlah stok pangan nasional. Perusahaan tersebut adalah PT Sang Hyang 

Seri, PT Pertani, PT Pusri dan anak-anak perusahaanya, serta Perum Perhutani.  

Disamping intensifikasi, GP3K juga mengadakan pembukaan lahan baru. Pada tahun ini total lahan baru 

yang dibuka mencapai 100 ribu hektare. Yang meliputi, PT Sang Hyang Seri membantu membuka 40 ribu 

hektare sawah, PT Pertani 30 ribu hektare, dan PT Pusri 30 ribu hektare.  Dengan demikian harapan ke depan 

melalui GP3K produksi padi bisa bertambah 2 juta ton, sehingga rencana impor beras 1,6 juta ton tidak 

dilakukan. 

Program GP3K ini dibuat untuk mendukung pencapaian surplus pangan nasional serta budi daya 

tanaman kepada petani. Tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan produktivitas padi, jagung, dan 

kedelai pada tingkat yang optimal.  

Ketahanan Pangan Berbasis Korporasi akan lebih efisien dan berdaya saing.  Sampai  saat ini isu 

ketersediaan pangan dunia masih menjadi kekhawatiran banyak kalangan. Hal tersebut dipicu oleh krisis 

global yang berkepanjangan, perubahan iklim yang tak menentu, juga cepatnya laju pertambahan penduduk. 

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menargetkan surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Untuk 

mewujudkannya, diperlukan kerja sama lintas sektoral seperti halnya peran sejumlah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dalam mendukung produksi pangan. 

Ketahanan pangan sangat menentukan hidup matinya suatu bangsa. Memang, mewujudkan surplus 10 

juta ton tidaklah  gampang. Butuh kerja sama lintas sektoral. Produksi pangan memang tidak serta merta 

bertujuan untuk mencapai target. Tetapi juga harus ada hitung-hitungan bisnis. Semua dilakukan untuk 

menuju arah korporasi yang lebih efisien dan berdaya saing. 
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5. KONSEP AGRIBISNIS DAN KETAHANAN PANGAN DI SUMATERA SELATAN 

Fakta  geografis dan sumber kekayaan hayati yang ada menunjukkan bahwa keunggulan Indonesia 

terletak di sektor Agribisnis yang merupakan sumber bahan baku hulu bagi sektor agroindustri.  Di tambah 

lagi, masyarakat yang bekerja  pada kegiatan agribisnis cukup besar, sehingga layak diberi prioritas perhatian 

yang besar, agar tumbuh menjadi sektor unggulan. 

Pengembangan agribisnis di Indonesia menurut Saragih (1998), merupakan tuntutan perkembangan 

yang logis dan harus dilanjutkan sebagai wujud kesinambungan, penganekaragaman dan pendalaman 

pembangunan pertanian yang selama ini telah dilaksanakan dengan hasil yang mengesankan.  Bahkan di 

negara-negara industri yang telah memasuki tahap ekonomi informasi sekalipun, peranan dan sumbangan 

agribisnis dan agroindustri secara absolut masih sangat besar. Selanjutnya hal ini dipertegas oleh Syarkowi 

(2004), yang menyatakan bahwa agribisnis tetap diperlukan dalam tingkat semaju apapun kehidupan 

perekonomian suatu bangsa dan negara.  Jadi selayaknya penerapan konsep agribisnis dalam upaya 

mewujudkan ketahanan pangan melalui program GP3K akan melahirkan  suatu model pendekatan dengan 

suatu pola yang terintegrasi dalam satu keterpaduan sistem. 

Memang sangat ironis melihat kenyataan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara besar agraris 

mengalami masalah ketahanan pangan. Untuk memahami kenapa demikian, perlu diketahui terlebih dahulu 

apa saja faktor-faktor determinan utama ketahanan pangan. Menurut Yustika (2008), dalam kaitan dengan 

ketahanan pangan, pembicaraan harus dikaitkan dengan masalah pembangunan pedesaan dan sektor 

pertanian. Pada titik inilah dijumpai realitas bahwa kelembagaan di pedesaan setidaknya dipangku oleh tiga 

pilar, yaitu kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan hubungan kerja, dan kelembagaan perkreditan. 

Tanah/lahan masih merupakan aset terpenting bagi penduduk pedesaan untuk menggerakkan kegiatan 

produksi. Sedangkan relasi kerja akan menentukan proporsi nisbah ekonomi yang akan dibagi kepada para 

pelaku ekonomi di pedesaan. Terakhir, aspek perkreditan/pembiayaan berperan amat penting sebagai pemicu 

kegiatan ekonomi di pedesaan. Selanjutnya dikatakan, bahwa ketiga pilar/kelembagaan tersebut (atau 

perubahannya) akan amat menentukan keputusan petani yang turut mempengaruhi derajat ketahanan pangan.  

Pandangan di atas tidak salah, namun bisa dikembangkan, yakni bahwa ketahanan pangan sangat 

ditentukan tidak hanya oleh tiga pilar tersebut namun oleh sejumlah faktor berikut seperti  lahan,  

infrastruktur,  teknologi, keahlian dan wawasan,  energi,  dana, lingkungan fisik/iklim,  relasi kerja, dan  

ketersediaan input lainnya. Lebih lanjut Thony (2012) mwngemukakan bahwa dalam menjalankan program 

GP3K yang notabene untuk menunjang ketahanan pangan, terdapay tiga inti persoalan yang perlu mendapat 

perhatian yaitu bagaimana mewujudkan ketahanan pangan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, 

dan bagaimana meningkatkan nilai tambah serta daya saing produksi pangan. Untuk mewujudkan hal diatas 

dibutuhkan infrastruktur yang memadai seperti adanya kepastian pasar produk dan jaminan harga, 

pengangkutan yang lancar, perangsang produksi terhadap petani sebagai pelaku usaha pangan, kemudian 

ketersedian sarana produksi secara lokal dan penerapan tekhnologi tepat guna. 

Dari uraian di atas dapat dirancang suatu model pendekatan agribisnis  yang tepat melalui suatu pola 

kemitraan  antara pihak hulu, usaha tani, dan hilir serta penunjang yang tergabung dalam satu bingkai sistem 

agribisnis yagng melahirkan keterpaduan sistem agribisnis yang sistemik, holistik, dan sinergistik. 

Pola kemitraan agribisnis tersebut dilakukan dengan memberdayakan petani yang beada di ujung 

tombak sebagai pelaku utama industri dalam proses usahatani melalui inivasi tekhnologi dan kelembagaan 

yang diaplikasikan dalam bentuk paket teknologi, modal usaha, jaminan harga, pembelian hasil. Sehingga 

dapat memotivasi pihak yang bermitra dengan demikian harapan peningkatan produktivitas dapat terwujud. 

Paket teknologi yang disiapkan adalah berupa paket teknologi yang mudah dimengerti dan dipahami 

serta berbahan baku lokal (spesifik lokasi) bagi petani  dalam kesehariannya menggeluti usahataninya.  

Dengan penggunaan paket teknologi tersebut akan berdampak pada peningkatan hasil, sehingga 

usahataninya akan lebih baik.  Pemberian kemudahan dalam memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit 

modal usaha dan fasilitas pengembalian dengan sistemn  pengembalian  setelah panen (yarnen).  Selain itu 

adanya jaminan harga dan jaminan pembelian  terhadap produk usahatani memalui lembaga yang tergabung 

dalam kemitraan agribisnis. 

Dengan pola kemitraan agribisnis yang melembaga antara pelaku hulu (BUMN industri saprodi), 

dengan petani pelaku industri proses produksi usahatani dan pelaku hilir (industri jasa), serta pelaku 

penunjang (petugas penyuluh), yang melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing bekerjasama dengan niat 

saling membutuhkan yang melibatkan diri dalam satu wadah untuk mencapai tujuan bersama dalam upaya 

mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Selatan.    Dengan demikian ekspektasi akhir dari hasil usaha 

adalah hasil usaha tani meningkat, penghasilan bertambah, dan berujung kepada terciptanya kesejahteraan 

petani.  
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6. RANGKUMAN  

 Upaya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui program GP3K 

yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak mulai dari Petani, Distributor sampai dengan 

Perusahaan Industri yang merupakan pelaku-pelaku dalam sistem agribisnis,  Dari sinilah diperlukan 

suatu kiat agar masing-masing pihak  yang bersatu untuk mencapai suatu tujuan bersama yang saling 

menguntungkan.  

 Pencapaian hal tersebut dilakukan melalui suatu bentuk pola kemitraan  agribisnis antara pihak terkait 

dalam upaya mencapai tujuan dari program GP3K di Sumatera Selatan.   

 Petani sebagai ujung tombak (pelaku produksi) dari sub-sistem yang ada dalam kerangka sistem 

Agribisnis  membutuhkan berbagai inovasi Teknologi dan Kelembagaan agar dapat mewujudkan 

ekpektasi kedepan yaitu peningkatan produksi/produktivitas usaha tani (pangan) dapat tercapai. 
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Abstract. Rice land conversion to oil palm estate becomes serious problem in rice production center at 

Bengkulu. It has been converted become non-rice field about 2,87 percent (BPS 2004). Rainfed  land  is ones 

of the bigest contribution to rice production  about 23,38 percent, but its contribution  doesnot optimal due to 

water availability. Also, this condition contibute to lower farmer income. Diversification, cost less to be 

impelemented compare to new technology, is is ones of affords which it could be best proposed. At 

Bengkulu, the comprehensve information about the diversification wasn‟t revealed yet. This study was done 

at three rainfed rice production (Seluma, Norh Bengkulu and Rejang Lebong districts). The data was 

collected from farmers whom employ diversification farming system at rainfed. The results show that the 

dominant commodities cultivated were rice, corn, sweet, mustard, chili, fish, chicken, and peanuts. 

Generally, the cropping pattern which earns higher income was from food crops – horticulture, food crops – 

livestock, and horticulture – livestock.  

 

Keywords: optimization, rainfed, diversification  

 

1. PENDAHULUAN 
Produksi padi di Propinsi Bengkulu dihasilkan sentra produksi Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten 

Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebagian besar produksi padi berasal dari 

sawah irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan sawah tadah hujan.  Pertumbuhan produktivitas padi sawah 

irigasi teknis dan setengah teknis di tiga sentra produksi ini  dalam lima tahun terakhir mengalami stagnasi yaitu 

hanya berkisar antara 3 – 4 ton per hektar, sedangkan produktivitas padi sawah tadah hujan berkisar antara 2,75 – 

3 ton ha
-1

 (Dinas Pertanian, 2010).  Produktivitas rata-rata ini lebih rendah dibandingkan produktivitas rata-rata 

nasional. Optimalisasi produktivitas padi sawah merupakan salah satu peluang peningkatan produksi gabah 

dimana potensinya dapat mencapai 7,5 – 8 ton ha
-1 

(Sudaryono, 2010).  Namun peningkatan produktifitas pada  

lahan sawah tadah hujan dalam jangka pendek membutuhkan  sumberdaya pendukugn yang memadai seperti 

jaringan irigasi, teknologi produksi dan lain-lain.  Oleh karenanya, dalam jangka pendek untuk meningkatkan 

pendapatan petani padi pada lahan sawah tadah hujan, opsi yang paling logis yaitu mengoptimalkan pemanfaatan 

lahan sawah tadah hujan melalui diversifikasi komoditas.  

Diversifikasi komoditas pada lahan sawah menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk 

mengatasi kesenjangan pendapatan petani padi sawah dengan petani kelapa sawit sehingga tidak mendorong 

petani melakukan alih fungsi lahan. Disamping itu melalui diversifikasi menurut Unni (1996), dapat 

membantu menyebar resiko dengan memberikan lindung nilai atas variasi produksi, pendapatan, konsumsi 

dan simpanan. Dengan diversifikasi harus ditentukan tingkat optimalisasi komoditas dan prioritasnya.  

Kedua aspek ini dapat ditentukan secara langsung melalui model Goal Programming (GP). Hal ini 

didukung sejumlah fakta studi Asadpoor et al di Iran (2009) ; Asis (2007)  di Mesir tentang desain kebijakan 

pola budidaya optimal dengan empat struktur prioritas menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan air; 

optimalisasi lahan budidayapenggunaan pupuk, dan tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan petani . 

Kajin serupa oleh Zhao et al (2009) di Cina; Flinn dan Jayasuriya (1980) di Philippina menunjukkan bahwa 

keuntungan dan kelayakan suatu usahatan  bagi petani penyewa diperoleh jika luas lahan minimum 

terpenuhi. Hasil studi Khan dan Tahir (2000) di Iran  menunjukkan penurunan modal mendorong pergeseran 

usahatani padi dari capital-intensive tehcnology ke less- capital intesive technology.  

Namun mengingat informasi tentang penerapan dan besarnya potensi pendapatan melalui diversifikasi 

tanam pada lahan sawah tadah hujan di Bengkulu belum lengkap maka tulisan ini menguraikan optimalisasi 

pemanfaatan lahan sawah tadah hujan melalui diversifikasi komoditas yang diterapkan petani saat ini.  

 

2. METODE PENELITIAN 
Optimalisasi lahan sawah tadah hujan dalam tulisan ini dianalisa secara secara tabulasi dan deskriptif. 

Responden ditentukan secara sengaja yaitu sebanyak 7 petani sawah tadah hujan di sentra produksi 

Kabupaten Rejang Lebong, Seluma, dan Bengkulu Utara yang mengusahakan komoditas secara multikultur. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pola Tanam Pada Lahan Sawah Tadah Hujan 
Diversifikasi komoditas yang dilakukan oleh petani pada lahan sawah tadah hujan masih relatif terbatas 

hanya 4 komoditas saja dibandingkan dengan petani dengan lahan sawah irigasi dapat mengusahakan 6 -7 

komoditas.  Pertimbangan utama petani dalam mengusahakan komoditas tersebut yaitu pilihan komoditas 

dengan pola tanam ini sangat ditentukan oleh luas lahan, ketersediaan air, serta ketersediaan modal usaha 

terutama untuk komoditas yang capital intensive seperti cabe dan ternak ayam.  Dari 4 komoditas yang paling 

sering dibudidayakan petani lahan sawah tadah hujan di Bengkulu yaitu padi, jagung, cabe dan ayam, maka 

komoditas padi masih menjadi prioritas utama dibudidayakan oleh petani pada saat ketersediaan air dan dana 

mencukupi, diikuti oleh komoditas lainnya yaitu jagung, cabe dan ayam. Dengan empat komoditas ini maka 

pola tanam yang umum diaplikasikan petani antara lain padi – bera, padi – ayam, padi– jagung dan padi – 

cabe, ayam - jagung.  Kombinasi pola tanam ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani melalui 

optimalisasi lahan sawah. 

 

3.2. Pendapatan Berdasarkan Pola Tanam  
Pendapatan yang diperoleh dari tiap pola tanam seperti  disajikan pada Tabel 1. Pendapatan petani padi 

di lahan sawah sangat ditentukan oleh jenis komoditas yang ditanam. Jenis komoditas ditanam ditentukan 

oleh permintaan masyarakat di pasar terutama komoditas hortikultura. Musim tanam menentukan 

ketersediaan air tercukupi sehingga menjamin produksi optimal. Komoditas cabe dan jagung dibudidayakan 

pada kondisi ketersediaan air relative terbatas (awal – awal musim kering) sedangkan padi di tanama saat 

ketersediaan air relatif berlimpah. Khusus ternak ayam dibudidayakan sepanjang musim. 

 

Tabel 1. Pendapatan Petani dengan berbagai Pola Tanam 

No Pola Tanam 

Tunggal 

Pendapatan  

(Rp ha
-1

 th
-1 

)
 
 

Pola Tanam 

jamak 

Pendapatan  

(Rp ha
-1

 th
-1 

)
 
 

1 Padi        4.110.000  Padi – jagung 8.590.000 

2 Jagung       4.480.000  Padi – Cabe 6.750.000 

3 Cabe       2.640.000  Padi – Ayam 13.680.000 

4 Ayam        9.570.000  Ayam - jagung 14.050.000 

 

Hasil analisa disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa petani yang mengusahakan diversifikasi 

komoditas dengan lebih dari satu komoditas memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan petani yang 

hanya mengusahakan komoditas tunggal. Pola tanam ayam – jagung dan padi - ayam berturut – turut 

memberikan pendapatan tinggi diikuti pola tanam padi  - jagung dan padi – cabe.  Pola tanam padi – cabe 

tingkat pendapatan lebih rendah dibandingkan misalnya dengan padi – jagung, tingkat produksi cabe saat 

studi lakukan relatif lebih rendah karena kondisi musim hujan dan tingkat produksi memasuki akhir (panen 

ke 9-10). 

Secara umum pola tanam jamak pada lahan tadah hujan memberikan tingkat pendapatan tertinggi 

dibandingkan pola tanam tunggal. Kombinasi komoditas yaitu tanaman pangan dan tanaman hortikultura, 

tanaman pangan dan ternak atau tanaman hortikultura dan ternak. Komoditas ini memiliki harga jual dan 

tingkat permintaan yang besar di pasar, Pola sejenis juga terutama tanaman hortikultura semusim (seperti 

cabe, tomat dan lain-lain) banyak dijumpai pada usahatani di lahan irigasi teknis dan irigasi setengah teknis 

di Jawa (Rachman, et al, 2003 ; Saptana, et al,2003),  Meskipun tingkat pendapatan yang diberikan dari pola 

tanam ini relatif tinggi namun hal penting yang perlu dicermati bahwa komoditas hortikultura dan ternak 

umumnya merupakan budidaya yang padat modal dan padat teknologi baik teknologi semi intensif atau 

intensif, sehingga membutuhkan keahlian teknis dan manajerial tertentu.  

Dengan tingkat kemampuan permodalan petani lahan tadah hujan di Bengkulu sebagian besar (70%) 

(Romdhon et al, 2004) bersumber dari pendapatan produksi sebelumnya, maka dukungan modal dalam 

bentuk kredit baik dari swasta terutama pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan 

usahatani ini. Dari sisi kebutuhan keahlian teknis petani rata-rata petani telah berpengalaman melakukan 

diversifikasi usahatani selama 23 tahun dan lama menempuh pendidikan 9 tahun atau setara sekolah 

menengah, maka introduksi dan adopsi teknologi baru kepada petani diharapkan akan berjalan secara baik 

melalui pola penyuluhan lebih intensif (frekuensi komunikasi antara penyuluh dengan petani lebih tinggi). 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan  
 Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa  : 

 Komoditas yang dibudiayakan petani pada lahan sawah tadah hujan masih didominasi oleh tanaman 

padi. Sedangkan komoditas jagung, cabe, dan ayam menjadi komoditas lainnya yang banyak ditanam 

oleh petani, 

 Tingkat pendapatan tertinggi lahan sawah tadah hujan secara umum diperoleh dari pola tanam komoditas 

komoditas pangan – ternak, pangan – pangan serta pangan – hortikultura.  

 

4.2. Saran 
Optimalisasi lahan sawah tadah hujan memalui diversifikasi komoditas dapat  dijadikan salah satu 

upaya untuk meningkatkan pendapatan petani di Bengkulu. Dengan tingkat pendapatan lebih tinggi 

diharapkan keinginan petani padi sawah tadah hujan untuk mengalihkan lahan sawah ke perkebunan 

khususnya kelapa sawit dapat dicegah. Namun aspek bantuan permodalan dan sistem penyuluhan yang 

komprehensif perlu menjadi perhatian serius untuk menunjang keberhasilan diversifikasi usahatani di lahan 

sawah tadah hujan. 
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ANALISIS FAKTOR FAKTOR EKONOMI YANG MEMPENGARUHI FLUKTUASI  

LUAS AREAL KAYU MANIS SERTA BERALIHNYA FUNGSI LAHAN KAYU MANIS  

MENJADI LAHAN TANAMAN PADI LADANG DAN TANAMAN SAYURAN  DI INDONESIA 
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Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) apakah faktor harga kayu manis domestik, 

faktor harga beras domestik, faktor tingkat suku bunga, dan faktor luas areal kayu manis tahun lalu 

mempengaruhi luas areal kayu manis di Indonesia?  (2) apakah faktor harga kayu manis di tingkat eksportir, 

faktor curah hujan Kabupaten Kerinci, faktor tingkat upah tenaga kerja perkebunan, faktor luas areal kayu 

manis tahun lalu, dan trend waktu mempengaruhi produktivitas kayu manis di Indonesia? (3) faktor 

apasajakah yang melatarbelakangi berubahnya fungsi lahan perkebunan kayu manis menjadi lahan  padi  

ladang dan tanaman sayuran. Penetapan lokasi penelitian ditentukan karena di Indonesia terdapat daerah 

sentra produksi kayu manis yang cukup potensial, khususnya di Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. 

Sedangkan penelitian dengan menggunakan data primer dilakukan di daerah Kabupaten Kerinci Propinsi 

Jambi. Waktu pengambilan data dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September  2011. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode survey. Untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Luas Areal, dan produktivitas cassiavera di Indonesia 

digunakan analisis Regresi Linear Berganda secara simultan, dengan bantuan program SPSS. Untuk 

menjawab rumusan masalah ketiga digunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa (1) variabel harga beras domestik, tingkat suku bunga, dan luas areal kayu manis tahun 

lalu memiliki pengaruh signifikan terhadap luas areal kayu manis Indonesia. variabel harga  kayu manis di 

tingkat eksportir, curah hujan di Kabupaten Kerinci, tingkat upah tenaga kerja perkebunan, luas areal kayu 

manis pada tahun t, dan trend waktu secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel produksi kayu manis, (2) variabel curah hujan di Kabupaten Kerinci, luas areal kayu manis pada 

tahun t, dan trend waktu memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi kayu manis. Sedangkan untuk 

variabel harga  kayu manis di tingkat eksportir dan tingkat upah tenaga kerja perkebunan berpengaruh non 

signifikan terhadap produksi kayu manis Indonesia. (3) faktor-faktor yang melatarbelakangi berubahnya 

fungsi lahan perkebunan kayu manis menjadi lahan padi ladang dan tanaman sayuran adalah: rendahnya 

harga kulit kayu manis domestik, serta meningkatnya harga beras, harga cabai merah dan harga kentang 

domestik.  

 

Kata Kunci:  luas areal kayu manis, produktivitas kayu manis, alih fungsi lahan 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Konsumsi  dan  permintaan   komoditi kayu manis (cassiavera) dunia   dari tahun ke tahun cenderung 

mengalami fluktuasi. Pada beberapa tahun terakhir ini cenderung mengalami peningkatan. Data kebutuhan 

cassiavera dunia  pada tahun 1990 sebesar 20.496 ton, meningkat menjadi 107.252 ton pada tahun 2007 

(FAOSTAT, 2007). Peningkatan konsumsi dan permintaan kayu manis dunia tersebut dapat mempengaruhi 

peningkatan pengembangan cassiavera di tingkat petani di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kerinci 

Propinsi Jambi (Jaya, 2009). 

Pasar utama dunia untuk cassiavera (cinnamon) Indonesia adalah Meksiko, Amerika Serikat, Australia 

dan Eropa Barat (termasuk Inggris, Jerman dan Spanyol). Sedangkan pemasok cassia (kulit kayu manis) 

terbesar adalah Indonesia (C. burmannii) yaitu sebesar 66% lebih, sisanya dipasok oleh Cina, Vietnam, India 

dan lain-lain. Sedangkan Amerika, Australia, Kanada dan Jerman adalah negara-negara pengimpor utama 

kayu manis asal Indonesia. Sampai saat ini Indonesia mengekspor produk kayu manis dalam bentuk kulit 

kayu manis dan dalam bentuk bubuk cassiavera. Kulit kayu manis (C. burmannii BL) merupakan komoditas 

ekspor penting bagi daerah tertentu seperti Sumatera Barat dan Jambi. 

 Ekspor cassiavera Indonesia terancam menurun. Produksi cassiavera di tiga negara, yakni Vietnam, 

Korea dan China, menyebabkan penurunan permintaan kulit kayu manis (cassiavera) dari Kabupaten 

Kerinci, Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan oleh karena produksi cassiavera di tiga negara terus meningkat 

(Antara, 2009). Produksi kulit kayu manis dari tiga negara itu merupakan saingan berat produksi kulit manis 

Kerinci, sehingga harga komoditi pertanian andalan masyarakat daerah Kerinci itu jatuh di pasaran.  
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 Tingginya hasil produksi kulit manis pada tiga negara itu pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, 

menyebabkan Amerika sebagai negara tujuan utama ekspor kulit manis Kerinci Propinsi Jambi dan kayu 

manis Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat itu kelebihan pasokan, sehingga kulit manis di kedua 

kabupaten penghasil utama kayu manis itu, tidak mampu bersaing di pasaran dunia. Secara kualitas, kulit 

manis di kedua daerah itu jauh lebih unggul dibanding produksi tiga negara tersebut, hanya saja karena harga 

murah dan kedekatan dari negara pemasok membuat Amerika lebih memilih kulit manis produksi Vietnam, 

Korea dan China. Amerika tentu memilih kulit manis yang harganya lebih murah serta tidak memakan biaya 

besar, yang bisa didapatkan dari tiga negara penghasil kayu manis tersebut.  

  Produksi kayu manis di Indonesia dari tahun ke tahun terus berfluktuasi, seiring dengan berfluktuasinya 

harga kayu manis itu sendiri. Data perkembangan perkebunan kayu manis dari tahun 1998 sampai 2008 

menunjukkan 90% areal perkebunan kayu manis adalah berstatus perkebunan rakyat, sedangkan sisanya 10% 

adalah perkebunan milik milik negara ataupun perkebunan milik swasta. Data lengkap perkembangan luas 

areal,  produksi  dan produktivitas kayu manis dapat dilihat pada Gambar 2. Pada gambar tersebut jelas 

terlihat bahwa dari tahun ke tahun baik luas areal, produksi dan produktivitas  menunjukkan gejala yang 

berfluktuasi. Data mengenai luas areal, produksi dan produktivitas  kayu manis di Indonesia dari tahun 1998 

sampai tahun 2008 secara grafis dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 
 

Gambar 1.  Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Perkebunan 

Cassiavera (Kayu Manis) di Indonesia Tahun 1998–2008 

 

 Di Propinsi Jambi sendiri, sektor perkebunan, terutama kayu manis, patut diacungi jempol. Nilai ekspor 

meningkat tajam. Pada triwulan ketiga 2008, Jambi sudah bisa mengekspor komoditi hasil perkebunan 

sebanyak 23.987.910 kilogram atau senilai 10.428.811 USD. Produk yang dihasilkan selain kayu manis 

adalah biji pinang, kentang biji arabica, kemiri, dan kelapa bulat. Pada 2008, volume ekspor komoditi itu 

hanya 22.159.54 atau senilai 9.285.539 USD (Elviza, 2010). Dengan luas areal 103.280 hektar, produksi 

cassiavera di Propinsi Jambi pada tahun 2009 mencapai 83.880 ton. Produktivitas cassiavera pada tahun 

tersebut sebesar 0.64968 (Dinas Perkebunan Tingkat I Propinsi Jambi, 2009).  Perkembangan ekspor 

komoditi kayu manis juga mengalami fluktuasi. Data perubahan ekspor kayu manis Indonesia dari tahun 

2000 – 2008 dapat dilihat pada  Gambar 2. 

Pada Gambar 2, terlihat fluktuasi ekspor kayu manis dari tahun 2000 sampai pada tahun 2008. Ekspor 

tanaman kayu manis yang terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu hanya mencapai 5.317.378 ton, sedangkan 

yang tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu mencapai 36.708.002 Ton. Pada beberapa tahun terakhir ini 

telah terjadi turunnya harga kayu manis di pasaran internasional.  Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan 

harga kayu manis di tingkat eksportir dan di tingkat petani kayu manis itu sendiri.   

Harga ekspor komoditas cassiavera (kayu manis) FOB di Pelabuhan Teluk Bayur Padang (US$/kg) di 

pasar fisik Asia pada bulan Juni 2011 adalah: cassiavera Kerinci A (Cassia-KA) (0,70), cassiavera Kerinci B 

(Cassia-KB) (0,50 ), dan cassiavera Kerinci C (Cassia-KC) (0,40). Rendahnya harga kayu manis di tingkat 

petani (di sentra-sentra produksi dalam negeri kayu manis dihargai hanya Rp. 3.000,- sampai Rp. 5.000,- per 

kilogram untuk kualitas terbaik. Hal ini membuat produk yang tadinya diharapkan mampu mendongkrak 

ekonomi masyarakat ini masih belum membuahkan hasil. Harga di dalam negeri yang masih belum 
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memuaskan, ditambah lagi kondisi pasar yang tidak begitu baik, karena daya tampung pasar yang sangat 

kecil, membuat bagian harga kayu manis yang diterima petani akan semakin kecil. 

 

 
Sumber :  Biro Pusat Statistik, dari beberapa tahun penerbitan 

Gambar 1. Perkembangan Ekspor Cassiavera Indonesia 

 

 Akibat dari penurunan harga kulit kayu manis dunia yang terjadi mulai dari tahun 2005 sampai dengan 

2011, menyebabkan terjadinya penurunan harga kayu manis di tingkat eksportir pelabuhan Teluk Bayur 

Padang. Keadaan ini menyebabkan terjadinya penurunan harga kulit manis di tingkat petani. Pada tahun 

1998, pada saat kriris moneter, harga kulut kayu manis bisa mencapai 16.000 rupiah sampai dengan 20.000 

rupiah per kilogram, sekarang ini harga kayu manis hanya berkisar antara 4.000 rupiah sampai dengan 6.000 

rupiah per kilogram. Bertolak dari keadaan ini, banyak petani kayu manis yang tadinya menggantungkan 

harapan pada perkebunan kayu manis, menjadi berubah usahatani.. Banyak petani kayu manis yang setelah 

melakukan pemanenan, tidak lagi menanam kayu manis, melainkan menanam tanaman sayuran, seperti 

kentang dan cabai merah.  Beberrapa petani kayu manis bahkan mengalihkan fungsi lahannya menjadi areal 

penanaman kentang ladang. Bertolak dari hal-hal diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti ”Analisis 

faktor faktor ekonomi yang mempengaruhi luas areal dan produktivitas kayu manis, serta faktor faktor yang 

melatar belakangi beralihnya fungsi lahan areal perkebunan kayu manis menjadi areal penanaman padi  

ladang dan tanaman sayuran”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan timbul permasalahan yang menarik untuk diteliti : 

 Apakah variabel harga kayu manis domestik, faktor harga beras domestik, faktor tingkat suku bunga, dan 

faktor luas areal kayu manis tahun lalu mempengaruhi luas areal produksi kayu manis di Indonesia? 

 Apakah variabel harga kayu manis di tingkat eksportir, faktor curah hujan Kabupaten Kerinci, faktor 

tingkat upah tenaga kerja perkebunan, faktor luas areal kayu manis tahun lalu, dan trend waktu 

mempengaruhi produksi kayu manis di Indonesia? 

 Apasajakah faktor-faktor yang melatarbelakangi berubahnya fungsi lahan perkebunan kayu manis 

menjadi lahan padi ladang dan tanaman sayuran? 

 

1.3.  Tujuan dan Kegunaan 

 Dilihat dari masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan : 

 Untuk menganalisis bagaimana faktor harga kayu manis domestik, faktor harga kentang domestik, faktor 

tingkat suku bunga, dan faktor luas areal kayu manis tahun lalu mempengaruhi luas areal produksi kayu 

manis di Indonesia. 

 Untuk menganalisis bagaimana faktor harga kayu manis di tingkat eksportir, faktor curah hujan 

Kabupaten Kerinci, faktor tingkat upah tenaga kerja perkebunan,  faktor luas areal kayu manis tahun 

lalu, dan trend waktu mempengaruhi produksi kayu manis di Indonesia. 
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 Untuk mendiskripsikan apasajakah faktor-faktor yang melatarbelakangi berubahnya fungsi lahan 

perkebunan kayu manis menjadi lahan padi ladang dan tanaman sayuran? 

. 

 Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah, 

sebagai bahan pertimbangan akan pentingnya keberadaan perkebunan kayu manis di Indonesia, serta sebagai 

bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya. 

 

1.4.   Hipotesis 

 Diduga faktor harga kayu manis domestik, faktor harga beras domestik, faktor tingkat suku bunga, dan 

faktor luas areal kayu manis tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap luas areal produksi kayu manis. 

 Diduga faktor harga kayu manis di tingkat eksportir, faktor curah hujan Kabupaten Kerinci, faktor 

tingkat upah tenaga kerja perkebunan, dan faktor luas areal kayu manis tahun lalu, dan tren waktu 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kayu manis. 

 

2. METODOLOGI 

2.1.  Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data sekunder tentang Cassiavera (kayu manis) di 

Indonesia. Penetapan lokasi penelitian ditentukan karena di Indonesia terdapat daerah centra produksi kayu 

manis yang cukup potensial, khususnya di Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Sedangkan penelitian dengan 

menggunakan data primer dilakukan di daerah Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, karena daerah ini 

merupakan centra cassiavera terbesar di Indonesia (80 persen produksi cassiavera berasal dari Kabupaten 

Kerinci). Waktu pengambilan data dilaksanakan pada bulan Juli – September  2011. 

 

2.2.  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan Metode Survey. 

Metode dokumentasi, yaitu penelitian dimana pengambilan data yaitu berupa data yang telah ada 

sebelumnya atau sudah  dipublikasikan (Data Sekunder).  Untuk melihat keragaan ekspor dan harga 

cassiavera di Indonesia didukung dengan data sekunder yang berbentuk time-series data yang diperoleh dari 

Biro Pusat Statistik Jakarta.  Data tersebut diambil dari tahun 1987 sampai dengan 2009.  Data sekunder 

yang dikumpulkan adalah: produksi cassiavera, luas areal cassiavera, nilai dan volume ekspor cassiavera, 

nilai tukar rupiah,  harga cassiavera, curah hujan di Kabupaten Kerinci dan tingkat suku bunga perbankan.  

Sedangkan  Metode Survey dilakukan pada penelitian yang menggunakan data primer.  

 

2.3.  Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder berurut waktu (time series). Data yang dikumpulkan adalah data 

dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2009. Data yang dikumpulkan  meliputi: data tentang jumlah luas 

tanaman kayu manis di Indonesia dan produksi kayu manis di Indonesia. Semua data  sekunder didapat dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Metode Survey 

dilakukan pada penelitian yang menggunakan data primer. Data primer yang dikumpulkan antara lain, biaya 

produksi usahatani kayu manis, produksi kayu manis dan harga kulit kayu manis domestik Serta latar 

belakang petani kayu manis beralih menanam padi ladang dan tanaman sayuran. di Kabupaten Kerinci 

Propinsi Jambi.   

 

2.4.  Metode Penarikan Contoh 

 Metode penarikan contoh yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode acak sederhana 

(Simple Random Sampling), yaitu dengan mengambil sebanyak 35 orang sampel petani kayu manis dari 100 

orang populasi petani kayu manis yang telah melakukan pengalihan lahan tanaman kayu manis menjadi areal  

tanaman padi ladang atau tanaman sayuran. 

  

2.5.  Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 Data yang dikumpulkan, dikelompokkan secara tabulasi, sedangkan untuk untuk menganalisis pengaruh 

Luas Areal dan Produktivitas  kayu manis, digunakan analisis Regresi Linear Berganda. Untuk menjawab 

rumusan masalah ketiga, digunakan analisis deskriptif kualitatif. Persamaan model regresi yang dilakukan 

adalah: 
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 Luas Areal Tanaman Kayu Manis 

 Adapun persamaan perilaku respon areal dapat dirumuskan sebagai  berikut : 

 LA = a0 + a1 HCDD + a2 HPD +  a3 TSBKD + a4 LLCAI + u1 

dimana : 

LA = luas areal pada tahun t  (hektar) 

HCDD = harga  kayu manis  domestik (Rp/kg) 

HPD = harga beras domestik   (Rp/kg) 

TSBKD = tingkat suku bunga pada tahun t (%) 

LLACI = luas areal kayu manis Indonesia lag satu tahun (hektar) 

u1 = peubah pengganggu 

Untuk menarik kesimpulan dilakukan analisis dengan uji-F, yaitu mengetahui pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  

Adapun hipotesis yang diuji sebagai berikut : 

 Ho : a1 =  a2 = a3 = a4 = 0 

 H1 : a1 =  a2 = a3 = a4 ≠   0 

Kaedah keputusan: 

   > F tabel (k-1 : n – k), maka tolak Ho 

Jika F hitung =  

   < F tabel (k – 1 : n – k), maka terima Ho 

  

Apabila uji-F dinyatakan significant, maka pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan  uji-t,  untuk 

mengambil keputusan hubungan secara parsial (individu).  

Untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel terikat digunakan uji t (t-test), dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel.  Adapun hipotesis yang diuji sebagai berikut : 

Ho : ai = 0 

H1 : ai ≠ 0 

Dengan kaedah pengambilan keputusan adalah : 

   < t tabel (/2) (n – k – 1), maka terima Ho 

t hitung   

   > tabel (/2) (n – k – 1), maka tolak Ho 

 

 Produksi Kayu Manis Indonesia 

 Sementara produksi kayu manis Indonesia diduga dipengaruhi peubah-peubah berikut : 

 PRCI =   b0 +  b1 HEX  +  b2 CHUK + b3 LUTPK +  b4 LA +  b5 T + u2 

dimana : 

 PRCI =   produktivitas kayu manis Indonesia (ton) 

 HEX =   harga  kayu manis di tingkat eksportir (US $/Kg)  

 CHUK =   curah hujan di Kabupaten Kerinci  (mm/tahun) 

 LUTPK =   tingkat upah tenaga kerja perkebunan (Rp/HOK)  

 LA =   luas areal kayu manis pada tahun t (hektar)              

 T =   trend waktu 

 u2 =   peubah penggangu 

Untuk menarik kesimpulan dilakukan analisis dengan uji-F, yaitu mengetahui pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  

Adapun hipotesis yang diuji sebagai berikut : 

 Ho : b1 =  b2 = b3 = b4 = b5  =  0 

 H1 : b1 =  b2 = b3 = b4 = b5  ≠   0 

Kaedah keputusan 

   > F tabel (k-1 : n – k), maka tolak Ho 

Jika F hitung =  

   < F tabel (k – 1 : n – k), maka terima Ho 

  

Apabila uji-F dinyatakan significant, maka pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan  uji-t,  untuk 

mengambil keputusan hubungan secara parsial (individu).  

 Untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel terikat digunakan uji t (t-test), dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel.  Adapun hipotesis yang diuji sebagai berikut : 
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 Ho : bi = 0 

 H1 : bi ≠ 0 

Dengan kaedah pengambilan keputusan adalah : 

   < t tabel (/2) (n – k – 1), maka terima Ho 

t hitung   

   > tabel (/2) (n – k – 1), maka tolak Ho 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Keragaman Umum Model Dugaan 

Berdasarkan hasil pendugaan model menunjukkan bahwa rata-rata semua tanda parameter dugaan 

model sesuai dengan teori logika ekonomi. Nilai koefisien determinasi (R-kuadrat) masing-masing dari 2 

persamaan model, secara keseluruhan cukup tinggi, yaitu berkisar antara 0,872 sampai 0,970. Dengan 

demikian keragaman masing-masing peubah endogen dapat dijelaskan oleh peubah-peubah penjelas yang 

dimasukkan kedalam model. Yang terpenting dan menjadi orientasi utama dalam penelitian ini adalah rata-

rata tanda parameter dugaan dalam model sesuai dengan harapan berdasarkan teori maupun logika ekonomi. 

Ada 2 variabel yang mempengaruhi Luas Areal  dan Produksi yang tandanya belum sesuai dengan logika 

ekonomi yaitu HPD dan HEX. 

Pengaruh Peubah-peubah penjelas pada masing-masing persamaan secara bersama cukup nyata 

menjelaskan keragaman peubah endogen sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai statistik F yang berkisar 

antara 20,516 sampai dengan 130,659. Berdasarkan statistik t, secara individual terdapat beberapa peubah 

penjelas yang tidak berpengaruh nyata terhadap peubah endogen.   

 

3.2.  Hasil Regresi Luas Areal Kayu Manis Indonesia 

Variabel-variabel independen yang diduga mempengaruhi jumlah luas areal kayu manis Indonesia (LA) 

dibatasi empat variabel saja. Variabel-variabel yang dianalisis yaitu: harga kayu manis domestik (HCDD), 

harga beras domestik (HPD), tingkat suku bunga (TSBKD), dan luas areal kayu manis tahun lalu (LLACI). 

Keempat variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi linear dengan 

menggunakan program “SPSS”. Tujuan pengujian adalah untuk menguji kebenaran hipotesis variabel-

variabel tersebut di atas dan melihat bagaimana hubungan dari masing-masing variabel terhadap jumlah luas 

areal kayu manis Indonesia. 

Hasil analisis dengan model regresi linear berganda terhadap jumlah luas areal kayu manis Indonesia 

(LA) sebagai dependen variabel dengan variabel harga kayu manis domestik (HCDD), harga beras domestik 

(HPD), tingkat suku bunga (TSBKD), dan luas areal kayu manis tahun lalu (LLACI) sebagai independen 

variabel, secara lengkap adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 . Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda  

Variabel B thitung Sig 

Konstanta 

HCDD 

HPD 

TSBKD 

LLACI 

58348.744 

0.718 

1.828 

- 2136.499 

0.580 

5.756 

1.328 

4.300 

-5.206 

7.649 

0.000     

0.203 
ns

 

0.001 * 

0.000 * 

0.000 * 
n = 21 

R
2 

= 0,970  

DW =  2,313 

t (0.025;16) = 2,12 

Fhitung = 130,659 

 

Dari hasil pengolahan di atas dengan bantuan program  SPSS disusun persamaan sebagai berikut:  

LA = a0 + a1 HCDD + a2 HPD +  a3 TSBKD + a4 LLCAI + u1 

LA = 58348.744 + 0.718HCDD + 1.828HPD - 2136.499TSBKD + 0.580LLACI   

    (0.203) 
ns

     (0.001)* (0.000) * (0.000) * 
Keterangan : 

*  =    signifikan 

ns  =    non signifikan 

 

Dari analisis regresi linear berganda didapat koefesien regresi (R
2
) sebesar 0,970.  Hal ini menunjukan 
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bahwa variabel-variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mampu menjelaskan variasi variabel 

dependen (LA) sebesar 97 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model. 

Nilai Fhitung = 130,659 pada tingkat kepercayaan 95 persen lebih besar dibandingkan dengan F0,05 (3, 17) 

= 3,20. Kesimpulan statistik menyatakan bahwa hasil pengujian adalah berpengaruh signifikan. Dengan 

demikian luas areal kayu manis Indonesia (LA) sebagai dependen variabel secara simultan dipengaruhi 

signifikan oleh variabel harga kayu manis domestik (HCDD), harga beras domestik (HPD), tingkat suku 

bunga (TSBKD), dan luas areal kayu manis tahun lalu (LLACI) sebagai independen variabel. 

Untuk melihat apakah terjadi autokorelasi maka dilanjutkan dengan uji Durbin Watson, dari hasil 

analisis menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,313. Menurut  Durbin Watson apabila nilai DW = 2,313 > 

du = 1,812, maka tidak terjadi autokorelasi antara variabel. 

Setelah diuji dengan uji-F, ternyata model regresi linear berganda signifikan (Goodness of Fit), maka 

dapat dilanjutkan dengan uji-t. Uji-t untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen dalam 

fungsi regresi terhadap jumlah luas areal kayu manis berdasarkan dari tanda masing-masing koefesien 

regresi. Pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen 

diuraikan berikut ini. 

 

3.2.1.  Harga Kayu Manis Domestik  

Secara parsial, analisis pengaruh variabel harga kayu manis domestik terhadap luas areal kayu manis 

Indonesia diketahui bahwa thitung = 1,328 lebih kecil dari pada ttabel pada tingkat kepercayaan 95 persen 

dengan derajat bebas 16 t(0,025:16) = 2,12, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya variabel harga kayu manis 

domestik berpengaruh  non signifikan terhadap luas areal kayu manis Indonesia. 

Berdasarkan tanda dari koefesien regresi harga kayu manis domestik bernilai positif, menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kenaikan harga kayu manis domestik maka akan semakin besar luas areal kayu manis 

Indonesia. Kenaikan harga kayu manis domestik telah menyebabkan bertambahnya keinginan petani untuk 

meningkatkan luas areal kayu manis. Tujuan mereka meningkatkan luas areal kayu manis adalah  untuk 

meambah penghasilan keluarga. Pada akhirnya,  hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah luas 

areal kayu manis. Dari koefisien regresi didapat bahwa setiap kenaikan harga kayu manis domestik sebesar 1 

persen,  maka akan meningkatkan jumlah luas areal kayu manis sebesar 0,00718 ha. Dengan demikian 

kenaikan harga kayu manis domestik, akan menyebabkan luas areal kayu manis juga akan mengalami 

peningkatan. 

 

3.2.2. Harga Beras Domestik 

Secara parsial, analisis pengaruh variabel harga kayu manis domestik terhadap luas areal kayu manis 

Indonesia diketahui bahwa thitung = 4,300 lebih besar dari pada ttabel  pada tingkat kepercayaan 95 persen 

dengan derajat bebas 16 t(0,025:16) = 2,12, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel harga beras 

domestik berpengaruh signifikan terhadap terhadap luas areal kayu manis Indonesia. 

Berdasarkan tanda dari koefesien regresi harga kayu manis domestik bernilai positif. Luas Areal kayu 

manis produktif tidak responsif terhadap perubahan harga riil komoditi beras. Hal itu dikarenakan perubahan 

harga panen tanaman padi, tidak segera direspon oleh petani kayu manis untuk mengubah lahan perkebunan 

kayu manisnya. Mereka memerlukan waktu yang lama sampai panen kulit kayu manis dilakukan. 

Selanjutnya, areal tanaman kayu manis yang sudah ditebang, akan mereka ganti dengan tanaman padi 

ataupun tanaman sayuran lainnya, seperti cabai merah dan kentang.  Jadi perubahan harga kentang pada 

tahun tertentu belum tentu direspon oleh Luas areal kayu manis pada tahun berikutnya. 

 

3.2.3. Tingkat Suku Bunga  

Secara parsial, analisis pengaruh variabel harga kayu manis domestik terhadap luas areal kayu manis 

Indonesia diketahui bahwa thitung = -5,206 lebih besar dari pada ttabel pada tingkat kepercayaan 95 persen 

dengan derajat bebas 16 t(0,025:16) = 2,12, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel tingkat suku bunga 

berpengaruh signifikan terhadap terhadap luas areal kayu manis Indonesia. 

Berdasarkan tanda dari koefesien regresi tingkat suku bunga bernilai negatif, menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kenaikan tingkat suku bunga maka akan semakin berkurang luas areal kayu manis Indonesia. 

Kenaikan tingkat suku bunga telah menyebabkan berkurangnya keinginan petani untuk meningkatkan luas 

areal kayu manis. Pada akhirnya,  hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah luas areal kayu 

manis. Dari koefisien regresi didapat bahwa setiap kenaikan tingkat suku bunga sebesar 1 persen,  maka akan 
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menurunkan jumlah luas areal kayu manis sebesar 21,365 persen. Dengan demikian kenaikan tingkat suku 

bunga, akan menyebabkan luas areal kayu manis juga akan mengalami penurunan. 

 

3.2.4. Luas Areal Kayu Manis Tahun Lalu 

Secara parsial, analisis pengaruh variabel luas areal kayu manis tahun               lalu terhadap luas areal 

kayu manis Indonesia diketahui bahwa thitung = 7,649 lebih besar dari pada ttabel pada tingkat kepercayaan 95 

persen dengan derajat bebas                    16 t(0,025:16) = 2,12, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel 

luas areal kayu manis tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap terhadap luas areal kayu manis Indonesia. 

Berdasarkan tanda dari koefesien regresi luas areal kayu manis tahun lalu bernilai positif, menunjukkan 

bahwa semakin luas areal  kayu manis tahun lalu maka akan semakin bertambah luas areal kayu manis 

Indonesia tahun berikutnya. Kenaikan luas areal kayu manis tahun lalu telah menyebabkan bertambahnya 

keinginan petani untuk meningkatkan luas areal kayu manis tahun berikutnya. Karena dengan bertambahnya 

tahun, maka teknologi dan metodologi budidaya kayu manis akan semakin modern. Pada akhirnya,  hal ini 

akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah luas areal kayu manis. Dari koefisien regresi didapat bahwa 

setiap kenaikan luas areal kayu manis tahun lalu sebesar 1 persen,  maka akan meningkatkan jumlah luas 

areal kayu manis sebesar 0,0058 ha. Dengan demikian kenaikan luas areal kayu manis tahun lalu, akan 

menyebabkan luas areal kayu manis juga akan mengalami peningkatan. 

 

3.3.  Hasil Regresi Produktivitas Kayu Manis Indonesia 

Variabel-variabel independen yang diduga mempengaruhi produktivitas kayu manis Indonesia (PRCI) 

dibatasi lima variabel saja. Variabel-variabel yang dianalisis yaitu: harga  kayu manis di tingkat 

eksportir (HEX), curah hujan di Kabupaten Kerinci  (CHUK), tingkat upah tenaga kerja perkebunan 

(LUTPK), luas areal kayu manis pada tahun t (LA), dan trend waktu (T). Kelima variabel tersebut dianalisis 

dengan menggunakan model analisis regresi linear dengan menggunakan program “SPSS”. Tujuan pengujian 

adalah untuk menguji kebenaran hipotesis variabel-variabel tersebut di atas dan melihat bagaimana 

hubungan dari masing-masing variabel terhadap produktivitas kayu manis Indonesia. 

Hasil analisis dengan model regresi linear berganda terhadap produktivitas kayu manis Indonesia 

(PRCI) sebagai dependen variabel dengan variabel harga  kayu manis di tingkat eksportir (HEX), curah 

hujan di Kabupaten Kerinci  (CHUK), tingkat upah tenaga kerja perkebunan (LUTPK), luas areal kayu 

manis pada tahun t (LA), dan trend waktu (T) sebagai independen variabel, secara lengkap adalah sebagai 

berikut. 

 

 

Tabel 2 . Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda  

Variabel B thitung Sig 

Konstanta 

HEX  

CHUK 

LUTPK 

LA 

T 

-17606294.816 3.299 

-16.915 

-0.218 

-1.353 

8937.025 

-5.177 

-1.975 

-2.526 

-0.369 

-3.866 

5.178 

0.000  

0.067 
ns

 

0.023 * 

0.717 
ns

 

0.002 * 

0.000 * 
n = 21 

R
2 

= 0,872  

DW = 2,036 

t (0.025;16) = 2,12 

Fhitung = 20,516 

 

Dari hasil pengolahan di atas dengan bantuan program  SPSS disusun persamaan sebagai berikut:  

PRCI =   b0 +  b1 HEX  + CHUK + b3 LUTPK +  b4 LA  +  b5 T + u2 

PRCI =   -17606294.816 +  3.299HEX  - 16.915 CHUK - 0.218 LUTPK -1.353LA  +  8937.025T 

(0.067) 
ns

      (0.023) *       (0.717) 
ns

  (0.002) *   (0.000) * 

    
Keterangan : 

*  =    signifikan 

ns  =    non signifikan 
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Dari analisis regresi linear berganda didapat koefesien regresi (R
2
) sebesar 0,872.  Hal ini menunjukan 

bahwa variabel-variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mampu menjelaskan variasi variabel 

dependen (PRCI) sebesar 87,2 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model. 

Nilai Fhitung = 20,516 pada tingkat kepercayaan 95 persen lebih besar dibandingkan dengan F0,05 (3, 17) = 

3,20. Kesimpulan statistik menyatakan bahwa hasil pengujian adalah berpengaruh signifikan. Dengan 

demikian produksi kayu manis Indonesia (PRCI) sebagai dependen variabel secara simultan dipengaruhi  

secara signifikan oleh variabel harga  kayu manis di tingkat eksportir (HEX), curah hujan di Kabupaten 

Kerinci  (CHUK), tingkat upah tenaga kerja perkebunan (LUTPK), luas areal kayu manis pada tahun t (LA), 

dan trend waktu (T) sebagai independen variabel.  

Untuk melihat apakah terjadi autokorelasi maka dilanjutkan dengan uji Durbin Watson, dari hasil 

analisis menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,036. Menurut  Durbin Watson apabila nilai DW = 2,036 > 

du = 1,964, maka tidak terjadi autokorelasi antara variabel. 

Setelah diuji dengan uji-F, ternyata model regresi linear berganda signifikan (Goodness of Fit), maka 

dapat dilanjutkan dengan uji-t. Uji-t untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen dalam 

fungsi regresi terhadap jumlah produksi kayu manis  berdasarkan dari tanda masing-masing koefesien 

regresi. Pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen 

diuraikan secara berikut. 

 

3.3.1. Harga  Kayu Manis Di Tingkat Eksportir 

Secara parsial, analisis pengaruh variabel harga  kayu manis di tingkat eksportir terhadap produksi kayu 

manis Indonesia diketahui bahwa thitung = -1,975 lebih kecil dari pada ttabel pada tingkat kepercayaan 95 

persen dengan derajat bebas           16 t(0,025:16) = 2,12, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya variabel harga  

kayu manis di tingkat eksportir berpengaruh  non signifikan terhadap produksi kayu manis Indonesia. 

Berdasarkan tanda dari koefesien regresi harga  kayu manis di tingkat eksportir bernilai negatif, 

menunjukkan bahwa semakin tinggi harga kayu manis di tingkat eksportir belum tentu di respon oleh jumlah 

produksi kayu manis. Hal itu dikarenakan untuk mengekspor kayu manis dibutuhkan standarisasi kualitas 

kayu manis. Jadi perubahan harga kayu manis di tingkat eksportir pada tahun tertentu belum tentu direspon 

oleh produksi kayu manis pada tahun berikutnya. 

 

3.3.2. Curah Hujan Di Kabupaten Kerinci  

Secara parsial, analisis pengaruh variabel curah hujan di Kabupaten Kerinci terhadap produksi kayu 

manis Indonesia diketahui bahwa thitung = -2,526 lebih besar dari pada ttabel pada tingkat kepercayaan 95 

persen dengan derajat bebas 16 t(0,025:16) = 2,12, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel curah 

hujan di Kabupaten Kerinci berpengaruh  signifikan terhadap produksi kayu manis Indonesia. 

Berdasarkan tanda dari koefesien regresi curah hujan di Kabupaten Kerinci bernilai negatif, 

menunjukkan bahwa semakin tinggi curah hujan di Kabupaten Kerinci maka akan semakin berkurang 

produksi kayu manis. Kenaikan curah hujan di Kabupaten Kerinci telah menyebabkan berkurangnya 

produktivitas kayu manis. Pada akhirnya,  hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah produksi kayu manis. 

Dari koefisien regresi didapat bahwa setiap kenaikan curah hujan di Kabupaten Kerinci sebesar 1 persen,  

maka akan menurunkan jumlah produksi kayu manis sebesar 0,16915 persen. Dengan demikian kenaikan 

curah hujan di Kabupaten Kerinci, akan menyebabkan produksi  kayu manis juga akan mengalami 

penurunan. 

 

3.3.3. Tingkat Upah Tenaga Kerja Perkebunan 

Secara parsial, analisis pengaruh variabel tingkat upah tenaga kerja perkebunan terhadap produksi kayu 

manis Indonesia diketahui bahwa thitung                    = -0,369 lebih kecil dari pada ttabel pada tingkat 

kepercayaan 95 persen dengan derajat bebas 16 t(0,025:16) = 2,12, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya 

variabel tingkat upah tenaga kerja perkebunan berpengaruh non signifikan terhadap produksi kayu manis 

Indonesia. 

Berdasarkan tanda dari koefesien regresi, tingkat upah tenaga kerja perkebunan bernilai negatif, 

menunjukan bahwa semakin tinggi kenaikan upah tenaga kerja di sektor perkebunan, maka akan semakin 

berkurang produksi kayu manis. Kenaikan tingkat upah tenaga kerja perkebunan membuat para produsen 

komoditi kayu manis akan mengurangi biaya produksi dengan menurunkan jumlah permintaan tenaga kerja. 

Pada akhirnya,  hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah produksi kayu manis. Dari koefisien regresi 
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didapat bahwa setiap kenaikan upah tenaga kerja perkebunan sebesar 1 persen,  maka akan menurunkan 

jumlah produksi kayu manis sebesar 0,00218 persen. Dengan demikian kenaikan upah tenaga kerja 

perkebunan, akan menyebabkan produksi  kayu manis juga akan mengalami penurunan. 

 

3.3.4. Luas Areal Kayu Manis Pada Tahun t 

Secara parsial, analisis pengaruh variabel luas areal kayu manis pada tahun t terhadap produksi kayu 

manis Indonesia diketahui bahwa thitung = -3,868 lebih besar dari pada ttabel pada tingkat kepercayaan 95 

persen dengan derajat bebas 16 t(0,025:16) = 2,12, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel luas areal 

kayu manis pada tahun t berpengaruh  signifikan terhadap produksi kayu manis Indonesia. 

Berdasarkan tanda dari koefesien regresi, luas areal kayu manis pada tahun t bernilai negatif, menunjukan 

bahwa semakin luas areal kayu manis pada tahun t, maka akan semakin berkurang produksi kayu manis. Dari 

koefisien regresi didapat bahwa setiap kenaikan luas areal kayu manis pada tahun t sebesar 1 persen,  maka 

akan diikuti penurunan jumlah produksi kayu manis sebesar 0,01353 persen. Dengan demikian kenaikan luas 

areal kayu manis pada tahun t, akan menyebabkan produksi  kayu manis juga akan mengalami penurunan. 

 

3.3.5. Trend Waktu 

Secara parsial, analisis pengaruh variabel trend waktu terhadap produksi kayu manis Indonesia 

diketahui bahwa thitung = 5,176 lebih besar dari pada ttabel pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajat 

bebas 16 t(0,025:16) = 2,12, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel trend waktu berpengaruh  

signifikan terhadap produktivitas tanaman kayu manis Indonesia. 

Berdasarkan tanda dari koefesien regresi trend waktu bernilai positif, menunjukkan bahwa semakin 

bertambah trend waktu maka akan semakin bertambah pula produksi kayu manis Indonesia. Bertambahnya 

trend waktu telah menyebabkan bertambahnya keinginan petani untuk meningkatkan luas areal kayu manis. 

Karena dengan bertambahnya tahun, maka teknologi dan metodologi budidaya kayu manis akan semakin 

modern. Pada akhirnya,  hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah produksi kayu manis. Dari 

koefisien regresi didapat bahwa setiap bertamhanya trend waktu sebesar 1 persen,  maka akan meningkatkan 

jumlah produksi kayu manis sebesar 89,37 ton. Dengan demikian bertambahnya trend waktu, akan 

menyebabkan produktivitas kayu manis juga akan mengalami peningkatan. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 

 Variabel harga kayu manis domestik, harga beras domestik, tingkat suku bunga, dan luas areal kayu 

manis tahun lalu secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel luas 

areal kayu manis Indonesia. Secara parsial variabel harga beras domestik, tingkat suku bunga, dan luas 

areal kayu manis tahun lalu memiliki pengaruh signifikan terhadap luas areal kayu manis Indonesia. 

Sedangkan untuk variabel harga kayu manis domestik berpengaruh non signifikan terhadap luas areal 

kayu manis Indonesia. 

 Variabel harga kayu manis di tingkat eksportir, curah hujan di Kabupaten Kerinci, tingkat upah tenaga 

kerja perkebunan, luas areal kayu manis pada    tahun t, dan trend waktu secara bersama-sama 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel produksi kayu manis Indonesia.Secara parsial 

variabel curah hujan di Kabupaten Kerinci, luas areal kayu manis pada tahun t, dan trend waktu memiliki 

pengaruh signifikan terhadap produksi kayu manis IndonesiaSedangkan untuk variabel harga  kayu 

manis di tingkat eksportir dan tingkat upah tenaga kerja perkebunan berpengaruh non signifikan terhadap 

produktivitas kayu manis Indonesia. 

 Faktor-faktor yang melatarbelakangi berubahnya fungsi lahan perkebunan kayu manis menjadi lahan 

tanaman padi ladang dan tanaman sayuran adalah: rendahnya harga kulit kayu manis domestik, serta 

meningkatnya harga beras domestik, harga cabai merah dan harga kentang domestik. 

 

4.2.  Saran 

Dari hasil dan pembahasan serta kesimpulan disarankan agar pemerintah  harus ikut berperan dalam 

perkebunan kayu manis di Indonesia, seiring dengan fluktuasi ekspor komoditi kayu manis asal Indonesia, 

terutama kayu manis dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, serta terus merosotnya harga kayu manis 

domestik dan harga kayu manis ekspor.     
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ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI WAKTU KERJA  

RUMAH TANGGA PETANI KELAPA (COCOS NUCIFERA. L) PADA  

PERKEBUNAN RAKYAT DI LAHAN PASANG SURUT DENGAN  

TIPOLOGI YANG BERBEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN 
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Abstract. The research is aimed to analyze the determinants of farm household working allocation time of 

the tall coconut farm households on different typological land area of coconut public plantation on tidal land 

area. The slection of sampling was use proportionate stratified random sampling method, withdrawing 240 

households. The The results of analysis showed the factors that statistically significant in influencing  of 

working allocation time of the tall coconut farm households included : the  age of head  family interaction on 

tidal land A-type, the  age of head  family interaction on tidal land B-type, the age of head of family 

interaction with the level of education, the age of head family interaction with the pattern of farm 

households,  the number of household members, the number of household members interaction on B-type, 

the number of household members interaction with education level; the number of household members 

interaction with farming pattern, the per capita of income, the per capita of income interaction on tidal land 

A-type, the per capita of income interaction on tidal land C-type, the per capita of income interaction with 

the pattern of farm households, and male workers wage. 

  

Keywords: Cocos nucifera.L (Tall Coconut), Tidal land, Working Time Allocation 

 

1. PENDAHULUAN 
Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memberikan 

prospek cukup baik sebagai penghasil devisa dewasa ini, karena dari tingkat konsumsi domestik relatif 

sedikit, sehingga produksi kelapa sebagian besar dapat di ekspor (Effendi, 2006). Secara nasional dengan 

luas areal kelapa mencapai 3,90 juta hektar, 3,70 juta hektar (98 %) merupakan perkebunan rakyat yang 

diusahakan dan dikelola secara monokultur ataupun kebun campuran (Dirjenbun, 2006
a
), sehingga 

menempatkan Indonesia sebagai negara kelapa terluas di dunia, mencapai 31,12 % dari total luas 

perkelapaan dunia (Ditjen Bina Produksi Perkebunan, 2008). Sementara itu perkebunan besar swasta dan 

perkebunan besar negara, yang dikelola masing-masing hanya seluas 1,8 % dan 0,2 %  yang tersebar di 

seluruh provinsi (Balitbang Pertanian, 2006; Dradjat dan Hedrajat, 2008; Basri, 2010).    

Sekitar  tahun  enam puluhan sampai tahun delapan puluhan tanaman kelapa disebut berjaya, karena  

dengan  luas  areal  tanamnya  yang menyebar  hampir  di seluruh wilayah  Nusantara, wilayah Sumatera  

adalah pulau  yang  terluas  pertanaman  kelapanya  mencapai 1,20  juta  ha  (32,90%), sedangkan yang 

terkecil Kalimantan seluas 0,277 juta ha (7,50%) (Nogoseno, 2003 dalam Supadi dan Nurmanaf, 2006). 

Saat ini komoditi kelapa nasional yang memiliki  posisi  strategis  terutama  sebagai  bahan  baku utama  

untuk  pembuatan  minyak goreng,  telah   tergeser   oleh   kelapa   sawit (CPO),  akibatnya  kebutuhan  

kopra  dari  waktu  ke  waktu  semakin  menurun  (Pakpahan, 2002).  

Struktur industri perkelapaan hingga saat ini masih belum terpadu, ekspor sebagian besar masih dalam 

bentuk primer, dan belum dapat memanfaatkan hasil samping dan limbah kelapa secara optimal, sehingga 

belum dapat dihasilkan nilai tambah yang berarti secara ekonomi, baik di tingkat petani maupun prosesor.  

Dalam jangka panjang 25 tahun ke depan, secara makro komoditi kelapa diproyeksikan telah dan akan 

menjadi komoditi andalan sebagai sumber devisa,  penyedia  lapangan  pekerjaan dan kontributor PDB 

signifikan dalam pembangunan nasional.  Di tingkat mikro, komoditi kelapa dapat menjadi sumber 

pendapatan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi kaum petani dan pelaku usaha (Manggabarani, 

2008).             

Di Provinsi Sumatera  Selatan  tercatat  pada tahun 2007 areal perkebunan kelapa rakyat seluas 58.354 

hektar, dengan  produksi mencapai 72.780,00 ton. Komoditas kelapa perkebunan rakyat di Provinsi Sumatera 

Selatan sebagian besar terdapat di Kabupaten Banyuasin dengan luas 28.291,19 ha dan produksi 17.108,28  

ton, sedangkan  Ogan Komering Ilir (OKI) dengan luas 8.791,33 ha dan produksi 11.829,62 ton.  Kedua 

lokasi yang akan diteliti ini, merupakan areal pasang surut terluas dan produksi yang dihasilkan cukup tinggi 

dibandingkan dengan daerah lain yang mengelola usahatani kelapa dalam khususnya di Sumatera Selatan.  
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Luas areal dan produksi kelapa tahun 2003 sampai 2007 di Banyuasin dan OKI Sumatera Selatan terjadi 

peningkatan dan diperkirakan akan tetap meningkat pada tahun 2008.   

Usaha pengembangan kelapa di daerah rawa pasang surut ialah karena merupakan salah satu lahan 

marginal yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian baru (Mahmud dan Allorerung, 

1998). Lahan rawa diIndonesia diperkirakan seluas 33,4 juta ha yang terdiri dari sekitar  20,1 juta ha lahan 

rawa pasang surut dan 13,3 juta ha lahan rawa lebak.  Namun yg sudah dikembangkan seluas 1,8 juta ha 

yang terdiri dari 1,5 juta ha lahan pasang surut dan 0,3 juta ha lahan lebak, yang tersebar di Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya (Luntungan, 2008; Susanto, 2010). 

Berdasarkan siklus bulanan dan tingginya genangan air pasang (Subagyo et al, 1996) mengungkapkan 

bahwa di lahan pasang surut,  dibedakan dengan empat tipe luapan, yaitu tipe A (terluapi air baik saat pasang 

kecil maupun besar), B (terluapi hanya saat pasang besar), C (tidak pernah terluapi air baik saat pasang besar 

maupun kecil, tetapi mempengaruhi melalui perembesan dengan kedalaman air tanahnya kurang dari 50 cm 

dari permukaan tanah) dan D (tidak terluapi air pasang besar atau kecil, tetapi mempengaruhi melalui 

perembesan sementara kedalaman air tanahnya lebih dari 50 cm dari permukaan tanah). Kelapa dan kopi 

cocok ditanami pada lahan dengan tipe genangan C dan D, tanaman kelapa yang baik pertumbuhannya 

adalah jenis kelapa unggul lokal yang dikenal dengan nama jenis genjah riau juga kelapa jenis hibrida 

(Sianturi, 2010),  namun sejauh ini belum ada (masih kurang) penelitian kelapa dalam  di berbagai tipologi 

lahan pasang surut. 

Perilaku ekonomi rumah tangga usahatani dengan mengidentifikasikan pengalokasian sumber-sumber 

yang dimiliki oleh rumah tangga, terutama tenaga kerja keluarga diteliti oleh Chayanov (1966) ), yang 

berasumsi bahwa rumah tangga merupakan suatu unit kegiatan ekonomi yang bertindak sebagai konsumen 

dan sekaligus sebagai produsen. Nicholson (1995), menyatakan bahwa secara sederhana ada dua penggunaan 

waktu yang tersedia bagi setiap orang, yaitu bekerja pada tingkat upah yang berlaku atau tidak bekerja.  

Selain pertimbangan terhadap tingkat upah, orang harus pula membuat pilihan untuk memutuskan bagaimana 

mereka menggunakan waktunya.   

Masalah tenaga kerja merupakan masalah yang serius dalam pengembangan SUKT (Sistem Usahatani 

Kelapa Terpadu), terutama di lahan pasang surut dan lahan kering di luar Jawa (Mahmud, 2008).  Gambaran 

kelebihan tenaga kerja umumnya hanya terjadi di daerah pertanaman kelapa di lahan kering, sebaliknya di 

lahan pasang surut terjadi kelangkaan  tenaga kerja (Fattah, 1984).  Menurut Zahri (2003), alokasi tenaga 

kerja petani kelapa sawit  dipengaruhi oleh umur tanaman, tenaga kerja keluarga, umur, luas lahan dan 

tingkat pendididkan. Sejalan dengan penelitian tersebut, Eliana dan Rita (2004), menyatakan bahwa umur, 

jumlah tanggungan keluarga, pendidikan, pendapatan, dan tingkat upah merupakan faktor-faktor yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap curahan waktu kerja wanita. 

Dari  luasan yang  dikelola  dan produksi kelapa yang dihasilkan di Sumatera Selatan, menunjukkan 

bahwa di Kabupaten Banyuasin dan OKI merupakan daerah pasang surut, yang sebagian besar hidupnya 

tergantung dari usahatani kelapa sebagai mata pencaharian untuk menunjang ekonomi rumah tangga.  Pada 

mulanya usahatani tanaman kelapa dikelola secara monokultur yang tergolong sebagai tanaman tradisional 

dan sistem usahatani yang diterapkan umumnya hanya diperoleh secara turun temurun. Dengan makin 

bertambahnya penduduk dan terbatasnya lahan pertanian, maka andalan petani yang berasal dari produk 

kelapa tidak lagi memadai, sehingga mereka memanfaatkan lahan di antara kelapa dengan melakukan 

polikultur usahatani  

 

2. PERMASALAHAN 

Sehubungan dengan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi alokasi waktu kerja rumah tangga petani  kelapa dalam pada perkebunan rakyat di 

lahan pasang surut dengan tipologi lahan yang berbeda ? 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penentuan wilayah penelitian secara sengaja (purposive sampling). Metode penelitian digunakan  adalah 

survei, menggunakan sampel sebagai responden dan unit analisisnya petani kelapa dalam.  Jenis data yang 

dikumpulkan terdiri data primer dan data sekunder.   Waktu penelitian dari bulan April sampai bulan Maret 

2011.  

Pemilihan unit sampling dilakukan dengan metode penarikan contoh proporsionate stratified random 

sampling (Bungin, 2010), dan sampel yang diteliti berjumlah 240 kepala kelauga (10 persen dari populasi 

kelapa dalam).  Lokasi yang dijadikan sampel adalah Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Sungsang Desa 

Sungai Semut dan Kecamatan Makarti Jaya Desa Pendowo Harjo (tipe A),  Kecamatan Muara Telang  Desa 
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Sumber Jaya dan Desa Marga Rahayu (tipe B). Sementara itu untuk lahan pasang surut di Kabupaten OKI, 

yaitu Kecamatan Air Sugihan Desa Mukti Jaya dan Desa Srijaya Baru (tipe C), lalu Desa Kerta Mukti dan 

Banyu Biru (tipe D).   

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi waktu kerja rumah tangga menggunakan 

persamaan dummy kombinasi yang ditransformasi dengan logaritma :  variabel terikat (Y) yaitu alokasi 

waktu kerja rumah tangga petani kelapa dalam (LHOK), variabel bebas (faktor X), tipe lahan A (D1 = tipe 

lahan, 1 = tipe A, 0 = lainnya), tipe lahan B (D2 = tipe lahan, 1 = tipe B,  0 = lainnya) tipe lahan C (D3 = tipe 

lahan, 1 = tipe C, 0 = lainnya), tingkat pendidikan kepala keluarga (D4, 1 = SLTP ke atas, 0 = maksimal 

SLTP), dan pola usahatani (D5, 1= monokultur, 0 = polikultur).  

Persamaan penduganya dinyatakan dalam bentuk fungsi sbb :  

Log HOK = -Log 6,661 - 0,323 D1 - 0,396 D3 - 1,234 D4 - 0,178 D5–Log 0,254 U+ 2,050 D1 Log U + 

1,158 D2 Log U + 0,734 D3 Log U + 0,784 D4 Log U - 0,654 D5 Log U+ 0,122 D1 Log JAK 

- 0,902 D2 Log JAK + 0,523 D3 Log JAK - 1,346 D4 Log JAK - 0,548 D5 Log JAK - 0,413 

D1 Log P - 0,186 D2 Log P - 0,107 D3 Log P + 0,078 D4 Log P +0,254 D5 Log P + 0,019 

Log UTKP + 1,395 Log UTKW 

Hasil pendugaan model menunjukkan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,331 yang berarti sebesar 

33,1% variasi yang terjadi pada alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dalam dapat dijelaskan oleh 

umur kepala keluarga (LU), jumlah tanggungan keluarga petani (LJAK), pendapatan per kapita (LP), upah 

tenaga kerja pria (UTKP), upah tenaga kerja wanita (UTKW), interaksi umur kepala keluarga di lahan tipe A 

(LUD1), interaksi umur kepala keluarga di lahan tipe B (LUD2), interaksi umur kepala keluarga di lahan tipe 

C (LUD3), interaksi umur kepala keluarga dengan tingkat pendidikannya (LUD4), interaksi umur kepala 

keluarga dengan pola usahatani (LUD5), interaksi jumlah tanggungan keluarga di lahan tipe A (LJAKD1), 

interaksi jumlah tanggungan keluarga di lahan tipe B (LJAKD2), interaksi jumlah tanggungan keluarga  di 

lahan tipe C (LJAKD3), interaksi jumlah tanggungan keluarga  dengan tingkat pendidikannya (LJAKD4), 

interaksi jumlah tanggungan keluarga dengan pola usahatani (LJAKD5), interaksi pendapatan per kapita di 

lahan tipe A (LPD1), interaksi pendapatan per kapita di lahan tipe B (LPD2), interaksi pendapatan per kapita 

di lahan tipe C (LPD3), interaksi pendapatan per kapita dengan tingkat pendidikannya (LPD4), interaksi 

pendapatan per kapita dengan pola usahatani (LPD5), sedangkan sisanya sebesar 66,9 %  dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 

Nilai statistik uji F sebesar 4,273 dan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 99 %, berarti alokasi 

waktu kerja rumah tangga petani kelapa dalam secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variabel bebas 

tersebut. Hasil statistik uji t menunjukkan dari 25 variabel bebas yang dianalisis, terdapat 13 variabel bebas 

yang berpengaruh nyata dan 11 variabel bebas yang tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat pada 

rentang taraf uji α = 0,001 hingga 0,30.  Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap alokasi waktu 

kerja rumah tangga petani kelapa dalam sbb : 

Tipe lahan A : Kecenderungan pada pola monokultur sebagian besar petani (76,3%) hidup sebagai petani 

kelapa, sisanya (23,7%) bekerja di luar usahatani, pada pola polikultur sebagian besar petani (81,8%) bekerja 

sebagai petani, sisanya (18,2%) bekerja diluar usahatani.  Sesuai dengan hasil regresi menunjukkan nilai 

statistik uji t pada tipe lahan A sebesar -0,180 dan probabilitasnya sebesar 0,858, yang berarti tipe lahan A 

secara statistik tidak berpengaruh nyata terhadap alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dalam 

sampai dengan tingkat kepercayaan 70% (α = 30%).  

Tipe lahan C : Kecenderungan petani kelapa dalam pada pola monokultur sebagian besar (77,1%) memiliki 

pekerjaan di luar usahatani, sisanya sebagai petani kelapa (22,9%). Pada pola polikultur 83,3% hidup mereka 

sebagai petani, sisanya 16,7% bekerja di luar usahatani. Maka sesuai hasil regresi, nilai statistik uji t pada 

tipe lahan C -0,194 dan probabilitas sebesar 0,846, berarti tipe lahan C secara statistik tidak berpengaruh 

nyata terhadap alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dalam pada tingkat kepercayaan 70%. 

Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga : Kecenderungan petani kelapa dalam pola monokultur memiliki 

tingkat pendidikan maksimal SLTP sebesar 65,8 % tipe A, 53,6 % tipe B, 77,1% tipe C, dan 80% tipe D. 

Sementara itu, petani  pola polikultur memiliki tingkat pendidikan maksimal SLTP yaitu sebesar 68,2% tipe 

A, 61,3% tipe B,  66,7%  tipe C dan 77,4% tipe D. Hal ini menunjukkan dengan tingkat pendidikan yang 

masih tergolong rendah (maksimal SLTP), namun aktifitas usahatani tetap mereka lakukan meskipun belum 

mampu memanfaatkan waktu dengan baik.  Maka hasil regresi nilai statistik uji t pada tingkat pendidikan 

kepala keluarga sebesar -0,753 dan probabilitasnya sebesar 0,452, artinya tingkat pendidikan kepala keluarga 
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secara statistik tidak berpengaruh nyata terhadap alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dalam 

sampai dengan tingkat kepercayaan 70% (α = 30%). 

Pola Usahatani :Kecenderungan petani kelapa dalam pola monokultur memiliki pekerjaan di luar usahatani 

hanya sebesar 40,28% dari 144 petani yang pemeliharaannya dilakukan secara intensif. Pola polikultur petani 

yang memiliki pekerjaan di luar usahatani hanya sebesar 11,46% dari  96 petani, pemeliharaaan tidak secara 

intensif.  Hal ini menunjukkan bahwa pola usahatani sudah mereka lakukan, meskipun terbatas pada 

pengetahuan yang dmiliki. Hasil regresi nilai statistik uji t pada pola usahatani sebesar -0,117 dan 

probabilitasnya sebesar 0,907, berarti pola usahatani secara statistik tidak berpengaruh nyata terhadap alokasi 

waktu kerja rumah tangga petani kelapa dalam sampai dengan tingkat kepercayaan 70% (α = 30%). 

Umur kepala keluarga: Kecenderungan sebagian besar (56,25%) petani kelapa dalam pola monokultur 

berumur produktif (41-60 tahun), sedangkan sebesar 44,79% petani pola polikultur yang berumur produktif 

(41-56 tahun).  Hal ini menunjukkan bahwa  petani kelapa dalam berada pada kisaran umur produktif, yang 

merupakan salah satu faktor menentukan dan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola 

kegiatan usahatani. Maka hasil regresi menunjukkan nilai statistik uji t umur kepala keluarga sebesar -0,459 

dan probabilitasnya sebesar 0,647, yang berarti umur kepala keluarga secara statistik tidak berpengaruh nyata 

terhadap alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dalam sampai tingkat kepercayaan 70% (α = 30%).  

Interaksi umur kepala keluarga di lahan tipe A : Hasil regresi menunjukkan nilai statistik uji t sebesar 

2,707, probabilitasnya sebesar 0,007 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Ini mengindikasikan 

interaksi umur kepala keluarga secara statistik berpengaruh nyata positif terhadap kecenderungan alokasi 

waktu kerja rumah tangga petani kelapa dengan nilai parameter dugaan sebesar 2,050. Berarti kecenderungan 

alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dalam dengan pengaruh umur kepala keluarga di lahan tipe 

A lebih besar 2,050% dibandingkan selain lahan tipe A. 

Interaksi umur kepala keluarga di lahan tipe B : Hasil regresi menunjukkan nilai statistik uji t sebesar 

1,805 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Ini mengindikasikan bahwa interaksi umur kepala 

keluarga di lahan tipe B secara statistik berpengaruh nyata positif terhadap kecenderungan alokasi waktu 

kerja rumah tangga petani kelapa dengan nilai parameter dugaan sebesar 1,158. Berarti kecenderungan 

alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dalam pengaruh umur kepala keluarga di lahan tipe B lebih 

besar 1,158% dibandingkan selain lahan tipe B. 

Interaksi umur kepala keluarga di lahan tipe C : Hasil regresi menunjukkan nilai statistik uji t sebesar 

0,879 dan probabilitasnya sebesar 0,380, berarti interaksi umur kepala keluarga di lahan tipe C secara 

statistik tidak berpengaruh nyata terhadap kecenderungan alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa 

sampai dengan tingkat kepercayaan 70%. Interaksi umur kepala keluarga petani kelapa dengan tingkat 

pendidikan : Hasil regresi menunjukkan nilai statistik uji t 1,030 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 

70%, artinya interaksi ini secara statistik berpengaruh nyata positif terhadap kecenderungan alokasi waktu 

kerja rumah tangga petani kelapa. Nilai parameter dugaan yang diperoleh yaitu sebesar 0,784, berarti 

kecenderungan alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa pengaruh umur kepala keluarga dengan 

tingkat pendidikan SLTP ke atas lebih besar 0,784% dibandingkan tingkat pendidikan maksimal SLTP. 

Interaksi umur kepala keluarga petani kelapa dengan pola usahatani : Hasil regresi menunjukkan nilai 

statistik uji t sebesar -1,200 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 75% (α = 25%).  Berarti interaksi umur 

kepala keluarga petani dengan pola usahatani secara statistik berpengaruh nyata negatif terhadap 

kecenderungan alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dengan nilai parameter dugaan sebesar -

0,654. Dengan demikian, kecenderungan alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa pengaruh umur 

kepala keluarga petani kelapa pada pola usahatani monokultur lebih kecil 0,654 % dibandingkan pola 

usahatani polikultur. 

Jumlah tanggungan keluarga : Jumlah anggota keluarga yang dimiliki hanya berkisar (1-3 orang) dan  ada 

kecenderungan anggota keluarga (anak) yang dimiliki petani kelapa dalam ini belum produktif untuk ikut 

membantu mengelola usahataninya, sehingga mereka masih menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. 

Maka dengan hasil regresi menunjukkan nilai statistik uji t sebesar 1,540 dan signifikan pada tingkat 

kepercayaan 85% (α=15%), berarti jumlah tanggungan secara statistik berpengaruh nyata positif terhadap 

alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa. Nilai parameter dugaan diperoleh sebesar 0,725,  artinya 

jika jumlah tanggungan bertambah 1%, maka alokasi waktu kerja rumah tangga petani meningkat 0,725 %. 

Interaksi jumlah tanggungan keluarga petani kelapa di lahan tipe A : Hasil regresi menunjukkan nilai 

statistik uji t sebesar 0,225 dan probabilitasnya sebesar 0,822.  Hal ini berarti interaksi jumlah tanggungan 

keluarga petani di lahan tipe A secara statistik tidak berpengaruh nyata terhadap kecenderungan alokasi 

waktu kerja rumah tangga petani kelapa sampai dengan tingkat kepercayaan 70 % (α = 30%). 
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 Interaksi jumlah tanggungan  keluarga petani kelapa di lahan tipe B : Hasil regresi menunjukkan nilai 

statistik uji t sebesar -1,838 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90% (α=10%). Ini mengindikasikan 

bahwa interaksi jumlah tanggungan keluarga di lahan tipe B secara statistik berpengaruh nyata negatif 

terhadap kecenderungan alokasi waktu kerja rumah tangga petani dengan nilai parameter dugaan sebesar -

0,902. Hal ini berarti kecenderungan alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa pengaruh jumlah 

tanggungan keluarga di lahan tipe B lebih kecil 0,902 % dibandingkan selain lahan tipe B. 

Interaksi jumlah tanggungan keluarga petani di lahan tipe C : Hasil regresi menunjukkan nilai statistik 

uji t sebesar 0,896 dan probabilitasnya sebesar 0,371. Ini artinya interaksi jumlah tanggungan petani di lahan 

tipe C secara statistik tidak berpengaruh nyata terhadap kecenderungan alokasi waktu kerja rumah tangga 

petani sampai tingkat keperayaan 70 % . 

Interaksi  tanggungan  keluarga  petani  kelapa  dengan tingkat  pendidikan : Hasil regresi 

menunjukkan nilai statistik uji t sebesar -2,141 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 5%).  Ini 

mengindikasikan bahwa interaksi jumlah tanggungan keluarga dengan tingkat pendidikan secara statistik 

berpengaruh nyata negatif terhadap kecenderungan alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa 

dengan nilai parameter dugaan sebesar -1,346. Hal ini berarti kecenderungan alokasi waktu kerja rumah 

tangga petani pengaruh jumlah tanggungan keluarga dengan tingkat pendidikan SLTP ke atas lebih kecil 

1,346% dibandingkan dengan tingkat pendidikan maksimal SLTP. 

Interaksi jumlah tanggungan keluarga petani kelapa dengan pola usahatani : Hasil regresi 

menunjukkan nilai statistik uji t sebesar -1,550 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 85%. Berarti 

interaksi jumlah tanggungan keluarga dengan pola usahatani secara statistik berpengaruh nyata negatif 

terhadap kecenderungan alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dengan nilai parameter dugaan 

sebesar -0,548. Hal ini berarti, kecenderungan alokasi waktu kerja rumah tangga petani dengan pengaruh 

jumlah tanggungan keluarga pada pola usahatani monokultur lebih kecil 0,548 % dibandingkan pola 

usahatani polikultur. 

Pendapatan per kapita : Kecenderungan petani yang memiliki pendapatan per kapita yang relatif tinggi 

tidak hanya bersumber dari usahatani kelapa dalam saja tetapi juga dari usahatani lain dan pekerjaan luar 

usahatani, artinya banyak waktu yang dicurahkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Dengan demikian 

semakin banyak kegiatan yang dilakukan petani, diasumsikan semakin banyak pula pendapatan per kapita 

yang diperoleh.  Maka hasil regresi menunjukkan nilai statistik uji t pada variabel pendapatan per kapita 

sebesar 1,716 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90%, menunjukkan pendapatan per kapita secara 

statistik berpengaruh nyata positif terhadap alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dengan nilai 

parameter dugaan yang diperoleh yaitu sebesar 0,231. Hal ini berarti apabila pendapatan per kapita 

bertambah 1%, maka alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa akan meningkat 0,231%. 

Interaksi pendapatan per kapita petani kelapa di lahan tipe A : Hasil regresi menunjukkan nilai statistik 

uji t sebesar -1,798 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90 %.  Ini artinya interaksi pendapatan per 

kapita di lahan tipe A berpengaruh nyata negatif terhadap kecenderungan alokasi waktu kerja rumah 

tangga petani dengan nilai parameter dugaan sebesar -0,413. Berarti, kecenderungan alokasi waktu kerja 

rumah tangga petani kelapa pengaruh pendapatan per kapita di lahan tipe A lebih kecil 0,413 % 

dibandingkan selain lahan tipe A. 

 Interaksi pendapatan per kapita petani kelapa di lahan tipe B : Hasil regresi menunjukkan nilai statistik 

uji t sebesar -1,229 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 75 %. Hal ini mengindikasikan bahwa interaksi 

pendapatan per kapita di lahan tipe B secara statistik berpengaruh nyata negatif terhadap kecenderungan 

alokasi waktu kerja rumah tangga petani dengan nilai parameter dugaan sebesar -0,186. Berarti, 

kecenderungan alokasi waktu kerja rumah tangga petani pengaruh pendapatan per kapita di lahan tipe B 

lebih kecil 0,186% dibandingkan selain lahan tipe B. 

Interaksi Pedapatan Per Kapita Petani Kelapa di Lahan Tipe C : Hasil regresi menunjukkan nilai 

statistik uji t sebesar -0,451 dan probabilitasnya sebesar 0,652. Hal ini berarti interaksi pendapatan per kapita 

di lahan tipe C secara statistik tidak berpengaruh nyata terhadap kecenderungan alokasi waktu kerja rumah 

tangga petani kelapa sampai dengan tingkat kepercayaan 70%. 

Interaksi Pendapatan Per Kapita Petani Kelapa dengan Tingkat Pendidikannya :  Hasil regresi 

menunjukkan nilai statistik uji t sebesar 0,391 dan probabilitasnya sebesar 0,696. Ini berarti interaksi 

pendapatan per kapita petani kelapa dengan tingkat pendidikannya secara statistik tidak berpengaruh nyata 

terhadap kecenderungan alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa sampai dengan tingkat kepercayaan 

70 %. 

Interaksi pendapatan per kapita petani kelapa dengan pola usahatani : Hasil regresi menunjukkan nilai 

statistik uji t sebesar 1,319 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 80%, artinya interaksi pendapatan per 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

162 
 

kapita dengan pola usahatani secara statistik berpengaruh nyata positif terhadap kecenderungan alokasi 

waktu kerja rumah tangga petani dengan nilai parameter dugaan sebesar 0,254. Sehingga kecenderungan 

alokasi waktu kerja rumah tangga petani pengaruh pendapatan per kapita petani pola usahatani monokultur 

lebih besar 0,254% dibandingkan pola usahatani polikultur.  

Upah tenaga kerja pria : Hal ini terjadi karena sebagai kepala keluarga, pria harus bekerja untuk menafkahi 

rumah tangga, jadi berapapun upah yang diberikan (berlaku di lokasi penelitian), mereka tetap harus bekerja. 

Maka hasil regresi menunjukkan nilai statistik uji t pada variabel upah tenaga kerja pria yaitu sebesar 0,045 

dan probabilitasnya sebesar 0,964. Hal ini berarti upah tenaga kerja pria secara statistik tidak berpengaruh 

nyata terhadap alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa pada tingkat kepercayaan 70% (α = 30%). 

Upah tenaga kerja wanita : Hal ini terjadi karena jika upah tenaga kerja relatif tinggi, maka cenderung 

akan mendorong keluarga petani untuk menjadi buruh tani, sehingga diasumsikan alokasi waktu kerja rumah 

tangga petani akan semakin banyak (petani dan keluarganya akan tertarik untuk menjadi buruh tani jika upah 

tenaga kerja relatif tinggi).  Maka hasil regresi menunjukkan nilai statistik uji t sebesar 2,808 dan signifikan 

pada tingkat kepercayaan 99 %, yang mengindikasikan bahwa upah tenaga kerja wanita secara statistik 

berpengaruh nyata positif terhadap alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dengan nilai parameter 

dugaan sebesar 1,395. Hal ini berarti apabila upah tenaga kerja wanita bertambah 1%, maka alokasi waktu 

kerja rumah tangga petani kelapa akan meningkat 1,395 %.  

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

 Faktor-faktor berpengaruh nyata terhadap alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dalam adalah 

interaksi umur di lahan tipe A,  interaksi umur di lahan tipe B,  interaksi umur dengan pendidikan, interaksi 

umur dengan pola usahatani, jumlah tanggungan keluarga, interaksi tanggungan keluarga di lahan tipe, 

interaksi tanggungan keluarga  dengan pendidikan, interaksi tanggungan keluarga dengan pola usahatani, 

pendapatan per kapita, interaksi pendapatan di lahan tipe A, interaksi pendapatan di lahan tipe B, interaksi 

pendapatan di lahan tipe C, interaksi pendapatan dengan pola usahatani, dan upah tenaga kerja wanita. 

 

5.2.  Saran 

Sebagai bentuk implementasi dari hasil penelitian ini sebagai berikut :  

 Para petani  dalam mengelola usahatani kelapa dalam dengan sebaiknya tidak hanya melakukan 

diversifikasi vertikal, tetapi juga melakukan diversifikasi horizontal (mengelola produk sampingan dari 

kelapa dalam), sehingga tenaga kerja yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai dengan 

kondisi lahan. 

 Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai  prosfek pemasaran 

komoditi kelapa dalam.  
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7. LAMPIRAN 
Lampiran 1.  Hasil Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Waktu Kerja Rumah Tangga Petani Kelapa 

Dalam, 2010 

No Peubah 
Nilai Parameter 

Dugaan 
Nilai t 

Probabilitas 

t (α) 
Keterangan 

1 (Constant) -6,661 -3,056 0,003 - 

2 LD1 -0,323 -0,180 0,858 - 

3 LD3 -0,396 -0,194 0,846 - 

4 LD4 -1,234 -0,753 0,452 - 

5 LD5 -0,178 -0,117 0,907 - 

6 LU -0,254 -0,459 0,647 - 

7 LUD1 2,050 2,707 0,007 A 

8 LUD2 1,158 1,805 0,073 C 

9 LUD3 0,734 0,879 0,380 - 

10 LUD4 0,784 1,030 0,304 G 

11 LUD5 -0,654 -1,200 0,232 F 

12 LJAK 0,725 1,540 0,125 D 

13 LJAKD1 0,122 0,225 0,822 - 

14 LJAKD2 -0,902 -1,838 0,068 C 

15 LJAKD3 0,523 0,896 0,371 - 

16 LJAKD4 -1,346 -2,141 0,033 B 

17 LJAKD5 -0,548 -1,550 0,123 D 

18 LP 0,231 1,716 0,088 C 

19 LPD1 -0,413 -1,798 0,074 C 
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20 LPD2 -0,186 -1,229 0,221 F 

21 LPD3 -0,107 -0,451 0,652 - 

22 LPD4 0,078 0,391 0,696 - 

23 LPD5 0,254 1,319 0,189 E 

24 LUTKP 0,019 0,045 0,964 - 

25 LUTKW 1,395 2,808 0,005 A 

R
2
 = 33,1 %;   F = 4,273;   Sig F = 0,001; df = 231; DW = 1,854 

Keterangan: 

A  =  Signifikan   α    =  1  %       E   =  Signifikan    α   =   20 % 

B = Signifikan   α  =  5  %       F  =  Signifikan   α   =    25 %  

C =  Signifikan   α  = 10 %      G   =  Signifikan   α   =    30 % 

D         =         Signifikan   α          =     15 %           
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PENGANEKARAGAMAN USAHATANI JENIS YANG SESUAI DI LAHAN SUB OPTIMAL 

DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA PETANI SECARA  

LEBIH LAYAK DI KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
 

 

Marwan Sufri
1)

 
1) 

Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

 

Abstrak. Penelitian yang pernah dilakukan bahwa aktivitas petani dalam penganekaragaman usahatani baik 

di pekarangan maupun di lahan sawah pada lahan sub optimal ternyata pendapatannya yang telah dianalisis 

menggunakan Time Value Of Money dan menyesuaikan tingkat inflasi per tahun ternyata dapat memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga petani setiap hari yang lebih layak. Jenis tanaman yang diusahakan sesuai anjuran 

Pemerintah.  Hasil analisis dari usaha tanaman padi panen pertama dan ratun per hektar-pendapatan riil 

Rp10,11 jt,  jagung dua hektar- pendapatan riil Rp15,6 juta dalam jangka waktu tiga setengah bulan di lahan 

sawah yang secara ekonomi efisien. Sayur cabai merah 0,2 hektar (tiga kali tanam)- pendapatan riil Rp11,23 

juta-dalam jangka waktu setahun dan, ikan patin pakai terpal di kolam ukuran volume 24 m3 - pendapatan 

riil Rp12,77 juta dalam jangka waktu 6 bulan di lahan pekarangan yang secara ekonomis efisien..  Total 

pendapatan riil  Rp 4,1 juta per bulan atau Rp 49,600 juta per tahun. Apabila usahatani padi dan jagung 

pendapatan riil  hanya Rp 25,6 jt per tahun atau hanya Rp 2,13 jt/bln. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 

berdasarkan perhitungan dengan kriteria fisik berpedoman pada Permen Depnakertrans Republik Indonesia 

No.17/2005 tentang kebutuhan pekerja lajang dalam sebulan dengan 3.000 k kalori per hari dan dinilai sesuai 

harga-harga di desa lokasi penelitian tahun 2011, maka Kebutuhan Hidup Layak keluarga petani (4 jiwa) 

hanya dibutuhkan sebesar Rp 4,007 juta per bulan atau Rp40,08 juta per tahun. Jadi rata-rata pendapatan riil 

per bulan petani ini dapat memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak keluarganya dengan kontribusi 100,07 

persen atau rasio 1;0007, sesuai komponen kebutuhan hidup layak. Komponen-komponen kebutuhan hidup 

layak terdiri dari (1) makanan dan minuman meliputi beras, sumber protein (daging, ikan dan telur), 

kacang2an, susu, gula pasir, minyak goreng, sayuran, buah-buahan (setara pisang/pepaya) dan karbohidrat 

lain (setara gandum), (2) sandang, (3) perumahan  (4) pendidikan,(5) kesehatan, (6) transportasi dan (7) 

rekreasi dan tabungan.  

 

Kata Kunci: lahan sub optimal, usahatani, pendapatan, kebutuhan hidup layak 

 

1. PENDAHULUAN  

Wilayah Kabupaten Banyuasin luasnya 11.832,99 Km
2
 (1.183.299 ha),  lebih dari setengah  luasnya 

dipergunakan untuk lahan pertanian, sedangkan sisanya sebagai lahan usaha non pertanian termasuk untuk 

lahan bangunan, pekarangan dan jalan. Lahan pertanian dan perkebunan seluas 919.767 ha terdiri dari lahan 

sawah 198.721 ha; perkebunan 206.124 ha; hutan 168.523 ha; rawa, tambak dan kolam 166.688 ha, tegalan 

dan ladang 35.934 ha, padang rumput dan sementara tidak diusahakan 143.777 ha (BPS, 2010). 

 

Tabel  1. Tipe, luas lahan sub optimal dan produksi usahatani di Kabupaten Banyuasin, 2010 

 No. Tipe lahan - Tanaman/Ikan Luas (Ha) Produksi (Ton) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sawah Pasang Surut*)  -  Padi Lebak 

- Padi 

Sawah Pasang Surut**) -Jagung  

Perkebunan 

Pekarangan/Tegalan-Cabai 

Tambak dan kolam - Ikan 

160.917  

  25.544   

   6.314 

206.124 

    1.187   

166.688   

)     760.216,7 GKP
+)

 

  23.622,8  PK 

11.368,85 

5.504,1 

58.979,91 

Keterangan:*)  = Sawah Pasang Surut Tipe B, **) =  Sawah Pasang Surut Tipe C  
                                  +)   

= produksi padi sawah pasang surut dan sawah lebak. 

                       Pekaragan/tegalan meliputi cabai dan sayuran lainnya. 

                       Perkebunan meliputi tanaman mangga, jeruk, pepaya, sawo, durian, duku, nangka,  

                       cempedak, jambu biji, karet, kelapaa sawit, kelapa, kopi dan kakao. 

 

Luas lahan sub optimal berupa sawah pasang surut 160.917 hektar dan luas sawah lebak   25.544 hektar. 

dengan produksi padi 760.216,7 ton gabah kering panen.  Jagung seluas 6.314 hektar merupakan salah satu 

jenis palawija yang paling banyak ditanam dan diproduksi. Produksi pada tahun 2010 sejumlah 23.622,8 ton 

yang mengalami penurunan sebesar 56,29 persen dibanding tahun 2009 karena kemarau agak panjang. Cabai 

luas 1.187 hektar dengan produksi 5.504,1 ton  Produksi ikan tahun 2010, sebanyak 58.979,91 ton yang 
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secara umum mengalami kenaikan signifikan dibandingknan produksi ikan pada tahun 2009. Kenaikan 

produksi ikan terbesar terjadi pada perikanan budidaya kolam yang mencapai 60,11 persen dari tahun 2009 

dari luas.kolam 166.688 ha. sedangkan potensi masih ada 60.512 hektar (Tabel 1 dan Lampiran 1). 

Lahan sub optimal sawah pasang surut terdapat 13 kecamatan yaitu Kecamatan Banyuasin I, Banyuasin 

II, Banyuasin III, Tungkal Ilir, Muara Telang, Pulau Rimau, Muara Sugihan, Muara Padang, Makarti Jaya, 

Air Saleh,Tanjung Lago dan Talang Kelapa.   Dari 13 kecamatan yang memiliki sawah pasang surut, 

diantaranya 3 kecamatan juga memiliki sawah lebak yaitu Kecamatan Betung, Banyuasin III, dan Banyuasin 

I.  Dua kecamatan yang hanya memeliki sawah lebak adalah Kecamatan Rantau Bayur dan Rambutan. 

Dimanfaatkan antara lain untuk tanaman pangan padi, palawija, hofrtikultura dan perikanan kolam. 

Varietas padi yang berkembang di lahan sawah pasang surut khususnya  di Kecamatan Tanjung Lago, 

dan umumnya di Kab Banyuasin adalah Varietas Impari (?), Impara, Ciherang, Cibogo, Siak Raya dan Lokal 

Kromojoyo (berasal dai Jabar).  Pengalaman  petani bahwa varietas ini tahan penyakit dan tahan kekeringan. 

Produktivitas padi pasang surut  yang dibudidayakan petani  3-5 ton atau rata-rata 4,5 ton/ha. Pada waktu 

panen pertama petani menggunakan ani-ani (panen atas, memotong di bawah pangkal malai) bukannya 

memotong pakai arit (potong bawah), sehingga selesai panen pertama ini, rumpun padi dibiarkan hidup 

selama 1,5 bulan dan berbuah lagi (ratun) berupa produksi padi kedua bisa menghasilkan gabah kering panen 

1,5 ton/ha. Petani melakukan ini karena mengalami keterbatasan tenaga, biaya dan waktu. 

Upaya untuk percepatan peningkatan produksi padi  adalah dengan menanam padi 2 kali setahun (IP 

200), dengan catatan kalender tanam (KATAM) haruslah ketat agar tidak terjadi pengaruh pasang surut 

(salinitas dan keracunan hara),  tetapi lahan di Tanjung Lago pada umumnya sawah pasang surut tipe luapan  

C dimana air pasang tidak dapat naik mengairi sawah sehingga hanya dapat diairi oleh air hujan, maka dari 

itu otomatis tidak bisa menanam padi 2 kali setahun (IP 200).  Lain halnya lahan sawah di Kecamatan Muara 

Telang pada umumnya sawah pasang surut tipe B dimana air pasang dapat mengairi sawah untuk tanam padi 

2 kali setahun. 

 

2. UPAYA DAN ANALISIS PENGANEKARAGAMAN USAHATANI 

Kecamatan Tanjung Lago 100 persen lahan pasang surut bertipe C.   Kondisi sawah pasang surut pada 

tipe luapan C dapat digenangi air pasang pada bulan Nopember sampai Maret dan ditanami padi satu kali.  

Pada bulan April sampai Oktober lahan tidak dapat digenangi air pasang, sehingga menjadi lahan tegalan 

yang hany memperoleh air hujan tetapi tidak menggenangi lahan.  Maka dari itu petani menanam misalnya 

jagung.   Pola tanam yang lazim dilahan pasang surut (tipe B) Banyuasin adalah  padi-palwija (jagung), dan 

untuk IP 200 yang akan dikembangkan adalah padi-padi-palawija. Jika pada pola tanam padi-ratun-palawija, 

menurut saya ada kemungkinan bisa 4 kali panen (IP300+) yaitu pada pola padi-padi (ratun)-kedelai 

(jagung)-jagung (kedelai). Untuk itu diperlukan varietas kedelai berumur genjah dan toleran kekeringan. Saat 

ini BB-Biogen sedang mengembangkan galur-galur mutan somaklon dan mutan (dari iradiasi biji) kedelai 

umur genjah dan toleran kekeringan  yang sudah masuk tahap uji daya hasil (sekitar 50 galur) (tahun depan 

sudah uji multilokasi). Galur-galur kedelai tersebut  bisa diseleksi dan dievaluasi toleransi dan daya hasilnya 

di lahan sawah pasang surut setelah padi raton atau setelah jagung.  Jagung hibrida efisien pemupukan N 

rendah (1-2 varietas promising) yang dikembangkan pak Sutoro kemungkinan juga dapat evaluasi pada pola 

tanam tersebut. 

Pemanfaatan lahan pasang surut untuk pertanian bagi setiap keluarga belum melakukan 

penganekaragaman usaha tanaman perkebunan maupun tanaman pangan di sawah yang digenangi air pasang 

dan hujan, tegalan yang tidak digenangi air dan pekarangan secara maksimal yang dapat memenuhi 

kebutuhan hidup layak.  Setiap keluarga ada yang memanfaatkan lahan sawah untuk satu atau dua tanaman 

(indek pertanaman 2) dan ini belum dapat memenuhi keb utuhan hidup. Semestinya lahan tegalan dua tanam 

(indek pertanaman 2) dan pekarangan dua usaha tanaman dan ikan. 

Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) yang tengah dilakukan pemerintah seperti penyaluran 

pupuk bersubsidi, benih unggul dan perluasan lahan sawah. Pelaksanaan P2BN dalam rangka memperluas 

lahan sawah dan menyalurkan benih unggul kepada kelompok tani padi sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas padi. Jumlah produksi padi sawah pasang surut tahun 2010 di Kecamatan Tanjung Lago 

sebanyak 61.624,3 ton dengan luas panen sekitar 12.526 Hektar atau rata-rata 4,94 ton/ hektar.   Produksi 

tanaman palawija terbanyak jagung mencapai 3.237 ton. Sayur produksi terbesar adalah timun sebesar 56,65 

ton dan buah-buahan. Mengenai komoditi cabai dan ikan patin bisa saja atau sebaiknya tidak semua petani 

satu desa  500 KK usahanya sama paling tidak 25 persen sama.  

Cara perhitungan yang masih belum akurat karena tidak menggunakan (1) perhitungan harga rata-rata 

tertimbang, dan (2) tingkat inflasi (kenaikan harga-harga pada umumnya). Harga rata-rata tertimbang setiap 
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waktu berubah, maka agar tertimbang harus dikalikan dengan volume barang setiap perubaahan harga. 

Inflasi sangatlah diperlukan dan harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, sehingga tidak terjadi salah 

penapsiran selalu membandingkan harga jaman dulu lebih murah daripada harga sekarang.  Sebenarnya 

harga itu selalu tetap atau sebanding nilainya dengan semua barang.  Hanya saja satuan jaman dulu lebih 

kecil dibandingkan dengan satuan jaman serkarang.  Nilai tetap berkisaran sama walaupun satuannya 

berbeda kecil dulu dan besar sekarang (Gittenger, 1982).  

      

3. METODE ANALISIS DATA 

Harga rata-rata tertimbang (HRT) merupakan harga yang akurat dengan cara mengalikan jumlah atau 

volume setiap perubahan harga selama setahun.   Perubahan harga belum tentu setiap bulan, demikian juga 

jumlah atau volume yang dimiliki petani setiap bulan berubah-ubah.   Dimisalkan yang dimiliki petani 

adalah beras, biasanya petani setiap hari memiliki beras yang disimpan dari hasil panen yang  unigunakan 

untuk konsumsi keluarga.  Cara menghitung HRT beras dengan cara membuat Tabel seperti berikut 

(Singarimbun dan Effendi, 1982; Johnson, 1986, Sjarkowi, 1992). 

Jadi dalam bulan Januari sampai Desember jumlah beras yang disimpan berkurang terus setiap bulan 

dikalikan saja setiap ada perubahan harga, mungkin saja dalam satu bulan tertentu perubahan harga beras 

sampai lima kali, bisa saja terjadi. 

 

No. Bulan Jumlah (Kg) Harga (Rp/Kg) Penrimaan (Rp) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

2. 

. 

. 

n 

Januari 

 

Februari 

. 

 

Desember 

a.  .... dijual 

b. ..... dikonsumsi 

  

 

Jumlah X 

---- 

tidak perlu 

dijumlahkan 

Y 

Keterangan : Beras setiap bulan pasti ada yang dikonsumsi.  Harga dalam satu bulan mungkin beberapa kali berubah, 

kalikan saja dengan jumlah atau volume. 

 

HRT = Y /  X. Jadi harga setiap bulan tidak perlu dijumlahkan, karena cara ini keliru  apabila harga 

dijumlahkan dan dibagi 12 setahun, atau dibagi berapa kali perubahan harga, maka cara perhitungan ini 

menyimpang (bias). Untuk membuktikan bahwa angka itu bias dengan cara mengalikan jumlah atau volume 

beras setahun (X)  dikalikan harga yang hasil bagi tadi, ternyata angkanya tidak sama dengan jumlah 

penerimaan (Y). Terutama untuk analisis regresi harus memakai angka HRT setiap petani satu persatu 

dihitung. 

Analisis Time Value Of Money (TVM) dikemukakan Gittinger (1986), Sjarkowi dan Sufri (2004), 

dikenal dengan perhitungan Nilai sekarang bersih / nilai kini bersih (Net Present Value = NPV).  Untuk data 

(1) induksi (kegiatan yang telah dilakukan) harus menggunakan rumus faktor kompon (Compounding 

factor=CF), (1+i)
t 
 dimana  i = Tingkat inflasi rata-rata pertahun  dari 10 tahun terakhir atau tingkat bunga 

bank per tahun, t (tanda positif) = jarak waktu antara membeli bahan, alat atau membangun ruang, membeli 

kendaraan  dengan waktu analisis data, (2) deduksi (kegiatan yang akan dilakukan) harus menggunakan 

rumus faktor diskonto (Discounting factor= DF), (1+i)
-t
, dimana t (tanda negatif).  Semua nilai nominal yang 

telah dikalikan dengan dua faktor itu namanya nilai riil. 

Untuk menghitung biaya tetap yaitu nilai riil penyusutan alat dan benda lain (NPA,B) dikalikan dengan 

rumus faktor kompon yaitu (Blank et al, 2004; Gray et al, 2004) : 

NPAB = HB / T  x  (1+ i)
t
  , di mana :  (1 + i)

t
 = faktor kompon.  Harga Beli (HB) nominal cangkul 

Rp200.000,- .   Umur pakai cangkul,  T = 5 tahun. NPA nominal = Rp200.000  / 5 = Rp40.000,-.  NPA riil = 

Rp40.000,- x ( 1,067)
3
 = Rp40.000,- x 1,214768 = Rp48.590,71. Selisih antara nilai riil dengan nilai nominal 

sebesar Rp 8.590,71.  Apabila penerimaan tahun ini riil misalnya Rp 1.000.000,- dikurangi biaya nominal 

Rp40.000,- maka pendapatan = Rp 960.000,- angka pendapatan  bias/menyimpang, yang akurat harus sama 

riil Rp1.000.000,- dikurang Rp48.590,71 = Rp951.409,29. 

Apabila alat dan bahan yang dihitung penyusutannya sekitar 10 jenis, maka beda angka dapat mencapai 

diasumsikan Rp86.000,-.  Jadi pendapatan riil kesalahan hitung kelebihan  Rp86.000,-. Seandainya biaya 
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total nominal Rp400.000,- dan riil Rp486.000,-, maka pendapatan riil sebesar Rp1.000.000,- - Rp486.000,- = 

Rp514.000,-.  Sedangkan Rp1.000.000,- - Rp400.000,- = Rp600.000,- ini bukan angka nominal  ataupun riil 

(tidak jelas). 

Alat cangkul dibeli 3 tahun yang lalu, analisisnya tahun sekarang, maka  t = 3, Inflasi,  i = 6,7 % 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi atau Kabupaten / Kota di mana tempat wilayah penelitian. 

Untuk analisis tahun depan, maka t = 4 dan inflasi berubah juga, misalnya i = 6,4 %, jadi dimasukkan 

rumus faktor kompon = (1+0,064)
4
.  NPA riil = Rp40.000,- x (1,064)

4
= Rp40.000,- x 1,281641 = 

Rp51.265,65.  Berarti empat tahun berjalan nilainya bertambah Rp11.265,65. 

Apabila dilakukan penelitian dengan 100 petani contoh, maka nilai penyusutan satu jenis alat terlebih 

dahulu satu tabel.  Pada kolom tabel diurutkan (1) no urut petani, (2) jumlah alat, (3) tahun membeli, (4) 

harga beli (HB) setiap satu alat (a),(b),(5) umur pakai (T), (6) NPA nominal = HB dibagi T , (7) faktor 

kompon, (8) NPA riil = NPA x faktor kompon. Semua barang, kendaraan dan bangunan harus dihitung nilai 

riil penyusutan, hanya saja dibuat juga porsi untuk masing-masing kegiatan berapa persen.  Jadi buat kolom 

lagi yaitu (9) porsi dan (10) nilai rii berdasarkan porsi.  Misalnya Nilai riil motor untuk padi = nilai riil x 40 

persen.  Porsi 60 persen digunakan untuk anak sekolah, kondangan, bujruh tani, rekreasi dan lain-lain 

masing-masing ada porsinya.  Demikian juga ruangan di rumah yang digunakan untuk menyimpan padi 

(gabah) dan beras. 

Perhitungan Time Value of Money berarti mengikuti perjalanan sebagian besar kenaikan harga-harga 

barang, sehingga nilai pendapatan hasil perhitungan nilainya akurat, apabila tidak menggunakan TVM maka 

nilai pendapatan akan lebih besar karena nilai biaya masih nominal (terjadi bias atau penyimpangan).  Nilai 

nominal pendapatan yang lebih besar bukan berarti dapat dibandingkan dengan nilai Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) riil (Depnakertrans, 2005), seandainya nilai ini sama besarnya tidak bisa disimpulkan KHL 

keluarga sudah terpenuhi.   Nilai riil pendapatan berarti lebih kecil dari KHL riil, berarti KHL riil belum 

terpenuhi dengan pendapatan riil.  Demikian apabila tetap digunakan nilai nominal perhitungan ini menjadi 

tidak akurat dan rekomendasinya tidak mengenai sasaran. 

Selanjutnya KHL harus dihitung sesuai dengan jenis kebutuhan keluarga  dan satuan kebutuhan, 

sehingga satu persatu jenis dipenuhi.  Apabila satu jenis kebutuhan melebihi satuan yang ditetapkan, berarti 

kebutuhan jenis ini sudah mengarah pada kesejahteraan atau hedonistik.  Semakin banyak jenis kebutuhan 

yang melebihi satuan, maka semakin sejahteralah keluarga tersebut.  Sebagai contoh jenis  kebutuhan celana 

panjang diperlukan 6/12 per tahun berarti 6 potong per tahun atau satu potong per dua bulan dengan kualitas 

sedang.  Apabila satu potong dua bulan kualitas di atas sedang berarti sudah melebihi satuan dan berada pada 

sejahtera Depnakertrans, 2005 (Lampiran 2). 

Penganekaragaman usahatani sebaiknya dilakukan di semua lahan yang dimiliki petani yaitu lahan 

sawah pasang surut yang dapat digenangi air pasang, lahan yang tidak dapat digenangi  dan lahan 

pekarangan.  Upaya ini agar pendapatan riil petani dapat melebihi KHL yang berarti sejahtera dan lebih 

sejahtera.  Tanaman dan ikan yang dibahas di bawah ini  dicontohkan untuk satu keluarga petani dan 

dilakukan beberapa keluarga petani (Todaro, 2001; Sufri, 2003a; Sufri, 2003b; Krisnamurthi, 2004). 

 

4. PENDAPATAN RIIL DAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK KELUARGA PETANI 

             Usahatani padi dihitung dari satu hektar yang dapat ditanami musim hujan dan dibiarkan panen 

kedua (ratun) dijelaskan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Pendapatan riil usahatani padi di Kecamatan Tanjung Lago, 2010 

No. Komponen Riil (Rp) 

1. Penerimaan riil 

a.  Panen pertama 

b.  Panen kedua (ratun) 

     14.283.100,- 

10.810.000,- 

   3.473.100,- 

2. Biaya riil produksi  variabel 

Penyusutan alat, motor dan ruang  (b.tetap) 

   3.462.710,- 

      820.280,- 

3. Pendapatan riil 10.000.110,- 
Keterangan:  Motor dan ruangan tempat menyimpan padi setelah dihitung penyusutannya riil, juga dihitung porsinya 

berapa persen digunakan untuk padi.  Biaya riil motor termasuk bahan bakar, oli dan servis/suku cadang. 

Riil berarti sudah dikali (1+i)
t
.  

 

Produksi padi per hektar pada panen pertama  4,5 ton GKP = 2.300 kg beras x Rp4.700 = 

Rp10.810.000,- dan panen kedua (ratun) 1,5 ton GKP = 681 kg beras x Rp5.100 = Rp3.473.100,- 

=Rp14.283.100,-.  Harga beras Rp4.700,- dan Rp5.100,- adalah rata-rata tertimbang dalam setahun. 
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Lahan untuk tanam jagung adalah lahan satu hektar yang tidak ditanami padi karena tidak digenangi air 

dan yang satu hektar lagi jagung ditanam setelah padi panen ratun. Analisis pendapatannya dijelaskan pada 

Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Analisis Pendapatan Usahatani Jagung Jenis Kuda Dua Seluas Dua Hektar Desa Banyu Urip 

Kecamatan Tanjung LagoKabupaten Banyuasin (Musim Tanam Juni-September 2011 dan 20 Juli -

Awal Oktober 2011) 

No.  Jenis Input  

dan Produksi 

Jumlah (Satuan) Harga 

(Rp/Satuan) 

Biaya 

(Rp) 

I.1. Benih 30 Kg 45.000,- 1.350.000,- 

2. Pupuk :    

 a. Urea 500 Kg 1.600,- 800.000,- 

 b. NPK ponka 200 Kg 2.300,- 460.000,- 

 c. SP36 200 Kg 2.000,- 460.000,- 

 d. POC/zat perangsang tbh  

6 Lt 

 

35.000,- 

210.000,- 

3. Kapur Dolomit 1.000 Kg 1.000,- 1.000.000,- 

4. Racun :    

 a. Herbisida Tebas 8 Lt 35.000,- 280.000,- 

 b. Herbisida Siang 4 Lt 45.000,- 180.000,- 

 c. Insektisida 2 Lt 70.000,- 140.000,- 

5. Tenaga Kerja :    

 a.  Olah Tanah   1.000.000,- 

 b.  Penyeprotan 8 HOK 50.000,- 400.000,- 

 c.  Perbaikan Saluran 14 HOK 50.000,- 700.000,- 

 d.  Penanaman 30 HOK 50.000,- 1.500.000,- 

 e.  Pemupukan 1+2 14 HOK 50.000,- 700.000,- 

 f.  Penyiangan 16 HOK 50.000,- 800.000,- 

 g.  Pemanenan 40 HOK 50.000,- 2.000.000,- 

 h.  Perontokan 12.000 Kg 150,- 1.800.000,- 

6. Biaya riil Penyusutan AB   1.570.000,- 

7. Jumlah Biaya riil   1.510.000,- 

II. Produksi Jagung Pipilan 

Kering   Dua Hektar 

 

12.000 Kg 

 

2.570,- 

Penerimaan (Rp) 

30.840.000,- 
Keterangan: Biaya penyusutan B adalah barang termasuk motor dan ruangan tempat menyimpan jagung setelah 

dihitung penyusutannya riil, juga dihitung porsinya berapa persen digunakan untuk jagung.  Biaya riil 

motor termasuk bahan bakar, oli dan servis/suku cadang.  Riil berarti sudah dikali (1+i)
t
. 

 

Dari Dua hektar lahan Pendapatan riil = Penerimaan riil- Jumlah Biaya riil  =  Rp 30.840.000,-               

- Rp 15.240.000,-  =   Rp  15.600.000,- 

Selanjutnya luas garapan tanaman cabai 0,202 hektar = 44,5 m x 45 m, tiga x tanam jadi luas panen 

0,606 ha pendapatan riil cabai  Rp11.239.420,- dijelaskan pada Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.  Pendapatan usahatani cabai per tahun, 2010 

1. Komponen Rp 

2. Biaya Tetap Riil  

 1.Penyusutan Alat 398.518,- 
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 2. Penyusutan kendaraan dan ruang 968.985,- 

3. Biaya Variabel riil  

 1. Pupuk                        1.098.195,- 

 2. Pestisida 172.935,- 

 3. Benih 730.475,- 

 4. Tanaga Kerja                        1.950.090,- 

4. Jumlah biaya  riil                        7.424.850,- 

5. Penerimaan riil                      18.642.650,- 

6. Pendapatan  riil                      11.239.420,- 

 

Budidaya ikan patin dalam kolam menggunakan terpal dapat dilakukan di pekarangan rumah ukuran 24 

m
3
. Pendapatan riil usaha ikan patin dijelaskan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Biaya Produksi dan Pendapatan Ikan Patin, 2010/2011 

  No.    Komponen                     Jumlah         Harga satuan(Rp)                  Nilai  (Rp/Th) 

     1.  Bibit                             5.000  ekor            7.500,-                                  3.750.000,- 

     2.  Pakan                             520  kg               3.000,-                                    1.560.000,- 

     3.  Penyusutan alat dan bahan 6 bulan                                                          1.436.360,-       

         Jumlah  biaya riil                                                                                      6.746.360,- 

Jumlah penerimaan riil: 4.520 ekor x 0,34 kg x 12.700,-                               19.517.360,- 

Jumlah pendapatan riil (penerimaan riil– biaya rii)                                         12.771.000,- 
Keterangan: Umur satu musim 6 bulan  dalam setahun. 

                      

Dari empat jenis usahatani yang memanfaatkan lahan sawah pasang surut (sub optimal) tipe luapan C 

dua hektar dan lahan pekarangan yang kosong 0,2 hektar diperoleh pendapatan riil keluarga petani dalam 

setahun sejumlah Rp 49.060.000,- yang dapat memenuhi kebutuhan hidup petani selama setahun (Lampiran 

2) sebesar Rp40.080.000,-  Jadi rata-rata pendapatan per bulan petani ini dapat memenuhi standar Kebutuhan 

Hidup Layak keluarganya dengan kontribusi 100,07 persen atau rasio 1;0007, sesuai komponen kebutuhan 

hidup layak.    

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

 Hasil analisis dari usaha tanaman padi per hektar-pendapatan Rp10,11 jt,  jagung per hektar- pendapatan 

Rp15,60 juta dalam jangka waktu tiga setengah bulan di lahan sawah yang secara ekonomi efisien.   

Sayur cabai merah luas panen 0,6 hektar (tiga kali tanam per tahun) pendapatan Rp11,23 juta dan, ikan 

patin pakai terpal di kolam ukuran volume 24 m
3
 - pendapatan per tahun Rp 12,77 juta dalam jangka 

waktu 6 bulan di lahan pekarangan yang secara ekonomis efisien. Total pendapatan riil per tahun sebesar 

Rp49,60 juta. 

 Kebutuhan Hidup Layak keluarga petani (4 jiwa) hanya dibutuhkan sebesar Rp 4,007 juta per bulan atau 

Rp 48,08 juta per tahun.. Jadi rata-rata pendapatan per bulan petani ini dapat memenuhi standar 

Kebutuhan Hidup Layak keluarganya dengan kontribusi 100,07 persen atau rasio 1;0007, sesuai 

komponen kebutuhan hidup layak.   

 

5.2.  Saran 

 Pengurus Gabungan Kelompok Tani dapat mengatur kelompok tani dengan menjalankan lima fungsi 

manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan agar setiap 

desa 25 persen kelompok tani mengusahakan komoditi yang sama, untuk mengantisipasi agar produksi 

tidak melimpah dari satu desa sehingga harga komoditi tidak murah.  Sasaran ini untuk memenuhi 

kebutuhan hidup layak keluarga petani. 

 Analisis biaya dan pendapatan usahatani serta biaya hidup petani agar akurat dan pihak manapun 

termasuk petani yang melakukannya harus menggunakan harga rata-rata tertimbang dan Time Value of 

Money.  Demikian juga ukuran luas lahan harus dikonversi menjadi hektar,  misalnya dari ukuran bau, 

bidang, lining dikonversi (dijadikan) hektar sehingga perlu keseksamaan dalam wawancara dan ada 

taktik wawancara. 
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7. LAMPIRAN 
Lampiran 1.  Luas dan Produksi Usahatani di Kabupaten Banyuasin 2010 

Komoditas Luas Lahan (ha) Produksi  (Ton)  

Padi Sawah PS dan Lebak 186.461      760.216,7  GKP 

Padi Ladang 2797         7.099,6  GKP 

Jagung 6314    23.622,8  PK 

Ubi Kayu 1903 21110,3 

Ubi Jalar 522 4003,0 

Kacang kedele 273 304,9 

Kacang Hijau 66 74,1 

Kacang Tanah 194 354,8 

Mangga 101,3 544,9 

Jeruk 658,5 3362,2 

Pepaya 25,5 336,0 

Sawo 103,1 359,1 

Durian 28,9 535,7 

Duku 12,5 89,9 

Nangka /cempedak 201,3 1045,8 

Jambu Biji 73,7 487,4 

Kacang panjang 538 2696,4 

Cabai 1187             5504,1  Segar 

Tomat 191 2270,6 

Terong 266 2972,6 

Ketimun 439 3599,6 

Kangkung 284 569,2 

Bayam 255 418,7 

Buncis 109 361,0 

Karet 88875 91988 

Kelapa Sawit 12484 31392 

Kelapa ( Kopra ) 45932 39567 

Kopi 4475 808,00 
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Keterangan :  GKP= gabah kering panen, PK = pipilan kering 

Sumber:  Kabupaten Banyuasin Dalam Angka, 2010 
 
Lampiran  2.   Komponen kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang 3.000 k kalori per hari 

No Komponen Kualitas (Kua) 

Kriteria 

Jumlah 

Kebutu-

han 

Satuan Harga 

Satuan 

(Rp) 

Nilai Sebulan 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1 Makanan dan Minuman      

 1. Beras Sedang  10.00 Kg 7.000 70.000 

 2. Sumber Protein       

 a. Daging Sedang 0.75 Kg 24.000 18.000 

 b. Ikan Segar Baik 1.20 Kg 16.000 19.200 

 c. Telur Ayam Telur ayam ras 1.00 Kg 14.000 14.000 

 3. Kacang – kacangan  

      (Tahu dan Tempe) 

Baik 4.50 Kg 2.000 9.000 

 4. Susu Bubuk Sedang 0.90 Kg 6.300 5.670 

 5. Gula Pasir Sedang 3.00 Kg 10.000 30.000 

 6. Minyak Goreng Curah 2.00 Kg 9.000 18.000 

 7. Sayuran Baik 7.20 Kg 5.000 36.000 

 8. Buah – buahan Baik 7.50 Kg 3.000 22.500 

 9. Karbohidrat  Sedang 3.00 Kg 5.000 15.000 

 10. Teh Celup 1.00 Dus isi 25 7.000 7.000 

 11. Kopi Sachet 4.00 75 gram 5.000 20.000 

 12. Bumbu – bumbuan Nilai 1 s.d 10 4.00 % 5.000 20.000 

 Jumlah     304.370 

       

II Sandang      

 13. Celana panjang/rok Katun sedang 6/12 Potong  15.000 7.500 

 14. Kemeja lengan pendek/blus Setara katun 6/12 Potong 40.000 20.000 

 15. Kaos Oblong/BH Sedang 6/12 Potong 25.000 12.500 

 16. Celana Dalam Sedang 6/12 Potong 10.000 5.000 

 17. Sarung/kain panjang Sedang 1/12 Helai 40.000 3.333 

 18. Sepatu Kulit sintetis 2/12 Pasang 25.000 4.167 

 19. Sandal  jepit Karet 2/12 Pasang 7.000 1.167 

 20. Handuk mandi 100 cm x 60 cm 1/12 Potong 20.000 1.667 

 21. Perlengkapan ibadah Sajadah, dll 1/12 Paket 50.000 4.167 

 Jumlah     59.501 

       

III Perumahan      

 22. Sewa kamar Sederhana 1.00 1 bulan 167.500 167.500 

 23. Dipan/tempat tidur No. 3 polos 1/48 Buah 50.000 1.042 

 24. Kasur dan bantel Busa 1/48 Buah 75.000 1.563 

 25. Seprei dan sarung bantal Katun 2/12 Set 90.000 15.000 

 26. Meja dan kursi 1 meja / 4 kursi 1/48 Set 35.000 729 

 27. Lemari pakaian Kayu sedang 1/48 Buah 300.000 625 

 28. Sapu Ijuk sedang 2/12 Buah 15.000 2.500 

 29. Peralatan makan      

 a. Piring makan Polos 3/12 Buah 35.000 8.750 

 b. Gelas minum Polos  3/12 Buah 12.000 3.000 

 c. Sendok dan garfu Sedang  3/12 Pasang 7.500 1.875 

 30. Ceret alumunium Ukuran 25 cm 1/24 Buah 40.000 1.667 

 31. Wajan alumunium Ukuran 32 cm 1/24 Buah 40.000 1.667 

 32. Panci alumunium Ukuran 32 cm 2/12 Buah 35.000 5.833 

 33. Sendok masak Alumunium 1/12 Buah 10.000 833 

 34. Kompor  minyak  tanah 16 sumbu 1/24 Buah 75.000 3.125 

 35. Minyak tanah Eceran  10.00 Liter 8.000 80.000 

 36. Ember plastik Isi 20 liter 2/12 Buah 10.000 1.666.67 

Kakao 494 16,80 
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 37. Listrik 450 watt 1.00 Bulan 64.000 64.000 

 38. Bola lampu pijar/neon 25 watt/15 watt 6/12 atau 

3/12 

Buah 11.000 5.500 

 39. Air bersih Standar PAM 2.00 Meter kubik 0 0 

 40. Sabun cuci Cream /detergen 1.50 Kg 20.000 30.000 

 Jumlah     396.875,67 

       

IV Pendidikan      

 41. Bacaan / radio Tabloid/4 band 4  Eks / Buah 8.000 32.000 

 Jumlah     32.000 

       

V Kesehatan      

 42. Sarana kesehatan      

 a. Pasta gigi 80 gram 1.00 Tube 5.000 5.000 

 b. Sabun mandi 80 gram 2.00 Buah 2.200 4.400 

 c. Sikat gigi Produk lokal 3/12 Buah 8.000 2.000 

 d. Sampo Produk lokal 1.00 Btl 100ml 8.000 8.000 

 e. Pembalut atau Isi 10 1.00 Dus 7.000 7.000 

                Alat cukur      

 43. Obat anti nyamuk Bakar 3.00 Dus 4.000 12.000 

 44. Potong rambut Tukang 

cukur/salon 

6/12 Kali 5.000 2.500 

       

 Jumlah     40.900 

       

VI Transportasi      

 45. Transport kerja dan 

lainnya 

Angkutan umum 30.00 Kali 5.000 150.000 

       

 Jumlah     150.000 

       

VII Rekreasi dan Tabungan       

 46. Rekreasi Daerah sekitar 2/12 Kali 10.000 1.666.67 

 47. Tabungan      

 (2% dari nilai 1 s.d 45)     16.356,26 

       

 Jumlah     18.022,93 

 Jumlah per jiwa per bulan 

(I+II+ III + V+V+VI+VII) 

Jumlah 4  jiwa per tahun 

 1.001.669,66 

 

48.080.143,68 
Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005 (Kualitas Kriteria, Jumlah Kebutuhan dan Satuan).  Sedangkan Harga 

Satuan  dan Nilai Sebulan adalah keadaan di Desa Sumatera Selatan, 2010 
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Abstrak. Tujuan penelitian adalah: mendiskripsikan hasil uji statistic model ekonometrik dinamik 

determinan stok akhir beras di Badan Urusan Logistic (Bulog) Divisi Regional Sumatera Selatan yang 

dibangun.  Metoda penelitian: menggunakan analisis statistic regresi berganda terhadap data sekunder 

rentang waktu 48 bulan dari Januari 2008 hingga Desember 2011, dimana determinan stok akhir beras di 

Bulog (STt) sebagai variable endogen, dan determinan-determinan stok awal (STt-1), total pengadan (TAt), 

realisasi penyaluran beras untuk orang miskin atau raskin (RKt), realisasi penyaluran beras untuk kebutuhan 

social non raskin (DLt),dan harga beras ditingkat pedagang grosir (HBGt), serta factor tak terduga lainnya 

(U)ditetapkan sebagai variable eksogen.  Dalam bentuk persamaan: STt = e0 + e1 STt-1 + e2 TAt +e3 RKt + 

e4 DLt + e5 HBGt + U.  Pendugaan model menggunakan program aplikasi komputer SAS (statistical 

analysis system) dengan metode pendugaan model: metode 3SLS (three-stage least squares).  Hipotesis 

penelitian: e1, e2, > 0; dan e3, e4, e5 < 0.  Hasil penelitian menunjukkan:Nilai R² = 0,9669 pada persamaan 

penduga respon stok akhir beras di Bulog Divre Sumatera Selatan menunjukkan kemampuan berbagai 

determinan (peubah-peubah penjelasnya) menerangkan perilaku respon stok akhir beras tersebut sangat baik; 

96,69 persen variasi variabel terikat (endogen) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (eksogen) nya;  

F hitung = 239,393 cukup besar, dan t hitung semua variabel eksogen lebih besar dari t tabel dengan tingkat 

kepercayaan 90%, menunjukkan:baik secara simultan maupun secara parsial berbagai determinan yang 

digunakan berpengaruh sangat nyata terhadap stok akhir beras di Bulog (STt).  Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa semua factor penduga pada persamaan perilaku stok akhir beras di Bulog 

Divre Sumatera Selatan yang digunakan mempunyai keragaan sesuai dengan yang diharapkan dalam 

penelitian ini.Determinan stok awal (STt-1), total pengadaan (TAt), berpengaruh positif; dan determinan-

determinan realisasi  penyaluran beras untuk orang miskin atau beras raskin (RKt), realisasi penyaluran beras 

untuk kebutuhan sosial non raskin (DLt), dan harga beras ditingkat pedagang grosir (HBGt), berpengaruh 

negatif; sesuai hipotesis. 

 

Kata Kunci: determinan, stok akhir beras, regresi 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang dan Masalah 

Beras merupakan komoditi strategis bangsa Indonesia ditinjau dari berbagai aspek: sosial, ekonomi 

maupun politis(Parhusip, 1976). Dari aspek sosial beras adalah barang konsumsi utama bangsa Indonesia.  

Sebagian terbesar masyarakat Indonesia dengan tingkat partisifasi 95 persen mengkonsumsi beras.  

Konsumsi beras penduduk Indonesia per kapita per tahun rata-rata sebesar 132 kilogram, adalah terbesar di 

Asia (Sarwono dalam Suryo, 2010).   

Persoalan lain terkait konsumsi, yaitu: bahwa beras merupakan barang konsumsi yang bersifat inelastis.  

Penelitian Taufiq (2001):perkembangan konsumsi beras secara total di Sumatera Selatan menunjukkan trend 

peningkatan yang relatif tetap, dengan rata-rata peningkatan selama kurun waktu 1969-1999 sebesar 3,25 

persen per tahun.  Trend peningkatan konsumsi beras yang relatif tetap itu bisa jadi disebabkan pertambahan 

penduduk yang relatif tetap pula.  Oleh karena itu upaya mengatasi kebutuhan akan beras menjadi tidak 

mudah terkait secara simultan dengan berbagai aspek. 

Dari aspek ekonomi banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor 

perberasan, baik sebagai petani produsen, terlibat pada industri pengolahan, maupun sebagai penyalur dalam 

perdagangan dan distribusi beras. Selain itumenurut Parhusip (1976), harga beras menjadi tolok ukur bagi 

perkembangan berbagai harga,bukan hanya terhadap harga pangan selain beras, tetapi juga terhadap harga 

barang lain non pangan.  Kenyataan itu bila buruk akan berdampak pada inflasi sehingga menghambat 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

Dari aspek politis ketersediaan beras dalam jumlah, waktu dan harga yang terjangkau daya beli 

masyarakat harus senantiasa terjaga dengan baik. Kelangkaan beras dapat menyebabkan instabilitas 
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keamanan nasional.  Oleh karena itu pemerintah sangat berkepentingan menjaga stabilitas ketersediaan 

beras. 

Upaya menjaga keamana beras dilakukan melalui beberapa cara, selain melalui kegiatan produksi, juga 

dengan pengelolaan cadangan atau stok.  Badan Urusan Logistic (Bulog) merupakan lembaga yang dibentuk 

mengurusi stokberas tersebut.Pengelolaan ketersediaan atau stok beras di Bulog dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor, baik terkait pengadaan, juga menyangkut realisasi penyaluran terhadap berbagai peruntukannya.Pada 

hakekatnya stok merupakan selisih antara keduanya.Selain itu harga juga berpengaruh.Dalam kontek daerah, 

bila sejumlah factor tadi dijadikan sebagai determinan lalu disusun sebagai suatu model, pertanyaannya 

adalah: bagaimana pengaruh berbagai determinan itu terhadap stok akhir beras di Bulog, khususnya Bulog 

Divisi Regional Sumatera Selatan. 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Sesuai permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah: melakukan diskripsi terhadap hasil uji 

statistic model ekonometrik dinamik determinan stok akhir beras di Badan Urusan Logistic (Bulog) Divisi 

Regional Sumatera Selatan yang telah dibangun. 

 

2. METODE 

Penelitian: menggunakan analisis statistic regresi berganda terhadap data sekunder rentang waktu 48 

bulan dari Januari 2008 hingga Desember 2011, dimana determinan stok akhir beras di Bulog (STt) sebagai 

variable endogen, dan determinan-determinan stok awal (STt-1), total pengadan (TAt), realisasi penyaluran 

beras untuk orang miskin atau raskin (RKt), realisasi penyaluran beras untuk kebutuhan social non raskin 

(DLt),dan harga beras ditingkat pedagang grosir (HBGt), serta factor tak terduga lainnya (U) ditetapkan 

sebagai variable eksogen.  Sehingga dengan demikian model stok akhir beras di Bulog Divre Sumatera 

Selatan, dalam bentuk suatu fungsi dapat dirumuskan sebagai: 

 

  STt = f (STt-1, TAt, RKt, DLt, HBGt, U)   

 

  Secara operasional fungsi diatas dapat dirumuskan kembali menjadi: 

 

  STt = e0 + e1 STt-1 + e2 Tat + e3 RKt + e4 DLt + e5 HBGt +U 

Dimana:  

  ST = stok beras di bulog (ton) 

TA = total pengadaan beras di bulog (ton) 

RK = realisasi penyaluran beras raskin (ton) 

DL = realisasi penyaluran beras keperluan sosial non raskin (ton) 

HBG = harga beras ditingkat pedagang grosir (Rp/kg) 

U = faktor-faktor tak terduga/galatDalam bentuk persamaan:  

Pengembangan model ekonometrik stok akhir beras di Bulog diatas, dibangun sangat menyesuaikan 

dengan data yang tersedia.  HBGdigunakan misalnya: sebagai ganti terhadap harga patokan pemerintah 

(HPP) yang hanya ditetapkan setahun sekali melalui keputusam Presiden, sehingga tidak sesuai dengan 

analisis berdasarkan rentang waktu bulanan.  Dalam pembelian bulanan dari produksi beras petani Bulog 

melakukan penyesuaian harga.  Sehingga dalam hal ini HBG dianggap paling mendekati HPP dan harga 

pasar.  

Pendugaan model menggunakan program aplikasi komputer SAS (statistical analysis system) dengan 

metode pendugaan model: metode 3SLS (three-stage least squares).  Tanda dan besaran parameter dugaan 

yang diharapkan (hipotesis) dalam persamaan stok beras di Badan Urusan Logistik diatas adalah: e1, e2, > 0; 

dan e3, e4, e5 < 0. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dugaan respon determinan stok akhir beras di Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Bulog 

Divre) Sumatera Selatan sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1.  Nilai R² = 0,9669 pada persamaan penduga 

respon stok akhir beras di Bulog Divre Sumatera Selatan menunjukkan kemampuan berbagai determinan 

(peubah-peubah penjelasnya) menerangkan perilaku respon stok akhir beras tersebut sangat baik;96,7 persen 

variasi variabel terikat (endogen) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (eksogen) nya.  Tanda serta 

besaran setiap parameter dugaannya cukup rasional.Nilai F-hitung juga cukup tinggi.  Nilai t hitung setiap 

parameter dugaan lebih besar dari t table dengan tingkat kepercayaan 90% lebih; menunjukkan: baik secara 
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simultan maupun secara parsial berbagai determinan yang digunakan berpengaruh sangat nyata terhadap stok 

akhir beras di Bulog (STt).  Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa semua factor penduga 

pada persamaan perilaku stok akhir beras di Bulog Divre Sumatera Selatan yang digunakan mempunyai 

keragaan sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini. 

 

Table 1.Hasil pendugaan determinan stok akhir beras diBulog Sumatera Selatan. 

 

No. Peubah*) Parameter 

Dugaan 

t-hitung Taraf 

Nyata 

Elastisitas 

Jangka 

Pendek 

Jangka 

Panjang 

 STt = Stok Akhir Beras di Bulog 

1. INTERCEP -493,671 -0,118 0,907   

2. STt-1. 0,991 27,638 0,0001 0,99889  

3. Tat 1,061 16,626 0,0001 0,28356 254,8078 

4. RKt -0,687 -4,880 0,0001 -0,13409 -120,4985 

5. DLt -3,008 -3,477 0,001 -0,02574 -23,1334 

6. HBGt -0,715 -1,446 0,156 -0,10995 -98,8010 

15.                     R² = 0,9669; F-hitung = 239,393; DW = 1,631 

Keterangan:  

TA = pengadaan beras total HBG = harga beras di tk.pdg grosir 

RK = penyaluran beras raskin ST = stok beras di Bulog  

RL = penyaluran beras selain raskin 

  

Pengadaan beras total (TA) yang dilakukan oleh Bulog Divre Sumatera selatan berasal dari berbagai 

sumber.  Terbanyak adalah berasal dari pengadaan atau pembelian beras daerah (AD)), yaitu beras yang 

dibeli dari hasil produksi beras local di Sumatera Selatan;  sebagian kecil dan jarang terjadi adalah beras 

yang berasal dari limpasan beras move nasional (MN) dan dari limpasan beras impor (IM) dari pusat.  

Terkait limpasan beras move nasional terjadi ketika produksi beras nasonal dari daerah lain berlebih; 

sementara beras impor merupakan kebijakan nasional yang dilakukan pemerintah pusat ketika kondisi 

ketersediaan beras nasional meragukan.  Tetapi kedua-duanya baik limpasan beras move nasional maupun 

limpahan beras impor kepada Bulog Divre Sumatera Selatan jarang terjadi.  Selama kurun waktu tahun 2008 

hingga tahun 2011; move nasional terjadi hanya pada selama semester satu tahun 2010 dan limpahan beras 

impor terjadi pada semester kedua juga pada tahun 2010.  Tetapi selama waktu itu secara bersaman Bulog 

Sumatera Selatan juga melakukan pengadaan atau pembelian beras yang berasal dari produksi beras daerah 

atau lokal.  Namun demikian untuk menghindari bias pada analisis ini, maka determinan pengadaan beras 

oleh Bulog Divre Sumatera Selatan adalah determinan pengadaan beras total (TA), yaitu penjumlahan dari 

pengadaan beras yang berasal dari produksi beras daerah atau local (AD) ditambah dengan limpasan beras 

move nasional (MN) dan ditambah dengan limpasan beras impor (IM).   

Pengaruhpengadaan beras total (TA) yang dilakukan oleh Bulog Divre Sumatera Selatan adalah 

berpengaruh nyata positif terhadap stok akhir berasnya.  Besaran nilai parameter dugaan sama dengan satu 

menunjukkan bahwa pengadaan beras total berbanding sama dan searah terhadap stok beras akhir di Bulog.  

Elastisitas pengadaan beras total terhadap stok beras akhir di Bulog Divre Sumatera Selatan bersifat inelastic 

untuk jangka pendek, tetapi elastis dalam jangka panjang.  Nilai elastisitas jangka pendeknya, yaitu 0,28356 

dan jangka panjang, yaitu 254,8078.  Ini berarti bahwa kondisi yang berbanding sama dalam keadaan yang 

positif dalam jangka pendek itu, dalam jangka panjangnya semakin menguat.  Ini menunjukkan bahwa 

pengadaan beras total berpengaruh signifikan terhadap stok akhir beras di Bulog.  Sekaligus juga 

menandakan bahwa pengelolaan stok akhir beras di Bulog Divre Sumatera Selatan berdasarkan pengadaan 

beras totalnya selama ini dilakukan dengan baik. 

 Realisasi penyaluran beras untuk masyarakat miskin atau beras raskin yang dilakukan oleh Bulog Divre 

Sumatera Selatan berpengaruh nyata (negative) terhadap stok akhir beras di Bulog.Nilai parameter dugaan 

kurang dari satu -0,687.Elastisitas jangka pendeknya bersifat inelastic, tetapi sangat elastis dalam jangka 

panjang.  Elastisitas jangka pendek pengaruh realisasi penyaluran beras raskin terhadap stok akhir beras di 

Bulog Sumatera Selatan, yaitu -0,13409 dan jangka panjangnya, -120,4985.  Keadaan ini dapat 

diinterpretasikan bahwa realissi penyaluran beras untuk orang miskin atau beras raskin dalam jangka pendek 

relative tidak terlalu berpengaruh terhadap stok akhir beras di Bulog.Tetapi dalam jangka panjang bila tren 

perkembangan keduanya (antara realisasi penyaluran beras raskin versus stok akhir) dibiarkan tetap, maka 
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dapat berakibat buruk bagi ketersediaan atau stok akhir beras di Bulog.Dalam jangka panjang bila 

pertumbuhan kebutuhan realisasi penyaluran beras raskin lebih cepat, maka dapat menyebabkan Perum 

Bulog kewalahan mempertahankan keamanan stok akhir berasnya. 

 Realisasi penyaluran beras untuk kebutuhan social selain raskin (beras non raskin), yakni untuk 

kebutuhan narapidana, transmigran, bencana dan lainnya; berpengaruh nyata negative terhadap stok akhir 

beras di Bulog Sumatera Selatan.Besaran nilai parameter dugaan pengaruh determinan realisasi penyaluran 

beras untuk kebutuhan social non raskin terhadap stok akhir beras di Bulog cukup besar, yaitu -3,008; 

menunjukkan pengaruhnya yang cukup signifikan.Tingkat elastisitas realisasi penyaluran beras untuk 

kebutuhan sosial non raskin oleh Bulog Sumatera Selatan dalam jangka pendek bersifat inelastic, tetapi 

dalam jangka panjang bersifat elastis.  Elastisitas jangka pendeknya yaitu -0,02574 dan elastisitas jangka 

panjang sebesar -23,1334.  Keadaan ini dapat diinterpretasikan bahwa meskipun pengaruh realisasi 

penyaluran beras untuk kebutuhan social non raskin terhadap stok akhir beras di Bulog Sumatera Selatan 

cukup aman dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang tidak.Karena itu bila tren perkembangan 

kebutuhan beras untuk keperluan social non raskin ini tetap, maka dalam jangka panjang pengaruhnya 

terhadap stok akhir beras di Bulog Sumatera Selatan adalah buruk. 

 Harga beras di tingkat pedagang grosir (HBG) dipergunakan sebagai salah satu determinan yang 

mempengaruhi stok beras di Bulog adalah sebagai pengganti terhadap harga patokan pemerintah (HPP).  

Data harga patokan pemerintah (HPP) tidak dapat digunakan karena HPP ditetapkan berdasarkan surat 

Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan sekali dalam satu tahun.  Oleh karena itu data HPP tidak 

sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian ini yang menggunakan time series data bulanan.  Lalu data harga 

beras ditingkat pedagang grosir dipilih sebagai pengganti karena dipandang harga ini merupakan harga yang 

paling mendekati perilaku harga HPP. 

Pengaruh harga beras ditingkat pedagang grosir terhadap stok akhir beras yang ada di Bulog Divre 

Sumatera Selatan adalah berpengaruh nyata negative, dengan besaran nilai parameter dugaan -0,715 kurang 

dari satu.  Elastisitas jangka pendek pengaruh determinan harga beras ditingkat pedagang grosir terhadap 

stok akhir beras di Bulog bersifat inelastic, yaitu -0,10995, tetapi elastisitas jangka panjang sangat elastis, 

yaitu -98,8010.  Dapat diinterpretasikan bahwa dalam jangka pendek pengaruh terbalik kenaikan atau 

penurunan harga terhadap stok akhir beras di Bulog Sumatera Selatan ini relative tidak terlalu berpengaruh.  

Tetapi dalam jangka panjang jika  harga pasar dibiarkan tanpa kendali, maka pengaruhnya akan menjadi 

signifikan terhadap kemampuan stok akhir beras di Bulog.  Oleh karena itu kebijakan HPP yang adil; 

berpihak bagi semua pihak: baik bagi kepentingan produsen (petani) dalam rangka mendorong industry 

beras, bagi pedagang agar memperoleh margin yang pantas dan konsumen terlindungi dengan harga 

terjangkau, juga bagi Bulog dalam rangka kemampuan untuk melindungi kebutuhan beras masyarakat, masih 

sangat diperlukan.  

Nilai parameter dugaan determinan atau peubah bedakala t-1 (stok awal) pada persamaan stok akhir (t) 

beras di Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Selatan mendekati satu dan berbeda nyata dari nol, dengan 

tingkat elastisitas hampir satu.  Artinya nilai koefisien  penyesuaiannya cenderung mendekati nol.  Hal itu 

menunjukkan terdapat tenggang waktu yang lambat penyesuaian stok akhir (t) beras di Bulog dalam 

merespon berbagai perubahan determinan eksogennya yang terjadi.Pegaruh stok awal (t-1) beras di Bulog 

terhadap stok akhir (t) cukup besar dengan tingkat kepercayaan yang sangat meyakinkan.  Itu artinya  stok 

akhir (t) beras di Bulog Divre Sumatera Selatan terbanyak adalah berasal dari stok awal (t-1).  Ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan ketersediaan beras di Bulog Divre Sumatera Selatan berdasarkan stok 

berada dalam keadaan aman 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinan stok akhir beras yang ada di Badan Urusan Logistik 

Divisi Regional Sumatera Selatan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

 Model penelitian yang dibangun dalam penelitian ini telah mampu dengan baik menjelaskan fenomena 

dan perilaku stok akhir beras di Bulog Sumatera Selatan.  Berbagai determin pada persamaan stok akhir 

beras tersebut dapat diinterpretasikan dengan baik. 

 Stok awal sebagai variabel bedakala (t-1) berpengaruh positif dengan tingkat keprcayan sangat nyata 

dimulai dari nol, dan tingkat elastisitas hampir satu terhadap stok akhir beras di Bulog.  Artinya nilai 

koefisien  penyesuaiannya cenderung mendekati nol; menunjukkan respon penyesuaian stok akhir (t) 

beras di Bulog terhadap berbagai perubahan determinan atau variable eksogen lainnya lambat.  Total 

pengadan juga berpengaruh nyata positif terhadap stok akhir beras di Bulog.  Keadaan ini 
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mengindikasikan bahwa: pengelolaan ketersediaan beras di Bulog Divre Sumatera Selatan atas dasar 

stok dalam keadan aman. 

 Realisasi penyaluran beras untuk orang miskin atau beras raskin, realisasi penyaluran beras untuk 

keperluan sosial non raskin berpengauruh nyata negatif dan bersifat elastis dalam jangka panjang, 

meskipun inelastis dalam jangka pendek.  Menunjukkan bahwa bila tren realisasi penyaluran vs stok 

bersifat tetap, dalam jangka panjang berdampak buruk terhadap ketersediaan beras di Bulog. 

 Harga beras ditingkat pedagang grosir berpengaruh nyata negatif terhadap stok akhir beras di Bulog.  

Mengindikasikan bahwa pengendalian harga pasar oleh pemerintah melalui kebijakan HPP (harga 

patokan pemerintah) terkait keamanan ketersediaan beras daerah di Bulog masih diperlukan. 

 

4.2.  Saran 

Saran dari penelitian ini adalah: perlu penelitian lanjutan terkait determinan pengadaan beras oleh 

Badan Urusan Logistik (Bulog), khususnya pengadaan yang berasal dari produksi beras daerah. 
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POTENSI ADOPSI SISTEM INTEGRASI SAPI DAN SAWIT DITINJAU DARI HARMONISASI 

PERSEPSI PLASMA DAN INTI DI LAHAN PASANG SURUT KABUPATEN BANYUASIN 
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Abstrak. Inovasi Sistem Integrasi Sapi dan Sawit atau lebih dikenal dengan inovasi SISKA merupakan salah 

satu bentuk inovasi di bidang pertanian dan peternakan yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara 

komponen tanaman dan ternak dalam suatu kegiatan usahatani atau dalam suatu wilayah. Keterkaitan 

tersebut merupakan suatu faktor pemicu dalam mendorong pertumbuhan pendapatan petani dan pertumbuhan 

ekonomi wilayah secara berkelanjutan.  Difusi inovasi SISKA saat ini mulai digalakkan di wilayah-wilayah 

sentra tanaman sawit sekaligus memiliki potensi dalam pengembangan sapi, seperti di Provinsi Sumatera 

Selatan.  Pengadopsian inovasi ini dilakukan di wilayah-wilayah sentra sawit di berbagai jenis lahan, 

termasuk wilayah yang mengembangkan sawit di lahan pasang surut Kabupaten Banyuasin. Mengingat 

SISKA diaplikasikan melalui intengrasi dua komoditi pangan yang berbeda, tentu saja memerlukan kajian 

potensi yang rinci sebelum diterapkan.  Satu diantara kajian tersebut adalah kajian yang dilakukan peneliti 

dengan tujuan menganalisis potensi pengadopsian SISKA melalui kemitraan plasma dan inti yang ditinjau 

dari harmonisasi persepsi antara plasma dan inti terhadap Sistem Integrasi Sapi dan Sawit.  Metode kajian 

yang digunakan untuk menguji kesamaan persepsi tersebut adalah dengan menggunakan metode skoring, dan 

guna menguji hipotesis terhadap perbedaan persepsi tersebut digunakan Uji Wilcoxon. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat keselarasan persepsi antara plasma dan inti pada sifat inovasi keuntungan 

relatif dan kompatibilitas, sedangkan pada sifat inovasi kompleksitas menunjukkan terdapat perbedaan 

persepsi antara inti dan plasma.  Hasil analisis ini memberikan rekomendasi bahwa jika transfer inovasi 

SISKA ini akan dilakukan kepada petani, disarankan untuk dilakukan secara bertahap melalui kelompok tani 

pilihan terlebih dahulu dengan pembinaan tenaga pendamping, dikarenakan masih terdapat perbedaan 

persepsi antara inti dan plasma terkait sifat kompleksitas pada inovasi SISKA yang akan diadopsi. 

                                                                                                                    

Kata Kunci: potensi, adopsi, SISKA, sifat inovasi 

  

1. PENDAHULUAN 

Provinsi Sumatera Selatan merupakan wilayah produsen tanaman sawit yang berada pada peringkat ke 

empat di Indonesia.  Pengembangan perkebunan sawit di Sumatera Selatan mayoritas dilakukan dengan pola 

pengembangan yang selaras dengan keinginan pemerintah yaitu pengusahaan dengan pola kemitraan antara 

inti dan plasma.  Pada hakekarnya, pengembangan dengan pola kemitraan inti dan plasma ini mengarah pada 

hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, dimana petani dibantu dari sisi permodalan sedangkan 

perusahaan mendapat pasokan bahan baku CPO dari produksi sawit yang diusahakan petani.   

  Hubungan kemitraan inti dan plasma ini pada perkembangannya diupayakan untuk menjadi pola 

hubungan yang mampu memperluas bidang usahanya, dengan tujuan akhir peningkatan pendapatan melalui 

pengembangan usaha.  Salah satu inovasi yang diberikan pemerintah guna merealisasikan peningkatan 

kualitas kemitraan yang terjalin, sekaligus peningkatan pendapatan daerah adalah memperkenalkan inovasi 

Sistem Integrasi Sawit dan Sapi.  Inovasi ini selain bertujuan untuk meningkatan pendapatan inti dan plasma, 

juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam peningkatan produksi TBS dan produksi ternak sapi.  

Inovasi Sistem Integrasi Sapi dan Sawit atau lebih dikenal dengan inovasi SISKA merupakan salah satu 

bentuk inovasi di bidang pertanian dan peternakan yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara 

komponen tanaman dan ternak dalam suatu kegiatan usahatani atau dalam suatu wilayah. Keterkaitan 

tersebut merupakan suatu faktor pemicu dalam mendorong pertumbuhan pendapatan petani dan pertumbuhan 

ekonomi wilayah secara berkelanjutan (Bangun, 2010).   

Difusi inovasi SISKA saat ini mulai digalakkan di wilayah-wilayah sentra tanaman sawit sekaligus 

memiliki potensi dalam pengembangan sapi, seperti di Provinsi Sumatera Selatan.  Pengadopsian inovasi ini 

di Sumatera Selatan dilakukan di wilayah-wilayah sentra sawit di berbagai jenis lahan, termasuk wilayah 

yang mengembangkan sawit di lahan pasang surut Kabupaten Banyuasin. Mengingat SISKA diaplikasikan 

melalui integrasi dua komoditi pangan yang berbeda serta pengadopsiannya diarahkan dengan pola 

kemitraan sebagai perluasan usaha kemitraan inti dan plasma yang selama ini telah terjalin, maka diperlukan 

kesamaan persepsi antara inti dan plasma terhadap inovasi yang akan diadopsi.  Harmonisasi persepsi antara 
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inti dan plasma cenderung membantu pelaksanaan kemitraan dalam mengembangkan suatu inovasi berjalan 

secara selaras.  Hal ini dikarenakan masing-masing pihak memiliki kesamaan pemahaman terhadap  kegiatan 

yang dilakukan, sehingga kecenderungan pengusahaan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  

Sebaliknya, perbedaan persepsi terhadap suatu inovasi yang diadopsi dengan pola kemitraan cenderung 

menjadi penyebab pengadopsian inovasi tidak berjalan harmonis antara inti dan plasma.  Bertolak dari 

pemahaman tersebut, maka kajian terhadap harmonisasi persepsi antara inti dan plasma patut dilakukan 

sebelum pengadopsian direalisasikan.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari kajian ini adalah menganalisis potensi 

pengadopsian Sistem Integrasi Sapi dan Sawit di wilayah pasang surut Banyuasin melalui pola kemitraan 

plasma dan inti yang ditinjau dari harmonisasi persepsi antara plasma dan inti terhadap Sistem Integrasi Sapi 

dan Sawit.  Dari pelaksanaan kajian ini nantinya diharapkan bermanfaat tidak saja sebagai sumber pustaka 

bagi peneliti selanjutnya, tetapi juga bermanfaat bagi instansi terkait (Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan 

Dinas Perkebunan) dalam pengembangan SISKA yang ideal dan berkelanjutan di Sumatera Selatan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan secara purposive di Desa Kumbang Padang Permata Kecamatan Banyuasin I 

Kabupaten Banyuasin. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

bahwa desa ini merupakan salah satu desa yang direncanakan akan mengadopsi inovasi SISKA melalui 

sistem kemitraan dengan perusahaan inti. Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada bulan April 2012. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode survei, dengan metode penarikan contoh 

menggunakan metode acak berlapis tak berimbang (Disproportional stratified random sampling), yaitu 

sampel lapisan I sebanyak 50 orang dari 350 petani plasma dan lapisan II sebanyak 10 orang dari 14 

karyawan bagian pengurus plasma pada PT Andira Agro. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi data, 

dilanjutkan dengan metode skoring seperti yang disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Nilai interval kelas untuk mengukur persepsi plasma dan inti terhadap SISKA 

No Nilai interval kelas  

(skor total) 

   Nilai interval 

kelas(per indikator) 

Nilai interval kelas  

(per pertanyaan) 

Kriteria 

1 12,00 ≤ x ≤ 20,00 4,00 ≤ x ≤  6,66 1,00 ≤ x ≤ 1,66  Rendah 

2 20,00 < x ≤ 28,00 6,66 < x ≤  9,26 1,66 < x ≤ 2,32 Sedang 

3  28,00 < x ≤ 36,00         9,26 < x ≤12,00 2,32 < x ≤ 3,00 Tinggi 

 

 Untuk menganalisis harmonisasi persepsi antara inti dan petani plasma terhadap inovasi SISKA 

digunakan Uji Wilcoxon, dan pengolahan data dengan bantuan Program SPSS. Secara lengkap Rumus uji 

wilcoxon yang digunakan, sebagai berikut: 

 
Dimana : 

N = Jumlah sampel 
T   = Jumlah rangking dari nilai selisih yang negatif dan Jumlah rangking dari nilai selisih yang positif  
Kaidah keputusan : 

rs hitung ≤ rs α (n) Terima Ho 

rs hitung > rs α (n) Tolak Ho 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Persepsi Karyawan Perusahaan Inti terhadap Inovasi SISKA  

Persepsi perusahaan inti terhadap inovasi SISKA ditinjau dari persepsi mereka terhadap tiga sifat 

inovasi SISKA yang terdiri dari keuntungan relatif, kompleksitas dan kompatibilitas. Tabel 2 menjelaskan 

bahwa persepsi perusahaan inti terhadap sifat-sifat inovasi SISKA berada pada kriteria tinggi.  Artinya, 

perusahaan inti memiliki persepsi bahwa dari sifat keuntungan relatif, kompleksitas dan kompatibilitas, 

inovasi SISKA cenderung menguntungkan untuk diusahakan, mudah dipahami dalam pengadopsian, dan 

http://exponensial.files.wordpress.com/2010/05/rumus1.jpg
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cenderung tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya dan kepercayaan masyarakat, atau dengan gagasan 

yang telah diperkenalkan sebelumnya.  

 

Tabel 2. Skor persepsi perusahaan inti terhadap sifat-sifat inovasi SISKA  

Indikator Skor Kriteria 

Keuntungan Relatif  11,80 Tinggi 

Kompleksitas  11,40 Tinggi 

Kompatibilitas 10,80 Tinggi 

                 Total 34,00 Tinggi 

Rata-rata 11,33 Tinggi 

 

3.1.1. Keuntungan Relatif 

Dari sifat inovasi keuntungan relatif menunjukkan bahwa perusahaan inti memiliki persepsi dengan 

kriteria tinggi terhadap inovasi SISKA.  Artinya, perusahaan inti menganggap bahwa pengadopsian SISKA 

ini memberikan kentungan yang lebih besar daripada hanya mengusahakan sawit saja, tanpa 

mengintegrasikannya dengan sapi. Selain itu, perusahaan ini memiliki persepsi bahwa pengadopsian SISKA 

akan membantu penghematan biaya produksi, waktu dan tenaga yang digunakan, serta mampu memberikan 

produksi yang tinggi. 

 

Tabel 3. Skor persepsi perusahaan inti terhadap sifat keuntungan relatif pada inovasi SISKA 

Sifat Inovasi Indikator Total 

Skor 

Kriteria 

 

 

 

Keuntungan Relatif 

 

1. Mengadopsi SISKA memberikan 

keuntungan yang lebih tinggi daripada 

mengadopsi sawit saja  

2. Mengadopsi SISKA mengefisien-kan 

biaya produksi 

3. Mengadopsi SISKA memberikan 

produksi yang lebih tinggi 

4. Mengadopsi SISKA menghemat waktu 

dan tenaga 

3,00 

 

 

3,00 

 

2,80 

 

3,00 

Tinggi 

 

 

Tinggi  

 

Tinggi  

 

Tinggi  

 Total 11,80 Tinggi  

 

3.1.2. Kompleksitas 

Dari sifat inovasi kompleksitas, menunjukkan bahwa perusahaan inti memiliki persepsi dengan kriteria 

tinggi terhadap inovasi SISKA.  Artinya, perusahaan inti menganggap bahwa pengadopsian SISKA ini dapat 

dilakukan secara sederhana, mudah dipahami dan diterapkan dalam waktu relatif singkat, dan inovasi ini 

pada dasarnya dapat ditransfer pada petani. 

 

Tabel 4.   Skor persepsi perusahaan inti terhadap sifat kompleksitas pada inovasi SISKA 

Sifat Inovasi Indikator Total 

Skor 

Kriteria 

 

 

 

 

Kompleksitas 

 

1.Pengertian Inovasi SISKA mudah dipahami  

2.Penerapan inovasi SISKA dapat dilakukan 

dengan sederhana  

3.Praktek pengadopsian inovasi SISKA dapat 

dilakukan dalam waktu singkat  

4.Transfer inovasi SISKA dapat dilakukan 

untuk petani 

3,00 

 

3,00 

 

3,00 

 

2,40 

Tinggi  

 

Tinggi  

 

Tinggi  

 

Tinggi  

 Total 11,40 Tinggi  

 

 

 

3.1.3. Kompatibilitas 
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Dari sifat inovasi kompatibilitas, menunjukkan bahwa perusahaan inti memiliki persepsi dengan kriteria 

tinggi terhadap inovasi SISKA.  Artinya, perusahaan inti menganggap bahwa inovasi SISKA ini tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya, dan kepercayaan masyarakat setempat, atau dengan gagasan 

yang telah diperkenalkan sebelumnya.  Meskipun diperoleh tingkat skor yang berbeda pada masing-masing  

indikator sifat kompatibilitas, namun kesemuanya masih berada pada kriteria skor tinggi.   Secara lengkap 

hasil pengukuran tersebut disajikan pada Tabel 5 berikut ini. 

 

Tabel 5.   Skor persepsi perusahaan inti terhadap sifat kompatibilitas pada inovasi SISKA 

Sifat Inovasi Indikator Total 

Skor 

Kriteria  

 

 

Kompatibilitas 

 

1.Inovasi SISKA tidak bertentangan nilai-nilai 

sosio budaya  

2.Inovasi SISKA tidak bertentangan dengan 

kepercayaan (agama) di Indonesia          

3.Inovasi SISKA tidak bertentangan dengan 

inovasi sebelumnya yang sudah diadopsi  

4.Inovasi SISKA selaras pola kehidupan petani 

2,80 

 

3,00 

 

2,40 

 

2,60 

Tinggi  

 

Tinggi 

 

Tinggi  

 

Tinggi  

 

 Total 10,80 Tinggi  

 

3.2.  Persepsi Petani Plasma terhadap Inovasi SISKA  

Persepsi petani plasma terhadap inovasi SISKA juga ditinjau dari persepsi mereka terhadap tiga sifat 

inovasi SISKA yang terdiri dari keuntungan relatif, kompleksitas dan kompatibilitas. 

 

Tabel 6. Skor persepsi petani plasma terhadap sifat-sifat inovasi SISKA  

Indikator Skor Kriteria 

Keuntungan Relatif  11,10 Tinggi 

Kompleksitas  10,00 Tinggi 

Kompatibilitas 10,83 Tinggi 

                 Total 31,93 Tinggi 

 

Tabel 6 menjelaskan bahwa persepsi petani plasma terhadap sifat-sifat inovasi SISKA berada pada 

kriteria tinggi.  Artinya, petani memiliki persepsi bahwa dari sifat keuntungan relatif, kompleksitas dan 

kompatibilitas, inovasi SISKA cenderung menguntungkan untuk diusahakan, mudah dipahami dalam 

pengadopsian, dan cenderung tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya dan kepercayaan, atau dengan 

gagasan yang telah diperkenalkan sebelumnya.  

 

3.2.1. Keuntungan Relatif 

Dari sifat inovasi keuntungan relatif, menunjukkan bahwa petani plasma memiliki persepsi dengan 

kriteria tinggi terhadap inovasi SISKA.  Artinya, petani plasma menganggap bahwa pengadopsian SISKA ini 

memberikan kentungan yang lebih besar daripada hanya mengusahakan sawit saja, tanpa 

mengintegrasikannya dengan sapi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Skor persepsi petani plasma terhadap sifat keuntungan relatif pada inovasi SISKA 
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Sifat Inovasi Indikator Total 

Skor 

Kriteria 

 

 

 

Keuntungan Relatif 

 

1. Mengadopsi SISKA 

memberikan keuntungan yang 

lebih tinggi daripada 

mengadopsi sawit saja  

2. Mengadopsi SISKA 

mengefisien-kan biaya produksi 

3. Mengadopsi SISKA 

memberikan produksi yang 

lebih tinggi 

4. Mengadopsi SISKA 

menghemat waktu dan tenaga 

2,70 

 

 

 

2,97 

 

 

2,56 

 

 

 2,87 

Tinggi 

 

 

 

Tinggi  

 

 

Tinggi  

 

 

Tinggi  

 Total 11,10 Tinggi  

 

3.2.2. Kompleksitas 

Dari sifat inovasi kompleksitas, menunjukkan bahwa petani plasma memiliki persepsi dengan kriteria 

tinggi terhadap inovasi SISKA.  Artinya, secara keseluruhan petani plasma menganggap bahwa 

pengadopsian SISKA ini dapat dilakukan secara sederhana, mudah dipahami dan diterapkan.  Namun 

demikian, bila dikaji untuk masing-masing indikator, dapat diketahui bahwa tidak semua indikator 

menunjukkan persepsi dalam kriteria tinggi.  Pada indikator praktek pengadopsian dapat dilakukan dalam 

waktu singkat didapat bahwa persepsi petani berada pada kriteria rendah.  Artinya petani cenderung memiliki 

persepsi, bahwa meskipun inovasi ini dapat mereka adopsi namun memerlukan waktu yang lama (tidak dapat 

diadopsi dalam waktu yang singkat).  Hal ini dapat dipahami dikarenakan, pengadopsian inovasi ini 

memerlukan banyak pembelanjaran dalam melakukan integrasi yang ideal. 

  

Tabel 8.   Skor persepsi perusahaan inti terhadap sifat kompleksitas pada inovasi SISKA 

Sifat Inovasi Indikator Total 

Skor 

Kriteria 

 

 

 

 

Kompleksitas 

 

1.Pengertian Inovasi SISKA mudah dipahami  

2.Penerapan inovasi SISKA dapat dilakukan 

dengan sederhana  

3.Transfer inovasi SISKA dapat dilakukan 

untuk petani 

4. Praktek pengadopsian inovasi SISKA dapat 

dilakukan dalam waktu singkat  

 

2,80 

 

3,00 

 

2,77 

 

1,33 

Tinggi  

 

Tinggi 

 

Tinggi 

 

  Rendah 

 Total 9,90 Tinggi  

 

3.2.3. Kompatibilitas 

Dari sifat inovasi kompatibilitas, menunjukkan bahwa petani memiliki persepsi dengan kriteria tinggi 

terhadap inovasi SISKA.  Artinya, petani plasma menganggap bahwa inovasi SISKA ini tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai sosial budaya, dan kepercayaan masyarakat, atau dengan inovasi sebelumnya yang telah 

diperkenalkan kepada petani sebelumnya.  Inovasi sebelumnya yang dimaksud adalah inovasi-inovasi yang 

telah diadopsi petani untuk mengembangkan kebun sawit   yang telah mereka usahakan.  Penjelasan terkait 

terhadap persepsi petani pada sifat kompatibilitas SISKA secara rinci disajikan pada Tabel 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9.   Skor persepsi petani plasma terhadap sifat kompatibilitas pada inovasi SISKA 
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Sifat Inovasi Indikator Total 

Skor 

Kriteria  

 

 

Kompatibilitas 

 

1.Inovasi SISKA tidak bertentangan nilai-nilai 

sosio budaya  

2.Inovasi SISKA tidak bertentangan dengan 

kepercayaan (agama) di Indonesia          

3.Inovasi SISKA tidak bertentangan dengan 

inovasi sebelumnya yang sudah diadopsi  

4.Inovasi SISKA selaras pola kehidupan petani 

2,70 

 

3,00 

 

2,53 

 

2,60 

Tinggi 

 

Tinggi  

 

Tinggi  

 

Tinggi  

 Total 10,83 Tinggi  

 

3.3.   Harmonisasi Persepsi Perusahaan Inti dan Petani Plasma terhadap Inovasi SISKA 

Uji wilcoxon pada dasarnya adalah digunakan untuk menganalisis hasil pengamatan dari dua kelompok 

berpasangan untuk menguji perbedaan suatu perlakuan pada sampel berpasangan, apakah berbeda atau tidak 

(Walpole, 1992). Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan persepsi antara 

perusahaan inti dan petani plasma terhadap inovasi SISKA, yang sekaligus mencerminkan harmonisasi 

persepsi diantara kedua pihak yang bermitra ini.  Hasil uji wilcoxon dengan menggunakan analisis program 

SPSS terkait perbedaan persepsi perusahaan inti dengan petani plasma dari ketiga sifat inovasi disajikan pada 

Tabel 10. 

 

Tabel 10.  Perbedaan persepsi perusahaan inti dan petani plasma terhadap inovasi SISKA 

No  

Indikator 

Total Skor  

Persepsi 

Prusahaan Inti 

Total Skor  

Persepsi Petani 

Plasma 

Nilai Z Sig. 

1 Keuntungan Relatif 

 

11,80 11,10 -1, 236 0,216 

2 Kompleksitas 

 

11,40 10,00 -2,041 0,041* 

3 Kompatibilitas 10,80 10,83 -0,000 1,000 
Keterangan : *  = Signifikansi (0,05) 

 

Hasil analisis dengan menggunakan uji wilcoxon yang disajikan pada Tabel 10 menunjukkan bahwa  

terdapat perbedaan persepsi antara perusahaan inti dengan petani plasma pada salah satu sifat inovasi dari 

tiga sifat inovasi yang dianalisis, sedangkan dua dinatara relatif selaras.  Pada sifat inovasi keuntungan 

relatif, berdasarkan hasil uji wilcoxon didapat nilai (P>0,05), artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antara 

perusahaan inti dengan petani plasma.  Artinya perusahaan inti dan petani plasma memiliki persepsi yang 

selaras bahwa pengadopsian SISKA akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

hanya mengusahakan kebun sawit saja.  Peningkatan keuntungan ini dapat diperoleh dari penghematan biaya 

produksi, tingkat produksi yang kebih tinggi dan penghematan penggunaan tenaga kerja dan waktu 

perawatan dan pemanenan sawit.   

Pada sifat inovasi kompleksitas, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan persepsi perusahaan inti dan 

petani plasma terhadap sifat kompleksitas inovasi SISKA (P<0,05).  Artinya perusahaan inti memiliki 

persepsi bahwa inovasi SISKA mudah dipahami, tidak rumit dan mudah untuk diaplikasikan.  Sebaliknya, 

petani plasma cenderung tidak sepenuhnya menganggap bahwa inovasi SISKA merupakan inovasi yang 

mudah untuk dipahami, tidak rumit dan sederhana untuk diterapkan, serta dapat diadopsi dalam waktu 

singkat..  

Pada sifat inovasi kompatibilitas juga didapat hasil analisis yang sama dengan sifat keuntungan relatif.  

Hasil perhitungan dengan uji wilcoxon didapat (p>0,05) artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antara 

perusahaan inti dengan petani plasma terhadap inovasi SISKA ditinjau dari sifat kompatibilitas.  Artinya, 

baik perusahaan inti maupun petani plasma memilik persepsi bahwa inovasi SISKA tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada di wilayah mereka, tidak bertentangan dengan agama dan 

kepercayaan yang mereka anut, serta tidak bertentangan dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah 

mereka pelajari. 

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 
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Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 Persepsi perusahaan inti terhadap inovasi SISKA ditinjau dari sifat keuntungan relatif, kompleksitas dan 

kompatibilitas berada pada kriteria tinggi dengan total skor 34,00. 

 Persepsi ptani plasma terhadap inovasi SISKA ditinjau dari sifat keuntungan relatif, kompleksitas dan 

kompatibilitas berada pada kriteria tinggi dengan total skor 31,93. 

 Tidak terdapat perbedaan persepsi antara perusahaan inti dan petani plasma terhadap inovasi SISKA 

pada sifat inovasi keuntungan relatif dan kompatibilitas (p>0,05), perbedaan persepsi terjadi pada 

indikator kompleksitas dengan nilai  p<0,05.  

Dari hasil perbedaan persepsi terkait sifat kompleksitas antara perusahaan inti dengan petani plasma, 

maka disarankan bahwa sebelum melakukan transfer inovasi SISKA pada petani plasma, hendaknya 

perusahaan inti memberikan pelatihan pengetahuan dan keterampilan petani terhadap aplikasi SISKA.  

Aplikasi transfer inovasi disarankan dilakukan secara bertahap melalui kelompok tani pilihan terlebih dahulu 

dengan pembinaan tenaga pendamping, dikarenakan masih terdapat perbedaan persepsi antara inti dan 

plasma terkait sifat kompleksitas pada inovasi SISKA yang akan diadopsi. Hal ini harus diilakukan agar 

proses pengintegrasian yang dilakukan dapat berjalan secara ideal.  

 

5. UCAPAN TERIMA KASIH 

Peneliti mengucapkan terimakasih atas segala masukan dan saran yang diberikan oleh semua pihak, dan 

dukungan moril hinga penelitian ini dapat dilakukan dan dipublikasikan melalui tulisan ini. 
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ANALISIS PENDAPATAN PETANI KARET TERHADAP KEBUTUHAN HIDUP LAYAK  

DI DESA SERI KEMBANG III KECAMATAN PAYARAMAN OGAN ILIR 

 

Desi Aryani
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1)

Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

 

Abstrak. Desa Seri Kembang III yang terletak di Kecamatan Payaraman adalah salah satu daerah di 

Kabupaten Ogan Ilir yang sebagian besar penduduknya bermatapencarian sebagai petani karet. Di daerah ini 

sebagian besar petani karet adalah petani pemilik dan penggarap. Harga karet yang berfluktuasi secara 

langsung akan mempengaruhi pendapatan petani karet. Apabila harga karet tidak stabil atau cenderung turun 

maka apakah pendapatan petani dari usahatani karet saja masih bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga 

petani. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menghitung pendapatan petani dari 

usahatani karet di Desa Seri Kembang III, selanjutnya akan dibandingkan dengan standar KHL yang berlaku 

di Kabupaten Ogan Ilir supaya diketahui apakah pendapatan dari usahatani karet saja bisa memenuhi standar 

KHL. Penelitian ini menggunakan metode survei. Teknik penarikan contoh sebanyak 30 KK dilakukan 

dengan purposive sampling terhadap populasi petani karet yang berjumlah 50 KK dari 5 kelompok tani 

(masing-masing 10 KK) di Desa Seri Kembang III. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pendapatan petani 

dari usahatani karet sebesar Rp1.121.880/bulan, nilai ini memenuhi standar KHL untuk pekerja lajang, tetapi 

tidak memenuhi standar KHL satu keluarga. sebaiknya petani menanam lebih dari satu jenis tanaman 

perkebunan dengan mengatur pola tanamnya. Selain itu juga petani harus memiliki usaha lain atau pekerjaan 

sampingan sebagai sumber pendapatan rumah tangga. 

 

Kata Kunci: pendapatan, usahatani, karet, kebutuhan hidup layak 

 

1. PENDAHULUAN 

Sumatera Selatan merupakan penghasil karet alam yang cukup penting di Indonesia karena menjadi 

provinsi dengan luas areal perkebunan karet terbesar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya 

(Departemen Pertanian, 2008). Pada tahun 2007 produksi karet yang dihasilkan Sumatera Selatan sebesar 

722.372 ton dengan luas areal 978.122 hektar yang tersebar di 13 Kabupaten. Setiap daerah di Sumatera 

Selatan telah melakukan pengembangan agribisnis karet. Luasnya areal perkebunan karet di Provinsi 

Sumatera Selatan mengindikasikan provinsi ini sebagai daerah sentra produksi karet terbesar (Badan Pusat 

Statistik, 2008). 

Kabupaten Ogan Ilir merupakan daerah penghasil karet di Provinsi Sumatera Selatan. Tanaman karet 

menjadi salah satu komoditas utama perkebunan di Kabupaten Ogan Ilir. Perkebunan karet di daerah ini 

menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah Kepala 

Keluarga (KK) yang menjadi petani karet. Pada tahun 2007 di Ogan Ilir tercatat sebanyak 12.803 KK petani 

yang mengusahakan perkebunan karet (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2007). Desa Seri 

Kembang III yang terletak di Kecamatan Payaraman adalah salah satu daerah di Kabupaten Ogan Ilir yang 

sebagian besar penduduknya bermatapencarian sebagai petani karet. Di daerah ini sebagian besar petani karet 

adalah petani pemilik dan penggarap. Secara ekonomi, karet mampu memberikan andil cukup besar terhadap 

kelangsungan hidup masyarakat, dengan kontribusi cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Harga karet yang berfluktuasi secara langsung akan mempengaruhi pendapatan petani karet. Apabila harga 

karet tidak stabil atau cenderung turun maka apakah pendapatan petani dari usahatani karet saja masih bisa 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga petani. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

supaya diketahui apakah pendapatan dari usahatani karet saja bisa memenuhi standar Kebutuhan Hidup layak 

(KHL). 

 

2. TUJUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung pendapatan petani dari usahatani karet di Desa Seri Kembang 

III, selanjutnya akan dibandingkan dengan standar KHL yang berlaku di Kabupaten Ogan Ilir supaya 

diketahui apakah pendapatan dari usahatani karet saja bisa memenuhi standar KHL. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, 

Provinsi Sumatera Selatan.  Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah penghasil karet di Sumatera Selatan. Penelitian ini 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

187 
 

menggunakan metode survei dengan cara melihat langsung ke lapangan.  Alasan dilakukannya metode survei 

karena penelitian ini merupakan penelitian sosial ekonomi dan melibatkan populasi dengan banyak sampel.  

Pemilihan sampel kecamatan dan desa dilakukan secara sengaja. 

Teknik penarikan contoh dilakukan dengan purposive sampling terhadap populasi petani karet yang 

berjumlah 50 KK dari 5 kelompok tani (masing-masing 10 KK) di Desa Seri Kembang III. Jumlah petani 

karet yang diambil menjadi contoh sebanyak 30 kepala keluarga dari seluruh populasi. Data yang 

dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari petani sedangkan data 

sekunder diperoleh dari dinas instansi terkait dengan penelitian ini dan kantor kepala desa serta literatur yang 

ada hubungannya dengan penelitian.  

Data yang diperoleh di lapangan diolah secara matematis, disajikan secara tabulasi kemudian dijelaskan 

secara deskriptif, yaitu melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang 

tertentu secara cermat dan faktual dari data yang telah dikumpulkan. Untuk menghitung pendapatan dari 

usahatani karet dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Soekartawi, 2002):  

Pn  = Q x Hj 

Pd  = Pn – BTp – BV 

dimana:   

Pn : Penerimaan (Rp/ha/bln) 

Q : Jumlah produksi karet (kg/ha/bln) 

Hj : Harga jual yang berlaku (Rp/kg) 

Pd : Pendapatan (Rp/ha/bln) 

BTp : Biaya tetap (Rp/ha/bln) 

BV : Biaya variabel (Rp/ha/bln) 

Selanjutnya hasil perhitungan pendapatan petani dari usahatani karet dibandingkan dengan standar KHL 

yang berlaku di Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sumsel 

tahun 2009 yaitu sebesar Rp1.113.970/bulan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Karakteristik Petani Contoh 

Petani yang menjadi contoh adalah petani yang berdomisili di Desa Seri Kembang III yang terdiri dari 2 

dusun.  Jumlah petani contoh sebanyak 30 orang petani atau 30 KK dari seluruh populasi yang berjumlah 50 

KK dari 5 kelompok tani (masing-masing 10 KK).  Petani contoh merupakan petani pemilik dan penggarap 

yang memiliki luas lahan berkisar antara 1 – 2 ha dengan rata-rata 1,28 ha. Petani yang menjadi contoh 

umumnya berumur antara 25 – 62 tahun, paling dominan adalah petani yang berumur < 35 tahun yaitu 

sebesar 43 persen. Rincian tingkat umur petani contoh dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Tingkat Umur Petani Contoh di Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir 

No. Umur Jumlah Total  Persen (%) 

1. < 35 13 43 

2. 36 – 45 5 17 

3. 46 – 55 6 20 

4. > 56 6 20 

Jumlah  30 100 

 

Tingkat pendidikan petani contoh di Desa Seri Kembang III dapat dilihat pada Tabel 2. Petani contoh 

sebagian besar berpendidikan SD atau sederajat yaitu sebanyak 18 orang atau 60 persen. Petani yang 

berpendidikan SMP sebanyak 10 orang (33 persen) dan masing-masing sebanyak 1 orang (3 persen) 

merupakan petani dengan tingkat pendidikan SMA dan S1. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan para petani masih rendah. 
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Tabel 2. Tingkat Pendidikan Petani Contoh di Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman Kabupaten 

Ogan Ilir 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persen (%) 

1. SD 18 60 

2. SMP 10 33 

3. SMA 1 3 

4. PT 1 3 

Jumlah  30 100 

 

4.2.  Produktivitas Usahatani Karet di Desa Seri Kembang III 

Usahatani karet di Desa Seri Kembang III umumnya sama dengan usahatani karet di desa-desa lainnya. 

Petani menggunakan insektisida jenis Round-up untuk pemeliharaan tanaman. Pupuk yang digunakan oleh 

petani karet di sana merupakan pupuk yang sama digunakan oleh petani lainnya yakni pupuk Urea, KCl, dan 

TSP. Pemupukan yang dilakukan oleh petani sebanyak 2 kali dalam setahun, yakni pada awal musim hujan 

dan pada akhir musim hujan karena apabila pemupukan dilakukan pada pertengahan musim hujan maka 

pupuk tersebut akan mudah tercuci air hujan. Idealnya pemberian pupuk pada tanaman karet adalah 3 kali 

dalam satu tahun.  

Penyadapan yang dilakukan oleh petani dalam satu minggu sebanyak enam kali atau enam hari kerja. 

Rata-rata hasil sadap yang diperoleh petani dalam satu bulan antara 273 – 319 kg untuk 1 hektar dengan 

produktivitas rata-rata sebesar 290 kg.  

 

4.3.  Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh seorang petani karet dalam usahatani karet. 

Biaya produksi petani karet meliputi biaya tetap dan biaya variabel.  Biaya tetap adalah biaya yang 

dikeluarkan dalam proses menghasilkan lateks dimana penggunaannya tidak akan habis dalam satu kali 

proses produksi. Biaya tetap pada usatanai karet adalah biaya penyusutan peralatan yang digunakan oleh 

petani karet yaitu pahat, mangkok, kawat, sendok, parang, batu asahan, cangkul, bak lateks dan ember. Biaya 

variabel adalah biaya yang timbul karena adanya produksi menghasilkan lateks atau yang penggunaannya 

habis dalam satu kali proses produksi. Biaya variabel yang dikeluarkan oleh petani karet adalah biaya pupuk, 

pestisida, asam semut dan tenaga kerja. 

 

Tabel 3. Biaya Produksi Rata-rata yang Dikeluarkan Petani dalam Usahatani Karet 

No. Komponen Jumlah (Rp/ha/bln) 

1. Biaya Tetap:  

 a. Penyusutan peralatan  24.908 

 - Pahat 1.450 

 - Mangkok 10.334 

 - Kawat 2.194 

 - Sendok 2.298 

 - Parang 2.367 

 - Batu asahan 1.067 

 - Cangkul 1.711 

 - Bak Latek 2.638 

 - Ember 849 

2. Biaya Variabel:  

 a. Biaya pupuk  307.917 

 b. Biaya pestisida 14.572 

 c. Biaya asam semut 21.000 

 d. Biaya tenaga kerja  483.606 

 - Pemupukan 30.106 

 - Pemberantasan HPT 39.500 

 - Penyadapan 414.000 

 Biaya produksi total  852.003 
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Biaya produksi rata-rata per hektar per bulan yang dikeluarkan petani sebesar Rp852.003 yang terdiri 

dari biaya tetap sebesar Rp24.908 dan biaya variabel sebesar Rp827.095. Tabel 3 menampilkan secara rinci 

komponen biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan petani dalam usahatani karet.  

Komponen biaya tetap adalah biaya penyusutan peralatan yang nilainya didapat dari perhitungan harga 

beli alat dibagi dengan lama pakai alat, dari hasil perhitungan didapat biaya penyusutan peralatan sebesar 

Rp24.908. Biaya penyusutan ini merupakan biaya penyusutan peralatan per hektar per bulan. Peralatan yang 

digunakan oleh petani karet yaitu pahat, mangkok, kawat, sendok, parang, batu asahan, cangkul, bak lateks 

dan ember. Biaya variabel terdiri dari biaya pupuk dengan nilai sebesar Rp307.917, biaya pestisida dengan 

nilai sebesar Rp14.572, biaya asam semut dengan nilai sebesar Rp21.000 dan biaya tenaga kerja dengan nilai 

sebesar Rp483.606. Biaya tenaga kerja terdiri dari biaya pemupukan, pemberantasan hama penyakit 

tanaman, dan penyadapan. Pemupukan dan pemberantasan hama penyakit tanaman dilakukan petani 

sebanyak dua kali dalam setahun. 

 

4.4.  Penerimaan, Pendapatan dan KHL 

Produksi merupakan hasil panen yang diterima oleh petani dalam melakukan usahatani karet.  Usahatani 

yang baik mulai dari pengelolaan, pemeliharaan, serta pemupukan yang baik dan tepat akan menghasilkan 

produksi yang baik dan tinggi yang akan mempengaruhi penerimaan dan pada akhirnya akan menghasilkan 

pendapatan yang tinggi bagi petani. 

Penerimaan diperoleh dengan cara mengalikan harga jual karet dengan jumlah produksi karet. 

Penerimaan yang diterima oleh petani dikurangi dengan biaya produksi total akan diperoleh pendapatan. 

Besar kecilnya jumlah penerimaan akan sangat tergantung dengan banyaknya produksi yang dihasilkan oleh 

petani serta harga jual yang diterima oleh petani. 

Harga jual yang diterima petani contoh semuanya sama karena mereka tergabung dalam kelompok tani 

yang mengorganisir hasil produksinya. Pada bulan Oktober 2008 harga karet mulai turun yang nilainya rata-

rata sebesar Rp8.057/kg, sampai dengan bulan Maret 2009 harga karet terus merosot hingga mencapai 

Rp5.495/kg. Selama periode bulan Oktober 2008 sampai Maret 2009 harga karet cenderung turun dengan 

rata-rata harga sebesar Rp6.806/kg. Produksi yang dihasilkan petani rata-rata sebesar 290kg/ha/bln sehingga 

diperoleh penerimaan sebesar Rp1.973.883/ha/bln. Tabel 4 menunjukkan rincian produksi, penerimaan, dan 

pendapatan petani karet. 

 

Tabel 4.  Produksi, Penerimaan dan Pendapatan Petani dalam Usahatani Karet 

No.  Komponen Jumlah 

1. Produksi (kg/ha/bln) 290 

2. Harga (Rp/bulan) 6.806 

3. Penerimaan (Rp/ha/bln) 1.973.883 

3. Biaya Produksi (Rp/ha/bln) 852.003 

4. Pendapatan (Rp/ha/bln) 1.121.880 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa pendapatan petani dari usahatani karet sebesar 

Rp1.121.880/bulan. Jika dibandingkan dengan nilai KHL sebesar Rp1.113.970/bulan maka pendapatan 

petani dari usahatani karet nilainya lebih besar dibandingkan nilai KHL, hal ini berarti bahwa pendapatan 

petani dari usahatani karet saja bisa memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Perhitungan nilai KHL ini 

hanya berlaku untuk pekerja lajang, artinya jika dalam satu keluarga terdiri dari beberapa orang jumlah 

anggota keluarga maka pendapatan petani dari usahatani karet saja tidak bisa memenuhi KHL keluarga. 

Perhitungan pendapatan petani karet menggunakan data dalam rentang periode terjadi penurunan harga 

karet akibat situasi perdagangan dunia yang tidak stabil. Harga karet sering berfluktuasi karena karet 

merupakan komoditi ekspor sehingga harganya akan tergantung dengan pasar dunia. Fluktuasi harga 

produksi tanaman perkebunan dalam hal ini karet, dapat disiasati dengan menanam lebih dari satu jenis 

tanaman perkebunan dengan mengatur pola tanamnya dan yang terpenting tidak berkompetisi satu sama 

lainnya baik dalam kompetisi hara maupun cahaya. Fluktuasi harga karet yang sering terjadi harus 

diantisipasi petani dengan cara tidak hanya mengandalkan usahatani karet sebagai satu-satunya sumber 

pendapatan rumah tangga. Petani harus memiliki usaha lain atau pekerjaan sampingan sebagai sumber 

pendapatan rumah tangga. Hal ini juga bertujuan supaya petani karet bisa memenuhi kebutuhan hidup layak 

keluarga. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pendapatan petani dari usahatani karet sebesar Rp1.121.880/bulan, nilai ini memenuhi standar KHL 

untuk pekerja lajang, tetapi tidak memenuhi standar KHL satu keluarga. sebaiknya petani menanam lebih 

dari satu jenis tanaman perkebunan dengan mengatur pola tanamnya. Selain itu juga petani harus memiliki 

usaha lain atau pekerjaan sampingan sebagai sumber pendapatan rumah tangga. 
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Abstrak. Sebagai bahan pangan pokok, hasil produksi padi (beras) merupakan konsumsi kebutuhan pokok 

sebagian besar penduduk Indonesia. Komoditi beras dipandang sebagai komoditi yang strategis karena 

menyangkut berbagai aspek kehidupan  bangsa, dimana ketersediaannya, distribusi serta tingkat harganya 

sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional.  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan pokok beras  penduduk pada golongan pendapatan yang 

berbeda di Palembang Provinsi Sumatera Selatan; 2) Menganalisis konsumsi pangan pokok beras rumah 

tangga di Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang, terdiri dari 

tiga Kecamatan yaitu; Pakjo, Sako, dan Pulokerto.  Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan 

sekunder. Metode penarikan contoh secara acak sederhana (Simple Random Sampling). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan pokok beras yang berpengaruh 

nyata adalah harga beras, harga barang substitusi, pendapatan, jumlah anggota keluarga, umur, jenis kelamin, 

dan jenis pekerjaan. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh nyata secara statistik.  Konsumsi pangan pokok 

beras pada rumah tangga berpendapatan tinggi lebih rendah dari yang berpendapatan sedang dan rendah. 

 

Kata kunci: Beras, Rumah Tangga, Pendapatan, Konsumsi   

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

       Beras merupakan makanan pokok di Indonesia. Dengan populasi sebesar 230 juta jiwa dan tingkat 

pertumbuhan penduduk sebesar 1,4% per tahun, pasokan beras pada saat ini telah mencapai tingkat terendah 

di dalam kurun waktu 30 tahun terakhir yang disertai oleh kenaikan harga beras dalam 10 tahun terakhir.  

Hal ini berarti bahwa Indonesia, sebagaimana negara-negara Asia lainnya, menghadapi permasalahan dalam 

mengamankan pasokan beras untuk memberikanpangankepada rakyatnya (Tsubaki, 2010).Untuk mencapai 

keberlanjutan konsumsi pangan diperlukan aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan.  Aksesibilitas 

tercermin dari jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Sehingga, data konsumsi 

pangan secara riil dapat menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan dan 

menggambarkan tingkat kecukupan pangan rumah tangga. Secara implisit, perkembangan tingkat konsumsi 

pangan tersebut juga merefleksikan tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat terhadap pangan.  Selain 

itu, pola konsumsi sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

masyarakat, penduduk yang berpendapatan rendah pada umumnya sebagian besar pendapatannya digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan makin tinggi pendapatannya maka persentase pengeluaran 

untuk memenuhi kebutuhan pangan makin rendah (Tambunan, 2001). 

       Palembang merupakan daerah defisit beras, karena di Kota Palembang ini dominan penduduk bermata 

pencaharian bukan sebagai petani beras, sehingga Kota Palembang merupakan daerah konsumen beras 

terbesar di Provinsi Sumatera Selatan.  Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan merupakan 

daerah yang memiliki keheterogenan penduduk yang tinggi yang dapat dibedakan berdasarkan asal suku 

ataupun berdasarkan tingkat pendapatan yang dapat dilihat dari pekerjaan masing-masing individu. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, adapun masalah yang akan diteliti antara lain sebagai berikut : 

 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi beras  penduduk di Palembang yang merupakan 

daerah defisit beras di Provinsi Sumtera Selatan.  

 Bagaimana konsumsi beras per kapita dalam golongan pendapatan berbeda di Palembang.  

 

1.3.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini : 
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 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan pokok beras penduduk di Kota 

Pelambang Sumetera Selatan. 

 Menganalisis konsumsi pangan pokok beras per kapita pada rumah tangga dengan golongan pendapatan 

yang berbeda di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. 

 

2. METODELOGI PENELITIAN 

2.1.  Metode Penarikan Contoh  
       Penarikan sampel dilakukan secara acak sederhana (Simple Random Sampling) untuk mewakili tiga 

kategori daerah, yaitu daerah dengan penduduk pendapatan tinggi, daerah dengan penduduk pendapatan 

sedang dan daerah penduduk pendapatan rendah, kemudian dari setiap golongan pendapatan tersebut diambil 

20 sampel, sehingga jumlah nya menjadi 60 sampel.   

 

2.2.  Metode Pengolahan Data 

Cbr =α. Inc
1

. JAK
β2. 

Hb
β3

.Hs
β4

.U
β5D1

.Jk
β6D2

.Pdkn
β7D3

.e
µ
 

Dimana : 

Cbr  =  Konsumsi beras rumah tangga penduduk Kota Palembang (kg/kk/thn) 

Pd  =  Pendapatan (Rp/kk/Thn) 

JAK  =  Jumlah anggota rumah tangga (org) 

Hb  =  Harga beras (Rp/kg) 

Hs  = Harga barang substitusi Tujuan penelitian pertama dijawab dengan menggunakan alat analistis 

statistik.  

Perhitungan model penduga yang dirumuskan dengan menggunakan  metode kuadrat terkecil sederhana 

(OLS = Ordinary Least Square Method).  Variabel-variabel bebas yang dianalisis sebagai penjelas 

(explanatory variables) keragaman tingkat konsumsi beras rumah tangga adalah pendapatan (Inc), jumlah 

anggota dalam rumah tangga (JAK), komposisi jenis kelamin (Jk), komposisi umur (U), harga beras (Hb), 

harga barang subtitusi (Hs), dan tingkat pendidikan (Pdk).  Sehingga secara matematis persamaan penduga 

tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

D1 = variabel dummy  untu kompo-sisi   umur    anggota    rumah tangga 

 =  0   apabila  <    50 %   anggota  rumah   tangga   berusia  tidak produktif 

 = 1 apabila   ≥  50 %  anggota r umah tangga berusia produktif 

D2 = variabel dummy untuk komposisi jenis kelamin yang  dominan dalam rumah tangga  

 =  0 apabila   perempuan  ≥   laki-laki 

 =  1 apabila    perempuan <   laki-laki 

D3 = variabel   dummy    untuk   tingkat pendidikan kepala keluarga 

 = 0   apabila     pendidikan       kepala  keluarga   <    SLTP 

 = 1     apabila     pendidikan     kepala         

 keluarga   ≥   SLTP 

α     =  intersept 

β1-7 = parameter  penduga 

µ = kesalahan  penggangu 

        Kemudian,tujuan kedua dijawab dengan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

tabulasi dan perhitungan matematis dari jumlah rata-rata konsumsi beras rumah tangga penduduk 

(kg/kk/tahun) kemudian dihitung rata-rata konsumsinya dalam kg/kapita/tahun. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analisis faktor-faktor yang mempengauhi konsumsi beras  

 

Tabel 1. Hasil Parameter Dugaan Beberapa Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Beras Rumah 

Tangga Penduduk Kota Palembang 

Variabel penjelas 
Nilai parameter 

dugaan (Bi) 
t-hitung Prob-t Ket 

Intercept 7.25330 2.56392 0.01322  

Pendapatan -0.31621 -4.97834 0.00001 A 

Jumlah anggota keluarga 0.50015 3.85716 0.00031 A 

Harga beras 0.36238 0.49035 0.62591 - 

Harga mie (b.subtitusi) -1.27188 -1.44082 0.15552 C 

Komposisi jenis kelamin 0.02009 0.59740 0.55278 - 

Pendidikan  kepala keluarga -0.08171 -1.48026 0.14473 C 

R
2 

0.65594 Keterangan : 

A  =  Nyata pada 

taraf  = 0.05 

B  =  Nyata pada 

taraf  = 0.10 

C  =  Nyata pada 

taraf  = 0.20 

D  =  Nyata pada 

taraf  = 0.30 

F-hitung 16.84046 

D-W 1.67565 

 

       Berdasarkan pada Tabel 1, nilai R
2
 yang didapat yaitu sebesar 0.65594 menunjukkan bahwa variasi 

tingkat konsumsi beras di Kota Palembang 65,59 % dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan keluarga, 

jumlah anggota keluarga, harga beras, harga pangan subtitusi berupa mie, jenis kelamin, dan tingkat 

pendidikan kepala keluarga.  Sedangkan sisanya 34,41 % adalah variabel lain yang tidak dimasukkan ke 

dalam persamaan.Berdasarkan pada Tabel 1, nilai F-hitung sebesar 16.84046, nilai tersebut signifikan pada 

taraf α = 1 %.  Hasil uji-F tersebut, dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama semua variabel, yaitu 

pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, harga beras, harga mie, jenis kelamin, dan pendidikan kepala 

keluarga memberikan pengaruh secara nyata terhadap tingkat konsumsi beras di Kota Palembang.. 

       Untuk lebih jelasnya berikut uraian mengenai pengaruh masing-masing faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat konsumsi beras penduduk pada golongan pendapatan berbeda di Kota Palembang 

seperti berikut ini : 

       Variabel pendapatan berpengaruh nyata terhadap konsumsi beras pada taraf α = 5 %. Nilai parameter 

dugaan yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan sebesar -0.31621, artinya setiap 

peningkatan pendapatan sebesar 1 persen  maka tingkat konsumsi beras rumah tangga penduduk Kota 

Palembang akan berkurang sebesar 0.31621 %, sedangkan variabel-variabel lain dianggap tetap (ceteris 

paribus). 

       Variabel Jumlah aggota keluarga, variabel ini berpengaruh nyata terhadap konsumsi beras pada taraf α = 

5 %, dengan nilai parameter dugaannya sebesar 0.50015, artinya setiap penambahan anggota keluarga 

sebesar 1%  maka akan meningkatkan konsumsi beras sebesar 0.50015%, sedangkan variabel-variabel lain 

pengaruhnya dianggap tetap (cateris paribus). 

       Untuk pengaruh variabel harga beras, hasil analisis menunjukkan bahwa harga beras tidak berpengaruh 

nyata terhadap tingkat konsumsi beras di Kota Palembang, hal ini berarti meskipun harga beras naik 

masyarakat Kota Palembang akan tetap membeli bahan pangan beras tersebut, karena beras merupakan 

bahan pangan pokok yang belum dapat tergantikan oleh bahan pangan lainnya. 

       Barang pengganti beras pada penelitian ini didapat yang dominan adalah mie. Berdasarkan hasil analisis 

regresi, harga barang substitusi memberikan pengaruh nyata negatif terhadap tingkat konsumsi beras rumah 

tangga penduduk Kota Palembang, dimana nilai parameter penduganya adalah sebesar -1.27188, artinya 

bahwa apabila harga mie naik sebesar 1 %, maka jumlah konsumsi beras akan turun sebesar 1.27188 %, 

ceteris paribus.   

       Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel komposisi jenis kelamin tidak  

berpengaruh nyata terhadap konsumsi beras.   
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       Tingkat pendidikan kepala keluarga di daerah sampel bervariasi mulai dari yang hanya menamatkan 

sekolah dasar hingga tamat pendidikan tingkat tinggi seperti strata satu.  Berdasarkan  hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa nilai parameter dugaan untuk variabel tingkat pendidikan  sebesar – 1,48026, yang 

setelah diuji dengan uji t memberikan pengaruh nyata terhadap konsumsi beras penduduk pada taraf nyata  = 

20 %. Ini berarti bahwa ada perbedaan tingkat konsumsi beras antara tingkat pendidikan lebih dari SMP  

dengan Tingkat pendidikan kepala keluarga dibawah SMP, dimana konsumsi beras keluarga dengan kepala 

keluarga yang berpendidikan ≥ SLTP 1,48026 % lebih kecil daripada konsumsi beras keluarga dengan 

kepala keluarga yang berpendidikan < SMP. 

 

3.2.  Analisis Konsumsi Beras Perkapita Berdasarkan Tingkat Pendapatan  Penduduk  

       Penduduk Kota Palembang cenderung mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya.  Sebagai 

makanan pokok, beras tidaklah menjadi satu-satunya pilihan penduduk untuk pangan terutama pada 

golongan pendapatan  yang berbeda.  Rata-rata  Konsumsi Beras Penduduk pada Tingkat Pendapatan Tinggi, 

Pendapatan Sedang dan Pendapatan Rendah di Kota Palembang dapat dilihat pada gabar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rata-Rata Konsumsi Beras Per Kapita Per Tahun Penduduk Pada Tingkat  

Pendapatan yang Berbeda 

 

       Berdasarkan pada Gambar 1, menunjukkan bahwa konsumsi beras terbesar di Kota Palembang adalah 

konsumsi beras pada penduduk dengan tingkat pendapatan rendah, dimana jumlah beras yang dikonsumsi  

sebesar 93,50 kg/kapita/tahun, kemudian  pada penduduk dengan tingkat pendapatan sedang, jumlah 

konsumsi berasnya sebesar 60,30 kg/kapita/tahun, sedangkan konsumsi beras yang terendah adalah 

penduduk dengan  tingkat  pendapatan tinggi, dimana jumlah konsumsi  beras sebesar 45,95 kg/kapita/tahun.  

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa semakin meningkat pendapatan suatu masyarakat, 

maka jumlah konsumsi beras akan semakin menurun, karena dengan peningkatan pendapatan tersebut, 

kemampuan daya beli masyarakat akan berbagai jenis pangan semakin meningkat. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 Faktor- faktor yang berpengaruh nyata terhadap konsumsi beras pada penduduk Kota Palembang yaitu  

jumlah pendapatan penduduk kota palembang, jumlah keluarga, harga bahan pangan subtitusi berupa 

mie instan, dan tingkat pendidikan kepala keluarga. 

 Konsumsi beras  rumah tangga penduduk Kota Palembang tertinggi adalah  pada penduduk dengan 

tingkat pendapatan rendah, sedangkan konsumsi beras terendah adalah penduduk dengan tingkat 

pendapatan tinggi. 

 

4.2.  Saran 

 Mengingat Kota Palembang merupakan daerah konsumen beras terbesar, maka pendistribusian dari 

daerah surplus ke daerah defisit haruslah dilakukan secara sesuai dan tanpa kedala. 

 Perlu dilakukan lebih lanjut mengenai kebijakan harga beras, tingkat persediaan beras dan 

pendistribusian beras pada daerah defisit. 
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KERAGAAN PROGRAM  FARMERS MANAGED EXTENSION ACTIVITIES (FMA)  

DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI ITIK PETELUR  

DI DESA BUKIT KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN 
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Abstract. The objective of this research was (1) to describe the performance of  FMA program based on 

implementation activities, farmer participation, and the role of extension workers, (2) to calculate the  FMA 

farmer income, and (3) to analyze the relationship of farmer participation and  FMA efectivity  with their 

income. Reasearbh was based on case study method, and focused on 30 farmers which was members of the 

FMA farmer group at Layer Ducks Bukit Vilage Betung Distric tBanyuasin Regency.  The result of this 

research show that implementation of FMA activities, consisted of training, technology disemnation, 

demplot, media development and distribution, filed discussion, network development, monitoring and 

partisipative evaluation. was overall on the high categorized level at score of 38.9 or 92.6 percent. The 

farmer participation on the activities was categorized high level at score of 16.1 or 89.44 percent. The role of 

extension worker (PPL) at this program was included as facilitator, mediator, and dinamisator, was also 

categorized high level with the score of 16.1, 16.2, and 16. 6 or 89.44 percent, 90 percent, and  92.22 

percent, with overall average of 90.5 percent.  Calculated incone of FMA farmer was Rp. 96968,300 per 

annum. There are positive correlation between the efectivity of implementation activity with the farmer 

income as represented by Rs = 0.75 at significant level of  0.05. 

 

Keywords:  FMA  performance, efektivity, participation , PPL role, farmer income 

 

1. PENDAHULUAN 

Sektor pertanian perlu ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan, karena selain menyedialkan pangan  

bagi seluruh penduduk, penyumbang devisa Negara, dan juga kesempatan kerja  yang dapat diserap 

penduduk, dan  besarnya jumlah penduduk masih tergantung pada sektor ini (Noor, 1996).  Sumber daya 

manusia yang berkualitas adalah modal utama untuk meningkatkan sektor pertanian, maka dari itu peran 

seorang penyuluh pertanian sangatlah penting dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam 

pengembangan kualitas pelaku utama dan pelaku usaha. 

Bagi pelaku utama serta pelaku usaha, penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran usaha agar 

mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, 

teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi 

usaha, pendapatan dan kesejahteraannya. (UU. Penyuluhan Pertanian  No 16/2006). Salah satu metoda 

pengembangan kapasitas pelaku utama atau petani telah dilakukan oleh pemerintah melalui Program 

Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP), dan dari program inilah muncul 

kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh pelaku utama itu sendiri atau sering disebut dengan FMA (Farmers 

Managed Extension Activites) .Metode ini menitikberatkan pada pengembangan kapasitas manajerial, 

kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama dalam pengelolaaan kegiatan penyuluhan pertanian.Dalam 

metode FMA ini pelaku utama dan pelaku usaha mengidentifkasi permasalahan dan potensi yang ada pada 

diri, usaha dan wilayahnya, merencanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan kebutuhan mereka secara 

partisipatif dalam rangka meningkatkan produktivitas usahanya guna peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan keluarganya (Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan yang dikelola oleh Petani FMA, 

2009). 

Penyuluhan pertanian mempunyai peran penting sebagai penggerak menuju terwujudnya tujuan 

pembangunan pertanian, baik di dalam maupun antara kegiatan.  (Marzuki, 1999). Peranan penyuluhan 

pertanian meliputi peran sebagai fasilitator, mediator, dan dinamisator yang memberikan penyuluhan kepada 

petani dan nelayan akan pentingnya berusahatani dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam.  ( 

Darius, 2009)  

Salah satu kecamatan yang menjalankan kegiatan FMA di Kabupaten Banyuasin adalah Kecamatan 

Betung dengan lokasi tiga desa, yaitu Desa Bukit, Desa Biyuku, dan Desa Lubuk Lancang.  Saat ini, 

pembelajaran FMA di Desa Bukit sedang melakukan usahatani itik petelur. Dengan adanya Program yang 

memfasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh petani atau Farmers Managed Extention 

Activities (FMA) itu dalam implementasinya menerapkan berbagai kegiatan yang meliputi, pelatihan, 
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workshop atau kegiatan diseminasi seperti peragaan demonstrasi plot (demplot). Dari kegiatan tersebut tentu 

sudah ada pembelajaran positif yang mendorong petani mampu menjadi penyuluh swadaya bagi 

lingkungannya. Melalui FMA diharapkan petani mampu meningkatkan hasil usahataninya demi tercapainya 

kesejahteraan bersama.  Berdasarkan uraian tersebut ingin dikaji bagaimana keragaan Program FMA dan 

hubungannya dengan pendapatan petani  dari usaha itik petelur di Desa Bukit, Kecamatan Betung, 

BAnyuasin. 

Tujuan penelitian ini meliputi : 

 Mendeskripsikan Keragaan Program  FMA ( Farmers Managed Extension Activities) pada petani itik 

petelur  yang meliputi : efektivitas pelaksanaan program, partisipsi petani, serta peran PPL dalam 

Program FMA. 

 Menghitung pendapatan usahatani Itik Petelur pada petani peserta kegiatan FMA ( Farmers Managed 

Extension Activities) Di Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. 

 Menganalisis hubungan antara Efektivitas Kegiatan FMA( Farmers Managed Extension Activities, dan 

partisipasi petani dengan pendapatan petani Itik Petelur Didesa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten 

Banyuasin 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Desa Bukit Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. dengan metode studi 

kasus.  Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada bulan September 2011 sampai bulan oktober 2011. 

Penarikan contoh yang digunakan adalah metode sensus terhadap 30 petani anggota,  yang menjalankan 

kegiatan FMA dengan usaha tani itik petelur. 

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui wawancara pada 

responden, dan penelusuran pustaka yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan 

kegiatan FMA. Data diolah secara deskriptif dan dianalisis dengan uji Koefisiewn Korelasi Spearman. Untuk 

menjawab tujuan petama yaitu mengukur efektivitas program FMA , dilakukan dengan perhitungan skor. 

Efektivitas program FMA terdiri dari 7 indikator, yaitu pelatihan, temu teknologi, demplot, pengembangan 

media tani, lokakarya lapangan, pengembangan jaringan kemitraan, dan monitoring dan evaluasi. Setiap 

indikator masing-masing terdapat 2 pertanyaan, kemudian dikelompokkan ke dalam interval kelas.Pemberian 

skor 3 untuk kriteria tinggi, skor 2 untuk kriteria sedang dan skor 1 untuk kriteria rendah.  

Untuk menjawab tujuan kedua yaitu menghitung pendapatan petani peserta kegiatan FMA, pengolahan 

data dilakukan secara tabulasi dengan pengolahan secara matematis kemudian diuraikan secara deskriptif. 

Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu menganalisis hubungan antara tingkat efektivitas kegiatan FMA dengan 

pendapatan usahatani itik petelur pada petani peserta kegiatan FMA di Desa Bukit Kecamatan Betung 

Kabupaten Banyuasin, maka digunakan Analisis Korelasi Peringkat Spearman  (Siegel, 1995). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1.  Karakteristik Petani Contoh. 

 Petani contoh berjumlah 30 orang, adalah petani yang mengikuti program FEATI yang tergabung dalam 

kelompok pembelajaran FMA. Adapun jenis usahatani yang dilakukan antara lain usahatani Itik Petelur. 

Selain berusahatani mereka juga mempunyai pekerjaan non usahatani, antara lain berdagang, buruh, pegawai 

negeri, dan berwiraswasta. Karakteristik petani contoh pada penelitian ini meliputi umur, tingkat pendidikan, 

pekerjaan.  Umur responden berkisar 18 sampai 35 tahun dengan rata-rata  23 tahun.. Dapat dilihat bahwa 

umur petani berada pada usia produktif yaitu antara 18 – 35 tahun.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

secara fisik petani masih mampu bekerja mengolah usahataninya dan melakukan aktivitas ekonomi sehingga 

akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik pula. 

Tingkat pendidikan juga mempunyai pengaruh bagi petani dalam menjalankan usahataninya, karena 

dengan pendidikan yang tinggi dapat membantu petani itik petelur dalam mengambil suatu keputusan apabila 

petani itik petelur dihadapkan oleh beberapa masalah yang berkaitan dengan kegiatan usahatani yang 

dilakukannya. Tingkat pendidikan responden sebagian besar (14 orang =46,66%) tamatan SMP, dan 8 orang 

(26,6%) SD, 8 orang (26,6%) SLA.  Pengetahuan petani contoh cukup baik dalam berusahatani dengan 

mampu menyelesaikan pendidikan formal sampai jenjang SMA, usahatani itik pelur pun dapat dilakukan 

dengan baik dikarenakan oleh pengalaman berusahatanimereka yang sudah ada.  

 

3.2. Keragaan  Program FMA.   

Keragaan program FMA dilihat dari aspek efektifitas pelaksanaan program, pertisipasi petani, dan 

pelaksanakan peran PPL. dalam kegiatan FMA. 
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Efektivitas kegiatan FMA (Farmers Managed Extension Activities) dapat dilihat sejauh mana kegiatan 

tersebut mampu memuaskan stakeholder-nya. Stakeholder ini terdiri dari orang-orang yang menyediakan 

input untuk organisasi atau yang menggunakan output dari organisasi atau yang memiliki kerjasama dengan 

organisasi atau individu yang peranannya sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi, petani FMA 

merupakan salah satu stakeholdernya. Sehingga untuk mengukur efektivitas kegiatan FMA melalui kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan, temu teknologi, demplot, pengembangan media & 

penyebaran, lokakarya lapangan, pengembangan jejaring kemitraan usaha dan informasi, serta monitoring 

dan evaluasi partisipatif. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.  

Berdasarkan Tabel 1 jumlah skor rata-rata dari efektivitas Kegiatan FMA (Farmers Managed Extension 

Activities) yang diukur dari spesifikasi kegiatan yang meliputi pelatihan, temu teknologi, demplot, 

pengembangan media & penyebaran, lokakarya lapangan,pengembangan jejaring kemitraan usaha dan 

informasi, serta monitoring dan evaluasi partisipatif sebesar 38,9 (92,6%) termasuk kedalam kategori tinggi 

(kisaran skor 32,66 sampai 42,00). Artinya efektivitas pelaksanaan program FMA tersebut telah mencapai 

tujuannya.dan dapat memuaskan stakeholder-nya. 

 

Tabel 1. Skor tingkat efektivitas kegiatan FMA di Desa Bukit 

No Kegiatan yang dinilai/Indikator pengukuran Skor Kriteria 

1 

 

 

2.  

 

 

3 

 

 

4. 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

  

Pelatihan  

a. Materi pelatihan sesuai permasalahan 

b.Kemampuan fasilitator (PPL) terampil 

Temu teknologi : 

a. Melakukan dan memahami temu teknologi 

b. Penyediaan informasi teknologi sesuai kebutuhan 

Demplot 

a. Memahami deplot yang dilaksanakan FMA 

b. Mampu diaplikasikan setelah adanya demplot 

Pengembangan Media & penyebarluasannya 

a.Pengembangan informasi terasa penyebaranya 

b.Pengetahuan informasi semakin mudah didapat dan diterima  

Lolakarya lapangan 

a. Keterlibatan dan kegunaan lokakarya dalam agribisnia 

b. Penerapan lokakarya dilakukan di lapangan 

 Pengembangan jaringan kemitraan usaha dan informasi 

a. Menciptakan kemitraan antara petani dan pedagang 

b. Harga jual hasil usahatani sesuai harapan 

Dokumentasi kegiatan 

a. Petani mampu membuat proposal pembelajaran FMA secara 

mandiri 

b. Kegiatan usahatani dapat dilaksanakan dengan baik dengan 

bukti ada laporan. 

5,76 

3,00 

2,76 

5,76 

2,90 

2,86 

5,66 

2,83 

2,83 

5,49 

2.66 

2.83 

5,86 

2,83 

2,83 

4,63 

2,10 

2,53 

5,73 

2,90 

 

2,83 

 Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Sedang 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

 

Tinggi 

 Total skor efektifitas kegiatan FMA 38,9 

(92,6%) 

Tinngi 

 

Bila dicermati untuk masing-masing kegiatan, hampir semua berada pada kataori tinggi, yaitu kegiatan 

pelatihan, temu teknologi, demplot, pengembangan media, lokakarya lapangan, dan dokumentasi. Sementara 

untuk kegiatan pengembangan jaringan kemitraan yang termasuk katagori sedang (skor 4, 63 atau  77,1%). 

Gambaran secara terinci menunjukkan bahwa pelatihan efektif karena semua responden menyatakan materi 

sesuai permasalahan, dan sebagaian besar menyatakan PPL terampil sebagai fasilitator. 

Temu teknologi adalah forum pertemuan antara petani, peneliti dan pejabat fungsional lainnya untuk 

saling tukar pikiran sesuai dengan pokok bahasan yang berlandaskan teknologi demi kemajuan peserta FMA 

atau petani itu sendiri. Dari Tabel 1 dapa dilihat juga bahwa Temu teknologi dalam kegiatan FMA sangat 

bermanfaat untuk di aplikasikan langsung terhadap usahatani itik petelur (skor 2,90) dan temu teknolgi elah 

mampu menjadi penyediaan informasi teknologi dalam memenuhi kebutuhan petani FMA (skor 2,86). Hal 

ini sangat berperan penting dalam merubah pola pikir petani untuk berani melakukan usahatani itik petelur 

ataupun usahatani lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar 
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Hal serupa, pelaksanaan Demplot dilakukan dalam kegiatan FMA tergolong tinggi (skor 5,66). Artinya 

Demplot dalam kegiatan FMA telah mampu diterima petani sehingga petani mudah memahami demonstrasi 

plot yang disampaikan oleh PPL dan petani FMA telah mampu mengaplikasikan hasil demplot. Sehingga 

tingkat efektivitas kegiatan FMA berdasarkan demplot tergolong tinggi serta mampu diaplikasikan petani 

FMA dengan baik. 

Sementara Pengembangan media informasi dan penyebarluasannya adalah kegiatan menambah dan 

memperluas pengetahuan petani serta dalam penyebarannya menggunakan media yang dapat membantu 

petani untuk mempermudah mendapatkan sumber informasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Kegiatan FMA berdasarkan Pengembangan media 

informasi dan penyebarluasannya cukup tinggi, hal ini berarti bahwa bahwa petani telah merasakan 

pengembangan informasi yang diperolehnya baik melalui media seperti poster, buku, majalah maupun buklet 

yang diperolehnya dari PPL (skor 2,83). Selain itu juga petani semakin merasa mudah memperoleh informasi 

dan dapat diterima dengan baik serta mampu meningkatkan pengetahuan akan berusahatani itik petelur 

khususnya, (skor 2,83). 

Lokakarya lapangan adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah 

tertentu dan mencari solusinya. Dalam kegiatan FMA lokakarya lapangan dilakukan secara fleksibel artinya 

lokakarya lapangan yang dilakukan tidak tergantung waktu atau jadwal yang telah terorganisir namun 

lokakarya yang dilakukan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja yang mana ini tercermin dari kegiatan 

PPL yang melakukan hubungan dengan petani dengan menggunakan metode pendekatan langsung jadi 

petani merasa tidakdiikat oleh waktu yang dapat mengganggu aktifitas sehari  

Pengembangan jaringan kemitraan usaha dan informasi adalah suatu kegiatan sangat penting dilakukan 

untuk melebarkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan demi kepentingan yang telah disepakati 

antar petani peserta FMA yang berusahatani itik petelur dengan mitra usaha contohnya dengan pedagang 

telur maupun rumah makan.  

Tabel 1 menunjukan bahwa Pengembangan jaringan kemitraan usaha dan informasi tergolong sedang 

(skor 4,63). Artinya petani FMA tidak begitu merasakan hubungan kemitraan yang baik antara petani dan 

pedagang ini terlihat dengan skor 2,10. Sedangkan nilai jual yang diterima petani masih dianggap cukup 

sesuai dengan hrapan ini terlihat dari skor 2,53. Untuk itulah perlu adanya kerjasama antara penyuluh, petani, 

dan tempat pemasaran agar terjalin hubungan yang solid antara stakeholder yang terkait. 

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan dokumentasi kegiatan, dalam hal ini 

adalah laporan dua mingguan dan pembuatan proposal rencana usaha dalam pembelajaran FMA.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi kegiatan dalam katagori tinggi artinya petani mampu membuat 

proposal pembelajaran FMA (skor 2,90) dan usahatani itik petelur dapat dilaksanakan dengan baik, ada 

pembukuan (laporan) yang rapi (skor 2,83). 

 

3.3. Partisipasi Petani Dalam Program FMA. 

Partisipasi petani dalam program FMA dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam kegiatan pembelajaran 

FMA, yang meliputi : pelatihan, demplot, pengembangan media dan penyebarannya, lokakarya, 

pengembangan jejaring kemitraan, dan dokumentasi kegiatan. Pelatihan mencakup delapan jenis yaitu : 

pelatihan petani pemandu, pelatihan pengurus FMA, pelatihan RUK, pelatihan RKK Tahunan, pelatihan 

petani tentang budidaya itik, pelatihan keterampilan teknis dan management usahatani, dan pelatihan 

pembuatan AD/ART).  Demplot terdiri dari pembuatan kandang dan pembuatan pakan ternak),  

Pengembangan media & penyebarannya melalui media brosur dan televisi, sementara lokakarya lapangan 

mengenai budidaya itik petelur dan mencari solusinya. Pengembangan jejaring kemitraan usaha dan 

informasi dalam pemasaran dan pembelian anak itik, serta dokumentasi kegiatan petani dilihat dari laporan 

dua mingguan dan proposal rencana usaha dalam pembelajaran FMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

partisipasi petani dalam program FMA termasuk kiteria  tinggi (skor  16,07=89,3%).  Gambaran terinci 

diperlihatkan pada  Tabel 2. 

Tabel 2 menjelaskan bahwa petani yang mengikuti kegiatan pelatihan yang terdiri dari delapan jenis 

pelatihan dengan kehadiran > 66,66 persen sebanyak 21 orang berada pada kriteria tinggi, lima orang petani 

mengikuti kegiatan pelatihan dengan kehadiran 33,33-66,66 persen berada pada kriteria sedang, sedangkan 

empat orang petani mengikuti kegiatan pelatihan dengan kehadiran < 33,33 persen berada pada kriteria 

rendah.  Adapun skor rerata total pelatihan sebesar 2,56 dan termasuk kriteria tinggi.  Partisipasi petani 

contoh yang mengikuti kegiatan demplot dengan kehadiran > 66,66 persen sebanyak 21 orang berada pada 

kriteria tinggi, lima orang petani mengikuti kegiatan demplot dengan kehadiran 33,33-66,66 persen berada 

pada kriteria sedang, sedangkan empat orang petani mengikuti kegiatan demplot dengan kehadiran < 33,33 
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peersen berada pada kriteria rendah.  Adapun skor rerata total kegiatan demplot sebesar 2,56 dan termasuk 

kriteria tinggi.  Partisipasi petani contoh yang mengikuti kegiatan pengembangan media petani & 

penyebarluasannya dengan kehadiran > 66,66 persen pertemuan sebanyak 23 orang berada pada kriteria 

tinggi, enam orang petani mengikuti kegiatan pengembangan media petani & penyebarluasannya dengan 

kehadiran 33,33-66,66 persen berada pada kriteria sedang, sedangkan satu orang petani mengikuti kegiatan 

pengembangan media petani & penyebarluasannya dengan kehadiran < 33,33 persen berada pada kriteria 

rendah.  Adapun skor total rerata pengembangan media petani & penyebarluasannya sebesar 2,73 dan 

termasuk kriteria tinggi. Partisipasi petani contoh yang mengikuti kegiatan lokakarya lapangan dengan 

kehadiran > 66,66 persen sebanyak 23 orang berada pada kriteria tinggi, lima orang petani mengikuti 

kegiatan lokakarya lapangan dengan kehadiran 33,33-66,66 persen berada pada kriteria sedang, sedangkan 

dua orang petani mengikuti kegiatan lokakarya lapangan dengan kehadiran < 33,33 persen berada pada 

kriteria rendah.  Adapun skor rerata total lokakarya lapangan sebesar 2,7 dan termasuk kriteria tinggi. 

Partisipasi petani contoh yang mengikuti kegiatan pengembangan jejaring kemitraan usaha & informasi 

dengan kehadiran > 66,66 persen sebanyak 23 orang berada pada kriteria tinggi, sedangkan tujuh orang 

petani mengikuti kegiatan pengembangan jejaring kemitraan usaha & informasi dengan kehadiran 33,33-

66,66 persen berada pada kriteria sedang.  Adapun skor rerata total pengembangan jejaring kemitraan usaha 

& informasi sebesar 2,76 dan termasuk kriteria tinggi. Partisipasi petani contoh yang mengikuti kegiatan 

dokumentasi kegiatan petani dengan kehadiran > 66,66 persen sebanyak 23 orang berada pada kriteria tinggi, 

sedangkan tujuh orang petani mengikuti kegiatan dokumentasi kegiatan petani dengan kehadiran 33,33-66,66 

persen berada pada kriteria sedang, sedangkan empat orang petani mengikuti kegiatan dokumentasi kegiatan 

petani dengan kehadiran < 33,33 persen berada pada kriteria rendah.  Adapun skor rerata total dokumentasi 

kegiatan petani sebesar 2,76 dan termasuk kriteria tinggi.  

 

Tabel 2. Skor tingkat partisipasi petani dalam kegiatan pembelajaran FMA.  

No. Partisipasi Petani 
Jumlah (orang) Skor 

rerata 
Kriteria 

T S R ∑ 

1. Pelatihan  21 5 4 30 2,56 T 

2. Demplot  21 5 4 30 2,56 T 

3. Pengembangan media petani & 

penyebarluasannya 
23 6 1 30 2,73 T 

4. Lokakarya lapangan 23 5 2 30 2,70 T 

5. Pengembangan jejaring kemitraan 

usaha & informasi 
23 7 - 30 2,76 T 

6.  Dokumentasi kegiatan petani 23 7 - 30 2,76 T 

 Jumlah     16,07 T 

 Total skor rerata     2,67 T 

 

3.4.  Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam kegiatan FMA 

Peran PPL dalam Program /Kegiatan FMA diukur melalui  tiga aspek, yakni peran sebagai fasilitator, 

sebagai mediator, dan sebagai dinamisator. Masing-masing aspek diukur dengan indikator perannya dalam 

enam kegiatan FMA, yaitu : Pplatihan, temu teknologi, demplot, pengembangan media, lokakarya lapangan, 

dan pengembangan kemitraan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran PPL dalam kegiatan FMA di 

Desa Bukit, secara keseluruhan termasuk kriteria tinggi (skor 48,9 = 90,55%). Gambaran peran PPL untuk 

setiap indikator kegiatan FMA secara terinci seperti pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Skor Peran PPl dalam Program FMA di desa Bukit. 

No Indikator kegiatan FMA  Peran sebagai   Peran  

  Fasilitator Mediator Dinamisator Total 

1 Pelatihan 2,7 2,7 2,8 8,2 

2 Temu teknologi 2,6 2,7 2,7 8,0 

3 Demplot 2,7 2,7 2,7 8,1 

4 Pengembangan media 2,4 2,8 2,9 8,1 

5 Lokakarya lapangan 2,8 2,7 2,8 8,3 

6 Pengembangan kemitraan 2,9 2,6 2,7 8,2 

 Total 16,1 16,2 16,6 48,9 
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Dari Tabel 3 terlihat bahwa peran PPL sebagai dinamisator tampak paling dominan. PPL memberikan 

pengarahan dan memotivasi petani dalam seluruh kegiatan FMA.  Dengan pelaksanaan peran PPL yang 

relatif tinggi diharapkan kelompok menjadi wahana belajar yang efektif dan menyenagkan bagi para 

anggotanya. Dan ini terlihat  pula dari tingkat partisipasi petani dalam kegiatan FMA, yang termasuk 

kkriteria tinggi.  Sebagian besar petani hadir dalam kegiatan-kegiatan FMA lebih dari 67 %  (Tabel 2). 

Uraian di atas tampak bahwa keragaan Program FMA yang dilihat dari pelaksanaan kegiatan FMA, 

Partisipasi Petani, dan Peran PPL dalam FMA secara keseluruhan  termasuk criteria tinggi, Artinnya 

efektifitas pelaksanaan kegiatan FMA bagus, tingkat partisipasi petani tinggi, dan pelaksanaan peran PPL 

juga tinggi. Kondisi ini sangat mendukung keberhasilan program, yang berdampak pada peningkatan 

produktivitas dan pada akhirnya peningkatan pendapatan petani. Berikut akan dibahas tentang pendapatan 

Usahatani Itik Petelur peserta Program FMA. 

 

3.5.  Pendapatan Usahatani Itik Petelur dalam pembelajaran FMA 

Usahatani merupakan cara petani untuk menentukan, mengusahakan, mengorganisasikan, dan 

mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi dengan  selektif dan seefisien mungkin, sehingga 

usahatani tersebut dapat memberikan pendapatan yang semaksimal mungkin. Usahatani Itik petelur pada 

kelompok FMA (Farmers Managed Extension Activities) yang merupakan program dari FEATI (Farmer 

Empowerment Through Agricultural Technology & Information) di Kecamatan Betung Kabupaten 

Banyuasin. Dengan adanya program ini diharapkan petani mampu meningkatkan kemampuan petani sebagai 

wirausaha agribisnis dan  meningkat pendapatan petani peserta FMA.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan ushatani itik petelur petani  anggota kelompok FMA 

berkisar dari Rp 2.519.000,- sampai Rp 4.301.500,- per orang per tahun dengan rata-rata Rp 3,232.276,-per 

orang  per tahun. Nilai ini diperoleh dengan memperhitungkan produksi telur itik, biaya produksi (biaya tetap 

dan biaya variabel), serta harga telur itik.  Secara terinci data produksi, biaya tetap, biaya variabel, 

penerimaan dan pendapatan petani diperlihatkan pada Tabel 4. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa komponen 

biaya terbesar adalah biaya variabel (93,5%), yang terdiri dari biaya bibit itik, pakan (dedak. Konsentyrat, 

dan jagung) dan vitamin.Biaya pakan tberurutan dari terbesar adalah untuk konsentrat, jagung dan dedak.  

Kombinasi/komposisi penggunaan pakan ini akan menentukan jumlah produksi telur yang dihasilkan. 

 

Tabel 4. Rata-rata produksi, biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan usahatani itik petelur Petani 

kelompok FMA. 

No. Uraian Jumlah Persentase  

1.  Biaya tetap 196.723 6,50  

2 Biaya Variabel : 

a. Bibit itik  

b. Bahan pakan 

    1. Dedak 

     2. Konsentrat 

     3. jagung  

c. Vitamin 

2.833.500 

687.500,- 

 

431.667,- 

899.333,- 

719,667 

95.333,- 

93,50  

3 Biaya  Produksi (rp/th) 3.030.223 100,00  

4 Produksi telur  (butir/th) 4.175   

5 Harga   (rp/butir) 1.500   

6 Penerimaan (Rp/th) ....=  (4x5) 6.262.500   

7 Pendapatan (Rp/th)....=  (6-3) 3.232.277   

 

3.6. Hubungan Antara Efektivitas Kegiatan FMA (Farmers Managed Extension Activities) dengan 

Pendapatan Petani Itik Petelur di Desa Bukit 

Hasil analisis dengan uji Korelasi Peringkat Spearman menunjukkan bahwa hubungan antara Efektivitas 

Kegiatan FMA (Farmers Managed Extension Activities) dengan Pendapatan Petani Itik Petelur di Desa 

Bukit, signifikan pada taraf nyata α = 0,05, diperoleh rshitung = 0,75     sedangkan rs tabel = 0,31 sehingga rshitung 

>rs tabel maka kaidah keputusan yang diambil adalah tolak Ho artinya terdapat hubungan antara Efektivitas 

Kgiatan FMA (Farmers Managed Extension Activities) dengan Pendapatan Petani Itik Petelur di Desa Bukit. 

Berdasarkan penelitian di lapangan kinerja kelompok FMA tani yang ada di Desa Bukit aktif dalam 

melakukan kegiatan, dilihat dari indikator kegiatan FMA seperti Pelatihan, temu teknologi, Demplot, 

Pengembangan median dan penyebarluasannya, Lokakarya lapangan, pengembangan jejaring kemitraan dan 
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informasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi juga berada pada kriteria tinggi maka dari itu Efektivitas 

Kegiatan FMA berpengaruh terhadap pendapatan yaitu semakin aktif atau tingginya tingkat Kegiatan FMA 

maka produksi dan pendapatan juga semakin meningkat. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan  

 Keragaan  Program FMA yang dilihat dari pelaksanaan kegiatan FMA, Partisipasi petani,dan peran 

PPPL. Peaksanaan kegiatan FMA mencakup pelatihan, temu teknologi, demplot, pengembangan media 

& penyebarannya, lokakarya lapangan, pemgembangan jejaring kemitraan, dan monitoring dan evaluasi 

partisipatif,  Secara keseluruhan berada pada katagori tinggi (skor 38,9 atau 92,6%).  Partisipasi petani 

dalam kegiatan termasuk katagori tinggi (skor 16,1 atau 89,44%).  Peran PPL dalam program  yang 

mencakup peran sebagai fasilitator, mediator, dan dinamisator, semuanya pada katagori tinggi ( skor 

16,1; 16,2; dan 16, 6 atau 89,44%, 90%, dan  92,22) dengan rata-rata 90,55%.  

 Pendapatn usahatani itik petelur petani kelompok FMA sebesar RP 96. 968,300,- per tahun (Rp 

3.232.276 per orang/th). 

 Terdapat hubungan positif antara efektifitas kegiatan FMA dengan pendapatan petani     dengan nilai Rs 

= 0,75 signifikan pada taraf nyata α = 0,05.  

 

4.2.  Saran 

 Sesuai hasil penelitian disarankan kepada kelompok FMA  di Desa Bukit agar dapat mempertahankan 

kinerja dalam melaksanakan kegiatan kelompok dan kinerja kelompok FMA, agar produksi dan pendapatan 

semakin meningkat. Serta dengan adanya pembelajaran melaui kegiatan FMA maka diharapkan petani 

mampu  menjadi wirausaha agribisnis yang mampu mengembangkan agribisnisnya sehingga peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan dapat tercapai secara cepat dan baik. 
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Abstract. The purposes of this research are to identify the process of land fragmentation on paddy centre in 

West OKU, and to analyze the using of farming input over the land fragmentation on paddy centre in West 

OKU. This research was done on the paddy centre in West OKU included 4 district that had the biggest land 

and the highest production of 16 other districts, were West Buaymadang, Belitang I, Buaymadang and 

Belitang II.  The research method using survey method.  The purposive sampling method using multistage 

purposive sampling as paddy farmer as the sample unit, and all the sample are 350 farmers. The research 

shows that, (1) the intensity of land using positively influenced by paddy intensity and negatively influenced 

by family income, paddy price, paddy land and the type of cropping, (2) the using of urea fertilizer positively 

influenced by family income, paddy land and hour job of family, seed using, and the using of pesticide 

negatively influenced by the price of urea fertilizer and the price of paddy, (3) the using of paddy seed 

positively influenced by farmers family income, the land of paddy, and the amount of hour job of family, the 

using of urea fertilizer and pesticide negatively influenced by the price of paddy seed, (4) the using of 

pesticide in this model positively influenced by farmers income, the paddy land area, the using of urea 

fertilizer and the using of paddy seed, (5) the employment in paddy farming, positively influenced by the 

employee for social community and services, and labour of paddy farming. 

 

Keywords: Land fragmentation, farming input, paddy centre 

 

1.  PENDAHULUAN 

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2005) dalam Setiawan (2006),  rata-rata 

kepemilikan lahan sawah di Jawa dan Bali saat ini hanya 0,34 ha per rumah tangga petani.  Secara nasional 

jumlah petani gurem (petani dengan luas lahan < 0,5 ha) meningkat dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 

13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003 dengan rata-rata peningkatan sekitar 2,4 persen per tahun.  Terkait 

dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2006), mengungkapkan bahwa sempitnya 

rata-rata luas lahan yang diusahakan petani karena proses fragmentasi yang disebabkan sistem waris pecah-

bagi makin memarjinalkan kegiatan usahatani.  Sempitnya lahan berakibat pada tidak tercukupnya hasil 

kegiatan usaha pertanian untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi mendorong penerapan 

teknologi baru untuk peningkatan produktivitas. 

Sementara dari hasil laporan pembangunan dunia oleh The World Bank (2008), menunjukkan bahwa 

manakala lahan di bagi-bagi melalui warisan dalam rumah tangga terus terjadi, ukuran lahan semakin kecil.  

Hasil kajian empiris di India, rata-rata kepemilikan lahan turun dari 2,6 hektar pada 1960 menjadi 1,4 hektar 

pada tahun 2000 dan ini masih terus terjadi penyempitan.  Data panel yang diikuti kepala keluarga dan anak 

cucu mereka di Bangladesh, Filipina, dan Thailand selama kurang lebih 20 tahun menunjukkan menurunnya 

rata-rata ukuran lahan dan bertambahnya orang yang tidak punya lahan.  Di banyak wilayah dengan 

kepadatan penduduk tinggi di Afrika, ukuran lahan rata-rata juga menurun.  Persoalan lahan didalam 

perekonomian yang masih mengandalkan pertanian, merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan 

pedesaan, dan hal itu juga bisa menimbulkan ketegangan sosial yang akhirnya menyulut konflik sipil.  Ini 

terjadi manakala pembagian kepemilikan lahan memiliki efek penyetara, sebagaimana penyempitan lahan 

yang ditunjukkan oleh koefisien gini seperti di India, Malawi dan Tanzania. 

Terkait dengan masalah penyempitan lahan pertanian, Mardikanto (2009), menganjurkan petani gurem 

atau buruh tani agar meningkatkan produktivitas unggul yang jadi landasan revolusi hijau.  Revolusi hijau 

terbukti memberikan dampak yang  sangat baik seperti di asia tahun 1960-an dan 1970-an, dimana terjadi 

peningkatan produktivitas dan “lompatan besar” persediaan pangan, seiring dengan pertumbuhan penduduk.  

Penggunaan teknologi pada tanaman padi dapat menciptakan rekayasa perlakuan terhadap tanaman dan 

dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi  (Rahim dan Hastuti, 2007).  Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan Suryana (2003) bahwa pengembangan tekhnologi pra panen (input usahatani) diarahkan untuk 

meningkatkan efisiensi produksi.  Adapun yang dimaksud peningkatan efisiensi produksi pada dasarnya 
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adalah (1) dengan menggunakan jumlah input yang sama dapat diperoleh hasil produksi yang meningkat, 

atau (2) tingkat hasil produksi yang sama diperoleh dengan menggunakan jumlah input yang lebih sedikit. 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sebagai daerah sentra utama padi di Sumatera Selatan juga 

mengalami permasalahan fragmentasi lahan.  Walaupun menurut catatan Dinas Tanaman Pangan 

Hortikultura Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami peningkatan dari sisi luas tanam 

dan luas panen dari tahun ketahun dimana tahun 2007 masing-masing luas tanam dan luas panen sebesar   

107.925 ha dan 107.626 ha dan pada tahun 2008 terjadi kenaikan masing-masing luas tanam dan luas panen 

sebesar 112.437 ha dan 110.086 ha.   Namun jika dilihat dari sisi fragmentasi tanah, berdasarkan kajian 

empiris Sjarkowi (1978), dengan populasi berupa transmigrasi umum (termasuk transmigrasi spontan I serta 

transmigrasi zaman Belanda) dan transmigrasi spontan II. Hasil  menunjukan bahwa proses pragmentasi 

berupa pewarisan tanah sudah berjalan hingga generasi ke dua  (G2). Pewarisan tanah oleh orang tua 

transmigran mereka lakukan sesuai dengan kemampuan tanpa pilih kasih terhadap tangga anak-anaknya.  

Pewarisan ini akan berjalann apabila perkawinan anak laki-laki keluarga baru itu menetap di desa orang 

tuannya. oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisi prilaku penguasaan dan 

penggunan lahan disentra produksi beras yang digambarkan dengan intensitas penggunaan lahan dan 

penggunaan input selain lahan pasca terjadinya fragmentasi. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di sentra beras Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mencakup empat 

kecamatan lahan terluas dan produksi yang tinggi dibanding enam belas kecamatan yang lainnya, lokasi 

penelitian tersebut yakni Kecamatan Buaymadang Timur, Belitang I, Kecamatan Buaymadang dan 

Kecamatan Belitang II. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus  2010 sampai dengan  April  

2011.   Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode penarikan contoh yang digunakan 

adalah metode multistage purposive sampling Sebagai unit sampling adalah petani padi. Jumlah keseluruhan 

sample sebanyak 350 petani sample dari 8 desa yakni Desa Eling-eling dan Desa Tanjung Sari Kecamatan 

Buaymadang, Desa Srikaton dan Rawabening Kecamatan Buaymadang Timur, Desa Pujorahayu dan Bedilan 

Kecamatan Belitang I, Desa Kutosari dan Desa Ringin sari Kecamatan Belitang III.  

Seluruh data  yang diperoleh diolah secara tabulasi dan dijelaskan secara deskriptif untuk menjawab 

tujuan pertama dan kedua.  Sesuai denga tujuan, maka untuk menganalisi prilaku penguasaan dan penggunan 

lahan disentra produksi beras yang digambarkan dengan intensitas penggunaan lahan dan penggunaan input 

selain lahan pasca terjadinya fragmentasi  digunakan pendekatan sebagai berikut : 

- Intensitas penggunaan lahan 

LIPL  =  a0 + a 1 LPKT + a 2 LHKP + a 3L IPP + a 4 LLAP + a 5 LJJP+  

  a 6 LD1 + u1...........................................................................................(1) 

- Penggunaan input 

LPPU =  b0 + b 1 LHPU + b 2 LHKP + b 3L PKP + b 4 LLAP + b 5 LJJP+ 

              b 6 LPBP   +   b7 POP + u2..... .............................................................. (2) 

 

LPBP =  c0 + c1L HPB +  c2 LHKP + c3 LPKP + c4 LLAP + c5 LJJP + 

              c6 LPPU +  c7 POP + u3........................................................................ (3) 

 

LPOP =  d0 + d 1 LHPO +  d 2LHKP + d 3LPKP + d 4 LLAP + d 5L JJP + 

               d 6 LPPU +  d 7 LPBP + u4....................................................................(4) 

 

            CTKUP = e0+  e 2CTKSL + e 3CTKPK+ e 4CTKPI+ e 5CTKJS +          

                              e 6CTKPD +  u5.................................................................................(5) 

dimana: 

 IPL  =  Intensitas penggunaan lahan (berapa kali/tahun) 

 PKT  =  Pendapatan total keluarga tani (Rp/tahun) 

 HKP  =  Harga Padi (Rp/tahun) 

 IPP  =  Intensitas tanaman padi (berapa kali/tahun)  

 LAP  =  Luas lahan padi (ha/tahun) 

 JJP  =  Jumlah jam kerja keluarga petani (jam/tahun) 

 D1  =  Pola tanam 

       1 =  Padi-padi -padi 

       0 =  Padi – salah satu tanaman non padi 
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 PPU  =  Penggunaan pupuk urea (kg/tahun) 

 PBP  =  Penggunaan bibit padi (kg/tahun) 

 POP  =  Penggunaan obat-obatan  pertanian (liter/tahun) 

 HPU  =  Harga pupuk (Rp/kg/tahun) 

 HPB  =  Harga bibit padi (Rp/kg/tahun) 

 HPO  =  Harga obat-obat pertanian (Rp/liter/tahun) 

 CTKUP =  Curahan tenaga kerja untuk kegiatan usahatani padi  

                                        (HOK/tahun) 

 CTKSL =  Curahan tenaga kerja untuk kegiatan sosial (HOK/tahun) 

 CTKPK =  Curahan tenaga kerja untuk kegiatan perkebunan  

                                        (HOK/tahun) 

 CTKTN =  Curahan tenaga kerja untuk kegiatan peternakan  

                                        (HOK/tahun) 

 CTKPI =  Curahan tenaga kerja untuk kegiatan perikanan  

                                        (HOK/tahun) 

 CTKJS =  Curahan tenaga kerja untuk kegiatan jasa (HOK/tahun) 

 CTKPD =  Curahan tenaga kerja untuk kegiatan perdagangan  

                                        (HOK/tahun) 

a0 - e0            =  Konstanta/intersep 

a1-6 - e 1-6     =  Nilai koefisien regresi dari masing-masing peubah bebas 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Karakteristik Petani  

3.1.1.   Intensitas Penggunaan Lahan 

 Intensitas penggunaan lahan merupakan penggunaan lahan secara optimal yang diusahakan oleh petani. 

Usahatani padi di desa ini dilakukan lebih dari satu kali tanam. Intensitas penggunaan lahan di desa ini 

bervariasi antara 2 kali sampai 3 kali dalam setahun. Adapun intensitas penggunaan lahan yang dimiliki 

petani dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Intensitas penggunaan lahan tanaman padi  

Intensitas Penggunaan Lahan (berapa kali/tahun) Petani (orang) Persentase (%) 

2 280 80 

3 70 20 

Total 350 100 

 

Berdasarkan intensitas penggunaan lahan seperti pada Tabel 1, bahwa paling banyak petani 

menggunakan lahan usahataninya secara optimal sebanyak 2 kali tanam dan paling sedikit yaitu 3 kali tanam 

selama setahun. Data ini dapat memberikan informasi bahwa sebagian besar usahatani padi yang dijalankan 

di desa ini selama setahun adalah dua kali musim tanam. 

 Luas lahan yang dimiliki petani merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas 

penggunaaan lahan dan juga penggunaan input untuk mendapatkan produksi dari usahataninya. Berikut ini 

pada Tabel 2 disajikan karaketristik petani berdasarkan luas lahan padi. 

 

Tabel 2. Luas kepemilikan lahan padi  

Luas Lahan Padi (ha/tahun) Petani (orang) Persentase (%) 

< 0,5 101 28,86% 

0,5 -  1 214 61,14% 

> 1 35      10% 

Total 350 100.0% 
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 Berdasarkan luas lahan padi seperti pada Tabel 2, bahwa paling banyak petani di desa ini memiliki luas 

lahan 0,5 sampai 1 hektar, sedangkan yang paling sedikit yaitu yang memiliki luas lahan lebih dari 1 hektar. 

Data ini dapat memberikan informasi bahwa sebagian besar luas lahan padi yang dimiliki petani relatif 

sempit berdasarkan hitungan rata-rata kepemilikan lahan dari 350 petani adalah 0,68 hektar. Banyaknya 

petani yang memiliki luas lahan padi yang relatif sempit ini cenderung mendorong petani untuk melakukan 

kegiatan produktif di luar usahatani padi. Hal ini karena petani yang memiliki luas lahan yang sempit 

cenderung pendapatan usahataninya terbatas, sehingga mendorong petani berusaha di luar usahatani padi 

atau di luar pertanian untuk menambah pendapatan keluarga. 

 

3.1.2  Proses Fragmentasi Lahan 
Proses fragmentasi yang terjadi pada lokasi penelitian sebagian besar disebabkan  oleh sistem bagi waris 

sebanyak 247 lahan, jual beli sebesar 99 lahan dan alih fungsi sebesar 4 lahan.  Proses sistem bagi waris 

dilakukan oleh orang tua petani kepada anak-anak petani yang telah melangsungkan pernikahan atau telah 

berkeluarga, sementara jual beli terjadi karena faktor ekonomi keluarga. Hal ini dapat  tergambar pada Tabel 

3 berikut. 

 

Tabel 3.  Proses fragmentasi lahan  

Proses Fragmentasi Lahan 

 

Petani 

 (orang) 

Persentase 

 (%) 

 

Keterangan 

Sistem bagi waris 247 73,08 - Orang tua pada anak 

Jual beli 87 25,74 - Faktor ekonomi 

Alih fungsi 4 1,18 - Untuk pembangunan  

Total 338 100  

 

Dari 350 petani tidak semuanya mengalami proses fragmentasi, ada 338 petani yang lahannya 

mengalami proses fragmentasi, sementara ada 5 petani yang lahanya tidak terjadi proses fragmentasi bahkan 

ada juga yang terjadi penambahan luas lahan petani sebanyak 7 petani.  Proses fragmentasi lahan ini akan 

terus terjadi yang menyebabkan makin memarjinalkan kegiatan usahatani sebagaimana hasil kajian Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (2006) bahkan persoalan terjadinya fragmentasi lahan ini didalam 

perekonomian yang masih mengandalakan pertanian adalah salah satu penyebab utama kemiskinan di 

pedesaan (The World Bank, 2008). 

Fragmentasi lahan merupakan penyusutan kepemilikan lahan pertanian sebagai dampak dari sistem bagi 

waris, jual beli tanah, dan alih fungsi lahan sehingga skala usaha petani menurun. Jumlah terjadinya 

fragmentasi lahan di tempat penelitian ini berkisar antara 2 sampai 4 generasi. 

 

3.1.3.  Penggunaan Input  Usahatani 

Tujuan dari usahatani adalah untuk mendapatkan produksi, dimana untuk mendapatkan produksi dari 

usahatani diperlukan input produksi. Adapun salah satu input produksi yang digunakan petani di lokasi 

penelitian ini untuk usahatani padi adalah Pupuk Urea. Pupuk Urea digunakan untuk pertumbuhan tanaman 

padi. Berikut ini pada Tabel 4 disajikan jumlah panggunaan Pupuk Urea untuk tanaman padi petani di 

Kabupaten OKU Timur. 

 

Tabel 4. Tingkat penggunaan pupuk Urea oleh petani 

Penggunaan Pupuk Urea (kg/th) Petani (orang) Persentase (%) 

0 6 1,7 

40-826 309 88,3 

827-1.613 28 8 

1.614-2.400 7 2 

Total 350 100 
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 Berdasarkan dosis penggunaan Pupuk Urea seperti pada disajikan pada Tabel 4, bahwa kelompok petani 

yang paling banyak yaitu yang menggunakan pupuk Urea pada usahatani padi antara 40 sampai 826 

kilogram per tahun, sedangkan yang paling sedikit yaitu yang menggunakan Pupuk Urea antara 1.614 

kilogram sampai 2.400 kilogram per tahun. Di desa ini hanya terdapat beberapa petani yang tidak 

menggunakan Pupuk Urea dalam usahatani padi. Data ini dapat memberikan informasi bahwa penggunaan 

Pupuk Urea di desa ini masih relatif kecil yaitu antara 40 sampai 826 kilogram per tahun. Tinggi rendahnya 

peggunaan Pupuk Urea selama setahun selain faktor harga juga dipengaruhi oleh luas lahan padi dan 

intensitas tanaman padi. 

 Petani dalam berusahatani padi biasanya ada yang membeli benih dan ada juga yang menggunakan 

benih sendiri. Di desa ini petani lebih banyak membeli benih padi dalam usahataninya. Penggunaan benih 

padi yang dibeli bervariasi yaitu mulai dari 3 kilogram sampai 525 kilogram per tahun. Berikut ini pada 

Tabel 5 disajikan data penggunaan benih padi. 

 

Tabel 5.  Jumlah penggunan benih padi 

Penggunaan Benih Padi (kg/th) Petani (orang) Persentase (%) 

0 9 2,6 

3-177 338 96,6 

178-351 2 0,6 

352-525 1 0,3 

Total 350 100 

 

 Berdasarkan dosis penggunaan benih padi seperti pada Tabel 5, bahwa kelompok petani yang paling 

banyak yaitu yang menggunakan benih padi yang dibeli antara 3 sampai 177 kilogram per tahun, sedangkan 

yang paling sedikit yaitu kelompok petani yang membeli benih padi antara 352 kilogram sampai 525 

kilogram per tahun.  Sementara itu, ada juga petani yang menggunakan benih sendiri untuk usahatani padi. 

Data ini dapat memberikan informasi bahwa sebagian besar petani menggunakan benih padi yang dibeli 

relatif sedikit yaitu antara 3 sampai 177 kilogram per tahun. Hal ini seiring dengan luas lahan padi yang 

dimiliki petani di desa ini yang relatif kecil. Dengan demikian, sebagian besar petani di desa ini membeli 

benih padi. 

 Obat-obatan pada tanaman padi digunakan untuk memberantas hama, penyakit, dan gulma yang 

mengganggu tanaman. Penggunaan obat-obatan untuk tanaman padi tergantung pada pertumbuhan hama, 

penyakit, dan gulma pada lahan usahatani. Berikut ini pada Tabel 6 disajikan karakteristik petani 

berdasarkan penggunaan obat-obatan untuk tanaman padi. 

 

Tabel 6.   Jumlah Penggunaan Obat-obatan Pertanian 

Penggunaan Obat-obatan Pertanian 

 (ltr/th) 

Petani  

(orang) 

Persentase 

 (%) 

0 26 7,4 

1-13 274 78,3 

14-27 44 12,6 

28-40 6 1,7 

Total 350 100 

 

 Berdasarkan dosis penggunaan obat-obatan untuk tanaman padi seperti pada Tabel 6, bahwa kelompok 

petani yang paling banyak yaitu yang menggunakan obat-obatan untuk memberantas hama, penyakit, dan 

gulma pada tanaman padi sekitar 1 liter sampai 13 liter per tahun. Sementara itu, yang paling sedikit yaitu 

yang menggunakan obat-obatan dengan kisaran antara 28 liter sampai 40 liter per tahun, tetapi ada juga yang 

tidak menggunakan obat-obatan untuk tanaman padi. Data ini dapat memberikan informasi bahwa sebagian 

besar penggunaan obat-obatan untuk tanaman padi di desa ini relatif kecil yaitu antara 1 liter sampai 13 liter 

per tahun. Hal ini seiring dengan kecilnya luas lahan padi yang dimiliki petani. 
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 Curahan tenaga kerja merupakan salah satu input produksi dalam usahatani padi yang dijalankan petani 

di desa ini. Tenaga kerja pada usahatani padi ini, ada yang berasal dari dalam keluarga dan ada juga yang 

berasal dari luar keluarga. Tenaga kerja dalam keluarga, biasanya terdiri dari kepala keluarga (petani), istri, 

dan anak-anaknya yang sudah berumur produktif. Sementara itu, tenaga kerja dari luar keluarga hanya 

sebagai tambahan saja apabila terjadi kekurangan tenaga kerja untuk mengelola usahataninya. Berikut ini 

pada Tabel 7 disajikan karakteristik petani contoh berdasarkan curahan tenaga kerja untuk usahatani padi. 

 

Tabel 7. Curahan tenaga kerja petani pada usahatani padi 

Curahan Tenaga Kerja untuk Usahatani Padi (HOK/th) 
Petani 

(orang) 

Persentase 

(%) 

84-118 279 79,7 

119-153 70 20 

154-187 1 0,3 

Total 350 100 

 

 Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa kelompok petani yang paling banyak yaitu yang 

mencurahan tenaga kerja pada usahatani padi dengan kisaran 84 HOK sampai 118 HOK per tahun. 

Sementara itu, kelompok petani yang paling sedikit yaitu yang mencurahkan tenaga kerja pada usahatani 

padi dengan kisaran antara 154 HOK sampai 187 HOK per tahunnya. Data ini dapat memberikan informasi 

bahwa curahan tenaga kerja pada usahatani padi di desa ini masih relatif kecil yaitu antara 84 HOK sampai 

118 HOK per tahun, padahal usahatani padi di desa ini dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun, bahkan 

sampai 3 kali tanam dalam setahun. Kecilnya curahan tenaga kerja untuk usahatani padi karena petani padi di 

desa ini tidak hanya berusahatani padi saja, melainkan juga mempunyai kegiatan atau usaha lain seperti 

perkebunan, peternakan, perikanan, jasa, perdagangan, dan buruh tani, sehingga waktu kerja dicurahkan juga 

untuk kegiatan ini.  

 

3.2.   Analisis Perilaku Petani Padi 

3.2.1. Intensitas penggunaan lahan padi 

Intensitas penggunaan lahan (IPL) pada model diharapkan dipengaruhi oleh pendapatan total keluarga 

petani (PKT), harga padi (HKP), intensitas tanaman padi (IPP), luas areal tanaman padi ( LAP), jumlah jam 

kerja keluarga petani (JKP) dan pola tanaman ( D1) dengan bentuk persamaan logaritma linear.  Hasil dugaan 

persamaan tersebut disajikan pada Tabel 10. 

 

Tabel 10.   Hasil pendugaan parameter persamaan intensitas penggunaan lahan padi    di OKU Timur 

No. Peubah 
Nilai Parameter 

dugaan 
t 

Probabilitas t 

(α) 
Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Intersep 

LPKT 

LHKP 

LIPP 

LLAP 

LJKP 

D 

0,209 

-0,007 

-0,010 

0,798 

-0,005 

0,002 

-0,167 

2,033 

-1,750 

-0,339 

15,764 

-0,979 

0,311 

-62,183 

0,043 

0,081 

0,735 

0,000 

0,328 

0,756 

0,000 

- 

C 

- 

A 

- 

- 

A 

R
2
 = 92,8%;   F = 725,931;   df = 346 

Keterangan: 

A = Signifikan pada α = 1 %      D = Signifikan pada α = 15 % 

B = Signifikan pada α = 5 %     E = Signifikan pada α = 20 % 

C = Signifikan pada α = 10 %     F = Signifikan pada α = 25 % 

 

 Hasil pendugaan persamaan intensitas penggunaan lahan menghasilkan nilai R
2
 sebesar 92,8% dan nilai 

F signifikan pada α =1% serta sebagian variabel bebas signifikan secara statistik sampai pada α=15%.  Tanda 

parameter dugaan yang diharapkan, hanya variabel harga padi tidak sesuai dengan harapan.  Seharusnya, 

dengan kenaikan harga padi, petani akan meningkatkan intensitas penggunaan lahannya. 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

209 
 

 Namun hal ini bisa terjadi dikarenakan sudah merupakan kebiasaan bagi petani untuk menanam padi 

umumnya dua atau tiga kali dalam satu tahun tergantung pada kondisi petani lain yang melakukan 

penanaman jadi tidak terlalu tergantung harga. Naik atau tidaknya harga  tidak terlalu mempengaruhi petani 

untuk intensitas penggunaan lahan untuk menanam padi. 

 

3.2.2. Penggunaan Pupuk Urea 

  Berdasarkan Tabel 11 bahwa tanda parameter dugaan dalam model berdasarkan teori maupun logika 

ekonomi dari delapan persamaan satu persamaan tanda peubah yang didapat tidak sesuai dengan yang 

diharapkan yakni nilai parameter dugaan peubah harga padi. 

Sesungguhnya kondisi ini menjelaskan bahwa petani yang mendapatkan harga padi yang baik adalah 

petani yang menggunakan pupuk urea cenderung relatif berimbang.  Dosis pupuk yang diterapkan petani 

padi adalah 526 kg per hektar dan sudah tergolong tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kualitas padi yang 

dihasilkan, kualitas padi menjadi menurun dengan penggunaan pupuk urea berlebihan. Hal ini sesuai dengan 

hasil kajian Maulana et al., (2006), yang mengatakan penggunaan pupuk urea oleh petani padi untuk lahan 

sawah yang secara intensif digunakan, menunjukan bahwa  penggunaan pupuk urea oleh petani sudah jauh di 

atas optimalnya (189 kg/ha).  Akibat penggunaan pupuk secara berlebihan tidak saja meningkatkan biaya 

pokok produksi tetapi juga menurunkan produksi dan laba usahatani.   

 

Tabel 11.   Hasil pendugaan parameter persamaan penggunaan pupuk urea pada tanaman padi di OKU Timur 

No. Peubah 
Nilai Parameter 

dugaan 
T 

Probabilitas t 

(α) 
Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Intersep 

LHPU 

LHKP 

LPKT 

LLAP 

LJKP 

LPBP 

LPOP 

5,342 

-0,492 

-0,320 

0,135 

0,501 

0,119 

0,283 

0,472 

4,441 

-4,154 

-1,073 

3,367 

7,605 

1,658 

4,613 

8,689 

0,000 

0,000 

0,284 

0,001 

0,000 

0,098 

0,000 

0,000 

- 

A 

G 

A 

A 

C 

A 

A 

R
2
 = 70,5%;   F = 115,684;   df = 346 

 

3.2.3. Penggunaan Benih 

 Penggunaan benih padi (PBP) pada model diharapkan dipengaruhi oleh harga benih padi (HBP), harga 

padi (HKP), pendapatan total keluarga petani (PKT), luas areal tanaman padi (LAP), jumlah jam kerja 

keluarga petani (JKP), jumlah penggunaan pupuk urea (PPU) dan jumlah penggunaan obat-obatan (POP) 

dengan bentuk persamaan logaritma linear.  Secara ekonomi, tanda parameter dugaan variabel harga padi 

dan jumlah jam kerja keluarga tidak sesuai denga harapan.  Hasil dugaan persamaan tersebut disajikan pada 

Tabel 12. 

 

Tabel 12.  Hasil pendugaan parameter persamaan penggunaan bibit pada tanaman padi di OKU Timur 

No. Peubah 
Nilai Parameter 

dugaan 
T 

Probabilitas 

t (α) 
Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Intersep 

LHBP 

LHKP 

LPKT 

LLAP 

LJKP 

LPPU 

LPOP 

4,330 

-0,448 

0,759 

0,128 

0,273 

0,104 

0,202 

0,301 

4,835 

-5,940 

3,064 

3,876 

4,768 

1,712 

4,734 

6,611 

0,000 

0,000 

0,002 

0,000 

0,000 

0,088 

0,000 

0,000 

- 

A 

A 

A 

A 

C 

A 

A 

R
2
 = 70,3%;   F = 114,868;   df = 346 

 

Berdasarkan Tabel 12 bahwa tanda koefisien regresi peubah yang didapat semuanya sesuai dengan yang 

diharapkan atau dengan kaidah yang ada. Begitu juga secara statistik semua variabel bebas berpengaruh 

nyata. 
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3.2.4. Penggunaan Obat-obatan Pemberantasan Hama dan Penyakit 
Penggunaan obat-obatan pemberantasan hama dan penyakit pada model diharapkan dipengaruhi oleh 

harga obat-obatan (HPO), harga padi (HKP), pendapatan total keluarga petani (PKT), luas areal tanaman 

padi ( LAP), jumlah jam kerja keluarga petani (JKP), penggunaan pupuk urea (PPU) dan penggunaan benih 

padi (PBP).dengan bentuk persamaan logaritma linear.  Hasil dugaan persamaan tersebut disajikan pada 

Tabel 13. 

 

Tabel 13.  Hasil pendugaan parameter persamaan penggunaan obat-obatan pada tanaman padi di OKU Timur 

No. Peubah 
Nilai Parameter 

dugaan 
T 

Probabilitas 

t (α) 
Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Intersep  

LHPO 

LHKP 

LPKT 

LLAP 

LJKP 

LPPU 

LPBP 

2,595 

-0,531 

-0,031 

0,012 

0,292 

-0,108 

0,131 

0,295 

2,696 

-8,107 

-0,124 

0,318 

4,668 

-1,776 

2,613 

5,809 

0,007 

0,000 

0,901 

0,751 

0,000 

0,077 

0,009 

0,000 

- 

A 

- 

- 

A 

C 

A 

A 

R
2
 = 69,1%;   F = 108,354;   df = 346 

 

Hasil pendugaan model pada Tabel 13 menunjukkan model persamaan dugaan cukup bagus yang 

terlihat dari nilai R
2
 sebesar 69,1 % dan nilai F signifikan pada α =1% serta sebagian besar variabel bebas 

signifikan secara statistik sampai pada α=10%.  Hanya variabel harga padi dan pendapatan total keluarga 

petani yang tidak signifikan.  Demikian juga dengan tanda parameter dugaan yang diharapkan, semua 

variabel bebas sesuai dengan harapan.    

 

3.2.5. Curahan Tenaga Kerja pada Usahatani Padi 
 Curahan tenaga kerja pada usahatani padi pada model diharapkan dipengaruhi oleh curahan tenaga kerja 

untuk kegiatan sosial (CTKSL), curahan tenaga kerja untuk kegiatan perkebunan (CTKPK), curahan tenaga 

kerja untuk kegiatan jasa (CTKJS), curahan tenaga kerja untuk kegiatan perdagangan (CTKPD) dan curahan 

tenaga kerja menjadi buruh usahatani padi (CTKBUP) dengan bentuk persamaan linear.  Hasil dugaan 

persamaan tersebut disajikan pada Tabel 6. 

 

Tabel 14. Hasil pendugaan parameter persamaan penggunaan tenaga kerja pada tanaman padi di OKU Timur 

No. Peubah 
Nilai Parameter 

dugaan 
T 

Probabilitas 

t (α) 
Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Intersep 

CTKSL 

CTKPK 

CTKJS 

CTKPD 

CTKBUP 

100,832 

0,079 

-0,041 

0,016 

-0,293 

0,032 

23,898 

0,603 

-2,431 

1,145 

-2,442 

0,665 

0,000 

0,547 

0,016 

0,253 

0,015 

0,506 

- 

- 

B 

F 

A 

- 

R
2
 = 45,1%;   F = 2,940;   df = 349 

   

Hasil pendugaan model pada Tabel 14 menunjukkan model persamaan hanya menghasilkan nilai R
2
 

sebesar 45,1 % dan nilai F signifikan pada α =5% serta sebagian besar variabel bebas signifikan secara 

statistik sampai pada α=25%.  Hanya variabel curahan tenaga kerja untuk kegiatan sosial dan menjadi buruh 

usahatani padi yang tidak signifikan.  Tanda parameter dugaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan 

adalah curahan tenaga kerja untuk kegiatan jasa. 

 

4.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah : 

 Intensitas penggunaan lahan padi di pengaruhi secara positif oleh intensitas tanamaan padi dan jumlah 

jam kerja keluarga petani, serta dipengaruhi secara negarif oleh Pendapatan totak keluarga, harga padi, 

luas areal tanaman padi, dan pola tanam. 
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 Penggunaan pupuk urea dipengaruhi secara positif pendapatan totak keluarga tani, luas areal tanaman 

padi, jumlah jam kerja keluarga, jumlah penggunaan benih, dan penggunaan obat-obatan, serta 

dipengaruhi secara negatif oleh harga pupuk urea, dan harga padi. 

 Penggunaan benih padi di pengaruhi secara positif oleh pendapatan total keluarga petani, luas areal 

tanaman padi,  jumlah jam keluarga petani, jumlah pengguna pupuk urea dan jumlah pengguna obat-

obatan, serta dipengaruhi secara negatif oleh harga benih padi. 

 Penggunaan obat-obatan pemberantasan hama dan penyakit pada model dipengaruhi secara positif oleh 

pendapatan total kelaurga petani, luas areal tanaman padi, penggunaan pupuk urea dan penggunaan 

benih padi. 

 Curahan tenaga kerja pada usahatani padi di pengaruhi secara positif oleh  curahan tenaga kerja untuk 

kegiatan sosial, curahan tenaga kerja untuk kegiatan jasa, dan curahan tenaga kerja menjadi buruh 

usahatani padi. 

 Saran yang diajukan dalam penelitian ini sehungan dengan fragmentasi lahan perlu dilakukan kajian 

pengembangan alternatif usaha ekonomi sebagai dampak dari terjadinya fragmentasi lahan padi sawah pada 

satu sisi dan banyaknya waktu luang diluar usahatani padi dari petani padi (pemanfaatan waktu luang). 
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AGROEKO-KORPORASI SUATU MODEL KEMITRAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 

AGRIBISNIS PADI SISTEM KORPORASI YANG BERKELANJUTAN 

 

NAJIB ASMANI
1) 

1)
Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

 

Abstrak. Upaya peningkatan produktivitas dalam kegiatan agribisnis padi pada persawahan pasang surut 

ekosistem gambut dapat dirancang dengan suatu model agroeko-korporasi. Agroekologi adalah suatu usaha 

pengelolaan sumberdaya alam dalam kegiatan agribisnis disesuaikan dengan kondisi alam setempat yang 

berkelanjutan.  Pengelolaan agribisnis berkelanjutan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang 

tersedia untuk mengurangi ketergantungan dengan input eksternal serta pengkombinasian pola tanam dengan 

jenis pohon berkayu. Sistem korporasi dirancang dengan pengelolaan usahatani rakyat dan pemberdayaan 

masyarakat dengan manajemen yang profesional.  Pengelolaan dan pengembangan usaha dilakukan dengan 

penguatan kelembagaan yang telah ada serta bermitra dengan pihak yang berkompetensi. Tujuan makalah 

adalah untuk menyajikan rancangan model kemitraan antara berbagai stakeholder dalam pengembangan 

agribisnis padi di lahan pasang surut yang memanfaatkan sumberdaya lokal yan rendah emisi. Metode yang 

digunakan berdasarkan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu dari berbagai sumber serta pengunduhan 

informasi dari internet.  Hasil yang diperoleh bahwa persawahan pasang surut pada lahan gambut dapat 

direkayasa dengan perpaduan tanaman industri jenis kayu dalam pengurangan emisi karbondioksida.  

Penggunaan jerami padi sebagai pupuk organik dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik.  

Keberhasilan kelembagaan koperasi dapat merupakan cikal bakal pengembangan pengelolaan usaha 

pertanian rakyat yang bersifat korporasi.  

 

Kata Kunci: agroekologi, pupuk organik, sistem korporasi 

 

1. PENDAHULUAN 

Sistem pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan atau agroekologi yakni suatu cara 

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan usaha yang tepat dan sesuai dengan ekosistem setempat.  

Kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya terutama lahan akan menurunkan produktivitas dan mengancam 

kerusakan ekosistem. Pengelolaan agribisnis yang berkelanjutan untuk menjamin bahwa sumberdaya alam 

akan memberikan manfaat untuk masa sekarang serta bermanfaat untuk generasi masa mendatang (Darius, 

2010).  Agroekologi merupakan suatu cara melakukan kegiatan usahatani dengan tidak merombak secara 

berlebihan atau merusak ekosistem yang ada, hanya melakukan penyesuaian untuk proses adaptasi suatu 

komoditi.  Input produksi yang digunakan lebih mengutamakan dari bahan yang bersifat alami yang banyak 

tersedia di tempat produksi yang ramah lingkungan atau berkelanjutan.  Modernisasi pertanian di sektor 

pangan telah dikembangkan melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia dan pestisida dan penggunaan 

varietas unggul untuk mendapatkan hasil yang berlipat ganda.  Modernisasi pertanian tersebut berdampak 

terhadap menurunnya kesuburan tanah, ledakan serangan hama dan penyakit, terganggunya keseimbangan 

ekosistem alam sekitar.  Petani menjadi tergantung terhadap produk-produk kimia dan sistem pertanian 

berkelanjutan semakin terpinggirkan (Sjaf, 2010).   

Pertanian berkelanjutan dapat dimulai secara bertahap dengan pemakaian pupuk organik dan mengatur 

tata ruang yang ada dengan menanam berbagai pohon yang berkayu. Munif (2009) mengemukan bahwa 

petani telah melupakan jerami sebagai salah satu sumber daya yang dapat mempertahankan kesuburan dan 

bahan organik tanah. Pemanfaatkan jerami sisa panen padi untuk kompos secara bertahap dapat 

mengembalikan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas padi secara berkelanjutan.  Menurut World 

Agrofrestry Centre (2010), bahwa pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan dalam 

mengurangi pelepasan emisi agar dilakukan dengan bijak di antaranya dengan menerapkan sistem MPTS 

(multiple purpose tree species), yaitu mengkombinasi tanaman pangan dengan jenis pepohonan tertentu. 

Pertanian rakyat yang menopang kebutuhan dan kedaulatan pangan dalam pengembangannya harus 

dengan dukungan pemerintah dengan sistem korporasi.  Sistem korporasi yakni dengan mengkonsolidasikan 

usahatani milik rakyat dengan manajemen profesional yang dilakukan secara bermitra dengan pihak yang 

berkompetensi.  Pembinaan dilakukan dengan melalukan kerjasam dengan koperasi yang telah ada di 

masyarakat yang perannya sudah nyata.  Keberadaan koperasi bila dikelola secara profesional di sentra 

produksi padi dapat merupakan cikal bakal sistem korporasi. merupakan suatu upaya membantu petani 

dalam penyediaan modal dengan biaya rendah, menyediakan input produksi, memasarkan hasil pertanian, 

dan mengembangkan teknologi berkelanjutan yang rendah emisi (Asmani, 2012). 
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Tujuan dari penyajian makalah ini adalah untuk merancang model kelembagaan agroeko-korporasi yang  

mengembangkan ekosistem pertanian dengan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia secara lokal yang 

mengurangi ketergantungan dengan input eksternal, mengembangkan keterpaduan antar komoditi dengan 

jenis pepohonan yang berkayu dengan sistem MPTS, dan model koprorasi antara multi stakeholder di sentra 

produksi padi persawahan pasang surut Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang dilakukan dalam penyajian ini dengan melakukan analisis data sekunder dari berbagai 

penelitian-penelitian yang terdahulu. Data yang disajikan adalah meliputi data besarnya emisi dari 

pemanfaatan lahan gambut dengan kegiatan budidaya pertanian dengan tanaman padi, kelapa sawit, karet, 

dan tanaman akasia.  Dari jenis tanaman tersebut direkomendasikan untuk merancang kombinasi antara 

tanama padi dengan jenis tanaman yang berkayu dengan kontribusi emisi paling rendah.  Penggunaan pupuk 

organik dilakukan dengan menghitung perbandingan kandungan NPK anatara pupuk organik berbahan baku 

jerami dengan pupuk anorganik. Keberhasil lembaga koperasi dalam kinerja pengembangan usaha 

digambarkan dengan besarnya anggota binaan, perputaran modal dan sisa hasi usaha. Model rancangan 

sistem korporasi dengan melibatkan multistakeholder dalam suatu kemitraan digambarkan bentuk diagram. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelembagaan agroeko-korporasi dirancang dengan berbagai pendekatan yakni: agroekosistem, wilayah, 

agribisnis, kelembagaan, dan pemberdayaan petani.  Lokasi yang direncanakan untuk model kegiatan adalah 

Kecamatan Air Sugihan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, yang  merupakan 

agroekosistem pasang surut dengan tanaman pokoknya adalah tanaman padi.  Persawahan pasang surut yang 

berada pada ekosistem gambut merupakan lahan sub optimal yang mempunyai kendala dalam peningkatan 

produktivitas padi dan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.  Lahan gambut bekas tebangan yang 

tidak dimanfaatkan dengan kegiatan budidaya yang hanya ditumbuhi belukar  mengemisi karbondioksida 

atau CO2 sebesar 34,0 ton per hektar per tahun (Jauhanien et. al., 2004).  Pelepasan emisi karbondioksida 

akan meningkat menjadi sebesar 47,0 ton per hektar per tahun dengan dilakukan kegiatan persawahan 

tanaman padi yang diatur dengan drainase (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2011).   Hasil 

penelitian Rumbang et. al. (2009) bahwa lahan gambut yang diusahakan tanaman kelapa sawit pada tinggi 

permukaaan air 0,76 meter dan karet dengan tinggi permukaan air 0,69 meter masing-masing mengemisi 

karbondioksida sebesar 99,36  dan 101,95 ton per hektar per tahun.  Lahan gambut yang ditanam jagung 

pada ketinggian permukaan air mengemisi karbondioksida sebesar 33,70 ton per hektar per tahun. Hasil 

penelitian Asmani et.al. (2011) bahwa lahan gambut yang dibangun hutan tanaman industri dengan tanaman 

akasia dengan pengaturan sistem tata air mikro hanya mengemisi karbondioksida sebesar 1,86 ton per hektar 

per tahun.  Hasil penelitian Husny (2011) dalam Sabaruddin (2012)  menunjukkan bahwa persawahan pasang 

surut melepas emisi CH4 dan N2O masing-masing sebesar 64,51 kg C-CH4 dan 0,21 kg N2O per hektar per 

musim
 
tanam.  Pengurangan penggunaan pupuk anorganik seperti pupuk urea dapat berkontribusi terhadap 

penurunan emisi rumah kaca.   Substitusi pupuk anorganik dapat dilskukan dengan pupuk organik dengan 

bahan baku jerami yang selama ini sering dibakar oleh petani.  Penghentian pembakaran jerami juga akan 

mengurangi emisi gas rumah kaca.  Bila satu hektar persawahan pasang surut pada lahan gambut dapat 

dilakukan kombinasi sistem MPTS (World Agroforestry Centre,  2010), dengan tanaman padi seluas 0,8 

hektar dan akasia seluas 0,2 hektar disertai dengan pengaturan tata air mikro, diestimasi dapat menurunkan 

emisi karbondioksida sekitar 20 persen.  Pada persawahan pasang surut lahan gambut yang cenderung 

mengalami subsidensi dan penurunan bahan organik perlu dilakukan konservasi dengan jenis pohon yang 

berkayu dan berserasah.  

Dari sisi kewilayahan, lokasi pasang surut adalah lokasi yang kompak dalam hamparan yang luas.  

Dengan demikian dalam pengembangan sistem korporasi memudahkan untuk pengelolaan dalam satuan 

usaha agribisnis. Asmani et.al. (2011) melaporkan bahwa wilayah binaan Koperasi Karya Usaha di Jalur 27 

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi sebanyak 2.798 kepala keluarga dengan 

tipologi persawahan pasang surut.  Luas lahan yang dimiliki oleh setiap kepala keluarga terdiri dari lahan 

usaha seluas 2,0 hektar dan lahan perkarangan seluas 0,25 hektar.  Luas keseluruhan sawah pasang surut di 

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut mencapai 49.114 hektar. 

Kendala dalam penggunaan pupuk anorganik seperti pupuk urea dalam kegiatan agribisnis padi yakni 

sering mengalami keterlambatan distribusi dan terbatasnya jumlah yang digunakan karena terbatasnya modal 

petani.  Penggunaan pupuk P dan KCl relatif jarang digunakan oleh petani karena mahalnya harga kedua 

jenis pupuk tersebut.  Petani dalam kegiatan usaha belum menggunakan sistem agribisnis terutama dalam 
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pengadaan input dan pemasaran.  Petani membeli pupuk dengan harga relatif mahal yang terjebak dengan 

sistem bayar panen atau yarnen dengan pedagang lokal atau tengkulak.  Pembayaran dilakukan secara natura 

dalam bentuk gabah yang dinilai murah atas harga input yang berharga mahal (Fitriyana et.al., 2011).      

Penggunaan pupuk organik dari bahan jerami sebagai subsitusi pupuk anorganik dapat menurunkan 

biaya produksi dan mengantisipasi keterlambatan distribusi pupuk anorganik.  Menurut Kim dan Dale (2004) 

dalam Munif (2009), bahwa besarnya potensi jerami sekitar 1,4 kali dari hasil panen.  Berdasarkan data Biro 

Pusat Statistik Indonesia (2012) bahwa rata-rata produktivitas padi gabah kering giling (GKG) per hektar 

pada Tahun 2011 yakni sebesar 4,94 ton per hektar per tahun, yang berarti potensi jerami yang dihasilkan 

sekitar 6,92 ton per hektar per tahun.  Selanjutnya Munif (2009) mengemukakan bahwa berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia (BPBPI) bahwa setiap 

ton berat kering kompos jerami mengandung hara setara dengan 41,3 kg Urea, 5.8 kg SP36, dan 89,17 kg 

KCl per ton atau dengan total 136,27 kg NPK per ton kompos kering.  Besarnya kandungan hara pada pupuk 

organik dari bahan jerami tersebut dapat mensubsitusi kandungan hara pada pupuk anorganik serta 

menambah bahan organik tanah.  Pembuatan pupuk di lokasi persawahan dapat mengurangi keterlambatan 

penggunaan pupuk serta dapat mengurangi biaya produksi. 

Dari sisi kelembagaan bahwa di Kecamatan Air Sugihan telah terdapat koperasi yang berkinerja baik 

yang dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak serta dapat  memberdayakan masyarakat dan petani 

setempat dan dari desa lainnya.  Koperasi memiliki perputaran modal mencapai 8,5 milyar dan sisa hasil 

usaha (SHU) mencapai 1,8 milyar pada Tahun 2010.  Masyarakat yang menjadi anggota koperasi 

mendapatkan biaya modal yang rendah sekitar 18,5 persen per tahun (Asmani et.al., 2011). Bunga tersebut 

relatif sangat kecil bila dibandingkan bunga modal yang dialami petani yang mendapatkan pinjaman dari 

pedagang lokal atau tengkulak  dengan sistem bayar panen yakni sebesar 17,05 per bulan, dengan masa 

pembayaran satu musim tanam yakni selama lima bulan (Fitriyana et.al., 2011). Peran dari perguruan tinggi 

dan organisasi profesi dalam pengelolaan usaha dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang rendah 

karbon serta melakukan monitoring dan pengawasan.   Rancangan model agroeko-korporasi disajikan pada 

Lampiran 1.  Pada diagram tersebut tergambar peran dari setiap stakeholder sesuai kompetensinya. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN  

 Penerapan sistem agroeko-korporasi pada persawahan pasang surut dengan sistem MPTS kombinasi 

tanaman akasia seluas 0,2 hektar dan tanaman padi 0,8 hektar berpotensi dapat mengurangi emisi 

karbondioksida sebesar 20 persen. Penggunaan bahan baku jerami sebagai pupuk organik dari 1 ton berat 

kering kompos berpotensi dapat menjadi subsitusi hara N, P, dan K dari pupuk anorganik sebesar 136,27 kg 

NPK.  Keberadaan koperasi di sentra produksi padi dapat menurunkan biaya modal petani dari 17,05 per 

bulan menjadi 18,5 persen per tahun.  Hamparan persawahan pasang surut yang kompak dapat menjadi 

kekuatan dalam mempermudah pengelolaan usaha sistem korporasi. 

 Disarankan sebelum dilakukan implementasi model agroeko-korporasi untuk dilakukan studi kelayakan 

dan penyatuan komitmen dengan berbagai stakeholder yang terlibat.  Model kegiatan diawali dengan skala 

yang terbatas dulu dengan satu fokus kelompok usahatani dan satu kelembagaan koperasi.   
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6. LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Diagram Agroeko-Korporasi 
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KARAKTERISTIK LINGKUNGAN SOSIAL DAN KETAHANAN PANGAN  

RUMAH TANGGA PETANI PADI PADA EKOSISTEM RAWA LEBAK  

DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

Yunita
1) 

1)
Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

 

Abstrak. Petani padi pada ekosistem rawa lebak umumnya memiliki akses yang sangat terbatas terhadap 

pangan, baik akses fisik (produksi) maupun akses ekonomi (pendapatan).  Pola adaptasi rumah tangga petani 

dalam menghadapi masalah kerawanan pangan tidak terlepas dari karakteristik lingkungan sosial dimana 

rumah tangga tersebut berada.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik lingkungan 

sosial dan ketahanan pangan rumah tangga petani padi pada ekosistem rawa lebak di provinsi Sumatera 

Selatan.   Penelitian dilakukan dengan metode survei.  Pengambilan sampel secara acak sederhana sebanyak 

200 rumah tangga petani padi di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir.  Analisis data dilakukan 

secara deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial rumah tangga petani padi pada 

ekosistem rawa lebak sudah cukup baik.  Nilai-nilai sosial budaya, sistem kelembagaan, akses terhadap 

sarana produksi, dan akses terhadap kelembagaan penyuluhan,penelitian, dan pangan cukup baik. Ketahanan 

pangan rumah tangga petani padi sawah lebak termasuk kategori rendah (rawan pangan).  Rumah tangga 

petani padi memiliki kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan dalam rumah tangga, 

dan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan yang rendah.  Akan tetapi kualitas pangan rumah tangga 

petani padi terkategori baik, karena rumah tangga petani mampu mengkonsumsi protein hewani dan atau 

nabati lebih dari lima hari dalam seminggu.  

 

Keywords: Lingkungan sosial, ketahanan pangan rumah tangga petani, ekosistem rawa lebak 

  

1. PENDAHULUAN 

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga 

kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada 

pihak manapun.  Sen (1982) mengungkapkan, persyaratan bagi pengamanan pangan masyarakat, bukan pada 

pengadaan bahan pangan semata, tetapi aksesibilitas pada pangan bagi mereka yang lapar (entitlement 

approach).  Kelaparan dapat terjadi bagi kelompok masyarakat tertentu sebagaimana terbatasnya dan 

rendahnya nilai-nilai sumberdaya lokal pada sebagian masyarakat perdesaan yang miskin di negara-negara 

berkembang (Sen, 1982).  Masalah kerawanan pangan dan gizi umumnya karena suatu kelompok masyarakat 

tidak mampu mengakses pangan, bukan karena ketidaktersediaan pangan. Karena pendapatannya yang 

kurang, penduduk miskin tidak mampu membeli pangan yang bergizi dan mencukupi agar dapat hidup sehat 

dan produktif, padahal, pangan banyak tersedia di sekitar mereka.  

 Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, 

atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan 

kesehatan masyarakat.  Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang pada waktu-waktu tertentu (kronis) 

dan dapat  pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien) 

(Dewan Ketahanan Pangan, 2006).  Diperkirakan Indonesia akan mengalami defisit beras mencapai 17,36 

juta ton dengan penduduk 300 juta jiwa pada tahun 2025, dengan asumsi peningkatan jumlah penduduk 

sebesar 1,6 persen per tahun (Kementerian Pertanian 2007). Penyediaan pangan pada tingkat nasional yang 

telah mencukupi kebutuhan pangan yang dianjurkan (2550 Kal/kap/hari dan 50 gr protein/kap/hari) tidak 

berarti terpenuhinya kecukupan pangan tingkat rumah tangga. Studi Saliem et al. (2001) menunjukkan 

bahwa walaupun ketahanan pangan tingkat regional (provinsi) tergolong tahan pangan, namun di provinsi 

yang bersangkutan masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan dengan proporsi relatif 

tinggi.  

Kondisi petani di Indonesia, khususnya petani padi yang memiliki lahan sempit sampai saat ini memiliki 

akses yang sangat terbatas terhadap pangan, baik akses fisik (produksi) maupun akses ekonomi (pendapatan).  

Khusus untuk petani padi sawah lebak di Provinsi Sumatera Selatan  saat ini posisinya makin sulit oleh 

dampak perubahan iklim. Tidak ada batasan jelas antara musim hujan dan kemarau sangat berdampak pada 

usaha tani padi sawah di kawasan lebak, karena tata airnya belum diatur dengan sistem irigasi dan sangat 

tergantung cuaca.  Kegagalan sering dialami petani ketika terjadi hujan berlebihan saat bibit baru ditanam 

ataupun selama periode tanam hujan tidak turun. Pada kondisi ini, petani miskin mengalami gagal panen 
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karena mereka tidak punya modal untuk mengatasinya. Keadaan ini dapat menyebabkan kerawanan pangan 

pada rumah tangga petani padi sawah lebak.   

Ketahanan pangan rumahtangga  menurut Zeitlin (1990), Braun (1992), IFPRI (1992), Chung (1997), 

Soetrisno (1998), IFPRI (1999) adalah:  “acces for all people at all times to enough food for an active and 

healthy life.”  Makna yang tergantung dalam definisi tersebut adalah  setiap orang pada setiap saat memiliki 

aksesibilitas secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan agar 

dapat hidup produktif dan sehat. 

 Pada tingkat rumah tangga, ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari produksi pangan sendiri dan 

membeli pangan yang tersedia di pasar.  Menurut Suhardjo (1996), rumah tangga petani subsisten 

ketersediaan pangannya lebih ditentukan oleh produksi pangan sendiri.  Akses terhadap pangan pada tingkat 

rumah tangga ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga, dimana pendapatan rumah tangga ini 

merupakan proxy untuk daya beli rumah tangga (Braun et al., 1992., Kennedy & Haddad, 1992; Lorenza & 

Sanjur, 1999; Rose, 1999; Smith et al., 2000).    

Rumah tangga petani dan lingkungan tempat tinggalnya (masyarakat petani) adalah suatu sistem sosial. 

Pola adaptasi rumah tangga petani dalam menghadapi masalah kerawanan pangan tidak terlepas dari 

karakteristik lingkungan sosial dimana rumah tangga tersebut berada.  Interaksi sosial yang terjadi 

merupakan proses saling mempengaruhi di antara individu petani dan akan berdampak pada perilaku petani.  

Nilai-nilai sosial budaya yang dianut petani juga memberikan pengaruh pada aktivitas petani  yang berfungsi 

sebagai pemberi arah, petunjuk, dan pedoman bagi perilaku petani ketika berinteraksi dengan sesama petani 

baik dalam satu kelompok maupun di luar kelompoknya dalam usaha memenuhi kebutuhan pangan.  

Karakteristik lingkungan sosial diduga akan memberikan pengaruh pada kapasitas rumah tangga petani 

dalam memenuhi kebutuhan pangan dan berpengaruh juga pada ketahanan pangan rumah tangga petani.  

Karakteristik lingkungan sosial yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah nilai-nilai sosial budaya, 

sistem kelembagaan petani, akses petani terhadap sarana produksi pertanian, dan akses petani terhadap 

tenaga ahli, kelembagaan penelitian, penyuluhan, dan kelembagaan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan karakteristik lingkungan sosial dan ketahanan pangan rumah tangga petani padi pada 

ekosistem rawa lebak di provinsi Sumatera Selatan.  

 

2.  METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan adalah survei. Penelitian survei dapat memberikan gambaran yang 

lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial tertentu atau aspek kehidupan tertentu pada masyarakat yang 

diteliti dan dapat mengungkapkan secara jelas kaitan antar berbagai gejala sosial (Singarimbun dan Effendi, 

1995).  Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis karakteristik lingkungan 

sosial dan tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani padi sawah lebak di Provinsi Sumatera Selatan.   

Penelitian dilakukan di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir karena memiliki lahan lebak 

terluas dan merupakan sentra produksi padi lebak di Pulau Sumatera.  Pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode acak sederhana, yaitu sebanyak 200 rumah tangga petani padi. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.  Data primer 

adalah data utama yang harus terpenuhi agar dapat menjawab permasalahan untuk mencapai tujuan 

penelitian.  Data primer dalam penelitian ini  diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara 

terstruktur menggunakan kuesioner kepada responden dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan 

sejumlah responden terpilih.  Selain  petani, pengumpulan data juga dilakukan kepada penyuluh, tokoh 

masyarakat, dan informan kunci dengan menggunakan pedoman wawancara tak terstruktur untuk menggali 

informasi secara mendalam (indepth interview), terutama data kualitatif yang sangat berguna mendukung 

analisis data kuantitatif.  Data sekunder adalah data pendukung yang diperlukan untuk memberikan 

tambahan informasi untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di lapangan.  Data sekunder ini 

diperoleh melalui penelusuran dokumen, laporan penelitian terdahulu, maupun pengamatan lapangan. 

Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif.  Indeks ketahanan pangan 

rumah tangga diukur berdasarkan empat indikator utama (Tim peneliti  Pusat Penelitian Kependudukan 

LIPI).  Keempat indikator tersebut ditetapkan berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan 

Undang-Undang RI No. 7 tahun 1996, yaitu : (1) kecukupan ketersediaan pangan, (2) stabilitas ketersediaan 

pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, (3) aksesibilitas/keterjangkauan 

terhadap pangan, dan (4)  kualitas/keamanan pangan. 
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3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Karakteristik Lingkungan Sosial 
3.1.1.  Nilai-Nilai Sosial Budaya 

Nilai-nilai sosial budaya yang dianut masyarakat petani padi di ekosistem Rawa Lebak antara lain 

gotong-royong, saling menghargai, saling membantu jika ada warga yang mengalami kesulitan termasuk 

dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta sikap positif dalam menerima ide-ide baru yang bermanfaat bagi 

kehidupan mereka. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial budaya pada petani padi sawah 

lebak termasuk kategori sedang (Tabel 1).   

 

Tabel 1.   Sebaran sampel berdasarkan nilai-nilai sosial budaya 

Kategori  
Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Gabungan

 

n % N % N % 

Rendah 15 15 4 4 19 9,5 

Sedang  84 84 95 95 179 89,5 

Tinggi 1 1 1 1 2 1 

Jumlah 100 100 100 100 200 100 

Rataan Skor 2,23 2,29 2,26 
Kategori; Rendah = skor 1,00-1,99 , Sedang = skor 2,00-2,99 , Tinggi = skor  3,00-4,00 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada sebagian 

petani padi sawah lebak di lokasi penelitian yang belum terbiasa memberikan ucapan selamat ataupun 

penghargaan kepada warga masyarakat/petani lain yang berprestasi. Akan tetapi, sebagian besar (54 %) 

petani di Kabupaten OKI dan  62 persen di Kabupaten OI, masih sering melakukan gotong royong baik 

dalam kegiatan usahatani maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya.  Begitu pula dengan kebiasaan saling 

membantu, sebagian besar petani menyatakan bahwa mereka meminta bantuan kepada tetangga dan keluarga 

yang tinggal dalam satu desa jika mengalami kesulitan pangan. 

Menurut Koentjaraningrat (1987), sistem nilai budaya merupakan konsepsi-konsepsi yang terdapat 

dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat.  Wujud budaya dalam masyarakat dapat berkontribusi 

pada perilaku masyarakat. Arif Budiman (Amanah,2006) menyatakan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat dapat mengarahkan sikap yang positif terhadap  perkembangan suatu masyarakat.  Nilai-nilai 

sosial budaya positif yang ada di masyarakat petani sawah lebak antara lain: menyukai inovasi, menghargai 

prestasi, gotong royong, dan bersifat rasional.  Hal ini didukung oleh hasil wawancara dan analis data yang 

menunjukkan bahwa sebagian petani mau menerima teknologi baru dan ide-ide yang disampaikan oleh 

penyuluh pertanian atau sumber informasi lain, mau memberikan ucapan selamat dan penghargaan kepada 

anggota masyarakat yang lebih berhasil (berprestasi), serta mau menerima budaya luar yang bermanfaat bagi 

kehidupan mereka.   

 

3.1.2.  Sistem Kelembagaan Petani 

Sistem kelembagaan petani di kedua kabupaten termasuk kategori sedang (Tabel 2).  

 

Tabel 2.    Sebaran sampel berdasarkan sistem kelembagaan petani 

Kategori  
Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Gabungan

 

n % N % n % 

Rendah 9 9 8 8 17 8,5 

Sedang  69 69 79 79 148 74 

Tinggi 22 22 13 13 35 17,5 

Jumlah 100 100 100 100 200 100 

Rataan Skor 2,42 

 

2,4 2,5 

Kategori; Rendah = skor 1,00-1,99 , Sedang = skor 2,00-2,99 , Tinggi = skor  3,00-4,00 

  

Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 40 persen petani menyatakan 

pembentukan kelompok tani belum sesuai dengan kebutuhan dan keinginan petani.  Kelembagaan petani 

masih dibentuk berdasarkan kepentingan dan oleh pemerintah, karena program pemerintah petani harus 

berkelompok.  Banyak kelompok tani tidak aktif karena sebagian besar petani belum merasakan manfaat 

kelompok tersebut.  Kelompok belum optimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi anggota, dan 
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pengelolaannya belum secara terbuka dan demokratis (contohnya pemilihan ketua kelompok biasanya telah 

ditetapkan penyuluh/tenaga pendamping, bukan melalui musyawarah anggota, utusan kelompok yang 

mengikuti pelatihan, dan lain-lain).  

 

3.1.3. Akses Petani terhadap Sarana Produksi 

 Akses petani terhadap sarana produksi pertanian (benih, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja) termasuk 

kategori sedang (Tabel 3).  Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa walaupun 

pupuk dan obat-obatan (pestisida, herbisida) tersedia di pasar kabupaten, namun menurut petani harga 

jualnya  tinggi (mahal) sehingga mereka merasa sulit untuk dapat membelinya, sedangkan untuk benih 

sangat jarang tersedia di pasar.   

    
Tabel 3.   Sebaran sampel berdasarkan akses terhadap sarana produksi 

Kategori  
Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Gabungan

 

n % N % n % 

Rendah 11 11 8 8 19 9,5 

Sedang  83 83 91 91 174 87 

Tinggi 6 6 1 1 7 3,5 

Jumlah 100 100 100 100 200 100 

Rataan Skor 2,24 2,3 2,3 
Kategori; Rendah = skor 1,00-1,99 , Sedang = skor 2,00-2,99 , Tinggi = skor  3,00-4,00 

 

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Siagian (2010) yang menyimpulkan bahwa ketersediaan 

benih di pasar Kabupaten OI dan OKI belum optimal, karena sekitar 40 persen petani menyatakan bahwa 

benih tidak selalu tersedia di pasar.  Menurut Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan (2007), Provinsi 

Sumatera Selatan masih mengalami kekurangan benih sebesar 13.464 ton.  Selain masih sulitnya akses 

terhadap benih, sebagian petani (45 %) merasa sulit untuk mendapatkan bantuan modal dan peralatan yang 

diperlukan dalam usahatani.  Walaupun demikian dari sisi ketersediaan tenaga kerja, petani tidak merasa 

kesulitan untuk mendapatkannya karena banyak tersedia di lokasi mereka. 

 

3.1.4. Akses Petani terhadap Tenaga Ahli, Kelembagaan Penelitian/Penyuluhan/Pangan 

 Akses  petani terhadap tenaga ahli, kelembagaan penelitian, kelembagaan penyuluhan, maupun 

kelembagaan pangan termasuk dalam kategori sedang (Tabel 4). 

Tabel 4. Sebaran sampel berdasarkan akses terhadap tenaga ahli, kelembagaan penelitian,                   

penyuluhan, dan pangan  

Kategori  

Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Gabungan
 

 

n 

 

% 

 

N 

 

% 

 

n 

 

% 

Rendah 2 2 3 3 5 2,5 

Sedang  73 73 51 51 124 62 

Tinggi 25 25 46 46 71 35,5 

Jumlah 100 100 100 100 200 100 

Rataan Skor 2,60 2,60 2,60 
Kategori; Rendah = skor 1,00-1,99 , Sedang = skor 2,00-2,99 , Tinggi = skor  3,00-4,00 

 

Hasil wawancara dan pengamatan di lapang menunjukkan bahwa sebanyak 45 persen petani masih 

merasakan sulit untuk menemui dan berdiskusi dengan penyuluh pertanian/tenaga pendamping.  Petani 

merasa belum sepenuhnya dibantu penyuluh/tenaga pendamping dalam penyelesaian masalah yang dihadapi 

petani.  Selain itu, dari sisi kemanfaatan kelembagaan penyuluhan, penelitian, dan pangan bagi petani, 

sebanyak 37 persen petani di Kabupaten OKI dan OI merasa bahwa kelembagaan tersebut kurang 

bermanfaat bagi mereka.  Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga-lembaga tersebut masih kurang dalam 

mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, melakukan kerjasama dengan petani dalam menemukan serta 

mencoba teknologi pertanian yang mereka hasilkan. 
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3.2. Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani 

 Berdasarkan indeks ketahanan pangan rumah tangga yang diukur dengan menggunakan empat indikator 

utama sesuai definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1996, secara 

umum ketahanan pangan rumah tangga petani padi sawah lebak dikategorikan rendah.  Hal ini dapat dilihat 

dari sebagian besar indikator ketahanan pangan rumah tangga (kecukupan ketersediaan, stabilitas 

ketersediaan, dan aksesibilitas) pangan dalam rumah tangga ada pada kategori rendah (nilai skor < 1,66).  

Temuan ini sesuai dengan pendapat Sen (1982) yang menyatakan bahwa kerawanan pangan dapat terjadi 

pada kelompok masyarakat miskin pedesaan di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan dan 

rendahnya nilai-nilai sumberdaya lokal. 

 

3.2.1.  Kecukupan Ketersediaan Pangan dalam Rumah Tangga 

Kecukupan ketersediaan pangan dalam rumah tangga dilihat dari ada atau tidaknya beras atau gabah 

yang tersedia dan cukup atau tidaknya persediaan yang ada sampai musim tanam berikutnya. Tabell 5 

menunjukkan bahwa kecukupan ketersediaan pangan dalam rumah tangga petani padi sawah lebak termasuk 

dalam kategori rendah dengan rata-rata skor 1,58.   

 

Tabel 5.   Sebaran sampel berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dalam rumah tangga 

Kategori  
Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Gabungan

 

n % N % n % 

Rendah 44 44 44 44 88 44 

Sedang  56 56 52 52 108 54 

Tinggi 0 0 4 4 4 2 

Jumlah 100 100 100 100 200 100 

Rataan Skor 1,55 1,6 1,58 
Kategori; Rendah = skor 1,00-1,66 , Sedang = skor 1,67-2,33 , Tinggi = skor  2,34-3,00 

 

Hasil wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar 

petani mengatakan bahwa mereka memiliki persediaan beras atau gabah di rumah, tetapi sebagian besar 

jumlahnya hanya mencukupi untuk 7-15 hari ke depan, dan ada sekitar dua persen rumah tangga petani yang 

tidak memiliki persediaan pangan sama sekali.  

 

3.2.2. Stabilitas Ketersediaan Pangan dalam Rumah Tangga 

Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan 

pangan dan frekuensi kebiasaan makan nasi anggota rumah tangga dalam sehari.  Jika rumah tangga petani 

memiliki ketersediaan pangan yang tinggi dan kebiasaan makan nasi tiga kali sehari maka rumah tangga 

petani tersebut dikategorikan stabil. Jika rumah tangga petani memiliki ketersediaan pangan yang tinggi 

tetapi kebiasaan makan nasi dua kali atau satu kali sehari maka rumah tangga petani tersebut dikategorikan 

kurang stabil atau tidak stabil. Tabel 6 menunjukkan bahwa stabilitas ketersediaan pangan dalam rumah 

tangga  termasuk dalam kategori rendah.  Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa secara umum rumah 

tangga petani yang memiliki lahan usahatani padi memiliki stabilitas ketersediaan pangan yang lebih baik 

dari petani yang tidak memiliki lahan (buruh tani). 

 

Tabel 6.  Sebaran sampel berdasarkan stabilitas ketersediaan pangan dalam rumah tangga 

Kategori  

Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Gabungan
* 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

n 

 

% 

Rendah 57 57 49 49 106   

Sedang  43 43 50 50 93   

Tinggi 0 0 1 1 1    

Jumlah 100 100 100 100 200 100 

Rataan Skor 1,42 1,52 1,47 
Kategori: Rendah = skor 1,00-1,66 , Sedang = skor 1,67-2,33 , Tinggi = skor  2,34-3,00 

 

Rendahnya stabilitas ketersediaan pangan dalam rumah tangga ini sesuai dengan kondisi kecukupan 

ketersediaan pangan yang juga termasuk kategori rendah.  Jika dilihat dari kebiasaan makan anggota rumah 

tangga, sebanyak 42 persen memiliki kebiasaan makan nasi dua kali sehari yaitu makan siang dan makan 
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malam, dan sisanya (58%) tiga kali sehari.  Alasan petani makan nasi dua kali sehari adalah untuk 

menghemat persediaan beras di rumah. Biasanya mereka sarapan hanya dengan kue-kue, pempek dan minum 

kopi atau teh manis. 

 

3.2.3. Aksesibilitas Rumah Tangga terhadap Pangan 

Indikator aksesibilitas/keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga 

dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur dari pemilikan lahan  serta cara 

rumah tangga untuk memperoleh pangan, yaitu produksi sendiri atau membeli.  Jika rumah tangga petani 

memiliki lahan sawah lebak dan memperoleh pangan dengan cara produksi sendiri, maka dapat dikatakan 

bahwa rumah tangga tersebut memiliki akses langsung terhadap pangan.  Tetapi jika rumah tangga petani 

baik memiliki lahan sawah lebak ataupun tidak memiliki lahan sawah lebak dan memperoleh pangan dengan 

cara membeli, maka rumah tangga tersebut dikatakan memiliki akses tidak langsung terhadap pangan.  Tabel 

7 menunjukkan bahwa  rumah tangga petani padi sawah lebak memilikii aksesibilitas yang rendah terhadap 

pangan.  Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa  secara umum rumah tangga petani pemilik lahan 

memiliki aksesibilitas terhadap pangan lebih baik dari rumah tangga petani yang tidak memiliki lahan (buruh 

tani). 

 

Tabel 7.   Sebaran sampel berdasarkan aksesibilitas terhadap pangan 

Kategori  
Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Gabungan

* 

n % N % n % 

Rendah 48 48 72 72 120 60 

Sedang  52 52 28 28 80 40 

Tinggi 0 0   0 0 0 0 

Jumlah 100 100 100 100 200 100 

Rataan Skor 1,52 1,28 1,40 
Kategori; Rendah = skor 1,00-1,66 , Sedang = skor 1,67-2,33 , Tinggi = skor  2,34-3,00 

 

3.2.4. Kualitas Pangan Rumah Tangga 

Indikator keamanan/kualitas pangan hanya dilihat dari ada atau tidaknya bahan makanan yang 

mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Karena itu, ukuran 

kualitas pangan dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk-pauk) sehari-hari yang 

mengandung protein hewani dan/atau nabati.  Akan tetapi dalam penelitian ini juga dilakukan pengamatan 

terhadap menu makanan dalam rumah tangga untuk melihat apakah dalam menu makanan yang disediakan 

terdapat makanan yang mengandung protein hewani atau nabati. Jika rumah tangga petani memiliki 

pengeluaran untuk membeli lauk pauk atau menu makanan yang disediakan mengandung lauk pauk yang 

berasal dari protein hewani dan nabati ataupun hewani saja, maka dapat dikatakan kualitas pangan baik.  Jika 

rumah tangga petani memiliki pengeluaran untuk membeli lauk pauk atau menu makanan yang disediakan 

tidak mengandung lauk pauk yang berasal dari protein hewani atau hanya mengandung protein nabati saja, 

maka dapat dikatakan kualitas pangan kurang baik.  Tetapi jika rumah tangga petani tidak memiliki 

pengeluaran untuk membeli lauk pauk atau menu makanan yang disediakan tidak mengandung protein baik 

hewani maupun nabati ataupun tidak mengandung protein nabati saja, maka kualitas pangan tidak baik. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa rumah tangga petani padi sawah lebak memiliki kualitas pangan yang 

tergolong baik .  Sebagian besar rumah tangga petani (70%) umumnya mengkonsumsi protein hewani dan 

atau nabati lebih dari lima hari dalam seminggu.  

 

Tabel 8.  Sebaran sampel berdasarkan kualitas pangan 

Kategori  
Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Gabungan

 

N % n % N % 

Rendah 0 0 0 0 0 0 

Sedang  14 14 20 20 34 17 

Tinggi 86 86 80 80 166 83 

Jumlah 100 100 100 100 200 100 

Rataan Skor 2,87 2,80 2,83 
Kategori; Rendah = skor 1,00-1,66 , Sedang = skor 1,67-2,33 , Tinggi = skor  2,34-3,00 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

 Lingkungan sosial rumah tangga petani padi pada ekosistem rawa lebak sudah cukup baik.  Hal ini 

dicirikan dengan adanya nilai-nilai sosial budaya, sistem kelembagaan, akses terhadap sarana produksi, 

dan akses terhadap kelembagaan penyuluhan,penelitian, dan pangan  yang cukup baik. 

 Ketahanan pangan rumah tangga petani padi sawah lebak termasuk kategori rendah (rawan pangan).  Hal 

ini dapat dilihat dari kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan dalam rumah tangga, 

aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan yang rendah. 

 Kualitas pangan rumah tangga petani padi sawah lebak terkategori baik, karena rumah tangga petani 

mampu mengkonsumsi protein hewani dan atau nabati lebih dari lima hari dalam seminggu.  

 

5.2.   Saran 

Untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga petani padi pada ekosistem rawa lebak diperlukan 

peningkatan kapasitas petani dalam berusahatani padi sawah lebak untuk meningkatkan produksi padi.  

Selain itu juga diperlukan peningkatan pendapatan rumah tangga petani agar dapat mengakses pangan 

dengan lebih baik. 
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Abstract. The research has the objectives to compare the influence of inputs on oil palm productivity at wet 

land and dry lands South Sumatra.  Four research locations were chosen, namely Musi Banyuasin, Ogan 

Komering Ilir, Musi Rawas (dry lands), and Banyuasin (wet land).  From each location, 30 sample farmers 

were selected, maling total of  120 respondents.  The research results showed  that (1) Several production 

factors such as seed, Urea fertilizer, NPK fertilizer, number of labor, and pesticide affected siqnificantly oil 

palm productivity at the two land typologies, however there are differences in the influence level of the 

inputs, caused by the differences in land characteristics and fertile conditions, (2)  Oil palm productivity at 

wet land plantation was more responsive to change variation of number seed, Urea fertilizer, labor, and 

pesticide, (3)  Oil palm productivities in South Sumatera are prospective since their performance can be 

increased and improved.  These require optimalization the inputs that siqnificantly, influence oil palm 

productivity, among other thing through quidance and extension.       

 

Keywords: oil palm plantation, wet land, dry land inputs, productivity   
 

1. PENDAHULUAN 

Pengembangan agribisnis kelapa sawit merupakan salah satu langkah yang diperlukan sebagai kegiatan 

pembangunan sub sektor perkebunan dalam rangka revitalisasi sektor pertanian.  Perkembangan pada 

berbagai subsistem yang sangat pesat pada agribisnis  kelapa sawit sejak menjelang akhir tahun 1970 an 

menjadi bukti pesatnya perkembangan kelapa sawit.  Diperkirakan prospek dan arah pengembangan 

agribisnis kelapa sawit akan terus berjalan hingga tahun 2025  (Balai Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian Indonesia, 2009).   

Terdapat beberapa provinsi yang memiliki perkebunan yang cukup memberikan keuntungan bagi 

Indonesia.  Sumatera Selatan menjadi provinsi yang memiliki luas areal perkebunan dan produksi terbesar 

ketiga di seluruh Indonesia.  Provinsi ini memiliki sumberdaya perkebunan dengan luas areal seluas 682.730 

ha dan produksi sebesar 1.919.416 ton, dengan demikian komoditas kelapa sawit di provinsi Sumatera 

Selatan dapat dikatakan telah mencapai kesesuaian antara luas areal yang dimiliki dengan produksi yang 

dihasilkan. 

Berdasarkan luas areal dan produksi kelapa sawit yang tersebar di beberapa daerah provinsi Sumatera 

Selatan yang diusahakan oleh banyak petani sebagai sumber mata pencaharian utama dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup.  Perkebunan kelapa sawit dikembangkan di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, 

Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Pagaralam dan 

Kabupaten Musi Rawas . Selanjutnya perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan dapat dibudidayakan 

pada dua tipologi lahan, yaitu lahan basah (pasang surut) dan lahan kering  (Dinas Perkebunan Sumatera 

Selatan, 2011).      

Melihat kemampuan dan potensi yang ada tersebut, pembangunan perkebunan kedepan nampaknya 

akan tetap bertumpu kepada perkebunan rakyat yang didukung oleh perkebunan besar untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara luas.  Akan tetapi dalam perkembangannya, perkebunan rakyat dan 

perkebunan besar tumbuh dalam kondisi yang sangat berbeda.  Perkebunan besar memiliki kemampuan 

teknologi, manajemen, pasar dan sosial ekonomi, sedangkan perkebunan rakyat memiliki produktivitas yang 

rendah, tidak memiliki akses pasar, karena berupa usahatani yang kecil dan terpencar serta kondisi sosial 

ekonomi yang lemah.  Oleh karena itu, pada usaha agribisnis on-farm diperlukan pembinaan dan penyertaan 

kelompok agar mampu bekerja sejajar dengan usaha skala besar.  Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan 

kegiatan pemberdayaan mulai dari tingkat petani, kelompok tani, koperasi, sampai perusahaan besar dengan 

cara kemitraan usaha (Antara, 2008). 
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Mengingat kelapa sawit merupakan komoditas ekpsor, menyebabkan komoditas ini selalu mengalami 

fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS).  Krisis ekonomi global yang terjadi tahun 2008 berdampak 

terhadap kelapa sawit.  Fluktuasi harga TBS yang terjadi menyebabkan pendapatan petani kelapa sawit tidak 

stabil.  Selain fluktuasi harga TBS, masalah lain yang dihadapi oleh petani kelapa sawit terus meningkatnya 

harga faktor produksi, terutama pupuk dan upah tenaga kerjanya (Lifianthi dan Maryati, 2009).  Biaya 

pemupukan per hektar saja mencapai 60% dari total biaya operasional produksi per tahun 

(http:///www.kencanaonline.net).   

Dengan penggunaan sarana produksi yang kurang menyebabkan produktivitas menjadi rendah, hal ini 

berkaitan dengan kondisi petani kelapa sawit dimana akan mempengaruhi tingkat pendapatan usahatani 

mereka, dimana masa produksi kelapa sawit yang cukup panjang (25 tahun) (Mahartania dan Wibowo, 

2001). Pihak yang berperan dalam usaha perkebunan kelapa sawit di provinsi ini adalah perkebunan besar 

milik negara, swasta dan petani plasma perkebunan melalui pola kerja sama Perusahaan Inti Rakyat (PIR).   

Pola ini bersama pola swadaya merupakan sumber mata pencaharian utama sekitar 200.000 KK atau sekitar 

1.000.000 jiwa.  

Selanjutnya banyaknya ekonomi rumah tangga yang tergantung pada perkebunan kelapa sawit, kondisi 

tersebut menjadi menarik dan relevan untuk dikaji lebih dalam bagaimana pengelolaan kebun kelapa sawit 

yang telah mereka lakukan.  Pengelolaan yang tepat perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan 

produktivitas tanaman dan efisiensi ekonomis. Pengelolaan dalam konteks ini mencakup bagaimana 

kemampuan petani dalam mengkoordinasikan, menentukan dan mengorganisasikan penggunaan faktor-

faktor produksi tersebut secara efisien untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi dan mutu yang baik. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Meskipun saat ini perkebunan sawit di Sumatera Selatan sebagian besar berpola PIR (perusahaan inti 

rakyat) dimana ada kebun plasma (dikelola petani ) dan kebun inti (dikelola perusahaan) dan diusahakan 

pada dua jenis lahan yaitu lahan kering dan lahan basah (rawa pasang surut), penelitian ini lebih difokuskan 

mempelajari kondisi kebun plasma pola PIR yang mewakili kondisi tersebut. Ada empat lokasi kebun 

plasama  pola PIR yang akan dipilih sesuai proporsinya di wilayah provinsi ini, yaitu  tiga di lahan kering 

dan satu di lahan basah.  Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (Purposive) untuk 

memperoleh variasi tahun tanam kelapa sawit antar kebun plasma sehingga diperoleh representasi rangkaian 

tahun tanam yang relatif  lengkap satu silklus.  Selain itu juga penentuan lokasi penelitian berdasarkan luas 

lahan yang diusahakan dan tingkat produksi yang dihasilkan.   

Lokasi penelitian yang akan dipilih berada di empat Kabupaten  yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan 

Komering Ilir, dan Musi Rawas untuk pada lahan kering, dan Kabupaten Banyuasin untuk lahan basah.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi tentang fakta lapangan dari dari berbagai pihak yang melaksanakan atau 

terkait dengan kegiatan produksi TBS kelapa sawit melalui kunjungan dan wawancara langsung.   

 

2.1. Metode  Penarikan Contoh 

Metode penarikan contoh menggunakan  Multi-Stage Sampling yang dimulai dengan penentuan secara 

sengaja (purposive) empat lokasi PIR kelapa sawit di empat kabupaten seperti dikemukakan di atas.  

Kemudian pada masing-masing perusahaan dipilih sejumlah blok kebun plasma kelapa sawit yan sudah 

berproduksi (tanaman menghasilkan/TM). Dengan asumsi relatif seragamnya budidaya tanaman yang 

dilakukan petani pada setiap PIR, maka jumlah sampel yang diambil dari setiap masing-masing kabupaten 

adalah  30 petani sampel.  Dengan demikian secara keseluruhan dari empat lokasi PIR kelapa sawit tersebut 

diperoleh 120 petani sampel.  
 

2.2. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.  Data primer 

didapat melalui wawancara langsung dengan petani contoh, ketua kelompok petani, pengurus koperasi 

kelapa sawit, dan pihak perusahaan di lapangan berdasarkan tuntunan daftar pertanyaan yang diajukan 

mengenai berbagai aspek dan variabel yang diperlukan  dan relevan dalam penelitian ini.   

Data  sekunder merupakan data-data yang mendukung penelitian yang akan melengkapi data primer. 

Data sekunder ini diperoleh dari berbagai dinas atau instansi  antara lain adalah Dinas Perkebunan Provinsi 

dan Kabupaten, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten, Gabungan Perusahaan 

Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPPKI) wilayah Sumatera Selatan dan lain-lain.  Data yang 

dikumpulkan adalah data bulanan dimulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. 

2.3. Metode Analisis Data 

http://www.kencanaonline.net
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Data  yang diperoleh dari lapangan disajikan secara tabulasi dan dianalisis serta dibahas secara 

deskriptif.  Data diolah dengan metode kuantitatif sesuai dengan tujuan penelitian ini.  Untuk menjawab 

tujuan penelitian dilakukan pendugaan fungsi produksi kelapa sawit yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

produksi dominan seperti bibit, pupuk, tenaga kerja dan pestisida dengan formula (Beattie and Taylor, 1985): 

Y = f  (X1, X2, X3, X4, X5, X6)  ..............................................................................    (1)  

Dimana : 

 Y   =  Jumlah produksi TBS (Ton/Ha/Tahun) 

 X1   =  Jumlah bibit yang dipakai (batang/Ha/Tahun) 

X2  =  Jumlah pupuk Urea (Kg/Ha/Tahun) 

X3  =  Jumlah pupuk SP 36 (Kg/Ha/Tahun)  

X4  =  Jumlah pupuk KCl (Kg/Ha/Tahun) 

X5   =  Jumlah tenaga kerja yang dipakai setara hari kerja pria 

          (HOK/Ha/Tahun) 

X6  = Jumlah pestisida yang dipakai (Liter/Ha/Tahun) 

Kemudian dalam bentuk matematis dari persamaan (1) dirumuskan menjadi persamaan produksi bertipe 

Cobb-Douglas dengan menggunakan peubah boneka untuk membedakan produksi kelapa sawit di kebun 

plasma  pada dua tipologi lahan, yaitu lahan basah dan lahan kering  dalam bentuk transformasi logaritma 

naturalnya sebagai berikut (Koutsoyianis, 1977) : 

Y =  Log A+oLogX1+ 2LogX2+ 3LogX3+4LogX4+5LogX5+6LogX6+7D+εLog e.....     (2) 

Dari hasil pendugaan paramater pada persamaan (2) varibel boneka (Dummy) dimana, D = 0, (lahan kering) 

dan jika D = 1, (lahan basah). 

Selanjutnya untuk menganalisis komparatif pengaruh penggunaan  faktor-faktor produksi terhadap 

produktivitas kelapa sawit digunakan alat analisis statsistik berupa analisis regresi linier berganda, dengan 

menggunakan teknik komputerisasi.   Perhitungan model penduga yang dirumuskan menggunakan metode 

kuadrat terkecil sederhana (OLS = Ordinary Least Square Method), kemudian data yang diperoleh dari hasil 

olahan dilakukan pengujian hipotesis digunakan analisis varian dengan melakukan uji F (F-test)  dan Uji T 

(T-test).   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis penggunaan faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit di lahan 

basah dan lahan kering dengan model penduga bertipe Cobb-Douglass yang dirumuskan dengan 

menggunakan metode kuadrat terkecil sederhana (OLS= Ordinary Least Square).  Produktivitas usahatani 

kelapa sawit yang dianalisis dibedakan menjadi dua tipologi lahan, lahan basah dan lahan kering.  

Berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian diolah, hasil analisis regresi terhadap data hasil penelitian 

mengenai produktivitas usahatani sawit (Y) sebagai peubah tak bebas, sedangkan peubah penjelas atau bebas 

adalah  jumlah bibit (LX1), jumlah pupuk Urea (LX2), jumlah pupuk SP 36 (LX3), jumlah pupuk NPK 

(LX4), jumlah tenaga kerja (LX5), jumlah pestisida (LX6),dan dummy tipologi lahan (D1). 

Hasil estimasi menunjukkan tingkat koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,381 yang berarti sekitar 38,1 

persen variasi produktivitas usahatani kelapa sawit dapat dijelaskan oleh faktor-faktor jumlah bibit, jumlah 

pupuk Urea, jumlah pupuk SP 36, jumlah pupuk NPK, jumlah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja dan dummy 

tipologi lahan.  Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan. 

Brdasarkan hasil perbandingan F-hitung sebesar 5,487 dengan F tabel, nilai tersebut sangat siginifikan 

pada   = 99 % yang menunjukkan ada pengaruh bersama yang sangat nyata dari semua peubah penjelas 

terhadap produktivitas usahatani kelapa sawit di dua tipologi lahan (lahan basah dan kering).  Dari hasil uji t 

menunjukkan 10 dari 12 variabel bebas memberi pengaruh nyata dan sangat nyata terhadap produktivitas 

usahatani kelapa sawit pada selang tingkat kepercayaan 75 – 99 persen, sementara dua yang lainnya 

berpengaruh tidak nyata, seperti dapat dilihat pada Tabel 1.   

Hasil analisis regresi, diperoleh bahwa jumlah bibit, jumlah pupuk Urea, jumlah pupuk NPK, jumlah 

pestisida, dummy jumlah pupuk urea pada tipologi lahan yang berbeda dan jumlah pestisida pada tipologi 

lahan yang berbeda menunjukkan pengaruh positif terhadap produktivitas usahatani kelapa sawit yang 

terlihat dari tanda koefisien regresi yang positif.  Hal ini menunjukkan      jumlah bibit, jumlah pupuk Urea, 

jumlah pupuk NPK, dan jumlah pestisida, ditambah satu satuan akan meningkatkan produktivitas usahatani 

kelapa sawit sebesar koefisien regresinya.  Namun pada hasil uji t, jumlah pupuk SP36 dan jumlah tenaga 

kerja pada tipologi lahan yang berbeda memberikan pengaruh tidak nyata terhadap produktivitas kelapa 

sawit.  Untuk  lebih jelasnya secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Hasil Analisis Regresi Pengaruh Penggunaan Faktor-faktor Produksi Terhadap  

               Produktivitas Kelapa Sawit di Lahan Basah dan Kering, 2011 

 

  No     Variabel Penjelas                Nilai Parameter        Nilai t            Probabilitas     Keterangan 

                                                              Dugaan                                              t ()                

 

1.   Intersept                          0,928  4,666    0,000  - 

2.  Jumlah Bibit (LX1)           0,108  1,288    0,200              D 

3.  Jumlah Pupuk Urea (LX2)        0,142  1,776    0,079              C 

4.  Jumlah Pupuk SP 36 (LX3) 0,003  0,299    0,765   - 

5.  Jumlah Pupuk NPK (LX4) 0,014  2,460    0,016  B 

6.  Jumlah Tenaga Kerja (LX5)        -0,182             -3,333    0,001  A 

7.  Jumlah Pestisida (LX6)  0, 271  4,490    0,000  A 

8.  LX1D1    0,157  1,141    0,256  - 

9.  LX2D1    0,433  1,305    0,195  D 

10.  LX3D1               -0,020             -1,313    0,192  D 

11.  LX4D1               -0,643             -1,949    0,054  B 

12.  LX5D1    0,080  0,446    0,656  - 

13.  LX6D1               -0,297             -3,393    0,001  A 

 

R2    = 0,381 

F-hitung   = 5,487 

Durbin Watson   = 1,607 
Keterangan: 

A : Signifikan pada  = 1% 

B : Signifikan pada  = 5% 

C : Signifikan pada  = 10% 

D : Signifikan pada  = 20% 
 

Jumlah bibit berpengaruh nyata terhadap produktivitas usahatani kelapa sawit di dua tipologi lahan pada 

tingkat kepercayaan 80 persen.  Angka parameter dugaan 0,108 dapat diartikan bahwa apabila terjadi 

penambahan jumlah bibit untuk usahatani kelapa sawit  sebanyak 10 persen, ceteris paribus, maka 

produktivitas tandan buah segar (TBS) di dua tipologi lahan  naik sebesar 1,08 persen   Untuk lahan basah 

setiap pertambahan 10 persen jumlah bibit (pohon kelapa sawit) produktivitasnya naik lebih tinggi dari 

produktivitas TBS di lahan kering sebesar 1,57 persen.  Hal ini didukung oleh kondisi lahan, dimana  di 

lahan basah kebutuhan air lebih banyak tersedia dibandingkan di lahan kering, maka dengan bertambahnya 

jumlah bibit (pohon) akan meningkatkan produktivitas TBS.  

Pengaruh penggunaan jumlah pupuk Urea terhadap produktivitas TBS pada tingkat kepercayaan 90 

persen.  Masih mempunyai pengaruh yang positif dari penambahan jumlah pupuk Urea terhadap 

produktivitas TBS pada tingkat elastisitas 0,142, walaupun kondisi secara teknis penambahan jumlah pupuk 

Urea terhadap produktivitas sudah dalam kondisi decreasing. Untuk lahan basah setiap pertambahan 10 

persen jumlah pupuk Urea produktivitasnya naik lebih tinggi dari produktivitas TBS di lahan kering sebesar 

4,33 persen. 

Sejalan dengan pengaruh penggunaan jumlah pupuk Urea, maka pengaruh penggunaan pupuk NPK 

terhadap produktivitas TBS pada tingkat kepercayaan 95 persen .  Masih mempunyai pengaruh yang positif 

dari penambahan jumlah pupuk NPK terhadap produktivitas TBS pada tingkat elastisitas 0,014  (inelastisnya 

pengaruh pupuk NPK tersebut), walaupun kondisi secara teknis penambahan jumlah pupuk NPK terhadap 

produktivitas juga sudah dalam kondisi decreasing. Untuk lahan basah setiap pertambahan 10 persen jumlah 

pupuk NPK, maka produktivitasnya menjadi turun dari produktivitas TBS di lahan kering sebesar 6,43 

persen.  Hal ini menujukkan bahwa penggunaan pupuk NPK tidak terlalu banyak dibutuhkan di lahan basah. 

Pengaruh tenaga kerja terhadap produktivitas TBS sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 99 

persen.  Nilai koefisien regresi untuk jumlah penggunaan tenaga kerja mempunyai hubungan yang negarif 

terhadap produktivitas TBS.  Hali ini berarti jumlah penggunaan tenaga kerja tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap produktivitas TBS, karena sebanyak apapun jumlah tenaga kerja tidak akan mampu untuk 

meningkatkan produktivitas.  Selain itu juga komoditas kelapa sawit merupakan tanaman tahunan dimana 

pemeliharaannya tidak terlalu banyak  banyak membutuhkan tenaga kerja.  Tetapi penggunaan tenaga kerja 

di lahan basah menunjukkan bahwa setiap pertambahan 10 persen jumlah penggunaan tenaga kerja, maka 
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produktivitasnya menjadi naik dari produktivitas TBS di lahan kering sebesar 0,80 persen, walaupun tidak 

terlalu signifikan. 

Nilai koefisien regresi untuk jumlah pestisida mempunyai hubungan yang positif terhadap produktivitas 

TBS dengan nilai 0,271 dan setelah dilakukan uji t sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen.  Ini 

berarti setiap penambahan 10 persen jumlah pestisida akan menurunkan jumlah pestisida sebesar 2,71 

persen, ceteris paribus . Hal ini karena jumlah pestisida merupakan salah satu faktor penentu dalam 

produktivitas usahatani kelapa sawit.  Berdasarkan penelitian dalam satu tahun petani hanya menggunakan 

pestisida sebanyak dua kali, mengingat harga pestisida harganya cukup mahal.  Untuk lahan basah setiap 

pertambahan 10 persen jumlah pupuk NPK, maka produktivitasnya menjadi turun dari produktivitas TBS di 

lahan kering sebesar 2,97 persen.  Hal ini menujukkan bahwa penggunaan pestisida tidak terlalu banyak 

dibutuhkan di lahan basah. 

 Selanjutnya secara matematis persamaan ekonometrika dugaan untuk pengaruh faktor-faktor produksi 

terhadap produktivitas usahatani kelapa sawit dengan nilai-nilai parameter dugaan dan berlaku untuk semua 

dua tipologi lahan (lahan basah dan lahan kering) dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 

 Y = 0,928 + 0,108 LogX1 + 0,142 LogX2 + 0,003 LogX3 + 0,014 LogX4 – 0,182 LogX5 + 0,271 

LogX6 + 0,157 LogX1D1 + 0,433 LogX2D1 – 0,020 LogX3D1 – 0,643 LogX4D1 + 0,080 

LogX5D1 - 0,297 LogX6D1 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil kajian terhadap produktivitas usahatani kelapa sawit di dua tipologi lahan (lahan 

basah dan lahan kering) dapat diperoleh kesimpulan: 

 Faktor-faktor produksi jumlah bibit, jumlah pupuk Urea, jumlah pupuk NPK, jumlah tenaga kerja dan 

jumlah pestisida berpengaruh nyata terhadap produktivitas TBS di dua tipologi lahan (lahan basah dan 

lahan kering).  Selain itu terdapat perbedaan dalam penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan 

di lahan basah maupun di lahan kering.  Secara teknis perbedaan ini lebih dikarenakan karakteristik dari 

tingkat kesuburan lahannya. 

 Kecenderungan produktivitas TBS di lahan basah secara nyata lebih dipengaruhi oleh dan responsif  

variasi perubahan  oleh jumlah bibit, jumlah pupuk Urea, jumlah tenaga kerja dan jumlah pestisida. 

 Produktivitas TBS di Sumatera Selatan cukup prospektif karena kinerja usahataninya pada dua tipologi 

lahan (lahan basah dan lahan kering) masih dapat terus ditingkatkan dan diperbaiki., 

Saran yang dapat kemukakan adalah perlu optimalisasi penggunaan faktor-faktor produksi yang secara 

nyata masih memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi kelapa sawit melalui 

pembinaan dan penyuluhan secara intensif.      
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PENGEMBANGAN AGRIBISNIS MANGGIS UNTUK MEMBERDAYAKAN  

LAHAN  MARGINAL DI KECAMATAN LUBUK ALUNG  

KABUPATEN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT 
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1) 

1) 
Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas 

 

Abstrak. Salah satu daerah penghasil manggis adalah di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang 

Pariaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan dan mendeskripsikan sistem agribisnis 

manggis yang berlaku di Kecamatan Lubuk Alung dan Merumuskan Kebijakan pembentukan harga manggis 

di kecamatan Lubuk Alung. Metode yang digunakan adalah metode survey dimana tujuan pertama dijelaskan 

secara deskriptif dan tujuan yang kedua menggunakan analisis data deret waktu yang dilakukan dengan 

model vector eror (VECM). Hasil dan pembahasan bahwa pola pemasaran manggis di Kecamatan Lubuk 

Alung Kabupaten Padang Pariaman yang umum dilakukan oleh petani adalah dengan menggunakan sistem 

kontrak yaitu petani menjual manggisnya dibatang dan seluruh biaya panen ditanggung oleh pembeli dan 

pola pemasaran yang kedua adalah dengan langsung menjual kepada pedagang pengumpul yang berada 

disekitar rumah petani. Harga ditetapkan oleh pihak yang lebih besar dan tidak ada posisi tawar diantara 

kedua pihak yang bertransaksi, hal ini berlaku untuk tarnsaksi yang dilakukan oleh petani dan pedagang 

maupun antara pedagang dan eksportir. Dimana pedagang biasanya sudah memiliki hubungan kerja sama 

dengan eksportir. Hasil pada tujuan kedua berdasarkan integrasi pasar yang diolah dengan menggunakan 

vector autoregression didapatkan hasil bahwa antara ketiga variabel harga memiliki saling keterkaitan namun 

keterkaitan yang paling lemah adalah di pihak petani, sedangkan pihak pedagang memiliki keterkaitan antara 

petani dan eksportir. 

 

Kata Kunci: Manggis, Agribisnis, Lubuk Alung 

 

1. PENDAHULUAN 

Manggis  adalah salah satu dari tanaman khas tropis yang sangat disukai oleh konsumen luar negeri. 

Berdasarkan data Departemen Pertanian neraca perdagangan untuk komoditi manggis cenderung mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 ekspor buah manggis Indonesia adalah sebesar 4.8 juta ton 

dengan nilai perdagangan adalah 3.9 jut US$ maka setelah enam tahun kemudian ekspor buah manggis 

Indonesia meningkat hingga lebih dari dua kali lipat yakni pada tahun 2009 ekspor buah manggis Indonesia 

telah mencapai lebih dari  Sembilan juta ton dengan pencapaian nilai ekspor sebesar lebih dari empat juta 

dolar amerika. Komoditi manggis Indonesia sebagian besar diekspor ke China (48%), Hongkong (38%), 

Malaysia, dan Uni Emirat Arab. 

Pusat penanaman pohon manggis tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, diantaranya terbesar di 

Jawa Barat (2.601 Ha), diikuti Sumatera Barat (890 Ha), Jawa Timur (671 Ha), Sumatera Utara (657 Ha), 

Riau (619 Ha), Jambi (464 Ha), Bangka Belitung (359 Ha), Sumatera Selatan (289 Ha), Kalimantan Barat 

(108 Ha), Kalimantan Tengah (110 Ha), dan Sulawesi Utara (92 Ha) .  

Adapun produksi manggis Sumatera Barat adalah sebesar 890 hektar atau 23 persen dari seluruh luas 

tanaman manggis di pulau Sumatera dengan produksinya adalah sebesar 8.746 ton atau merupakan 28 persen 

dari total produksi di Pulau Sumatera. Nilai ini diperkirakan masih terus meningkat apabila produktivitas dari 

tanaman manggis Sumatera Barat dapat ditingkatkan karena untuk daerah Sumatera produktivitas buah 

manggsi Sumatera Barat masih kalah dibandingkan dengan produktivitas yang dicapai oleh Sumatera Selatan 

dan Sumatera Utara. 

Salah satu daerah penghasil manggis di Sumatera Barat adalah di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten 

Padang Pariaman.Di daerah ini manggis banyak diusahakan secara turun temurun dari orang tua dimana 

umur tanaman biasanya berumur tua lebih dari lima belas tahun. Tanaman ini tidak diusahakan sebagai 

tanaman utama namun hanya diusahakan sebagai tanaman perkarangan atau batas tanah yang ditumpang 

sarikan dengan tanaman lain dengan pengelolaan yang tidak intensif, tanpa pemupukan dan tanpa 

peremajaan.Hal ini dikarenakan manggis adalah tanaman yang berbuah hanya pada waktu tertentu saja yaitu 

tiga bulan dalam setahun.  

Berdasarkan hal tersebut maka potensi permintaan luar negeri yang selalu meningkat setiap tahunnya 

berhadapan dengan penawaran yang tidak kontinyu dan dengan tanpa adanya pemeliharaan yang intensif dari 

petani maka buah yang dihasilkan juga akan memiliki kualitas yang beragam dengan produktifitas yang 

rendah. Hal ini akan menimbulkan gap yang besar antara penawaran dan permintaan yang terjadi. Penelitian 
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ini bertujuan untuk memetakan dan mendeskripsikan Agribisnis  manggis yang berlaku di Kecamatan Lubuk 

Alung dan Merumuskan kebijakan pembentukan harga manggis di kecamatan Lubuk Alung. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman Sumatera Barat. Metode yang 

digunakan adalah metode survey dimana tujuan pertama dijelaskan secara deskriptif dan tujuan yang kedua 

menggunakan analisis data deret waktu yang dilakukan dengan model vector eror (VECM). 

Variabel yang akan diamati dalam penelitian ini adalah subsistem yang terdapat dalam agribisnis 

manggis, terdiri dari sub sistem hulu meliputi penyediaan alsintan pada agribisnis manggis dan  pelaksanaan 

usaha tani manggis (on farm), subsistem hilir pelaksanaan pasca panen dan pemasaran meliputi seluruh data 

harga yang terjadi selama proses perpindahan komoditi manggis dari awal hingga ke konsumen  akhir. 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mengenai data harga manggis 

pada saat musim panen manggis di daerah sentra produksi dan di pasar tingkat propinsi Sumatera Barat. Data 

ini diperoleh dari Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

dokumentasi dimana data dikumpulkan melalui  Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian di Kabupaten 

Padang Pariaman dan di Tingkat Propinsi Sumatera Barat. dan Badan Pusat Statistik Indonesia. 

Adapun data yang digunakan adalah berupa data deret waktu berupa data mingguan. Secara rinci data 

harga mingguan yang akan dijadikan variabel dalam penelitian ini adalah : 

 Harga manggis di tingkat pasar sentra penghasil buah manggis yang akan diwakili oleh pasar manggis 

di tingkat petani di Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman. 

 Harga manggis di tingkat pedagang pengumpul buah manggis 

 Harga manggis di tingkat eksportir 

Serta subsistem pendukung dalam pengelolaan agribisnis manggis di kecamatan Lubuk Alung Kabupaten 

Padang Pariaman.  

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Subsistem Hulu  

Tanaman manggis adalah tanaman tropis yang merupakan tanaman  berumur panjang dengan perakaran 

yang kuat dan dalam serta memiliki tajuk yang lebar. Dengan perakarannya yang dalam  maka tanaman ini 

cocok untuk menjaga tanah dari kemungkinan erosi dan tajuknya yang rimbun akan menambah humus tanah 

dari daun daun yang rontok sehingga berdasarkan spesifikasi yang dimiliki tanaman  ini cocok untuk ditanam 

pada tanah tanah marjinal yang belum dimanfaatkan dengan baik.  

Tanaman ini menyukai daerah yang teduh dan lembab dan memiliki angin yang tidak terlalu kencang 

yang akan membantu dalam proses penyerbukannya. Diutamakan pada daerah yang memiliki curah hujan 

tahunan 1.500 – 2500 mm/tahun dan merata sepanjang tahun . Temperatur yang disukai oleh manggis untuk 

tumbuh adalah pada kisaran 23 sampai dengan 32 derajat cecius. 

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pengusahaan manggis pada Kecamatan Lubuk Alung tidak 

dilaksanakan secara intensif. Tanaman tidak pernah dipupuk baik kimia ataupun diberikan pupuk kandang. 

Tanaman umumnya adalah merupakan warisan keluarga yang telah diwariskan secara turun temurun dari 

orang tua. Tanaman manggis burumur tua >15 tahun  Adapun pemeliharaan yang dilakukan oleh petani 

hanyalah berupa pembersihan batang dari semak belukar sehingga nanti akan memudahkan dalam proses 

pemanenan. Dalam pelaksanaan benih juga tidak diusahakan secara intensif dimana tanaman manggis tidak 

pernah dilakukan peremajaan dan  pemeliharaan berupa pemangkasan dan lain lain. Tanaman dibiarkan 

tumbuh sendiri dan hanya dilihat apabila sudah waktunya panen tiba. 

Tanaman Manggis ditanam sebagai batas tanah atau dijadikan sebagai tanaman perkarangan. Belum 

dilaksanakan pola penanaman batang dengan jarak tanam tertentu sebagaimana yang disyaratkan untuk 

perkembangan tajuk tanaman sesuai dengan yang dianjurkan. 

 

3.2.  Subsistem Hilir 

Bulan panen manggis manggis di Kabupaten Padang Pariaman umumnya terjadi pada Bulan Oktober 

sampai dengan Desember dimana Panen Raya terjadi pada Bulan Desember. Cara panen yang biasa 

dilakukan adalah dengan memetik langsung buah manggis pada waktu siang hari. Bentuk produk yang 

dihasilkan adalah dalam bentuk buah segar. Adapun proses pasca panen yang dilakukan oleh para petani 

yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman adalah dipilih buah yang sudah dipanen dikumpulkan dalam 

keranjang tanpa dilakukan penyortiran terlebih dahulu berdasarkan ukurannya dan langsung dijual kepada 

pedagang pengumpul yang dekat dengan rumah petani pada hari yang sama dengan saat panen. Petani tidak 
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mengetahui kualitas kualitas dari manggis yang mereka hasilkan kecuali hanya berdasarkan keadaan 

manggis apakah bentuknya bagus dan tidak terkena getah atau tidak. Dalam satu kali periode panen satu 

batang pohon manggis di Kecamatan Lubuk Alung dapat menghasilkan 300 kilogram manggis untuk pohon 

yang sedang dan 400 kilogram untuk pohon yang besar dan bertajuk lebar. 

Secara umum terdapat beberapa cara petani melakukan pemasaran buah manggis yang mereka miliki. 

Cara yang pertama adalah dengan memanen sendiri buah manggis dari pohonnya kemudian setelah panen 

mereka memasarkan hasil panennya kepada pedagang pengumpul ataupun langsung kepada pedagang besar. 

Biaya panen dan biaya  transportasi ditanggung oleh petani yang bertindak sebagai penjual.  

Pada sistem pemasaran buah manggis dengan sistem petani yang melakukan panen, buah manggis yang 

dihasilkan petani tidak dibeli berdasarkan ukuran dari buah dimana buah kecil dan besar semuanya dihargai 

sama. Penyortiran baru dilakukan pada tingkat pedagang. Buah yang besar besar yang telah disortir ini akan 

dijual ke pada eksportir untuk dikirim keluar begeri sedangkan buah yang ukurannya kecil kecil dipasarkan 

untuk konsumsi dalam negeri. Harga beli ditetapkan oleh pedagang dimana satu kilonya dihargai rata rata Rp 

1500 sampai dengan Rp 2500 tergantung dari banyaknya manggis yang ada. 

Cara yang kedua yang umum juga dilakukan oleh petani yaitu dengan menjual buah manggis mereka 

pada saat masih dipohon dimana yang melakukan proses pemanenan hingga pada saat pasca panen seperti 

pengepakan dan transportasi dari tempat pemanenan ke tempat pembeli adalah pihak pembeli. Sistem ini 

dikenal juga dimasyarakat sekitar sebagai jual beli sistem kontrak. Harga transaksi ditetapkan oleh pembeli 

berdasarkan batang manggis, harga yang diletakkan pembeli untuk  batang manggis adalah berkisar Rp 

400.000 perbatang hingga Rp 750.000 tergantung besarnya batang manggis, selain itu pembeli juga harus 

mengeluarkan biaya panen dimana biayanya adalah Rp 45000 sampai dengan Rp 50.000 perbatangnya dan 

juga upah angkut.  

Pedagang pengumpul kemudian menjual manggis yang telah dikumpulkannya ke eksportir. Biasanya 

masing masing gudang pedagang pengumpul sudah menjalin kerjasama dengan salah satu eksportir. Sebelum 

pedagang membeli dari petani eksportir sudah memberikan gambaran berapa kira kira jumlah yang akan 

diminta pada satu kali musim panen. Untuk memenuhi permintaan eksportir tersebut makanya kemudian 

pihak pedagang sudah mencari cari batang manggis yang kira kira akan dibeli dengan cara sistem kontrak 

sejak dari batang manggis tersebut berbunga sehingga kebutuhan pedagang rata rata dipenuhi dengan cara 

sistem kontrak dan setelah itu untuk mencukupi permintaan eksportir baru dilaksanakan dengan cara yang 

pertama yaitu petani langsung menjual ke gudang pedagang. Walaupun pedagang sudah dipesan sebelumnya 

oleh eksportir namun pada saat pedagang menyetorkan manggis yang telah dikumpulkannya harga tetap 

ditentukan oleh eksportir selain itu ditingkat eksportir sendiri juga ada yang akan memeriksa kualitas 

manggis yang akan dijual. Harga yang ditetapkan eksportir adalah berkisar antara Rp 8.500 sampai dengan 

Rp 9.000. Untuk manggis yang tidak lolos sortir pedagang menjual kepada pengecer dengan harga Rp 2000 

sampai dengan Rp 3500 per kilogramnya. 

 

3.3.  Sub Sistem Penunjang 

Dalam pengembangan agribisnis manggis di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman 

sebenarnya pemerintah daerah sudah mencanangkan daerah Padang pariaman sebagai sentra produksi 

manggis Dimana pada tahun 2005 pemerintah daerah memberikan bantuan benih manggis kepada petani 

sehingga diharapkan petani dapat  meremajakan batang manggis yang mereka miliki dan diharapkan 

kedepannya akan meningkatkan produksi manggis Kecamatan Lubuk Alung. Walaupun begitu bantuan yang 

diberikan tidak disertai dengan pemberian penyuiluhan dan pendampingan tentang bagaimana pengelolaan 

tanaman manggis sehingga benih manggis yang diberikan banyak yang tidak terkelola dengan baik. 

Selain itu belum adanya fasilitasi pemerintah dalam memberikan informasi tentang mutu dan harga 

manggis yang dibutuhkan oleh petani dalam mendukung rencana pengelolaan tanaman manggis mereka 

kedepannya. 

 

3.4.  Integrasi Pasar Manggis   

Integrasi pasar manggis yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah integrasi spasial yang melihat 

pergerakan harga manggis yang terjadi di pasar manggis. Adapun pasar yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah harga antara petani, pedagang pengumpul dan eksportir. Analisis data deret waktu yang dilakukan 

dengan metode kointegrasi dan model vector eror (VECM) karena data stasioner ditingkat differensiasi.  

Analisis integrasi pasar ini dilakukan terhadap harga manggis mingguan dimana bulan panen dari 

manggis adalah selama 3 bulan dan puncak panen berada dibulan kedua. Harga dikumpulkan dalam bentuk 

rupiah per kilogram. 
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3.5.  Vector Error Correction Model 

Agar seimbang maka dalam model harus dimasukkan faktor koreksi yang disebut sebagai model koreksi 

kesalahan (Widarjono, 2007). Setelah mengidentifikasikan jumlah vektor yang terkointegrasi maka langkah 

berikutnya adalah mengestimasi dengan menggunakan VECM. Engle dan Granger (1987) dalam Widarjono 

(2007) menyatakan walaupun data time series seringkali tidak stasioner pada tingkat level atau disebut 

dengan nonstasionaritas data tapi kombinasi linier antara dua atau lebih data nonstasioner menjadi stasioner, 

hal inilah yang dikatakan terkointegrasi. Kointegrasi sendiri dapat didefinisikan bahwa terdapat hubungan 

jangka panjang antar variabel dalam sistem VAR. Model VECM digunakan pada data-data time series yang 

tidak stasioner pada tingkat level namun stasioner pada tingkat differensi dan terkointegrasi sehingga 

menunjukkan adanya hubungan teoritis antar variabel.  

Model VECM yang merupakan model VAR nonstruktural ini disebut juga sebagai model VAR 

terestriksi. Disebut demikian karena VECM membatasi hubungan perilaku jangka panjang antarvariabel 

yang ada agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasi namun tetap membiarkan perubahan-perubahan 

dinamis di dalam jangka pendek. terminologi kointegrasi ini dikenal sebagai koreksi kesalahan (error 

correction) karena bila terjadi deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang akan dikoreksi secara bertahap 

melalui penyesuaian parsial jangka pendek. Estimasi VECM secara lengkap pada penelitian  ini dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dibaca bahwa dalam  jangka pendek variabel harga manggis di tingkat 

petani dipengaruhi secara nyata (α = 1%) oleh harga ditingkat pedagang. Bila melihat variabel harga di 

tingkat pedagang maka yang menentukan pergerakan harga pada variabel tersebut adalah variabel harga 

petani, harga tingkat pedagang sendiri dan harga pada tingkat eksportir. Sedangkan harga pada tingkat 

eksportir ditentukan oleh harganya sendiri dan harga ditingkat pedagang.  

Apabila dianalisis lebih lanjut dari tabel maka dapat dilihat bahwa antara pedagang dan eksportir 

keduanya memiliki peluang untuk saling mempengaruhi harga masing masing, hal ini tidak berlaku untuk 

petani, dimana petani tergantung sepenuhnya dari bagaimana pergerakan harga ditingkat pedagang. 

Walaupun dari tabel dilihat bahwa petani mempengaruhi harga pedagang namun sebenarnya dilapangan 

karena harga petani ditentukan sepenuhnya oleh pedagang maka hal ini tidak berarti banyak. Lebih lanjut 

bahwa apabila kita melihat tingkat keterkaitan antara ke tiga variabel yaitu harga ditingkat petani, pedagang 

dan eksportir maka kemampuan petani untuk mempengaruhi harga di dua variabel lainnya sangat rendah 

sekali. Sedangkan ditingkat pedagang dia memiliki peranan yang besar karena mempengaruhi harga 

ditingkat petani dan juga memiliki pengaruh ditingkat eksportir. Walaupun begitu terkait dengan hubungan 

pedagang dan eksportir sebenarnya pedagang hanya berpengaruh dalam hal jumlah barang yang disetorkan 

kepada eksportir sedangkan untuk harga seperti yang telah disebutkan  sebelumnya yang menentukan harga 

adalah eksportir dan kemudian pedagang akan menyesuaikan harga yang akan dipatok oleh eksportir untuk 

menentukan harga ditingkat petani. 
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Tabel 1. Estimasi VECM Harga Manggis Petani, Pedagang dan Harga Eksportir 
 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 10/25/10   Time: 19:53  

 Sample (adjusted): 3 12  

 Included observations: 10 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
    
 PETANI PEDAGANG EKSPORTIR 

    
    

PETANI(-1)  0.444444  0.444444  0.888889 

  (1.82799)  (1.82799)  (3.65599) 

 [ 0.24313] [ 0.24313] [ 0.24313] 

    

PETANI(-2) -2.666667  27.33333  10.66667 

  (1.84257)  (1.84257)  (3.68514) 

 [-1.44725] [ 14.8344]*** [ 2.89451]*** 

    

PEDAGANG(-1)  2.12E-12 -2.07E-11 -9.29E-12 

  (0.66667)  (0.66667)  (1.33333) 

 [ 3.2e-12]*** [-3.1e-11] [-7.0e-12] 

    

PEDAGANG(-2) -1.000000  10.00000  4.000000 

  (0.66667)  (0.66667)  (1.33333) 

 [-1.50000] [ 15.0000]*** [ 3.00000)*** 

    

EKSPORTIR(-1)  0.111111  0.111111  0.222222 

  (1.23061)  (1.23061)  (2.46122) 

 [ 0.09029] [ 0.09029] [ 0.09029] 

    

EKSPORTIR(-2)  1.833333 -18.16667 -7.333333 

  (1.23103)  (1.23103)  (2.46206) 

 [ 1.48927] [-14.7573]*** [-2.97854] 

    

C -14222.22  138277.8  64555.56 

  (11262.8)  (11262.8)  (22525.6) 

 [-1.26276] [ 12.2774]*** [ 2.86587)*** 

        
 R-squared  0.722222  0.997736  0.953704 

 Adj. R-squared  0.166667  0.993207  0.861111 

 Sum sq. resids  166666.7  166666.7  666666.7 

 S.E. equation  235.7023  235.7023  471.4045 

 F-statistic  1.300000  220.3000  10.30000 

 Log likelihood -62.79522 -62.79522 -69.72669 

 Akaike AIC  13.95904  13.95904  15.34534 

 Schwarz SC  14.17085  14.17085  15.55715 

 Mean dependent  2300.000  6300.000  14400.00 

 S.D. dependent  258.1989  2859.681  1264.911 

    
    

 Determinant resid covariance (dof adj.)  0.000000  

 Determinant resid covariance  0.000000  

    
    

Keterangan *** = derajat kepercayaan 1% 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis penelitian maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut : 

 Berdasarkan sistem pemasaran yang dilakukan oleh petani maka terdapat dua cara yang umum dilakukan 

yaitu dengan sistem jual beli biasa dan sistem kontrak. Sistem kontrak adalah suatu sistem pedagang 

membeli buah manggis petani yang masih ada dipohon. 
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 Harga ditetapkan oleh pihak yang lebih besar dan tidak ada posisi tawar diantara kedua pihak yang 

bertransaksi, hal ini berlaku untuk tarnsaksi yang dilakukan oleh petani dan pedagang maupun antara 

pedagang dan eksportir. Dimana pedagang biasanya sudah memiliki hubungan kerja sama dengan 

eksportir 

 Berdasarkan integrasi pasar yang diolah dengan menggunakan vector autoregression didapatkan hasil 

bahwa antara ketiga variabel harga memiliki saling keterkaitan namun keterkaitan yang paling lemah 

adalah di pihak petani, sedangkan pihak pedagang memiliki keterkaitan antara petani dan eksportir. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi petani dalam kegiatan Lumbung 

Pangan Sidomulyo, menghitung pendapatan petani padi dalam kegiatan Lumbung Pangan Sidomulyo, dan 

menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi petani dalam kegiatan Lumbung Pangan Sidomulyo dengan 

pendapatan petani padi di Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode survei dengan sampel sebanyak 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa partisipasi petani yang meliputi manajemen lumbung (pengorganisasian) berada pada kriteria sedang 

(skor rata-rata 2,20), pemberdayaan kelompok (komunikasi) berada pada kriteria tinggi (skor rata-rata 2,38) 

dan pemberdayaan kelompok (pelembagaan) berada pada kriteria tinggi (skor rata-rata 2,50), Pendapatan 

rata-rata usahatani padi adalah sebesar Rp 10.229.200,00 /lg/mt, dan tingkat partisipasi petani berhubungan 

sangat nyata pada parameter pengorganisasian dan pelembagaan, tetapi tidak berhubungan nyata pada 

parameter komunikasi. 

 

Kata Kunci: partisipasi petani, lumbung pangan, petani padi  

 

1. PENDAHULUAN 

Pertanian pada saat ini merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks yang menjangkau lebih dari 

tingkat usahatani saja, mencangkup semua yang terlibat dalam proses kegiatan pertanian mulai dari 

penyediaan sarana produksi (bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, modal dan lain-lain),  kegiatan budidaya 

ditingkat usahatani hingga panen, kegiatan pasca panen (pembersihan, penyeleksian, pengolahan, 

pengemasan, dan lain-lain) dan kegiatan pemasaran komoditi pertanian hingga ketangan konsumen 

(Mulyana, 2002). 

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari pembangunan kawasan pedesaan yang menempatkan 

pertanian sebagai penggerak utama perikonomian.  Lahan, potensi tenaga kerja, dan basis ekonomi pedesaan 

menjadi faktor utama pengembangan pertanian (Feryanto, 2010). 

Visi pembangunan pertanian adalah mewujudkan sektor pertanian yang modern, tangguh dan efesien. 

Petani diposisikan sebagai wiraswasta agribisnis dalam skala kecil. Sedangkan misi pembangunan pertanian 

adalah memberdayakan masyarakat (petani, peternak, nelayan) menuju suatu masyarakat yang mandiri, 

maju, sejahtera dan berkeadilan (Dinas Pertanian, 2000). 

Visi dan misi pembangunan tersebut akan dapat diwujudkan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi secara intensif guna mencapai efisiensi yang lebih tinggi.  Sesuai dengan visi dan misi 

pembangunan pertanian tersebut, maka salah satu kebijakan operasional yang harus ditempuh yaitu 

peningkatan ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan,   kelembagaan dan 

budaya lokal.  Peningkatan ketahanan pangan dipilih sebagai program prioritas utama karena sektor 

pertanian harus bertanggung jawab untuk penyediaan pangan yang bermutu bagi masyarakat.  Pemenuhan 

kebutuhan pangan ini dilakukan melalui peningkatan produksi domestik, karena ketergantungan pangan dari 

luar yang cukup besar akan melemahkan ketahanan nasional, yang pada gilirannya berakibat tidak stabilnya 

situasi sosial dan ekonomi (Dinas Pertanian, 2000). 

Menurut Jefri (2000) telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan produksi 

pangan melalui program-programnya. Salah satu program tersebut adalah program Pengembangan 

Ketahanan Pangan (PKP).  Program tersebut telah dicanangkan di 12 Provinsi (Aceh, Sumatera Selatan, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan 

Selatan) dengan cakupan meliputi insus dan inmum seluas 390 ribu hektar.  Untuk daerah Sumatera Selatan, 

program ini diprioritaskan pada program intensifikasi padi (Supra Insus dan Intensifikasi Khusus) seluas 35 

ribu hektar yang meliputi enam kabupaten penghasil padi yaitu Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir, Musi Rawas, 

Musi Banyu Asin, Lahat, Muara Enim. Dari luas tersebut 25 ribu Ha pada areal irigasi, tadah hujan dan 

lebak, sedangkan 10 ribu Ha pada areal pasang surut. 

Langkah awal pelaksanaan program PKP diarahkan untuk menumbuhkan usaha kelompok yang didasari 

pada pendekatan partisipasi dan disentralisasi yang melibatkan warga tani terutama kelompok sasaran dalam 
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mengambil keputusan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasilnya.  Salah 

satu kegiatan yang diarahkan dalam program PKP adalah kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa 

(LPMD) (Dinas Pertanian, 2000). 

Kelembagaan lumbung pangan masyarakat merupakan salah satu sarana penunjang ketahanan pangan 

yang perlu direvitalisasi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap upaya 

mewujudkan kesejateraan masyarakat, melalui pemenuhan cadangan pangan masyarakat dan kebutuhan 

sosial.  Upaya kelembagaan pangan pedesaan melalui pendekatan pemberdayaan kelembagaan lumbung 

pangan masyarakat perlu dilakukan, karena kelembagaan lumbung pangan pada masa lalu dipandan cukup 

efektif dalam mendukung ketahanan pangan di daerah.  Revitalisasi tersebut dilakukan melalui proses 

pemberdayaan secara sistematis, utuh terpadu dan berkesinambungan sehingga menjadi salah satu lembaga 

penggerak ekonomi pedesaan (Badan Ketahanan Pangan, 2008) 

Sejak adanya reformasi bulog pada tahun 1998 dan terbatasnya anggaran pemerintah untuk membiayai 

program stabilitas harga, lumbung pangan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk membantu 

mengatasi merosotnya harga pangan (padi) pada saat panen raya.  Melalui kelembagaan lumbung diharapkan 

beberapa kegiatan pasca panen dapat dilakukan, tidak hanya menampung sebagian cadangan tetapi juga 

antara lain untuk menunda penjualan, meningkatkan kualitas, serta mengolah bahan dan memasarkan produk 

pada saat yang dikehendaki sehingga lembaga yang bersangkutan bisa memperoleh nilai tambah bagi 

anggotanya (Dinas Pertanian, 2000). 

Desa Muara Baru terdapat kelompok tani Sidomulyo yang memiliki lumbung pangan desa yaitu 

Lumbung Pangan Sidomulyo dan aktif dalam kegiatannya.  Kelompok tani Sidomulyo ini berdiri pada tahun 

2004 dan mempunyai lumbung pada tahun 2005 dengan luas bangunan 3 x 4 meter persegi. Kegiatan 

lumbung pangan desa antara lain simpan pinjam gabah.  Tujuan lumbung pangan desa yaitu menjamin 

ketersediaan pangan desa, memberdayakan petani dalam penerapan teknologi dan akhirnya dapat 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 

Seiring dengan perkembangan lumbung yang didirikan hanya dengan mengandalkan modal yang kecil 

ini telah menjadi percontohan bagi kelompok tani lain.  Kegiatan lumbung pangan pun sekarang telah berada 

di bawah pengawasan Badan Ketahanan Pangan. Dalam hal ini petani dituntut untuk dapat aktif dalam 

kegiatan yang diadakan lumbung pangan.  Kegiatan tersebut terdiri dari manajemen lumbung dan 

pemberdayaan kelompok.  Untuk itu, partisipasi petani sangat dibutuhkan agar kegiatan lumbung pangan 

dapat terus berjalan.  Karena peran serta petani dalam kegiatan lumbung pangan ini dapat menentukan 

keberhasilan kegiatan yang diadakan oleh lumbung pangan tersebut.  Bertitik tolak dari hal tersebut maka 

peneliti tertarik untuk menliti “Tingkat Partisipasi Petani dalam Kegiatan Lumbung Pangan dan 

Hubungannya Dengan Pendapatan Petani Padi di Desa Muara Baru Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan 

Ilir” dengan tujuan mengukur tingkat partisipasi petani dalam kegiatan Lumbung Pangan Sidomulyo, 

menghitung pendapatan petani padi dalam kegiatan Lumbung Pangan Sidomulyo, dan menganalisis 

hubungan antara tingkat partisipasi petani dalam kegiatan Lumbung Pangan Sidomulyo dengan pendapatan 

petani padi di Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.  Pemilihan 

lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa di Desa Muara Baru terdapat 

kelompok lumbung pangan aktif.  Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada bulan Desember 2010. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian survei merupakan upaya 

pengumpulan informasi dari sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tertentu.  Penelitian 

survei memiliki sifat verifikasi atau pengecekan terhadap teori yang sudah ada (Mantra, 2001).  Metode ini 

digunakan untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi petani dalam kegiatan lumbung pangan. 

Metode penarikan contoh dalam penelitian ini adalah  menggunakan metode acak sederhana (simple 

random sampling).  Dari populasi 60 orang petani padi anggota kelompok Lumbung Pangan Sidomulyo, 

diambil 30 orang (50%) sebagai petani contoh. 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.  Data primer diperoleh dari 

wawancara langsung dengan petani dan dibantu dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan.  Data 

primer yang dikumpulkan dari lapangan terdiri dari identitas petani contoh, indikator pengukuran tingkat 

partisipasi, serta produksi pendapatan petani dalam usahatani padi. 

Data sekunder berisi tentang keadaan wilayah, data kependudukan, letak geografis Desa Muara Baru 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.  Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, dinas pertanian, 

kantor kepala desa Muara Baru  serta instansi-instansi terkait dalam penelitian ini.  
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Untuk menjawab tujuan pertama, data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

dikumpulkan, dianalisis dan disajikan secara deskiptif dalam bentuk rataan skor, persentase dan tabulasi. 

Pengolahan data untuk menjawab tujuan kedua yaitu dihitung pendapatan petani anggota Kelompok 

Lumbung Pangan Sidomulyo. Adapun rumus yang akan digunakan adalah : 

Pn  =  Y x Hy 

Pd  =  Pn – Bp 

Bp  =  Bt + By 

Dimana : 

Pn  =  Penerimaan usahatani padi (Rp/Ha) 

Pd  =  Pendapatan usahatani padi (Rp/ Ha) 

Bp  =  Biaya produksi usahatani (Rp/Ha) 

Bt  =  Biaya tetap (Rp/Ha) 

Bv  =  Biaya variabel (Rp/Ha) 

Hy  =  Harga produksi gabah kering giling (Rp/kg) 

Y   =  Produksi Padi (Kg/Ha) 

Untuk menjawab tujuan yang ketiga yaitu mengukur hubungan antara partisipasi dengan pendapatan 

petani diolah menggunakan Uji Korelasi Peringkat Spearman. Pengujian hipotesis menggunakan tingkat 

signifikansi pada taraf kepercayaan α = 0,05. 

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan program SPSS 15.0 for windows.  Secara lengkap 

rumus korelasi rank Spearman dapat disajikan sebagai berikut: 

        6∑di² 

Rs = 1 –    

     n(n² - 1)  

Keterangan :    

rs   : Nilai korelasi 

di²  : selisih antara peringkat  

n²   : banyaknya pasangan data 

n    : jumlah data 

kaidah keputusan :  

Jika nilai sig. > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika nilai sig. < 0,05 maka Ho ditolak. 

Keterangan : 

Terima Ho : kedua variabel bebas 

Tolak  Ho  : ada korelasi dari kedua variabel. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Karakteristik Petani Contoh 

Petani contoh yang diambil pada penelitian ini adalah petani anggota kelompok lumbung pangan 

sidomulyo yang terletak di Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah 30 

orang.  Identitas petani digolongkan berdasarkan umur, tingkat pendidikan, dan luas lahan. 

 

Tabel 1.  Identitas petani contoh 

No Kategori Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Umur     

   Muda           (23 - 36 thn) 11 37 

   Paruh Baya (37 - 51 thn) 10 33 

   Tua              (52 - 65 thn)   9 30 

2 Pendidikan     

   SD 21 70.00 

   SMP   8 26.67 

   SMA   1    3.33 

4 Luas lahan     

   Sempit     (1 ha) 19 63.33 

   Sedang    (2 ha)   9 30.00 

   Luas        (3 ha)   2    6.67 

3.1.1. Umur 
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Umur petani contoh dalam penelitian ini berkisar dari 23 – 65 tahun.  Petani contoh yang berada pada 

tingkat umur paruh baya (23 – 36) tahun adalah jumlah terbanyak yaitu 11 orang (36,67%).  Sedangkan 

jumlah paling sedikit berada pada tingkat umur tua (52 – 65) tahun yaitu berjumlah 9 orang (30%) dari 

jumlah petani contoh. 

Jika dilihat dari keseluruhan petani contoh, maka hanya ada satu petani contoh yang berusia diluar usia 

produktif dimana batasan usia produktif menurut BPS adalah berkisar (15 – 64) tahun.  Hal ini menunjukkan 

bahwa 29 petani contoh berada pada usia produktif (97,77%). 

Dengan dominannya jumlah petani contoh yang berada pada usia produktif maka dapat berpengaruh 

pada efektifitas kerja anggota kelompok pada kegiatan lumbung pangan. 

 

3.1.2. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan petani contoh anggota kelompok lumbung pangan sidomulyo masih relatif rendah, 

hal ini dapat dilihat dari sebagian besar petani contoh hanya berpendidikan tamat SD atau setingkatnya. 

Tingkat pendidikan yang ditempuh petani contoh anggota kelompok lumbung pangan sidomulyo adalah 

tamat SD yaitu sebanyak 21 orang (73,33%).  Sedangkan tingkat pendidikan tertinggi adalah tamat SMA 

dengan jumlah satu orang (3,33%). 

 

3.1.3. Luas Lahan 

Lahan tersempit yang di miliki petani contoh pada penelitian ini adalah satu hektar, sedangkan lahan 

terluas yaitu tiga hektar.  Jumlah petani contoh yang memiliki luas lahan garap satu hektar sebanyak 19 

orang (63,33%), sebanyak  9 orang (30%) dari petani contoh memiliki lahan garapan dua hektar dan 2 orang 

petani contoh (6,67%) memiliki lahan garapan tiga hektar. 

Rata-rata luas lahan petani contoh anggota lumbung pangan sidomulyo adalah 1,43 ha dan semua lahan 

yang di garap adalah milik sendiri.   

 

3.2. Tingkat Partisipasi Petani Dalam Kegiatan Lumbung Pangan Sidomulyo 

Tingkat  partisipasi dalam kegiatan lumbung pangan sidomulyo di lihat dari indikator-indikator seperti; 

manajemen lumbung dan pemberdayaan kelompok.  Untuk lebih jelas dapat dilihat di Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Partisipasi petani dalam kegiatan lumbung pangan sidomulyo 

No Uraian Skor rata-rata Kriteria 

1 Manajemen lumbung 
  

 
- Pengorganisasian 2,20 Sedang 

2 Pemberdayaan Kelompok 

  
 

- Komunikasi 2,38 Tinggi 

  - Pelembagaan 2,50 Tinggi 
Keterangan :  1,00 - 1,66 = Rendah, 1,67 - 2,33 = Sedang, dan 2,34 – 3,00 = Tinggi 

 

Manajemen lumbung dalam penelitian ini yaitu kegiatan pengorganisasian lumbung mulai dari 

penyusunan strukur dan tujuan organisasi hingga pembagian Sisa Hasil Usaha (Hasil Jasa).  Kegiatan 

pengorganisasian kelompok mendapat poin 2,20 dengan kriteria sedang sehingga perlu adanya peningkatan 

usaha dalam memanajemen kegiatan kelompok lumbung pangan ini. 

Selain manajemen lumbung, pemberdayaan kelompok juga menjadi indikator untuk pengukuran tingkat 

partisipasi petani contoh.  pemberdayaan kelompok meliputi komunikasi dan kelembagaan. 

Jika dilihat pada tabel di atas (Tabel 2) maka komunikasi dalam kegiatan lumbung pangan sidomulyo 

mendapatkan poin 2,38 dengan kriteria tinggi.  Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi di dalam kegiatan 

lumbung pangan sudah cukup baik. Dengan tingginya komunikasi yang terjalin di dalam kegiatan lumbung 

pangan diharapkan kelompok akan lebih berdaya atau mandiri dalam menjalankan kegiatan organisasinya 

sendiri. 

Selain komunikasi, indikator pemberdayaan kelompok lainnya yaitu pelembagaan juga berkriteria tinggi 

dengan skor 2,50.  Hal ini menunjukkan bahwa pelembagaan kegiatan kelompok lumbung pangan sidomulyo 

sudah sesuai dengan harapan anggotanya dan kegiatan kelompok lumbung pangan sidomulyo ini bisa 

menjadi andalan anggotanya dalam menjalankan kegiatan usahatani mulai dari penambahan modal usaha 

sampai pemasaran hasil panen. Lebih jelasnya, variabel partisipasi petani dalam kegiatan lumbung pangan 

sidomulyo dapat dilihat pada uraian berikut. 

3.2.1. Manajemen Lumbung 
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Dalam kegiatan manajemen terdapat beberapa fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, fungsi 

pengoganisasian, fungsi pengendalian, serta fungsi pengawasan.  Namun fungsi manajemen yang dipilih 

dalam penelitian ini yaitu fungsi pengorganisasian. 

Ada beberapa hal yang dilihat dalam kegiatan pengorganisasian lumbung pangan sidomulyo yang 

menyangkut partisipasi dari anggota kelompok antara lain adanya tujuan kelompok, struktur organisasi, 

peraturan tertulis, dan sistem pembagian Sisa Hasil Usaha.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 

di bawah ini 

 

Tabel 3.  Pengorganisasian petani dalam kegiatan lumbung pangan sidomulyo 

No Pengukuran Skor rata-rata Kriteria 

1 Struktur organisasi 3.00 T 

2 Setuju  dengan struktur organisasi 3.00 T 

3 Tahu isi tujuan kelompok 2.87 T 

4 Pembagian tugas sesuai dengan struktur 

organisasi 

2.80 T 

5 Tanggung  jawab pengurus 2.57 T 

6 Pembagian SHU secara merata 2.57 T 

7 Ada hukuman  untuk anggota yang tidak 

mentaati peraturan 

2.17 S 

8 Ada peraturan tertulis 1.00 R 

9 Sepakat dengan peraturan tertulis 1.00 R 

10 Terlibat dalam pembuatan peraturan tertulis 1.00 R 

Skor rata-rata 2.20 S 
Keterangan :  1,00 - 1,66 = Rendah,  1,67 - 2,33 = Sedang, dan    2,34 – 3,00 = Tinggi 

  

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa yang mendapat skor tertinggi adalah adanya struktur 

organisasi pada kegiatan lumbung pangan sidomulyo dan semua petani contoh sepakat atau setuju dengan 

struktur organisasi yang telah disusun atau dibentuk. Selanjutnya tujuan kelompok lumbung pangan 

sidomulyo yang mendapat skor yang cukup tinggi dan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil saja petani 

contoh yang tidak tahu isi tujuan kelompok dalam kegiatan kelompok lumbung pangan sidomulyo. 

Begitu juga dengan pembagian tugas dalam kelompok, sebagian besar petani contoh juga beranggapan 

bahwa pembagian tugas sudah sesuai dengan tugas masing-masing dari pengurus yang ada dalam struktur 

organsasi kelompok.  Hal ini karena semua anggota kelompok lumbung beserta pengurus berasal dari 

masyarakat dengan asal usul yang sama bahkan masih memiliki hubungan kekerabatan sanak keluarga 

sehingga kepercayaan kepada pengurus lumbung sangat tinggi. 

Sedangkan skor terendah terdapat pada adanya peraturan tertulis serta kesepakatan dan keterlibatan 

petani contoh dalam keberadaan dan pembuatan peraturan tertulis.  Seluruh petani contoh tidak tahu 

keberadaan peraturan tertulis Karena pada lumbung ini  belum ada peraturan yang dibuat secara tertulis.  

Namun terdapat peraturan lisan yang secara garis besar dipahami oleh seluruh anggota kelompok lumbung 

misalnya jumlah simpanan yang harus dibayar setiap akhir musim dan pembagian hasil jasa (SHU) setiap 

akhir tahun pembukuan. 

   

3.2.2. Pemberdayaan Kelompok 

Komunikasi 

Harus tercipta komunikasi yang baik didalam kegiatan organisasi agar terdapat kejelasan informasi 

mengenai tujuan kelompok serta menjalankan kegiatan kelompok demi tercapainya tujuan-tujan kelompok.  

Komunikasi yang dijalin bukan hanya kepada sesama anggota kelompok atau anggota dengan pengurus 

kelompok, namun anggota atau pengurus kelompok dengan Pekerja Penyuluh Lapangan (PPL) dan juga 

instansi-instansi yang berhubungan dengan kegiatan pertanian atau kelompok-kelompok tani lainnya.  

Karena komunikasi yang baik sangat berperan dalam penyampaian-penyampaian informasi yang berguna 

dan menyangkut ke dalam proses usahatani.  Pengukuran skor pemberdayaan kelompok yaitu komunikasi 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komunikasi petani dalam kegiatan lumbung pangan sidomulyo 
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No Pengukuran Skor rata-rata Kriteria 

1 Bertemu dengan sesama anggota 

kelompok 

3.00 T 

2 Bertemu dengan ketua kelompok 2.80 T 

3 Bertemu dengan pengurus kelompok 2.73 T 

4 Menghadiri pertemuan kelompok 2.57 T 

5 Bisa menghubungi penyuluh melalui 

telephone 

2.50 T 

6 Berdiskusi dengan anggota lain di luar 

waktu pertemuan kelompok 

2.40 T 

7 Berdiskusi dengan penyuluh diluar 

waktu pertemuan kelompok 

2.27 S 

8 Berdiskusi dengan ketua kelompok 

diluar waktu pertemuan kelompok 

2.23 S 

9 Bertanya dalam pertemuan kelompok 2.07 S 

10 Memberikan saran dalam pertemuan 

kelompok 

1.87 S 

11 Mengarahkan anggota lain 1.73 S 

Skor Rata-rata 2.38 T 
Keterangan : 1,00 - 1,66 = Rendah, 1,67 - 2,33 = Sedang,  dan    2,34 - 3,00 = Tinggi 

 

Skor tertinggi pada pemberdayaan kelompok yang dilihat dari segi komunikasi yaitu bertemu dengan 

sesama anggota kelompok (skor 3).  Semua petani contoh menyatakan selalu bertemu dengan sesama 

anggota kelompok karena letak tempat tinggal yang saling berdekatan dan banyak dari anggota yang masih 

mempunyai hubungan kekerabatan sanak keluarga. 

Walaupun semua anggota kelompok selalu bertemu setiap hari, bukan berarti mereka akan membahas 

atau berdiskusi masalah kegiatan kelompok lumbung pangan.  Hal ini dapat dilihat dari poin enam yaitu 

berdiskusi dengan anggota lain di luar waktu pertemuan kelompok yang mendapat skor 2,4. 

Selain itu terdapat sebagian kecil petani contoh yang menyatakan jarang bertemu dengan ketua atau 

pengurus lumbung diluar waktu musim tanam karena pertanian di Desa Muara Baru ini bergantung dengan 

iklim dan hanya sekali musim tanam dalam setahun yang mengakibatkan petani padi di Desa Muara Baru 

sebagian besar bekerja sebagai buruh bangunan. 

Terdapat pertemuan kelompok 2 – 4 kali dalam sebulan.  Petani contoh menyatakan selalu hadir dan 

sebagian juga menyatakan kadang-kadang tidak hadir dalam pertemuan kelompok.  Namun sebagian petani 

contoh juga menyatakan bahwa mereka sering berdiskusi dengan ketua kelompok atau pengurus serta PPL 

(Pekerja Penyuluh Lapangan) di luar waktu pertemuan kelompok.  Selain itu anggota kelompok juga bisa 

menghubungi PPL melalui telephone. 

Skor terendah yaitu mengarahkan anggota lain yang hanya mendapat skor 1,73 dengan kriteria sedang.  

Hanya sebagian anggota yang mampu mengarahkan anggota lain, untuk itu peran penyuluh lapangan dan 

pengurus lumbung sangat diperlukan untuk mengarahkan anggotanya. 

 

Pelembagaan 

 Pelembagaan adalah pengembangan fungsi-funsi sosial yang harus menjalankan fungsi sesuai dengan 

perannya.  Kegiatan kelompok lumbung pangan ini berperan dalam menunjang usahatani anggotanya 

sehingga para anggotanya dapat berusahatani yang baik dan menguntungkan. 

 Agar lumbung pangan ini bisa menjalankan perannya dengan baik serta tercapainya tujuan-tujuan 

kelompok, perlu adanya keterlibatan dari pengurus serta anggotanya untuk menjalankan fungsi-fungsi  yang 

sesuai kedudukan dan jabatan yang di emban sehingga peraturan atau kesepakatan yang di buat dengan 

persetujuan bersama dapat berjalan dengan baik. 

 Semua anggota harus melibatkan diri pada proses kelembagaan yang sedang berjalan agar semua pihak 

dapat menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan kedudukannya dan tercapainya tujuan-tujuan 

organisasi yang diharapkan. 
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Tabel  5. Pelembagaan petani dalam kegiatan lumbung pangan sidomulyo 

No Pengukuran Skor rata-rata Kriteria 

1 Mempunyai pasar untuk penjualan hasil 

panen 

3,00 T 

2 lumbung pangan bekerja sama dengan 

lembaga lainnya 

2,97 T 

3 Dapat meningkatkan pendapatan 

anggotanya 

2,83 T 

4 Pemenuhan kebutuhan modal anggota 2,80 T 

5 Menjadi fasilitator dalam menjalin 

hubungan dengan lembaga lain 

2,50 T 

6 Lumbung pangan bisa menggerakkan 

anggota 

2,40 T 

7 Bantuan untuk anggota bila gagal panen 2,07 S 

8 Bisa menentukan harga penjualan hasil 

panen 

1,40 R 

Skor rata-rata 2,50 T 
Keterangan : 1,00 - 1,66 = Rendah,    1,67 - 2,33 = Sedang,  dan    2,34 - 3,00 = Tinggi 

 

 Dilihat dari tabel di atas, skor tertinggi terdapat pada adanya tempat pemasaran hasil panen.  Dengan 

adanya tempat penjualan hasil panen ini, lumbung pangan sidomulyo bisa menjadi penyalur hasil panen dari 

anggota dan juga masyarakat sekitar ke pabrik penggilingan gabah sebagai tempat pemasaran. 

 Skor rata-rata tertinggi selanjutnya yaitu lumbung pangan bekerja sama dengan lembaga lainnya.  Pada 

kenyataanya, kegiatan lumbung pangan ini cukup mendapat perhatian dari instansi pemerintahan yang 

dibuktikan dengan seringnya kelompok lumbung pangan ini mendapat bantuan dari instansi pemerintahan.  

Hal ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang baik antara kelompok lumbung pangan sidomulyo 

dengan lembaga lain dan cukup menguntungkan bagi anggotanya. 

 Sebagian besar petani contoh setuju bahwa kegiatan lumbung pangan ini dapat meningkatkan 

pendapatan mereka.  Selain itu lumbung pangan sidomulyo dapat menjadi sarana dalam pemenuhan 

kebutuhan modal.  Untuk pemenuhan kebutuhan modal kelompok lumbung pangan sidomulyo melakukan 

simpan pinjam gabah kepada anggota dengan bunga yang telah ditentukan.  Lumbung pangan sidomulyo 

juga memotong jumlah pinjaman bahkan menghapuskannya jika terjadi gagal panen, ini merupakan salah 

satu bantuan dari kelompok lumbung pangan sidomulyo jika terjadi gagal panen. 

 Lumbung pangan sidomulyo belum bisa menentukan harga penjualan hasil panen sendiri karena harga 

penjualan hasil panen ditentukan oleh pabrik yang menyesuaikan dengan harga di pasaran.  Walaupun harga 

sesuai dengan ketentuan pabrik tempat penjualan padi, namun dengan adanya lumbung sebagai tempat 

penyimpanan hasil panen, maka hasil panen dapat di jual kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan stabilitas 

harga. 

 

3.3. Pendapatan Usahatani Padi Anggota Kelompok Lumbung Pangan Sidomulyo 

3.3.1. Biaya Produksi 

 Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam usahatani padi anggota kelompok lumbung 

pangan sidomulyo yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel.  Biaya tetap adalah biaya yang tidak habis 

dipakai dalam satu kali produksi (Rp/Mt).  sedangkan biaya variabel adalah semua biaya yang dikeluarkan 

oleh petani dimana biaya ini dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah produksi yang akan dihasilkan dan 

habis dipakai salam satu kali produksi (Rp/Mt). 

 Biaya tetap yang termasuk dalam penelitian ini adalah cangkul, arit, parang, dan hand sprayer.  

Sedangkan yang termasuk kedalam biaya variabel yaitu benih, pupuk, pestisida, upah tenaga kerja, biaya 

hand traktor.  Rincian biaya rata-rata produksi yang dikeluarkan oleh petani dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

 

Tabel 6. Rata-rata biaya produksi petani contoh dalam usahatani padi anggota  kelompok lumbung pangan 

sidomulyo di Desa Muara Baru 

No Uraian Rata-rata (Rp/Mt) 
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1 Biaya tetap   

 
- Biaya penyusutan alat 132.516,13 

2 Biaya variabel 
 

 
- Biaya benih    275.333,33 

 
- Biaya pupuk 1.030.333,33 

 
- Biaya pestisida    421.666,67 

 
- Upah tenaga kerja    710.000,00 

  - Biaya hand traktor    215.000,00 

  Jumlah 2.569.849,46 

 

3.3.2. Produksi Usahatani Padi 

Produksi adalah hasil usahatani padi yang dinyatakan dalam bentuk gabah (kg/lg/mt).  berdasarkan hasil 

penelitian di lapangan, rata-rata produksi gabah yang dihasilkan petani contoh anggota kelompok lumbung 

pangan sidomulyo adalah 4.317 kg/lg/mt.  

 

3.3.3. Penerimaan Usahatani Padi 

Penerimaan adalah nilai uang (Rupiah) yang diterima petani contoh dari jumlah produksi yang didapat 

dikalikan harga yang berlaku pada saat penjualan.  Harga yang berlaku pada saat pemanenan yaitu Rp 

3.000,00 /kg. Adapun rata-rata penerimaan oleh petani contoh yaitu 12.950.000,00 /lg/mt.   

 

3.3.4. Pendapatan Usahatani Padi 

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan usahatani padi dengan biaya produksi yang dikeluarkan 

petani (Rp/lg/mt).  Pendapatan yang diperoleh petani dapat dilihat dari hasil produksi yang didapat dalam 

kegiatan usahatani padi.  Adapun rata-rata pendapatan usahatani padi adalah sebesar Rp 10.229.200,00 

/lg/mt.  

 

3.4. Hubungan Antara Tingkat Partisipasi Petani dengan Pendapatan usahatani padi Anggota 

Kelompok Lumbung Pangan Sidomulyo 

 

Tabel 7.  Hubungan   antara   partisipasi  dengan  pendapatan  petani  padi  anggota kelompok lumbung 

pangan sidomulyo. 

No Partisipasi Petani Pendapatan 

1 Manajemen lumbung 

 

 

- Pengorganisasian     0,557** 

2 Pemberdayaan Kelompok 

 

 

- Komunikasi 0,175 

  - Pelembagaan      0,636** 
Ket : **  berhubungan sangat nyata (p<0,01)             Korelasi Spearman 

 

 Pengorganisasian berhubungan sangat nyata (p<0,01) dengan pendapatan.  Artinya semakin baik 

manajemen pengorganisasian lumbung pangan, maka semakin tinggi pendapatan petani.  Kenyataan di 

lapangan, pengorganisasian berada pada kategori sedang, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan tertulis 

didalam kegiatan kelompok lumbung pangan. 

 Komunikasi tidak berhubungan nyata dengan pendapatan.  Artinya tinggi atau rendahnya komunikasi 

tidak berhubungan dengan tinggi rendahnya pendapatan petani.  Hal ini karena pelaku komunikasi tersebut 

adalah individu-individu yang melakukuan hubungan social kekerabatan.  Sehingga pada akhirnya, individu 

(petani) akan menganalisa dan memutuskan sendiri mengenai mengadopsi atau tidak anjuran yang diberikan 

Pekerja Penyuluh Lapangan, kelompok lumbung pangan, atau petani-petani lain. 

 Pelembagaan berhubungan sangat nyata (p<0,01) dengan pendapatan. Artinya semakin baik 

pemberdayaan pelembagaan lumbung pangan, maka semakin tinggi pendapatan petani.  Peran pelembagaan 

lumbung pangan sidomulyo sangat menunjang pendapatan usahatani padi anggotanya.  Karena dengan 

adanya lumbung pangan sidomulyo, permodalan usahatani padi anggotanya dapat terpenuhi.  Selain itu, 

lumbung pangan bisa menjadi fasilitator bagi anggotanya dalam menjalin hubungan dengan lembaga lain dan 

lumbung pangan sudah mempunyai pasar tempat menjual hasil panen sendiri. 

 

4. KESIMPULAN  
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4.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pengolahan data, dan pembahasan yang dilakukan, maka 

kesimpulan yang diambil adalah: 

 Partisipasi petani yang meliputi manajemen lumbung (pengorganisasian) berada pada kriteria sedang 

(skor rata-rata 2,20), pemberdayaan kelompok (komunikasi) berada pada kriteria tinggi (skor rata-rata 

2,38) dan pemberdayaan kelompok (pelembagaan) berada pada kriteria tinggi (skor rata-rata 2,50) 

 Pendapatan rata-rata usahatani padi adalah sebesar Rp 10.229.200,00 /lg/mt. 

 Tingkat partisipasi petani berhubungan sangat nyata pada parameter pengorganisasian dan pelembagaan. 

Dan tidak berhubungan nyata pada parameter komunikasi 
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IDENTIFIKASI PRILAKU DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI  

MASYARAKAT YANG BERMUKIM DI SEKITAR JARINGAN SUTT  

TRANSMISI PALEMBANG, SUMATERA SELATAN 

 

Muhammad Arbi
1) 

1)
Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

 

Abstrak. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden yang bermukim di sekitar jaringan Saluran Udara 

Tegangan Tinggi (SUTT) yang berada di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Penentuan lokasi ditentukan 

secara purposive dengan mengambil beberapa responden yang rumahnya berdekatan dengan jaringan SUTT 

di Sumatera Selatan.  Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Simple Random Sampling terhadap 

populasi masyarakat yang bermukim di sekitar area sepanjang jaringan SUTT di Sumatera Selatan. Sampel 

yang diambil sebanyak 25 orang dari Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I, 25 orang dari Kelurahan 

Kemang Agung Kecamatan Kertapati, 25 orang dari Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan, dan 25 

orang dari Desa Ibul Besar Kecamatan Pemulutan dengan total sampel sebanyak 100 orang. Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui prilaku masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan SUTT, 

mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan SUTT, dan 

mengidentifikasikan apakah prilaku masyarakat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat 

yang tinggal di sekitar jaringan SUTT. Penelitian dilakukan dengan metode survey, menggunakan kuisioner 

sebagai pedoman wawancara terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi social 

ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan SUTT  pada umumnya memiliki sumber mata 

pencaharian sebagai petani, pedagang, buruh, pegawai swasta, wiraswasta, dan sebagian kecil ada yang 

menjadi PNS. Pendapatan rata-rata per bulan yang mereka miliki berkisar antara 1 jt sampai 2 jt/bln, hal ini 

mencerminkan bahwa kehidupan mereka secara ekonomis masih rendah. Secara social dapat diketahui dari 

bentuk rumah yang mereka miliki pada umumnya berupa rumah panggung dengan dinding kayu dengan 

status kepemilikan masing-masing; milik sendiri, menumpang, dan menyewa. Persepsi masyarakat yang 

bermukim di bawah jaringan SUTT mengaku bahwa meraka selama ini tidak pernah merasakan adanya 

gangguan kesehatan yang berarti, namun ada sedikit keresahan yang ditimbulkan akibat  adanya suara 

desingan yang keras dari kabel setiap datang musim hujan. Secara teknis meskipun tidak serta merta identik 

sebagai penyebab gangguan kesehatan namun telah mengganggu ketenangan warga yang tinggal di sekitar 

daerah tersebut. Gangguan ketenangan apabila sampai menimbulkan kecemasan, yang pada akhirnya 

mengganggu aktivitas warga secara sosial ekonomi, pada hakikatnya merupakan gangguan kesehatan.. 

 

Kata Kunci: Jaringan SUTT, prilaku masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi  

 

1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui industrialisasi tampaknya 

merupakan suatu rencana yang patut di dukung oleh semua pihak. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

merupakan salah industri perusahaan yang bergerak dibidang ketenagalistrikan. Dalam upaya memenuhi 

kebutuhan tenaga listrik, maka dibangun sistem jaringan terpadu meliputi sistem interkoneksi pusat-pusat 

pembangkit tenaga listrik serta  membangun sistem transmisi dari pusat pembangkit ke gardu induk. 

Lengkung kawat Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PT PLN Persero banyak terbentang melintasi 

berbagai peruntukan lahan, mulai dari lahan kosong, sawah, perkebunan, jalan, sampai pemukiman 

penduduk. Menurut Anies (2006), lengkung kawat SUTET yang terendah harus memenuhi prasyarat 

minimal untuk rasa aman. Tapi ketentuan dapat dikatakan aman secara internasional, bila tidak ada rumah 

atau hunian penduduk di bawah kawat atau jaringan SUTET tersebut.  

Kehadiran medan magnet dan medan listrik di kehidupan manusia tidak dapat dirasakan oleh indera 

manusia, keculai jika intensitasnya cukup besar dan terasa bagi orang-orang yang hipersensitif saja. Medan 

listik dan medan magnit termasuk kelompok radiasi non-pengion. Radiasi ini relatif tidak berbahaya, berbeda 

sama sekali dengan radiasi jenis pengion seperti radiasi nuklir atau radiasi sinar rontgen. Berbagai macam 

kekhawatiran muncul akan dampak SUTET terhadap kesehatan bagi sebagian penduduk yang tinggal di 

wilayah yang dilewati jalur SUTET. 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang masalah keselamatan kerja dan 

keselamatan lingkungan, maka masalah interkoneksi dan transmisi dengan tegangan tinggi atau ekstra 

tegangan tinggi menjadi suatu persoalan yang harus diperhatikan dengan cermat apabila tegangan tinggi 
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tersebut melewati pemukiman penduduk. Walaupun belum ada kata sepakat untuk menentukan batas aman 

bagi radiasi tegangan tinggi, namun Amerika Serikat sebgai negara industri yang banyak menggunakan 

jaringan tegangan tinggi, telah menentukan batas aman sebesar 0,2 mikro Weber/m2.sedangkan Rusia 1000 

lebih rendah dengan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Adanya perbedaan penetapan batas aman karena 

penelitian mengenai dampak radiasi tegangan tinggi terhadap manusia masih belum selesai dan masih terus 

dilakukan. 

Meskipun pihak WHO dan beberapa pakar telah menyimpulkan bahwa tidak ada banyak pengaruh yang 

ditimbulkan oleh medan listrik sampai 20 kV/m pada manusia dan medan listrik 100 kV/m tidak 

mempengaruhi kesehatan hewan percobaan. Disamping itu percobaan beberapa sukarewalawan yang 

dilakukan pada medan magnit 5 mT hanya memiliki sedikit efek pada hasil uji klinis dan fisik. Meskipun 

demikian kehadiran jaringan interkoneksi Saluran Udara Tegangan Tinggi yang berada di pemukiman 

penduduk dapat menyebabkan gangguan psikis seseorang dan hal itu dapat diartikan sebagai gangguan 

kesehatan manusia (Fathony,  2006) 

Sumatera Selatan merupakan salah satu propinsi yang terus menerus sedang melakukan pembangunan. 

Salah satu sektor penting yang sedang diprioritaskan adalah bidang ketenagalistrikan. Dalam upaya 

meningkatkan pelayanan dan pemerataan kebutuhan tenaga listrik maka telah dibangun jaringan Saluran 

Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Pembangunan jaringan SUTT dimulai pada tahun 1983 dan manfaatnya 

sangat dirasakan oleh masyarakat. Selain manfaat positif yang diperoleh, maka terdapat beberapa hal yang 

menimbulkan permasalahan terutama pada sekelompok masyarakat yang tinggal di bawah jaringan SUTT. 

Salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut antara lain dampak sosial yang berupa 

ketidaknyamanan masyarakat yang tinggal berada tidak jauh dari jaringan SUTET. Penelitian ini mencoba 

mengkaji masalah kondisi sosial ekonomi dan prilaku masyarakat yang tinggal di sekitar area jaringan 

Saluaran Udara Tegangan Tinggi.  

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:  

 Bagaimana prilaku masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan SUTT. 

 Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan SUTT. 

 Apakah Keberadaan Jaringan SUTT berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang 

tinggal di sekitar jaringan SUTT. 

 

1.3.  Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

 Mengidentifikasi prilaku masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan SUTT     

 Mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan SUTT 

 Mengidentifikasikan apakah keberadaan jaringan SUTT berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan SUTT. 

 Kajian ini ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait yang 

berhubungan dengan kegiatan pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) selain itu 

diharapkan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan program 

pembangunan berwawasan lingkungan.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode surve, dilaksanakan di daerah pemukiman penduduk 

yang berada di sekitar jaringan SUTT di wilayah Sumatera Selatan. Pengambilan sampel dilakukan secara 

acak sederhana (simple random sampling) terhadap penduduk yang bermukim di sekitar jaringan SUTT, 

adapun desa-desa yang masuk dalam penelitian ini mencakup Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I, 

Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati, Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan, dan Desa 

Ibul Besar Kecamatan Pemulutan Propinsi Sumatera Selatan. Untuk mendapatkan data primer maupun 

sekunder, dilakukan wawancara dengan berpedoman pada kuisioner yang telah disusun serta pengamatan 

langsung terhadap aktivitas warga yang tinggal di sekitar jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). 

Peubah yang diteliti meliputi prilaku masyarakat yang bermukim di sekitar jaringan SUTT baik yang 

bermuatan 70 kV dan 150 kV,  Persepsi masyarakat terhadap adanya jaringan SUTT yang berada di atas 

pemukiman mereka serta apakah hal itu berpengaruh terhadap prilaku atau aktifitas mereka sehari-hari. Data 

yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan distribusi frekuensi setiap indikator yang 

diamati. 
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3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Data Responden 

Karakteristik responden yang diambil berasal dari beberapa warga yang bermukim di bawah jeringan 

SUTT puluhan tahun yang lalu, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan penduduk pendatang. 

Meskipun penduduk pendatang akan tetapi notabene mereka masih berasal dari wilayah sekitar. Dari hasil 

pemantauan di lapangan diketahui bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki (64%) dan 36% 

perempuan. Sebagian besar (55%) berusia antara 33-50 tahun, 30% berusia kurang dari 35 tahun, dan 

sebagian kecil (15%) di atas 50 tahun. Pada jenjang usia tersebut kodisi fisik responden cukup prima.  

 

3.1.1. Umur  

Pada hakikatnya umur merupakan suatu anugerah yang dikaruniakan kepada manusia, dimana dengan 

umur yang panjang manusia dapat melakukan sesuatu dalam hidupnya. Berkaitan dengan kajian ini bahwa 

umur seseorang yang tinggal di bawah jeringan SUTT merupakan salah satu manifestasi kondisi fisik dari 

responden. Tingkat umur responden berkisar antara 38 tahun sampai dengan 65 tahun. Berikut adalah data 

mengenai jumlah responden berdasarkan usia yang mereka miliki.  

 

Tabel  1. Responden yang Tinggal di Bawah SUTT Berdasarkan Umur 

Umur (tahun) Merah Mata Kemang Agung Ibul Besar S. Kedukan 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

Produktif          

     33-39 4 16,0 5 20,0 3 12,0 1   4,0 

     40-46 8 32,0 7 28,0 9 36,0 12 48,0 

     47-54 10 40,0 11 44,0 10 40,0 7 28,0 

Jumlah  22 88,0 23 92,0 22 88,0 20 80,0 

Non Produktif         

       > 54 3 12,0 2   8,0 3 12,0 5 20,0 

Total  25 100 25 100 25 100 25 100 
Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

          

Umur responden yang dijadikan sampel dalam kajian ini terbagi dalam dua golongan umur yaitu 

golongan umur produktif dan golongan umur non produktif. Dimana yang masuk dalam kategori umur 

produktif dalam kajian ini adalah responden yang berumur antara 33 tahun sampai dengan umur 54 tahun, 

sedangkan golongan non produktif yaitu responden yang sudah berusia diatas 54 tahun. Bila dilihat dari 

Tabel 5.1.dapat dikatakan sebagian besar responden yang tinggal di bawah jalur SUTT masuk dalam 

kategori usia produktif, yaitu di Desa Merah Mata sebesar 88%, Desa Sungai Kedukan sebesar 92%, Desa 

Ibul Besar sebesar 88%, dan di Kelurahan Lingga Raya sebesar 80%. 

 

3.1.2. Pendidikan 

Sarana Pendidikan 

 Tingkat pendidikan sebagian besar Kepala Keluarga di wilayah studi relatif masih rendah, yakni tamat 

SD. Namun sekarang ini, minat untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak umumnya cukup 

baik. Jenis dan jumlah sarana pendidikan di wilayah studi pada saat dilakukan penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2. Jumlah sarana pendidikan (negeri & swasta) di wilayah studi menurut jenjang pendidikan 

Kecamatan Desa/Kel. SD SMP SMA MI 

Banyuasin 1 Merah Mata 1 1 0 0 

Kertapati Kemang Agung  2 1 0 0 

Rambutan  S. Kedukan   1 1 0 1 

Pemulutan   Ibul Besar  1 0 0 1 

      

Jumlah   5 3 0 2 
Sumber: Data Monografi Desa, Tahun 2011 
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Tingkat Pendidikan Responden 

          Pendidikan perlu dikaji karena pendidikan turut andil dalam membentuk pola pikir seseorang untuk 

lebih maju dan lebih menerima suatu informasi atau ilmu pengetahuan yang baru.  Pendidikan merupakan 

salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan kualitas sumberdaya manusia, dengan 

diperolehnya pendidikan yang semakin tinggi maka dapat meningkatkan produktivitas kerja, karena 

pendidikan akan merubah pola pikir seseorang dalam menyikapi dan menerima sesuatu yang baru.  Data 

latar belakang pendidikan responden yang tinggal di sekitar jalur SUTT tersaji pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden 

Pendidikan Merah Mata Kemang Agung Ibul Besar S. Kedukan 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

SD 14 56,0 9 36,0 11 44,0 10   40,0 

SMP 7 28,0 3 12,0 8 32,0 5   20,0 

SMA 1   4,0 6 24,0 4 16,0 1     4,0 

TTSD 3 12,0 2   8,0 2 8,0 4   16,0 

Total  25 100,0 25 100,0 25 100,0 25 100,0 
Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

 

Berdasarkan tingkat pendidikan responden, maka data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

masyarakat yang tinggal di bawah jalur SUTT memiliki latar belakang pendidikan yang rendah atau 

setingkat Sekolah Dasar (SD), yaitu sebesar 56% terdapat di Desa Merah Mata, 44% di Desa Ibul Besar, 

40% di Kelurahan Lingga Raya dan sebanyak 36% di Desa Sungai Kedukan. Hal ini sesuai keadaan nyata 

bahwa mereka yang berpendidikan rendah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang rendah tentang arti dari 

bahayannya tinggal di bawah jaringan SUTT. 

 

3.1.3. Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk 

Berdasarkan data statistik di wilayah studi pada tahun 2011, tingkat kepadatan penduduk di wilayah 

studi rata-rata masih tergolong rendah (kurang dari 50 jiwa/km
2
), akan tetapi di Kelurahan Kemang Agung 

Kecamatan Kertapati memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, hal ini disebabkan wilayah 

tersebut masuk ke dalam wilayah perkotaan yang notabene penduduknya cukup padat dan beraneka ragam. 

Sedangkan untuk tiga desa lainnya yaitu Merah Mata, Sungai Kedukan dan Desa Ibul Besar lokasinya sudah 

berada di luar kota yang penduduknnya masih relatif sedikit dan cenderung untuk memencar untuk mencari 

tempat tinggal, biasanya berdomisili di dekat kebun, atau pinggiran sungai. 

 

Tabel 4. Data Kepadatan Penduduk di wilayah studi yang dikaji pada tahun 2011 

Desa/Kelurahan 
Jml. Penduduk 

(Jiwa) 

Luas 

(Km
2
) 

Kepadatan Penduduk 

(Jiwa/Km
2
) 

Merah Mata  2.082 916 2,27  

Kemang Agung 3.791 638 5,94 

Ibul Besar  964 512  1,88  

S. Kedukan 1.024 766  1,33  
Sumber: Data Monografi Desa di Wilayah Studi,  2011 

 

 Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa Kelurahan Kemang Agung memiliki tingakt kepdatan yangl 

lebih tinggi dibandingakna dengan daerah lainnya. Di wilayah ini tipe pemukimannya adalah terpusat di pinggir 

jalan dan sebagian menyebar masuk ke dalam. Pemukiman yang memiliki tipe memusat inilah yang cenderung 

rentan dengan potensi terkena radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari jaringan Saluran Udara 

Tengangan Tinggi (SUTT), karena rumahnya cenderung berjejer di bawah lintasan jaringan SUTT.  

 

3.2. Sosial Ekonomi  

3.2.1. Kondisi Sosial 

Lama Tinggal 

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dibangun sekitar tahun 1985 pada saat ini sebagian sudah 

terdapat pemukiman warga yang tinggal di bawah jaringan tersebut. Lamanya domisili seorang warga yang 

tinggal di area jaringan SUTT mencerminkan tingkat kesadaran meraka terhadap bahaya efek yang 

ditimbulkan dari radiasi medan magnit atau listrik yang ditimbulkan dari aliran SUTT masih cukup rendah. 
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Keputusan seseorang warga untuk tidak memiliki keinginan pindah dari bawah jaringan SUTT 

dimungkinkan karena selama ini mereka belum pernah melihat kejadian yang fatal akibat tinggal berdekatan 

dengan jalur SUTT. Data responden yang menunjukkan lamanya berdomisili di bawah jaringan SUTT tersaji 

pada Tabel 5. 

  

Tabel 5.   Responden Berdasarkan Lamanya Berdomisili 

Lama domisili 

(tahun) 

Merah Mata Kemang Agung Ibul Besar Sungai Kedukan 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

 < 10   5   20,0 3   12,0 8 32,0 4   16,0 

10 sd 20  17   68,0 15   60,0 13   52,0 19   76,0 

 > 20 3   12,0 7   28,0 4   16,0 2     8,0 

Total  25 100 25 100 25 100 25 100 
Sumber:  Analisis Data Primer, 2011 

 

Sebagian besar responden yang tinggal di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) menyatakan 

bahwa rata-rata mereka sudah tinggal di kawasan tersebut antara 10 sd 20 tahun, hanya beberapa penduduk 

yang mengaku sudah tinggal di daerah tersebut di atas 20 tahun. Akan tetapi hasil dari observasi yang 

dilakukan oleh tim survey bahwa sebagian besar yang sudah tinggal lebih dari 20 tahun lokasinya berada 

agak jauh (> 10 m) dari area lintasan jaringan SUTT.  Dari data di atas dapat diketahui bahwa rata-rata 

mereka yang tinggal di kawasan tersebut pada awalnya sudah menyadari adanya jaringan SUTT di atasnya 

 

Status Tempat Tinggal 

Kondisi tempat tinggal penduduk yang berada jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kv 

pada umumnya masih jarang-jarang. Hal ini mengingat sebagian besar lintasan jalur SUTT 150 kv berada di 

luar perkotaan. Berbeda dengan jalur SUTT 70 kv yang lebih banyak melintasi pemukiman penduduk padat, 

hal ini disebabkan antara Gardu Induk satu dengan yang lainnya masih berada di wilayah perkotaan (padat 

penduduk). Pada dasarnya pihak PLN guna meminimalisir adanya konflik dengan warga, pihaknya sudah 

membebaskan lahan dengan cara memberikan kompensasi terhadap tanah yang dilintasi oleh setiap Jalur 

SUTT. Meskipun demikian masih banyak ditemukan bangunan permanen atau semi permanen yang berada 

di bawah lintasan SUTT dan ada juga yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi seperti membuka warung, 

bercocok tanam, memelihara ikan, dan tempat tinggal. Terdapat beberapa pernyataan berkenaan dengan 

status kepemilikan tempat tinggal atau lahan, yaitu milik sendiri, menyewa, dan menumpang.  

 

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat Tinggal 

Status 

Tempat Tinggal 

Merah Mata Kemang Agung Ibul Besar S. Kedukan 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

Milik Sendiri 18   72 22   88 19   76 17  68 

Menyewa 1     4 0     0 2     8 1    4 

Menumpang 6   24 3   12 4   16 7   28 

Total  25 100 25 100 25 100 25 100 
Sumber: Analisis Data Primer,  2011 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang tempat tinggalnya berada di 

bawah jaringan SUTT menyatakan bahwa status tanah yang mereka tempati saat ini merupakan tanah milik 

sendiri, yaitu masing-masing di Desa Merah Mata sebanyak 18 KK atau 72%, Kelurahan Kemang Agung 

sebanyak 22 KK atau 88%, Dusun Ibul Besar sebanyak 19 KK atau 76%, dan di Desa Sungai Kedukan 

sebanyak 17 KK atau 68%. Untuk warga yang status tempat tinggalnya menyewa hanya ditemukan pada 

responden yang berada di Desa Merah Mata, Dusun Ibul Besar dan Desa Sungai Kedukan. Sedangkan 

responden yang statusnya hanya menumpang, untuk Desa Merah Mata sebanyak 6 KK atau 24%, Kelurahan 

Kemang Agung sebanyak 3 KK atau 12%, Dusun Ibul Besar sebanyak 4 KK atau 16%, dan di Desa Sungai 

Kedukan sebanyak 7 KK atau 28%. 

 

Jarak Tempat Tinggal dengan Jaringan SUTT 

Pada dasarnya batas jarak aman dengan kabel jaringan SUTT minimal enam meter dari lendutan kabel. 

Sangat dianjurkan untuk tidak mendirikan bangunan fisik maupun menanam tanaman tahunan yang dapat 

tumbuh tinggi di bawah jalur jaringan SUTT, mengingat hal ini sangat berbahaya karena selain mengganggu 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

248 
 

Kondisi Ruang Bebas SUTT juga dapat mengakibatkan dampak negatif bagi warga yang tinggal di 

bawahnya. Semakin dekat jarakanya dengan lintasan jalur tegangan tinggi maka dampak dari induksi 

gelombang elektromagnetiknya semakin besar. Dalam kajian ini jarak antara bangunan fisik (rumah) dengan 

jarak kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) diklasifikasikan mulai dari jarak ≤ 10 meter, 11 s/d 20 

meter dan jarak lebih dari 20 meter. Berikut adalah responden berdasarkan jarak hunian dengan jaringan 

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di wilayah studi.   

 

Tabel 7.  Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Rumah dengan Jaringan SUTT 

Jarak 

(meter) 

Merah Mata Kemang Agung Ibul Besar S. Kedukan 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

≤ 10  10 40 6 24 4 16 8 32 

11 sd 20 8 32 7 28 12 48 10 40 

> 20 9 36 12 48 9 36 7 28 

Total  25 100 25 100 25 100 25 100 
Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

 

Dari Tabel 7 diketahui responden yang jarak tempat tinggalnya dengan lintasan jaringan SUTT kurang 

dari 10 meter di Desa Merah Mata sebanyak 10 KK atau 40%, Kelurahan Kemang Agung 6 KK atau 24%, 

Dusun Ibul Besar 4 KK atau 16%, dan di Desa Sungai Kedukan 8 KK atau 32%. Tempat tinggalnya yang 

berjarak antara 11 sd 20 meter dari kabel lintasan SUTT di Desa Merah Mata sebanyak 8 KK atau 32%, 

Kelurahan Kemang Agung 7 KK atau 28%, Dusun Ibul Besar 12 KK atau 48%, dan di Desa Sungai Kedukan 

10 KK atau 28%. Sedangkan untuk jarak tempat tinggal warga dengan kabel SUTT di atas 20 meter di Desa 

Merah Mata sebanyak 9 KK atau 36%, Kelurahan Kemang Agung 12 KK atau 48%, Dusun Ibul Besar 9 KK 

atau 36%, dan di Desa Sungai Kedukan 7 KK atau 28%. Berarti sebagian besar responden yang bermukim di 

bawah atau di sekitar lintasan jaringan SUTT jarak tempat tinggalnya dengan jaringan tegangan tinggi di atas 

10 meter. 

 

Kegiatan Penyuluhan Tentang Bahayanya Medan Elektromagnetik Bagi Kesehatan  

Untuk menggali informasi dan memberikan pengetahuan masyarakat tentang pengaruhnya gelombang 

elektromagnetik yang berasal dari transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) maka dilakukan  suatu 

kegiatan sosialisasi atau penyuluhan. Dari hasil penggalian informasi dari warga setempat yang tinggal di 

bawah jaringan SUTT diketahui bahwa sebagian besar mereka mengaku aman-aman saja selama mereka 

tinggal dan belum pernah terjadi adanya gangguan yang berarti. Akan tetapi sebagian warga juga merasa 

khawatir dengan suara kebisingan dan kadang ada letusan yang berasal dari saluran tegangan tinggi terutama 

pada saat cuaca kurang baik. Untuk mengurangi kecemasan yang menimbulkan kekhawatiran warga maka 

pihak pemrakarsa selain mengadakan kegiatan penyuluhan juga telah menempatkan beberapa mandor line 

yang bertugas mengontrol keamanan sepanjang jalur SUTT. Berikut adalah pengakuan warga mengenai 

pernah atau tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemrakarsa. 

 

Tabel 8.  Keikutsertaan Kegiatan Penyuluhan 

Keikutsertaan 

Warga 

Merah Mata Kemang Agung Ibul Besar S. Kedukan 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

Pernah 19 76,0 15 60,0 16 64,0 22 88,0 

Tidak Pernah  6 24,0 10 40,0 9 36,0 3 12,0 

Jumlah 25 100 25 100 25 100 33 100 
Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

 

 Dari Tabel di atas dapat diketahui seberapa besar antusias warga untuk menghadiri kegiatan sosialisasi 

atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pemrakarsa. Sebagian besar animo masyarakat untuk mengikuti 

kegiatan tersebut sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari warga yang berada di Desa Merah Mata 

memperlihatkan 76% mengakui pernah mengikuti sosialisasi dan 24% menyatakan tidak pernah, di 

Kelurahan Kemang Agung sebanyak 60% menyatakan pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan 40% belum 

pernah, di Dusun Ibul Besar sebanyak 64% mengaku pernah ikut sosialisasi dan 36% tidak pernah, 

sedangkan di Desa Sungai Kedukan sebanyak 88% mengaku pernah mengikuti sosialisasi dan 12% mengaku 

tidak pernah mengikuti sosialisasi. Hal ini dapat diartikan bahwa pada dasarnya sebagian besar warga yang 

tinggal di bawah tower telah memiliki pengetahuan tentang pengaruh kuat medan elektromagnetik terhadap 
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kehidupan ekosistem sekitar jaringan transmisi tegangan tinggi. Dengan diadakan penyuluhan diharapkan 

dapat meminimalisir resiko baik dari sisi masyarakat stakeholder sebagai ”user” maupun perusahaan sebagai 

”operator/distributor”. 

 

3.2.2. Kondisi Ekonomi  

Sumber Mata Pencaharian  

Sumber mata pencaharian masyarakat di wilayah studi memiliki corak beranekaragam, pada umumnya 

sebagai petani dengan mengusahakan karet, dan padi. Selain itu, sebagian warga memeliki mata pencaharian 

yang tidak tetap, ada yang sebagai buruh, tukang ojek, dan tidak sedikit yang merangkap pekerjaan. Sebagian 

ada yang menekuni usaha industri rumah tangga seperti membuat tikar purun, kelempang, kerupuk, dan 

sebagainya. Usaha pertanian pada umumnya masih dilakukan secara tradisional. Untuk menambah 

penghasilan, sebagian masyarakat juga berusaha di bidang peternakan dan perikanan. Sebagian kecil ada 

yang berusaha di sektor perdagangan dan jasa seperti industri kecil, mebel, perbengkelan, jasa transportasi, 

toko dan rumah makan.  

Jenis mata pencaharian yang dimiliki oleh responden di wilayah studi antara lain sebagai petani, 

pedagang, buruh serabutan, swasta, PNS, dan berbagai jenis usaha dibidang jasa. Adapun jumlah responden 

berdasrkan jenis pekerjaan di wilayah studi dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9.  Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Jenis 

Pekerjaan 

Merah Mata Kemang Agung Ibul Besar S . Kedukan 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

Tani  15   60 11   44 6   24 3   12 

Dagang  2     8 3   12 8   32 6   24 

Buruh  5   20 4   16 11   44 8   12 

Peg.Swasta 0     0 1     4 2     8 2     8 

Wiraswasta 3   12 6   24 4   16 5   20 

PNS 0     0 0     0 0     0 1     4 

Total  25 100 25 100 25 100 25 100 
Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

            

 Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa sebagian besar responden yang tinggal di sekitar Saluran Udara 

Tegangan Tinggi (SUTT) bermata pencaharian sebagai petani. Adapun bila dilihat secara berurutan jenis 

mata pencaharian yang dominan adalah tani, buruh, wiraswasta, dagang, pegawai swasta dan PNS. 

 

Pendapatan  

Pendapatan yang dimaksud dalam kajian ini adalah rata-rata besarnya penghasilan yang diterima oleh 

penduduk berasal dari sumber mata pencaharian yang diterima setiap bulan. Pendapatan penduduk yang 

tinggal di sekitar jaringan SUTT sangat bervareasi tergantung dari jenis pekerjaan yang digeluti. Tingkat 

pendapatan masyarakat sangat bervariasi, umumnya berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai > Rp. 

2.000.000,- per bulan, Ini terlihat dari beragamnya usaha di masyarakat, dengan tingkat penghasilan yang 

berbeda.  Adapun responden berdasarkan pendapatan dapat dilihat pada Tabel 9.6 sebagai berikut. 

 

Tabel 10.  Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan /bulan Merah Mata Kemang Agung Ibul Besar S. Kedukan 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

< 1 jt 5   20 8   32 6   24 4   16 

1 jt    s/d  <  1,5 jt  14   56 10   40 8   32 7   28 

1,5 jt s/d  <  2 jt 4   16 6   24 6   24 8   32 

> 2 jt / lebih 2     8 1   4 5   20 6   24 

Total  25 100 25 100 25 100 25 100 
Sumber: Analisis Data Primer, 2011 

 

        Dari Tabel 10 dapat diketahui responden dengan pendapatan kurang dari Rp 1.000.000,- per bulan di 

Desa Merah Mata sebanyak 5 KK atau 20%, Kelurahan Kemang Agung sebanyak 8 KK atau 32%, Desa Ibul 

Besar sebanyak 6 KK atau 24%, dan di Desa Sungai Kedukan sebanyak 4 KK atau 16%. Berpendapatan Rp 

1.000.000,-s/d < Rp 1.500.000,- per bulan di Desa Merah Mata sebanyak 14 KK atau 56%, Kelurahan 
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Kemang Agung 10 KK atau 40%, Desa Ibul Besar sebanyak 8 KK atau 32%, Desa Sungai Kedukan 

sebanyak 7 KK atau 28%. Responden yang berpendapatan Rp1.500.000,- s/d < Rp 2.000.000,- per bulan di 

Desa Merah Mata sebanyak 4 KK atau 16%, Kelurahan Kemang Agung sebanyak 6 KK atau 24%, Desa Ibul 

Besar sebanyak 6 KK atau 24%, Desa Sungai Kedukan sebanyak 8 KK atau 32%. Responden yang 

berpendapatan Rp 2.000.000,- atau lebih per bulan di Desa Merah Mata sebanyak 2 KK atau 8%, Kelurahan 

Kemang Agung sebanyak 1 KK atau 4%, Desa Ibul Besar sebanyak 5 KK atau 20%, dan Desa Sungai 

Kedukan sebanyak 6 KK atau 24%. Hal ini berarti sebagian besar responden yang tinggal di bawah saluran 

SUTT rata-rata berpendapatan antara Rp 1.000.000,- s/d < Rp 1.500.000,- per bulan, hal ini dapat diartikan 

bahwa sebagian besar penduduk yang tinggal di bawah jaringan SUTT masuk dalam kategori keluarga 

miskin, dengan asumsi bahwa penghasilan yang diperoleh per hari habis untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga dalam sehari. 

 

3.3.  Persepsi Masyarakat terhadap Adanya Jaringan SUTT di Sekitarnya 

Menurut Rachmat (2002), persepsi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri 

individu, sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan assosiasi suatu ingatan tertentu, baik secara 

indera penglihatan, perabaan maupun yang lainnya. Banyak fenomena yang menarik berkaitan dengan 

keluhan warga terhadap radiasi elektromagnetik yang berasal dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 

atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Intinya, bahwa sebagian warga yang tinggal di bawah 

jaringan SUTT merasa khawatir dapat terganggu kesehatannya, karena munculnya berbagai fenomena pada 

kabel jaringan listrik tegangan tinggi. Fenomena tersebut benar-benar dapat dilihat, didengar, dan dirasakan 

oleh warga yang bertempat tinggal di bawahnya. Latar belakang pendidikan, kultur, serta aspek sosial 

budaya lain, dapat mempengaruhi timbulnya persepsi terhadapnya. Sebagian memang merupakan suatu 

fenomena yang secara teknis mempunyai dasar ilmiah, tetapi seringkali merupakan persepsi yang tidak boleh 

dibantah begitu saja. Bahkan yang menyangkut sosial ekonomi, terutama turunnya nilai properti/tanah juga 

merupakan fenomena sosial yang menarik.  

Pada beberapa kasus di daerah lain radiasi yang berada di bawah jaringan SUTT dapat menyebabkan 

sebuah Tes pen menyala walaupun tidak disentuhkan pada benda apapun. ”saya tidak rela manusia dianggap 

sebagai kabel hidup !”, kata salah satu warga yang tinggal di bawah jaringan.  Memang Tes pen atau bahkan 

Neon tanpa kabel, bisa menyala, meskipun nyala neon tersebut agak redup. Ini fenomena yang benar-benar 

terjadi. Tes pen yang menyala di bawah SUTT, mestinya sama dengan tes pen yang menyala di dekat 

pemancar radio, atau di koil mobil. Juga tes pen yang peka, lampu indikatornya akan menyala jika kita 

memegangnya, karena tubuh manusiapun mengandung listrik. Bedanya, TV merupakan sarana hiburan yang 

sangat dibutuhkan, antena pemancar radio tidak dirasakan mengganggu, apalagi koil mobil. Lampu neon dan 

tes-pen dapat menyala, akibat mudahnya gas neon di dalam tabung lampu dan tes-pen terionisasi.  

Adanya letusan dan busur cahaya ”kami takut dan terganggu oleh bising yang berasal dari tiang-tiang 

tower tersebut. Kalau tidak percaya silahkan datang malam hari di bawahnya, atau dapat juga anda lihat pada 

saat turun hujan”, kata beberapa warga yang sudah tinggal puluhan tahun di bawahnya. ”kadang-kadang 

terdengar seperti bunyi letusan, atau malam hari terlihat warna merah menyala seperti bara api diatas rumah, 

keluh warga yang lain.  

 Beberapa kejadian yang dikeluhkan warga, itulah fenomena yang hampir dapat dijumpai di pemukiman 

di bawah Saluran Tegangan Tinggi (SUTT). Asumsi warga fenomena-fenomena tersebut merupakan 

indikator dapat mengganggu kesehatan. Dapat dijelaskan dengan menggunakan Teori James Clark Maxwell 

(1865). Sewaktu ia mengumumkan teorinya tentang ”a dynamic theory of the electromagnetic field”, suatu 

teori revolusioner tentang pergeseran arus yang diramalkan dapat menimbulkan gelombang electromagnet 

yang merambat dengan kecepatan cahaya. Pada waktu teori tersebut diumumkan Maxwell belum 

menyebutnya sebagai suatu radiasi seperti yang kita kenal saat ini. Secara teoris elektron yang membawa 

arus listrik pada jaringan tegangan tinggi akan bergerak lebih cepat bila perbedaaan tegangannya makin 

tinggi. Elektron yang membawa arus listrik pada jaringan interkoneksi dan juga pada jaringan transmisi, 

akan menyebabkan timbulnya medan magnit maupun medan listrik. Elektron bebas yang terdapat dalam 

udara di sekitar jaringan tegangan tinggi, akan terpengaruh oleh adanya medan magnet dan medan listrik, 

sehingga gerakannya akan semakin cepat dn hal ini akan menyebabkan timbulnya ionisasi di udara. Dalam 

hal ini elektron sebagai partikel yang bermuatan negatif dalam gerakannya akan bertumbukan dengan 

meolekul-molekul udara sehingga timbul ionisasi berupa ion-ion dan elektron baru. Proses ini akan berjalan 

terus selama ada arus pada jaringan tegangan tinggi dan akibatnya ion dan elektron akan menjadi berlipat 

ganda terlebih lagi bila gradien tegangannya cukup tinggi. 
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Udara yang lembab karena adanya pohon-pohon di bawah jaringan tegangan tinggi akan lebih 

mempercepat terbentuknya kelipatan ion dan elektorn yang disebut dengan avalanche. Akibat berlipat 

gandanya ion dan elektron, akan menimbulkan korona berupa percikan busur cahaya yang seringkali juga 

disertai dengan suara mendesis dan bau khusus yang disebut dengan bau ozone. Peristiwa avalanche dan 

timbulnya korona akibat adanya medan magnet dan medan listrik pada jaringan tegangan tinggi maupun 

ekstra tinggi inilah yang sering dikeluhkan oleh warga yang tinggal di bawah atau di dekat SUTT.  

Karena itu, fenomena teknis tersebut memang benar-benar ada, meskipun tidak serta merta identik 

sebagai penyebab gangguna kesehatan, meskipun telah mengganggu ketenangan warga yang bertempat 

tinggal di bawah maupun di sekitarnya. Gangguan terhadap ketenangan, apalagi sampai menimbulkan 

kecemasan, yang pada akhirnya mengganggu aktivitas warga secara sosial ekonomi, pada hakikatnya 

merupakan gangguan kesehatan. Beberapa upaya yang yang dapat dilakukan untuk mengurangi gangguan 

yang diakibatkan oleh adanya medan magnet dan medan listrik di sekitar jaringan tegangan tinggi: 

 Atap rumah sebaiknya dari bahan yang tidak menghantarkan listrik, misalnya genting, asbes, sirap dan 

sebagainya. 

 Sebaiknya rumah berlangit-langit (plafon) 

 Atap rumah atau benda-benda di bawah SUTT yang terbuat dari logam atau dapat menghantarkan listrik, 

sebaiknya ditanahkan (grounding). 

 Tanamlah pohon di halaman kosong di sekitar rumah. 

 Tidak keluar rumah sewaktu hujan atau cuaca buruk (banyak petir). 

 Periksakan diri ke dokter sedini mungkin bila timbul gejala electrical sensitivity 

Untuk melihat dampak dari induksi gelombang elektromagnetik terhadap kesehatan masyarakat yang 

berada di sekitar lokasi jaringan perlu dilakukan pengukuran dan pengamatan lingkungan antara lain: 

 Apakah medan listrik dan medan magnet sudah melebihi ambang batas yang diperoleh oleh WHO dan 

SNI 

 Jika medan listrik dan medan magnet sudah melebihi ambang batas maka boleh dilakukan pemeriksaan 

terhadap kesehatan masyarakat. 

 

Tabel 11.Nilai Ambang Batas Induksi Elektrostatis yang Diizinkan terhadap Manusia 

No. Induksi 

Elektrostatis 

(kV/m) 

Waktu Kerja (menit) 

1. 0 – 5  Tidak Terbatas  

2. 5 – 10  150  

3. 10 – 15  90 

4. 15 – 20  10 

5.  20 – 25  5 
Sumber: Lembaga Riset Electro Pathologi Piezlburg Jerman Barat. Publikasi No.10 WHO 

 

Tabel 12. Jarak Bebas Minimum antara Penghantar SUTT dengan Tanah dan Benda Lain 

No  Lokasi  Jarak bebas minimum (m) 

1. Lapangan terbuka atau daerah terbuka  6,5 

2. Daerah dengan keadaan tertentu - 

3. Bangunan tidak tahan api 12,5 

4. Bangunan tahan api  3,5 

5. Lalu lintas jalan/jalan raya 8 

6. Pohon – pohon di halaman rumah, hutan, perkebunan 3,5 

7. Lapangan olah raga  12,5 

8.  Rel kereta api 8 

9.  Jembatan besi, rangka besi penahan penghantar, kereta 

listrik terdekat 

3 

10. Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air 

pasang/tertinggi pada lalu lintas air 

3 

Sumber: Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 957 K/47/MPE/1999 
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4. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil 

adalah : 

 Prilaku sosial masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan SUTT memiliki pola prilaku tersendiri antara 

lain bentuk rumah yang tidak permanen (kayu), berpendidikan rendah, dan sebagian besar memiliki mata 

pencaharian sebagai petani. 

 Pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar jaringan SUTT sebagian besar diketahui masih 

tergolong rendah yaitu antara Rp1.000.000 s/d Rp1.500.000,- per bulan. 

 Belum terbukti secara signifikan bahwa medan elektromagnetik yang ditimbulkan dari jaringan SUTT 

dapat menimbulkan gangguan reproduksi manusia hal ini terbukti dari sebagian besar responden 

mengaku telah memiliki anak bahkan ada yang lebih dari 3 orang.  

 Persepsi masyarakat yang tinggal di sekitar jaringan SUTT sebagian besar menyatakan aman dan belum 

pernah mengalami resiko yang fatal akibat dari adanya jaringan SUTT di atasnya. Hanya sebagian warga 

merasa sedikit terganggu kenyamanannya dengan adanya bunyi mendesing dari kabel pada saat musim 

hujan. 

 Alasan masyarakat masih tetap tinggal di daerah tersebut antara lain tidak memiliki tempat tinggal lain, 

sudah lama tinggal di daerah tersebut, memiliki sumber mata pencaharian disekitar daerah tersebut, tidak 

adanya kompensasi yang jelas dari pihak pemrakarsa, dan sebagainya 

 

5. SARAN 

Peneliti menyarankan agar pihak pemrakarsa lebih meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang 

masih bermukim di bawah/disekitar area jaringan SUTT dengan cara memberikan penyuluhan secara 

optimal atau memberikan bantuan dalam bentuk CSR /Community Social Responsiblity. Pemberian rambu-

rambu atau tanda berbahaya akan depat meningkatkan kesadaran warga untuk dapat lebih berhati-hati jika 

melakukan aktifitas di bawah jaringan SUTT.  

 

6. DAFTAR PUSTAKA 

Anies, 2006. “ SUTETT Menganggu Kesehatan. Suara Merdeka. 13 Februari 2006. Copyright@1996-2004 

Suara Merdeka 

Fathony, M. 2006., Radiasi Elektromagnetik dari Alat Elektronik dan Efeknya bagi  Kesehatan. 

Ghandi, 1988. Advance in Desimetry of Radio Frequency Radiation and Their Past and Project Impact on 

the Safety Standard. IEE Instrumentation and Technology 

Peraturan Umum Listrik Indonesia 1987., Standar Nasional Indonesia SNI 225-1987. Panitia 

Penyempurnaan PUIL. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta. 

Rakhmat, J.  2002.  Psikologi Komunikasi.   Bandung : Remaja Rosdakarya. 

 

  



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

253 
 

ANALISIS EFISIENSI EKONOMI DAN DAYA SAING USAHATANI PADI HIBRIDA  

DI KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
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Abstract. The objective of this research is to find out the economic efficiency, competitive ability, 

sensitivity of competitiveness farming, and the effects of government policies to hybrid paddy farming in 

Bumi Ratu Nuban Sub District of Lampung Tengah Regency. This research was conducted in Bumi Ratu 

Nuban Sub District in Lampung Tengah Regency. Samples were 40 respondents distributed in four villages 

with wide paddy field areas; they were Bumi Ratu, Tulung Kakan, Sido Waras, and Suka Jawa villages, and 

samples were taken using representative sampling method. Data were collected in March to August 2011. 

The data was analyzed by using PAM (Policy Analysis Matrix).The results showed that: (1) hybrid paddy 

farming in Bumi Ratu Nuban Sub District of Lampung Tengah Regency was profitable and economically 

efficient, (2) hybrid paddy farming in Bumi Ratu Nuban Sub District of Lampung Tengah Regency had 

competitive ability (PCR = 0,305327, and DRC = 0,397593), (3) competitiveness of hybrid paddy farming in 

Bumi Ratu Nuban Sub District of Lampung Tengah Regency was only sensitive to the increase of dried 

harvested paddy price and total production cost, and (4) effect of government policy on input-output 

indicates that the government policy on the price of dried harvested paddy and fertilizer subsidies to be 

effective in protecting the hybrid paddy farmers. 

 

Keywords: economic efficiency, competitive ability, effects of government  

 

1. PENDAHULUAN 

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar ke-tiga di Pulau Sumatera 

setelah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, dan menduduki peringkat ke-tujuh penghasil padi terbesar di 

Indonesia (BPS, 2011). Sentra produksi padi di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Tengah. 

Bumi Ratu Nuban merupakan kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang dominan dalam penyebaran 

padi varietas hibrida menurut program BLBU Non SL-PTT dengan varietas yang ditanam adalah DG 1 SHS 

(Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2010).  

Namun, penyebaran padi hibrida belum merata di Lampung Tengah. Hal ini disebabkan oleh minat 

petani untuk menanam padi hibrida masih rendah, sehingga mereka cenderung untuk menanam padi inbrida. 

Sebagian besar petani masih ragu-ragu dalam berusahatani padi hibrida, karena mereka belum 

berpengalaman. Padahal, padi hibrida memiliki keunggulan, yaitu hasil yang lebih tinggi daripada hasil padi 

unggul biasa (inbrida). Akan tetapi, peningkatan hasil dengan penggunaan padi hibrida berkaitan erat dengan 

peningkatan penggunaan pupuk sebesar 43% lebih tinggi dibandingkan dengan padi inbrida, dengan potensi 

peningkatan hasil padi hibrida berkisar 10-15% (Lakitan, 2008).   

Penggunaan pupuk sangat penting untuk diperhatikan dalam usahatani padi hibrida, karena berdampak 

terhadap biaya produksi dan penerimaan usahatani padi hibrida. Penerimaan yang tinggi belum dapat 

dikatakan menguntungkan jika biaya produksi yang dikeluarkan pada usahatani padi hibrida pun tinggi. Di 

sisi lain, besarnya keuntungan cenderung dianggap sebagai gambaran tentang daya saing dan efisiensi 

ekonomi usahatani. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan penelitian adalah: bagaimanakah 

efisiensi ekonomi, daya saing, dan sensitivitas, serta pengaruh kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi 

hibrida di lokasi penelitian.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Analisis efisiensi ekonomi dan daya saing usahatani padi hibrida di lokasi penelitian dianalisis 

menggunakan matrix PAM (Policy Analysis Matrix), seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Policy Analysis Matrix (PAM) 

 No      Uraian  Penerimaan        Biaya     Keuntungan 

                Tradeable Non-tradeable 

 1       Harga privat          A                   B                     C                       D 

 2       Harga sosial     E                   F                     G                      H 

 3       Efek divergensi     I                   J                      K                       L 
Sumber : Monke dan Pearson, 2005 
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Keterangan : Keuntungan Finansial    (D) = A-(B+C) 

           Keuntungan Ekonomi    (H) = E-(F+G) 

Transfer Output (OT)    (I) = A-E 

Transfer Input Tradeable/Input (IT)  (J) = B-F 

Transfer Input Non-tradeable/Faktor (FT) (K) = C-G 

Transfer Bersih (NT)    (L) = I-(K+J) 

Rasio Biaya Privat (PCR)     = C/(A-B) 

Rasio BSD (DRC)     = G/(E-F) 

Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO)  = A/E 

Koefisien Proteksi Input Nominal (NCPI)  = B/F 

Koefisien Proteksi Efektif (EPC)   = (A-B)/(E-F) 

Koefisen Keuntungan (PC)    = D/H 

Rasio Subsidi Bagi Produsen (SRP)   = L/E 

 

2.1.  Analisis Sensitivitas PCR dan DRC 

Analisis sensitivitas bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan hasil analisis suatu kegiatan 

ekonomi apabila ada kesalahan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Alat analisis yang digunakan untuk 

mengukur sensitivitas adalah elastisitas. Perhitungan elastisitas dalam penelitian ini adalah : 

Elastisitas PCR = 
XiXi

PCRPCR

/

/





  .......................................................................................(1)
 

Elastisitas DRC =  ∆DRC / DRC           ..............................................................................(2)  

 ∆Xi / Xi 

 

dimana : ∆PCR  = Perubahan nilai PCR 

    ∆DRC  = Perubahan nilai DRC 

    ∆Xi   = Perubahan parameter yang diuji 

    Xi   = Parameter yang diuji 

dengan kriteria, jika  : Elastisitas PCR atau DRC < 1 berarti tidak peka (inelastis) 

Elastisitas PCR atau DRC ≥ 1 berarti peka (elastis). 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Penentuan lokasi 

dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lampung Tengah merupakan 

sentra produksi padi terbesar di Provinsi Lampung dan Kecamatan Bumi Ratu Nuban merupakan sentra 

produksi padi hibrida terbesar di Kabupaten Lampung Tengah. Teknik pengambilan sampel dilakukan 

dengan metode representative sampling sebanyak 40 responden yang tersebar pada empat desa yang 

memiliki luas areal yang besar, yaitu Bumi Ratu, Tulung Kakan, Sido Waras, dan Suka Jawa. Data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden 

dan data sekunder diperoleh dari lembaga/instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, dan lembaga lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Penentuan Input Tradeable dan Non  Tradeable 

Komponen input tradeable usahatani padi hibrida di lokasi penelitian (untuk luas lahan usahatani = 0,60 

ha) pada harga privat dapat dilihat pada Tabel 2. Harga privat pupuk dihitung berdasarkan  harga rata-rata 

aktual yang berlaku pada daerah penelitian. Harga privat pestisida diperoleh dari harga masing-masing bahan 

aktif per gram pestisida yang diterima petani responden. Tingkat suku bunga privat yang digunakan adalah 

tingkat suku bunga yang berlaku dari bulan Januari-Juni 2011, yaitu sebesar 6,75 % (www.bi.go.id).  

Harga sosial pupuk diperoleh dari harga FOB masing-masing jenis pupuk (www.worldbank.org) 

dikalikan dengan rata-rata nilai tukar sosial yang merupakan nilai tukar dollar pada pertengahan tahun 2011 

sebesar Rp. 8.858,00. Selanjutnya, dilakukan konversi berat lalu dijumlahkan dengan biaya bongkar muat 

dan gudang, sehingga diperoleh harga paritas masing-masing pupuk. Nilai harga paritas tersebut ditambah 

dengan biaya distribusi ke tingkat petani merupakan harga paritas (harga sosial) masing-masing pupuk di 

tingkat petani. Harga sosial pestisida diperoleh dari harga masing-masing bahan aktif per gram pestisida 

(BPS, 2011). 

 

 

 

http://www.bi.go.id/
http://www.worldbank.org/
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Tabel 2.  Komponen input tradeable dalam harga privat pada usahatani padi hibrida di Kecamatan Bumi 

Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2011 (luas lahan usahatani = 0,60 ha) 

Input tradeable Harga privat 

Jumlah Harga (Rp) Nilai (Rp) 

Pupuk    

Urea (kg/ha) 154,37 1.600,00 246.992,00 

 Phonska (kg/ha) 83,75 2.300,00 192.625,00 

SP-36 (kg/ha) 51,25 2.000,00 102.500,00 

KCl (kg/ha) 2 5.030,00 10.060,00 

Insektisida    

Regent 2,05 51.411,76 105.394,10 

Sidametrin 0,78 3.285,71 2.562,85 

Indobas 1,50 1.366,68 2.050,02 

Pastat 1,07 2.600,00 2.782,00 

Herbisida     

Score 2,54 13.600,00 34.544,00 

Total   699.509,97 

Bunga modal 6,75 %   47.216,92 

Total biaya input tradeable   746.726,893 

 

Tingkat suku bunga sosial yang digunakan adalah tingkat suku bunga yang berlaku dari bulan Januari-

Juni 2011, yaitu sebesar 6,75%  ditambah dengan tingkat inflasi dari bulan Januari-Juni 2011 sebesar 1,06%, 

sehingga diperoleh tingkat suku bunga sosial sebesar 7,81%. Komponen input tradeable usahatani padi 

hibrida di lokasi penelitian (untuk luas lahan usahatani = 0,60 ha) pada harga sosial dapat dilihat pada Tabel 

3. 

Harga privat dan harga sosial input non-tradeable diperoleh dari harga aktual yang diterima petani di 

daerah penelitian dan bunga modal pada tingkat harga privat maupun sosial. Komponen input non-tradeable 

usahatani padi hibrida di lokasi penelitian (untuk luas lahan usahatani = 0,60 ha) dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 3.  Komponen input tradeable dalam harga sosial pada usahatani padi hibrida di Kecamatan Bumi 

Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2011 (luas lahan usahatani = 0,60 ha) 

Input tradeable Harga sosial 

Jumlah Harga (Rp) Nilai (Rp) 

Pupuk    

Urea (kg/ha) 154,37 3.617,41 558.419,58 

 Phonska (kg/ha) 83,75 6.553,60 548.864,00 

SP-36 (kg/ha) 51,25 4.869,77 249.575,71 

KCl (kg/ha) 2 3.784,35 7.568,70 

Insektisida    

Regent 2,05 999,22 2.048,40 

Sidametrin 0,78 981,73 765,74 

Indobas 1,50 986,29 1.479,43 

Pastat 1,07 981,73 1.050,45 

Herbisida     

Score 2,54 996,33 2.530,67 

Total   1.372.302,68 

Bunga modal 7,81 %   107.176,83 

Total biaya input tradeable   1.479.479,51 

 

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

256 
 

Tabel 4.  Komponen input non-tradeable pada usahatani padi hibrida di Kecamatan Bumi Ratu Nuban 

Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2011 (luas lahan usahatani = 0,60 ha) 

Input non-tradeable Jumlah Harga (Rp) Nilai privat  

(Rp) 

Nilai sosial 

(Rp) 

Borongan pengolahan lahan     485.000,00     485.000,00 485.000,00 

Borongan penanaman     221.250,00     221.250,00 221.250,00 

Borongan panen  1.208.500,00  1.208.500,00 1.208.500 

Tenaga kerja (HOK) 10,71      40.000,00     428.400,00 428.400,00 

Lahan/ha/MT     600.000,00     600.000,00 600.000,00 

Pajak       60.000,00       60.000,00 60.000,00 

Penyusutan     263.106,00     263.106,00 263.106,00 

Total    3.266.256,00 3.266.256,00 

Modal privat 6,75 %       220.472,28  

Modal sosial 7,81 %    255.094,59 

Total biaya input non-

tradeable 

   3.486.728,28 3.521.350,59 

 

3.2.  Efisiensi Ekonomi 

Berdasarkan perhitungan, maka dapat disusun matrik PAM seperti Tabel 5 (untuk luas lahan usahatani = 

0,60 ha). 

 

Tabel 5.  Matrik analisis kebijakan usahatani padi hibrida dalam bentuk gabah kering panen di 

Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2011 (luas lahan 

usahatani = 0,60 ha) 

Keterangan Penerimaan 

(Rp) 

Biaya tradeable 

(Rp) 

Biaya non-

tradeable (Rp) 

Keuntungan 

(Rp) 

Harga privat 12.166.357,50 746.726,89 3.486.728,28 7.932.902,33 

Harga sosial 10.336.139,16 1.479.479,51 3.521.350,59 5.335.309,06 

Divergensi 1.830.218,34 (732.752,62) (34.622,31) 2.597.593,27 
Keterangan: (…) bernilai negative 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan keuntungan privat dan keuntungan sosial, maka usahatani padi hibrida di 

Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupetan Lampung Tengah layak untuk diusahakan baik secara privat 

maupun sosial. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa keuntungan privat yang diperoleh petani 

(7.932.902,33) lebih tinggi dibandingkan keuntungan sosialnya (5.335.309,06). Hal tersebut disebabkan oleh 

adanya perbedaan harga pada output dan input. Harga privat padi hibrida dalam bentuk gabah kering panen 

adalah Rp. 2.750/kg, sedangkan harga gabah di pasaran internasional adalah sebesar Rp. 2.336,31/kg. Harga 

gabah pasaran internasional diperoleh dari FOB Bangkok dengan kadar pecah 25% (www.worldbank.org).  

 

3.3.  Daya Saing 

 Nilai PCR dan DRC usahatani padi hibrida di lokasi penelitian (untuk luas lahan usahatani = 0,60 ha) 

dalam bentuk gabah kering panen disajikan pada Tabel 6. Nilai PCR = 0,305327 berarti bahwa untuk 

memperoleh nilai tambah Rp. 100, maka besarnya biaya input domestik yang dikeluarkan oleh petani adalah 

sebesar Rp. 30,53. Nilai PCR yang lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa usahatani padi hibrida di lokasi 

penelitian memiliki keunggulan kompetitif. Nilai DRC =  0,397593 berarti bahwa untuk memperoleh nilai 

tambah Rp 100 diperlukan input non tradeable (faktor domestik) sebesar Rp 39,75. 

 

Tabel 6.  Nilai PCR dan DRC usahatani padi hibrida (dalam bentuk gabah kering panen) di Kecamatan 

Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2011 (luas lahan usahatani = 0,60 ha) 

No Indikator Nilai 

1 PCR 0,305327 

2 DRC  0,397593 

 

 Nilai DRC tersebut menunjukkan bahwa komoditas tersebut mempunyai daya saing (keunggulan 

komparatif) dan untuk memenuhi permintaan padi, maka lebih baik jika padi diusahakan sendiri di 

Kecamatan Bumi Ratu Nuban daripada melakukan impor.  

http://www.worldbank.org/
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3.4.  Sensitivitas PCR dan DRC 

3.4.1. Sensitivitas koefisien PCR 

 Hasil perhitungan perubahan PCR yang dilakukan dengan peningkatan biaya sebesar satu persen pada 

setiap variabel yang dianalisis, dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 menunjukkan bahwa PCR hanya sensitif 

atau peka terhadap perubahan harga gabah dan total biaya usahatani padi hibrida di lokasi penelitian. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai elastisitas PCR yang lebih besar dari satu. Adanya kenaikan harga gabah sebesar satu 

persen menyebabkan nilai elastisitas PCR menjadi -1,053951, yang artinya telah terjadi penurunan PCR 

sebesar 1,053951 persen. Dengan kata lain, kenaikan harga gabah mampu meningkatkan daya saing 

usahatani padi hibrida di lokasi penelitian.  

 Selanjutnya, Tabel 7 juga menunjukkan bahwa kenaikan satu persen biaya total menyebabkan nilai 

elastisitas PCR menjadi 1,066070. Kenaikan total biaya sebesar satu persen akan menyebabkan tingkat 

keunggulan kompetitif usahatani padi hibrida di lokasi penelitian yang semakin berkurang. 

 

 Tabel 7.  Analisis sensitivitas PCR pada usahatani padi hibrida di Kecamatan Bumi Ratu Nuban 

Kabupaten Lampung Tengah dengan kenaikan harga privat output dan input sebesar satu 

persen, tahun 2011 (luas lahan usahatani = 0,60 ha) 

No Uraian Perubahan PCR Elastisitas PCR 

1 Nilai awal 0,305327  

2 Harga gabah 0,302109 (1,053951) 

3 Pupuk Urea 0,305398 0,023253 

4 Pupuk Phonska 0,305382 0,018013 

5 Pupuk SP-36 0,305356 0,009498 

6 Pupuk KCl 0,305330 0,000982 

7 Regent 0,305357 0,009825 

8 Sidametrin 0,305328 0,000327 

9 Indobas 0,305328 0,000327 

10 Fastac 0,305328 0,000327 

11 Score 0,305337 0,003275 

12 Borongan pengolahan lahan 0,305781 0,148693 

13 Borongan penanaman 0,305534 0,067796 

14 Borongan panen 0,306457 0,370095 

15 Tenaga kerja 0,305728 0,131334 

16 Lahan 0,305888 0,183737 

17 Pajak 0,305383 0,018340 

18 Penyusutan 0,305573 0,080569 

19 Modal 0,305533 0,067468 

20 Total biaya 0,308582 1,066070 

       Keterangan :  Elastisitas PCR <1 berarti tidak peka atau inelastis 

                        Elastisitas PCR >1 berarti peka atau elastis 

 

3.4.2. Sensitivitas koefisien DRC 

 Hasil perhitungan perubahan DRC yang dilakukan dengan peningkatan biaya sebesar satu persen pada 

setiap variabel yang dianalisis, dapat dilihat pada Tabel 8. Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa DRC hanya 

sensitif atau peka terhadap perubahan harga gabah dan total biaya usahatani padi hibrida di lokasi penelitian. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai elastisitas DRC yang lebih besar dari satu. Adanya kenaikan harga gabah 

sebesar satu persen menyebabkan nilai elastisitas DRC menjadi -1,153440, yang artinya telah terjadi 

penurunan DRC sebesar 1,153440 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga gabah mampu 

meningkatkan daya saing usahatani padi hibrida di lokasi penelitian. 

Selanjutnya, Tabel 8 juga menunjukkan bahwa kenaikan satu persen biaya total menyebabkan nilai 

elastisitas DRC adalah 1,169034. Kenaikan total biaya sebesar satu persen akan menyebabkan tingkat 

keunggulan komparatif usahatani padi hibrida di lokasi penelitian yang semakin berkurang. 
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Tabel 8.  Analisis sensitivitas DRC pada usahatani padi hibrida di Kecamatan Bumi Ratu Nuban 

Kabupaten Lampung Tengah dengan kenaikan harga sosial output dan input sebesar satu 

persen, tahun 2011 (luas lahan usahatani = 0,60 ha) 

No Uraian Perubahan DRC Elastisitas DRC 

1 Nilai awal 0,397593  

2 Harga gabah 0,393007 (1,153440) 

3 Pupuk Urea 0,397864 0,068160 

4 Pupuk Phonska 0,397859 0,066902 

5 Pupuk SP-36 0,397714 0,030433 

6 Pupuk KCl 0,397597 0,001006 

7 Regent 0,397594 0,000251 

8 Sidametrin 0,397594 0,000251 

9 Indobas 0,397594 0,000251 

10 Fastac 0,397594 0,000251 

11 Score 0,397594 0,000251 

12 Borongan pengolahan lahan 0,398183 0,148392 

13 Borongan penanaman 0,397862 0,067657 

14 Borongan panen 0,399064 0,369976 

15 Tenaga kerja 0,398115 0,131290 

16 Lahan 0,398323 0,183604 

17 Pajak 0,397666 0,018360 

18 Penyusutan 0,397913 0,080484 

19 Modal 0,397929 0,084508 

20 Total biaya 0,402241 1,169034 
       Keterangan : Elastisitas DRC < 1 berarti tidak peka atau inelastis 

       Elastisitas DRC > 1 berarti peka atau elastis 

  

3.5.  Dampak Kebijakan Pemerintah 

3.5.1.  Kebijakan pemerintah terhadap input 
Nilai IT, FT, dan NPCI pada usahatani padi hibrida di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten 

Lampung Tengah (untuk luas lahan usahatani = 0,60 ha) disajikan pada Tabel 9. 

 

Tabel 9.  Transfer Input (IT), Nominal Protection Coefficient on Input  (NPCI), dan Transfer Faktor 

(FT) pada usahatani padi hibrida di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung 

Tengah, tahun 2011 (luas lahan usahatani = 0,60 ha) 

Kebijakan input Nilai 

IT (Rp) - 732.752,62 

FT (Rp) - 34.622,31 

NPCI 0,504722 

 

Pada Tabel 9 IT bernilai negatif menunjukkan bahwa pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp. 

732.752,62, sehingga petani membayar input tradeable dengan harga yang lebih rendah. Tabel 9 juga 

menunjukkan bahwa nilai FT adalah negatif, berarti bahwa petani membayar input domestik (input non-

tradeable) lebih murah (dengan selisih harga Rp. 34.622,31) dari harga yang seharusnya. Nilai NPCI 

menunjukkan bahwa harga input tradeable yang benar-benar dikeluarkan petani hanya sebesar 50,47 persen 

dari harga sesungguhnya.  

 

3.5.2. Kebijakan pemerintah terhadap output 

 Dampak kebijakan pemerintah terhadap output di lokasi penelitian (untuk luas lahan usahatani = 0,60 

ha) dapat dilihat pada nilai Transfer Output (OT) dan Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) yang 

disajikan pada Tabel 10. Pada Tabel 10 terlihat bahwa OT bernilai positif dan terjadi divergensi sebesar Rp. 

1.830.218,34. 

Penyebab terjadinya divergensi tersebut adalah adanya kebijakan pemerintah menetapkan harga output 

padi hibrida di pasar domestik, sehingga harga privat padi hibrida di lokasi penelitian lebih besar dari harga 

sosialnya. Tabel 10 juga menunjukkan bahwa nilai NPCO adalah sebesar 1,177069. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa penerimaan privat lebih besar dari penerimaan sosial. Dengan kata lain, terdapat 
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kebijakan pemerintah yang menyebabkan harga gabah kering panen pada daerah penelitian lebih besar dari 

harga gabah internasional. Kebijakan pemerintah mengakibatkan harga output domestik atau harga privat 

output lebih besar 17,70% dibandingkan harga output di pasar internasional. 

 

Tabel 10.  Nilai OT dan NPCO pada usahatani padi hibrida di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten 

Lampung Tengah, tahun 2011 (luas lahan usahatani = 0,60 ha) 

  Kebijakan output Nilai 

OT (Rp) 1.830.218,34 

NPCO 1,177069 

  

3.5.3. Kebijakan pemerintah terhadap input-output  

 Nilai Transfer Bersih (NT), Koefisien Proteksi Efektif (EPC), Koefisien Profitabilitas (PC), dan Rasio 

Subsidi Produsen (SRP)  pada usahatani padi hibrida di lokasi penelitian (untuk luas lahan usahatani = 0,60 

ha) dapat dilihat pada Tabel 11. Pada Tabel 11 nilai NT tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah 

melindungi petani padi hibrida dan memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi. Nilai NT 

yang positif terjadi karena harga privat output lebih tinggi dari harga sosialnya, serta harga  privat input 

tradeable lebih murah dibandingkan harga sosialnya, sehingga menguntungkan petani produsen padi hibrida. 

 

Tabel 11.  Nilai EPC, NT, PC, dan SRP pada usahatani padi hibrida di Kecamatan Bumi Ratu Nuban 

Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2011 (luas lahan usahatani = 0,60 ha) 

Kebijakan input-output Nilai 

EPC 1, 289383 

NT (Rp) 2.597.593,27 

PC 1,486868 

SRP 0,251311 

 

Nilai EPC pada Tabel 11menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap harga gabah kering panen 

maupun subsidi terhadap pupuk bersifat efektif melindungi petani. Nilai PC pada Tabel 11 menunjukkan 

bahwa keuntungan yang diterima petani padi hibrida pada daerah penelitian lebih besar dari keuntungan 

sosial. Nilai PC tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah melindungi petani produsen padi hibrida 

dan memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi. SRP yang bernilai positif pada Tabel 11 

menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengakibatkan petani padi hibrida di lokasi penelitian membayar 

biaya produksi dengan nilai lebih rendah dari biaya imbangan (biaya sosialnya). Dengan kata lain, kebijakan 

pemerintah menguntungkan bagi petani padi hibrida di daerah penelitian. 

 

4.  KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

 Usahatani padi hibrida di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupetan Lampung Tengah layak (efisien) 

untuk diusahakan, baik secara privat maupun sosial. Keuntungan privat yang diperoleh petani adalah Rp 

7.835.442,84/musim tanam padi dan keuntungan sosial adalah Rp 5.086.532,70/ musim tanam padi. 

Dengan demikian, usahatani padi hibrida efisien secara ekonomi. 

 Usahatani padi hibrida di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah berdaya saing 

tinggi, dengan nilai PCR dan DRC (PCR = 0,305327 dan DRC =  0,397593) yang lebih kecil dari satu.  

 Daya saing (keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif) usahatani padi hibrida di Kecamatan 

Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah hanya peka (sensitif) terhadap peningkatan harga gabah 

kering panen dan total biaya produksi. Kenaikan harga gabah kering panen akan meningkatkan daya 

saing (kompetitif dan komparatif) dan peningkatan total biaya produksi akan menurunkan daya saing 

(kompetitif dan komparatif) usahatani padi hibrida di lokasi penelitian. 

 Dampak kebijakan pemerintah terhadap input menunjukkan bahwa pemerintah melindungi petani padi 

hibrida dengan pemberian subsidi pupuk, sehingga petani dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih 

rendah. Dampak kebijakan pemerintah terhadap output menyebabkan harga gabah kering panen pada 

daerah penelitian lebih besar dibandingkan harga internasional. Dampak kebijakan pemerintah terhadap 

input-output menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap harga gabah kering panen maupun 

subsidi terhadap pupuk bersifat efektif melindungi petani padi hibrida. 
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4.2.  Saran 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu: 

 Petani sebagai produsen padi hibrida sebaiknya menjual gabah kering panen dengan kadar air yang tidak 

terlalu tinggi, supaya harga output bisa ditingkatkan. 

 Pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan setempat agar melakukan survei tentang struktur pasar padi 

hibrida guna mencegah permainan harga yang merugikan petani. 

 Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkaji mengenai efisiensi ekonomi dan daya saing padi hibrida pada 

berbagai tipe lahan sawah, baik sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, maupun sawah tadah 

hujan. Dengan demikian, akan dapat diketahui efisiensi ekonomi dan daya saing padi hibrida pada 

berbagai tipe lahan sawah. 
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Abstract. The research was aimed to: (1) Analyze spatial integration of inbred paddy seed of Ciherang 

variety between seed market in Central Lampung Regency and East Lampung Regency. (2) Analyze vertical 

integration of Ciherang variety between marketing channel of Ciherang variety in Central Lampung Regency 

market. The research was on Central Lampung Regency and East Lampung Regency.  This research used 

secondary data, obtained from various literatures and some institutions, such as the Central Bureau Statistic, 

Department of Agriculture, and other institutions.  The data was analyzed by using time series data for 5 

years (2006 - 2010), and Ravallion Model and IMC (Index Marketing Connection) to analyze spatial-market 

integration and price-correlation analysis for vertically integration market. The result showed that: (1) 

Ciherang variety between seed market in Central Lampung District and East Lampung District is not 

spatially integration, both short and long term with the value of IMC = - 0, 955  and the value of coefficient  

b2 = 0, 379, (2) Ciherang variety in Central Lampung Regency Trimurjo District market was strongly  

vertical integrated (r = 0.97 or r <1) on the level producer and consumer as well as merchants and traders of 

the village, whereas on the level of another marketing channel was perfect integrated (r = 1). 

 

Keywords: Seed market, Spatial Integration, Vertical Integration, IMC, Price Correlation. 

 

6. PENDAHULUAN 

Masalah ketersediaan benih lebih ditentukan oleh aspek accesibility (daya beli petani) dan kontinyuitas 

ketersediaan benih antarmusim. Agar kedua aspek ketersediaan benih tersebut dalam kondisi baik, maka 

peran intervensi pemerintah khususnya kebijakan harga, baik di tingkat produsen maupun konsumen secara 

konseptual masih tetap penting.  Kemampuan pemerintah untuk menentukan kebijakan harga yang tepat 

akan sangat ditentukan bagaimana pemahaman para pengambil kebijakan tersebut terhadap struktur, tingkah 

laku, dan efektivitas pasar. Salah satu cara untuk memahami struktur, tingkah laku, dan efektivitas pasar 

adalah dengan memahami kekuatan relatif suatu pasar serta mekanisme perambatan harga dari satu pasar ke 

pasar lainnya melalui kajian integrasi pasar.  Kondisi pasar benih padi di Provinsi Lampung diwarnai oleh 

sistem pengadaan benih yang melibatkan antar kabupaten, sehingga terjadi perbedaan pola distribusi pada 

setiap lembaga pemasaran, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga yang dibayar oleh petani 

pengguna benih.  Lampung Tengah sebagai daerah terbesar pengguna benih inbrida Varietas Ciherang, pada 

rantai pemasaran melibatkan Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah pemasok benih.  

Pada Kabupaten Lampung Tengah, selain pasokan benih disuplai oleh Lampung Timur, terdapat pula 

produsen/penangkar benih lokal yang ikut mendominasi pasar benih di kabupaten ini, sedangkan dalam 

menentukan harga jual benih faktor letak geografis juga mempengaruhi, sehingga semakin jauh pasar dengan 

tempat produksi benih, maka semakin tinggi juga harga benih.  Hal ini dianggap menjadi penyebab harga 

benih produksi PT. Sang Hyang Seri dan PT.Pertani di Lampung Timur akan berbeda dengan harga benih di 

Lampung Tengah meski berasal dari sumber produsen yang sama.  Mekanisme penetapan harga seperti ini 

juga terus terjadi pada tingkat lembaga pemasaran lainnya, seperti pedagang pengecer, hingga akhirnya 

sampai ke petani pengguna benih, sehingga memungkinkan pasar tidak terintegrasi secara vertikal.   

Produsen/penangkar benih lokal yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah mempunyai kekuatan 

berupa harga benih yang lebih murah karena lokasi dekat dengan pasar, sehingga terdapat ketimpangan harga 

antar sesama produsen benih yang memungkinkan pasar tidak terintegrasi secara spasial.  Berdasarkan uraian 

di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam makalah ini, yaitu : 

1. Bagaimanakah tingkat integrasi pasar benih padi inbrida Varietas Ciherang secara spasial antara pasar 

benih di Lampung Tengah dengan Lampung Timur? 

2. Bagaimankah tingkat integrasi pasar benih padi inbrida Varietas Ciherang secara vertikal antar lembaga 

pemasaran pada saluran  pemasaran benih padi inbrida Varietas Ciherang di Lampung Tengah? 

 

2.  METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode mengikuti alur pemasaran dan metode representatif  untuk 

menganalisis integrasi pasar benih padi inbrida Varietas Ciherang secara spasial antara pasar benih di 
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Lampung Tengah dengan Lampung Timur, serta menganalisis integrasi pasar benih padi inbrida Varietas 

Ciherang secara vertikal antar lembaga pemasaran pada pemasaran benih padi inbrida Varietas Ciherang di 

Lampung Tengah.  Responden untuk integrasi pasar vertikal benih padi Varietas Ciherang adalah produsen 

benih, pedagang penyalur, pengecer, dan petani pengguna benih.  Responden untuk analisis integrasi pasar 

secara spasial adalah beberapa produsen atau penangkar benih Varietas Ciherang  yang terdapat pada kedua 

kabupaten tersebut, fokus penelitian tentang analisis integrasi spasial hanya pada tingkat produsen benih saja. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif (statistik) dengan menggunakan time series selama 5 

tahun terakhir (setiap tahun terdapat 2 kali musim tanam) yang ditunjang dengan informasi dan hasil 

pengamatan di lapangan.  

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder.  Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Propinsi Lampung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, Balai 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, produsen benih, pedagang, petani dan instansi yang 

terkait lainnya serta laporan-laporan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data tersebut adalah data 

harga benih padi Varietas Ciherang selama musim tanam tahun 2006-2010, karena pengamatan pada saat 

prasurvei menunjukan bahwa harga benih biasanya berfluktuasi pada saat musim tanam. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif (statistik). Model Ravallion 

untuk analisis integrasi pasar spasial dan koefisien korelasi harga (r) untuk analisis integrasi pasar vertikal 

dirumuskan sebagai :  

Pt = aiPt-1+bi0Rt+bi1Rt-1+ Ҽ.....................................................................................(1)  

dimana: 

Pt      = Harga pada Pasar Benih di Lampung Timur (pasar acuan), waktu t 

Pt-1   = Harga pada Pasar Benih di Lampung Timur (pasar acuan), waktu t-1 

Rt     = Harga pada Pasar Benih di Lampung Tengah (pasar setempat), waktu t 

Rt-1  = Harga pada Pasar Benih di Lampung Tengah (pasar setempat), waktu t-1  

Ҽ     = Random Galat 

dengan asumsi bahwa harga pada tiap-tiap pasar hanya memiliki satu fase lag untuk mengurangi 

multikolinieritas, maka persamaan (1) ditransformasikan menjadi : 

Pt - Pt-1 = aiPt-1+bi0Rt+bi1Rt-1 + Ҽ............................................................................(2) 

Selanjutnya untuk lebih spesifik, persamaan model Ravallion dalam studi ini dapat ditulis menjadi:  

(Pt-Pt-1) = ß1(Pt-1-Rt-1)+ ß2(Rt-Rt-1)+ß3Rt-1 + Ҽ.......................................................(3) 

Untuk memperoleh intepretasi yang lebih jelas maka persamaan (3) disusun kembali menjadi:   

Pt= (1+ß1)Pt-1+ ß2(Rt-Rt-1)+ (ß3- ß1)Rt-1 + Ҽ..........................................................(3.1) 

dimana:  b1 = 1 + β1  

b2 = β2  

b3 = β3 – β1  

Persamaan (3.1) dapat ditulis sebagai:  

Pt= b1Pt-1+ b2(Rt-Rt-1)+ b3Rt-1 + Ҽ..........................................................................(3.2)   

Selanjutnya Timmer (1986) menyatakan bahwa, untuk menunjukkan pengaruh harga masa lalu pasar 

regional dan harga masa lalu pasar acuan terhadap pembentukkan harga produsen di pasar regional pada 

waktu tertentu digunakan Index Marketing Connection (IMC) rasio koefisien pasar acuan dengan koefisien 

pasar regional, yaitu:  

 IMC =  b1     ..........................................................................................................(4) 

 b3 

IMC mengindikasikan integrasi jangka pendek.  Jika nilai IMC semakin mendekati nol maka semakin 

tinggi derajat integrasi.  Koefisien b2 pada (persamaan 3.2) merupakan ukuran derajat perubahan harga di 

pasar acuan yang ditransmisi ke pasar regional, dan mengukur  integrasi jangka panjang. Jika nilai koefisien 

b2 sama dengan satu (b2 = 1), maka kedua pasar terintegrasi sempurna dalam jangka panjang.  Koefisien b1 

dan b3 menyebabkan integrasi pasar dalam keadaan statis sehingga dijadikan acuan untuk jangka pendek, 

sedangkan  koefisien b2 menggambarkan keadaan pasar dinamis, maka dijadikan sebagai acuan jangka 

panjang. 

Analisis integrasi pasar secara vertikal dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi dan 

korelasi harga antara harga yang diterima produsen dengan harga yang dibayarkan konsumen.  Nilai 

koefisien korelasi didapat dengan menggunakan persamaan (5) dan formulasinya adalah :  
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dimana: r    = Koefisien korelasi harga  

n    = Jumlah pengamatan 

Pf  = Harga di tingkat produsen 

Pr  = Harga di tingkat konsumen 

Secara teoritis, model integrasi pasar tersebut menjelaskan sejauh mana pembentukan harga suatu 

komoditi pada suatu tingkat lembaga pemasaran dipengaruhi oleh harga tingkat lembaga lainnya.  Tinggi 

rendahnya koefisien korelasi menunjukkan tingkat integrasi pasar tersebut.  Kriteria pengukuran pada 

analisis integrasi vertikal pasar benih padi inbrida Varietas Ciherang di lokasi penelitian melalui anlisis 

koefisien korelasi harga adalah (Hasyim, 2003) : 

(1).  r = 1, berarti integrasi penuh (sempurna), perfect integrated 

(2).  r < 0,5, berarti integrasi lemah, weak integrated 

(3).  r ≥ 0,5, berarti integrasi kuat, strong integrted 

(4).  r = 0, tidak terintegrasi penuh (tidak terintegrasi sempurna), perfect unintegrated 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.1. Analisis Integrasi Pasar Secara Spasial Pasar Benih Padi Inbrida di Lokasi Penelitian 

Integrasi harga spasial adalah transmisi harga antar pasar, yang direfleksikan dalam perubahan harga di 

pasar yang berbeda geografis untuk komoditi yang sama.  Jika terjadi perdagangan antara dua wilayah, 

kemudian harga di wilayah yang mengimpor komoditi sama dengan harga di wilayah yang mengekspor 

komoditi, ditambah dengan biaya transportasi yang timbul karena perpindahan di antara keduanya, maka 

dapat dikatakan keduanya mengalami integrasi spasial.  Pada penelitian ini, fokus penelitian analisis integrasi 

pasar  spasial adalah integrasi antara para produsen benih padi Varietas Ciherang dari dua perusahaan benih 

sebagi produsen di Kabupaten Lampung Timur, yaitu PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani 

(Persero) dan empat produsen benih di Lampung Tengah , yaitu P4S Sama Maju, Sriyasa, Panti Boga, dan 

Kelompok Tani Rahayu. 

 

Tabel 1. Hasil analisis regresi faktor- faktor yang mempengaruhi harga benih di pasar acuan (Lampung 

Timur) waktu t 

No Variabel bebas Koefisien regresi t hitung p-value 

1 Intercept 3607, 448   

2 X1 - 0, 596 -1, 312 0,238 

3 X2 0,379 0,447 0,670 

4 X3 0,624** 3,454 0,014 

 R
2
  =  0,78 

F hitung  =  7,049** 

Observasi = 10 

  

Keterangan: 

X1 =  Harga pada Pasar Benih di Lampung Timur (pasar acuan), waktu t-1 

X2 =  Selisih harga pada pasar benih di Lampung Tengah (pasar setempat), waktu t dan waktu t-1 

X3 =  Harga pada Pasar Benih di Lampung Tengah (pasar setempat), waktu t-1 

**  =  Berbeda sangat nyata, dengan taraf nyata (α) = 5 % 
 

Tabel 1 menunujukan bahwa R
2
 sebesar 0,78 yang mengindikasikan bahwa variasi harga benih padi 

inbrida varietas ciherang pada pasar benih di Lampung Timur pada waktu t dapat dijelaskan sebesar 78 % 

oleh variasi harga benih padi inbrida varietas ciherang pada pasar benih di Lampung Timur pada waktu t-1, 

selisih harga pada pasar benih di Lampung Tengah, waktu t dan waktu t-1, serta harga benih padi inbrida 

varietas ciherang pada pasar benih di Lampung Tengah pada waktu t-1 dan berpengaruh nyata pada taraf 5% 

berdasarkan hasil uji F.  Selanjutnya secara tunggal (individu) hanya Harga pada Pasar Benih di Lampung 
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Tengah (pasar setempat), waktu t-1 yang nyata mempengaruhi harga benih padi inbrida varietas ciherang 

pada pasar benih di Lampung Timur pada waktu t pada α = 5%. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Model Integrasi Pasar yang dikembangkan oleh 

Ravalion dan Heytens didasarkan atas persamaan regresi ganda, maka di dapat persamaan sebagai : 

Pt   =  3607, 448 – 0,596 Pt-1 + 0,379 (Rt – Rt-1) + 0,624 Rt-1.................................(6) 

Berdasarkan persamaan (6), diperoleh indeks keterpaduan pasar spasial jangka pendek dengan 

menggunakan IMC (Index Marketing Connection), dan diperoleh nilai IMC sama dengan - 0, 955, yang 

menunjukkan bahwa belum terjadi keterpaduan pasar spasial jangka pendek.  Indeks  keterpaduan pasar 

spasial jangka panjang dilihat dari besarnya koefisien b2 yang bernilai 0,379  pada persamaan (6) maka pasar 

benih padi Varietas Ciherang pada lokasi penelitian belum terintegrasi pasar spasial jangka panjang.   

Perubahan harga pada pasar benih Varietas Ciherang di Lampung Tengah tidak  nyata mempengaruhi 

perubahan harga di pasar benih Varietas Ciherang di Lampung Tengah.  Hal ini diduga karena adanya 

pasokan benih padi Varietas Ciherang yang masuk ke dalam Kabupaten Lampung Tengah tidak hanya 

berasal dari Kabupaten Lampung Timur melainkan dari kabupaten lainnya.  Penyebab Kabupaten Lampung 

Tengah memasok benih padi Varietas Ciherang selain dari Kabupaten Lampung Timur adalah karena adanya 

persaingan harga antara Kabupaten Lampung Timur dengan pasar benih lainnya yang memungkinkan harga 

benih padi Varietas Ciherang  yang berasal dari luar Kabupaten Lampung Timur lebih rendah sehingga 

memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi pedagang di Kabupaten Lampung Tengah. 

 

3.1.2. Analisis Integrasi Pasar Secara Vertikal Pasar Benih Padi Inbrida Kelas Benih Sebar (BR) di 

Lokasi Penelitian 

Analisis integrasi pasar secara vertikal dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pemasaran benih padi 

inbrida Varietas Ciherang kelas benih sebar yang berada di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung 

Tengah.  Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saluran pemasaran benih padi Ciherang dari prosusen ke 

konsumen akhir di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

        100%     100% 

      350.000 kg 

         

100% 

  

 100%     

 

 

 

Gambar 1. Saluran pemasaran benih padi Ciherang di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah 

 

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dari pertanian di Kecamatan Trimurjo, maka saluran 

pemasaran dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) mengalami perubahan menjadi PT. Sang Hyang Seri 

(Persero) → Distributor → Pedagang Kios Pasar → Pedagang Kios Desa → Petani pengguna.  Hal ini 

disebabkan oleh semakin banyaknya warga Kecamatan Trimurjo yang menjadi Pedagang Kios Tingkat Desa, 

sehingga memudahkan petani pengguna benih tidak perlu ke pasar untuk membeli benih, karena para petani 

menganggap harga benih yang diperoleh antara mereka membeli di pasar dengan membeli di desa sama saja.  

Mereka juga merasa lebih efisien karena dekat dengan rumah dan lahan mereka sehingga mereka bisa 

langsung menggunakan benih tersebut di lahan mereka tanpa mengeluarkan ongkos transpor ke pasar seperti 

dahulu.   

Pada saluran pemasaran yang terdapat pada gambar 1, PT.Sang Hyang Seri (Persero) menjual benih 

padi Ciherang kepada distributor yang berada di Kecamatan Trimurjo sebanyak 350.000 kg benih per musim 

tanam.  Selanjutnya, benih dari distributor langsung dijual 100% kepada para pedagang pasar.  Kemudian 

para pedagang pasar menjualnya kepada para pedagang desa.  Selanjutnya, para pedagang desa menjual 

benih yang dibelinya kepada petani padi yang berada di desanya. 

Integrasi pasar vertikal menunjukkan perubahan harga di suatu pasar akan direfleksikan pada perubahan 

harga di pasar lain secara vertikal dalam produk yang sama.  Integrasi Pasar Vertikal Pasar Benih Padi 

Varietas Ciherang Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dapat terjadi, jika terdapat perubahan 

harga benih di tingkat produsen kemudian diikuti oleh perubahan harga benih di tingkat konsumen.  

Produsen Distributor Pedagang  

Pasar 

Pedagang  

Desa 

Konsumen 
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Informasi harga akan diperoleh secara akurat dan ini akan membuat pergerakan harga benih menjadi efisien 

karena antara satu pasar dengan pasar lainnya saling berhubungan.  

 

3.1.3. Analisis Integrasi Vertikal Tingkat Produsen dan Konsumen 

Hasil analisis regresi harga benih di tingkat produsen dan di tingkat konsumen pada pasar benih padi 

inbrida varietas ciherang di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.  

  

Tabel 2. Hasil analisis regresi harga benih di tingkat produsen dan di tingkat konsumen pada pasar benih 

padi inbrida varietas ciherang di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2010 

  No Variabel bebas Koefisien regresi t hitung P-value 

1 Intercept 2097,147   

2 X1 0,509*** 12,810 1,3 x 10
-6

 

 r = 0,97 

R
2
  =  0,95 

F hitung  =  160,334*** 

Observasi = 10 

  

Keterangan: 

X1 =  Harga benih padi inbrida Varietas Ciherang  di tingkat petani 

* **  =  nyata pada taraf nyata (α) = 1 % 
 

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh persamaan regresi sebagai : 

Pf = 2097,147 + 0,509 Pr ..............................................................................................(7) 

dimana : Pf = Harga di tingkat produsen 

               Pr = Harga di tingkat konsumen 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa R
2
 sebesar 0,95 yang menunjukkan variasi harga 

benih padi inbrida Varietas Ciherang di tingkat produsen benih dapat dijelaskan sebesar 95% oleh variasi 

harga benih padi inbrida Varietas Ciherang di tingkat petani pengguna benih dan nyata pada taraf 1% 

berdasarkan hasil uji F.  Nilai koefisien korelasi harga bernilai 0,97, dengan kata lain  nilai  r < 1 yang berarti 

bahwa pasar produsen dan pasar konsumen terintegrasi kuat (strong integrated). 

 

3.1.4. Analisis Integrasi Vertikal Tingkat Produsen dan Distributor 

Hasil analisis regresi harga benih di tingkat produsen dan di tingkat konsumen pada pasar benih padi 

inbrida varietas ciherang di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Hasil analisis regresi harga benih di tingkat produsen dan di tingkat distributor  pada pasar benih 

padi inbrida varietas ciherang di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2010  

No Variabel bebas Koefisien regresi t hitung P-value 

1 Intercept -  200   

2 X1 1 65535 - 

 r = 1 

R
2
  =  1 

Observasi = 10 

  

Keterangan: 

X1 =  Harga benih padi inbrida Varietas Ciherang di tingkat distributor 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut 

Pf = -200 + PR ......................................................................................................(8) 

dimana:  Pf = Harga di tingkat produsen 

        PR = Harga di tingkat distributor 

R
2
 sebesar 1 yang menunjukkan variasi harga benih padi inbrida Varietas Ciherang di tingkat produsen 

benih dapat dijelaskan sebesar 100% oleh variasi harga benih padi inbrida Varietas Ciherang di tingkat 

distributor benih. Nilai koefisien korelasi harga bernilai 1, dengan kata lain  nilai r = 1 yang berarti bahwa 

pembentukan harga antara produsen dan distributor benih padi inbrida varietas ciherang kelas benih sebar di 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terintegrasi penuh atau sempurna (perfect integrated). 
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3.1.5. Analisis Integrasi Vertikal Tingkat Distributor dan Pedagang Pasar 

Hasil analisis regresi harga benih di tingkat distributor dan di tingkat pedagang kecil pasar pada pasar 

benih padi inbrida varietas ciherang di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Hasil analisis regresi harga benih di tingkat distributor dan di tingkat pedagang pasar pada pasar 

benih padi inbrida varietas ciherang di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, tahun 

2010 

  No Variabel bebas Koefisien regresi T hitung P-value 

1 Intercept -300   

2 X1 1*** 65535 - 

 r = 1                 

R
2
  =  1  

Observasi = 10 

  

Keterangan: 

X1 =  Harga benih padi inbrida Varietas Ciherang  di tingkat pedagang pasar 
 

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh persamaan regresi: 

PR = -300 + Pp ......................................................................................................(9) 

dimana: PR= Harga di tingkat distributor 

       Pp = Harga di tingkat pedagang kecil pasar 

R
2
 sebesar 1 yang menunjukkan variasi harga benih padi inbrida Varietas Ciherang di tingkat distributor 

benih dapat dijelaskan sebesar 100% oleh variasi harga benih padi inbrida Varietas Ciherang di tingkat 

pedagang kecil pasar. Nilai koefisien korelasi harga bernilai 1, dengan kata lain  nilai r = 1 yang berarti 

bahwa pembentukan harga antara distributor dan pedagang kecil tingkat pasar pada pasar benih padi inbrida 

varietas ciherang kelas benih sebar di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terintegrasi penuh 

atau sempurna (perfect integrated). 

 

3.1.6. Analisis Integrasi Vertikal Tingkat Pedagang Pasar dan Pedagang Desa 

Hasil analisis regresi harga benih di tingkat pedagang kecil pasar dan di tingkat pedagang kecil desa 

pada pasar benih padi inbrida varietas ciherang di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Hasil analisis regresi harga benih di tingkat pedagang pasar dan di tingkat pedagang desa pada 

pasar benih padi inbrida varietas ciherang di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, 

tahun 2010 

  No Variabel bebas Koefisien regresi T hitung P-value 

1 Intercept 2597,147   

2 X1 0,509*** 12,810 1,3 x 10
-6

 

 r = 0,97 

R
2
  =  0,95 

F hitung  =  164,108*** 

Observasi = 10 

  

Keterangan: 

X1  =  Harga benih padi inbrida Varietas Ciherang di tingkat pedagang desa 

* ** =  nyata pada taraf nyata (α) = 1 % 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh persamaan regresi : 

Pp = 2597,147+ 0,509 Pd ..............................................................................................(10) 

 di mana : Pp = Harga di tingkat pedagang kecil pasar 

           Pd = Harga di tingkat pedagang kecil desa 

 

R
2
 sebesar 0,95 yang menunjukkan variasi harga benih padi inbrida Varietas Ciherang di tingkat 

pedagang pasar dapat dijelaskan sebesar 95% oleh variasi harga benih padi inbrida Varietas Ciherang  di 

tingkat pedagang kecil desa dan nyata pada taraf 1% berdasarkan hasil uji F.  Nilai koefisien korelasi harga 
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bernilai 0,97, dengan kata lain  nilai r < 1 yang berarti pedagang pasar dan pedagang desa terintegrasi kuat 

(strong integrated). 

 

3.1.7. Analisis Integrasi Vertikal Tingkat Pedagang Desa dan Konsumen 

Hasil analisis regresi harga benih di tingkat pedagang desa dan di tingkat konsumen pada pasar benih 

padi inbrida varietas ciherang di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Tabel 

5. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh persamaan regresi: 

Pd = 1,819 x 10
-12 

+
 
Pr ..........................................................................................(11) 

dimana: Pd = Harga di tingkat pedagang kecil desa 

        Pr = Harga di tingkat konsumen 

 

Tabel 13.  Hasil analisis regresi harga benih di tingkat pedagang kecil desa dan di tingkat konsumen pada 

pasar benih padi inbrida varietas ciherang di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, 

tahun 2010 

  No Variabel bebas Koefisien regresi T hitung P-value 

1 Intercept 1,819 x 10
-12

   

2 X1 1*** 2,48 x 10
16

 7,9 x 10
-129

 

 r = 1 

R
2
  =  1 

F hitung  =  6,14 x 10
32

*** 

Observasi = 10 

  

Keterangan: 

X1 =  Harga benih padi inbrida Varietas Ciherang di tingkat petani pengguna 

* ** =  nyata pada taraf nyata (α) = 1 % 

 

R
2
 sebesar 1 yang menunjukkan variasi harga benih padi inbrida Varietas Ciherang Kelas Benih Sebar 

(BR) di tingkat pedagang kecil desa dapat dijelaskan sebesar 100% oleh variasi harga benih padi inbrida 

Varietas Ciherang Kelas Benih Sebar (BR) di tingkat konsumen dan nyata pada taraf 1%  berdasarkan hasil 

uji F.  Nilai koefisien korelasi harga bernilai 1, dengan kata lain  nilai r = 1 yang berarti bahwa antara  

pedagang kecil tingkat desa dan konsumen pada pasar benih padi inbrida varietas ciherang kelas benih sebar 

di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah terintegrasi penuh atau sempurna (perfect 

integrated).   Pasar Benih Padi Varietas Ciherang Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah 

terintegrasi kuat secara vertikal  pada tingkat produsen dan konsumen serta pedagang pasar dan pedagang 

desa, sedangkan pada tingkat lembaga pemasaran lainnya telah terintegrasi penuh secara vertikal. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

 Pasar Benih Padi Inbrida Varietas Ciherang antara Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung 

Tengah tidak terintegrasi secara spasial baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

 Pasar Benih Padi Varietas Ciherang Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah terintegrasi 

kuat secara vertikal (r = 0,97 atau r < 1) pada tingkat produsen dan konsumen serta pedagang pasar dan 

pedagang desa, sedangkan pada tingkat lembaga pemasaran lainnya telah terintegrasi penuh secara 

vertikal (r = 1). 

Saran yang diajukan melalui penelitian ini adalah : 

 Produsen/penangkar benih padi inbrida Varietas Ciherang, yang masih berada pada posisi pengikut, 

sebaiknya lebih intensif mengikuti pelatihan tentang manajemen usaha sehingga lebih terampil dalam 

bisnis perbenihan. 

 Bagi petani pengguna benih, hendaknya lebih intensif mengikuti penyuluhan dan mengadakan 

pertemuan sesama petani pengguna benih sehingga lebih mengerti tentang informasi harga benih. 

 Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian dengan  tools integrasi pasar yang berbeda. 
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HAMBATAN DAN TANTANGAN PEMANFAATAN ALIRAN AIR PADA SALURAN  

IRIGASI SEKUNDER UNTUK MEMOMPAKAN AIR KE LAHAN PERSAWAHAN  

SEBAGAI  DUKUNGAN BAGI PENGELOLAAN LAHAN SUB-OPTIMAL  

DI DESA BANGUN SARI TELANG II - KABUPATEN BANYUASIN 
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, Momon Sodik Imanuddin
2)

 
1)

 Dosen Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Unsri 
2)

 Dosen Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unsri 

 

Abstrak. Telang II adalah wilayah lahan basah yang berlokasi di sekitar 40 km dari pusat kota Palembang, 

di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin dengan irigasi pasang surut. Desa Bangun Sari 

merupakan salah satu desa yang berada dalam Kecamatan Tanjung Lago-Kabupaten Banyuasin dimana 

terdapat setidaknya delapan Saluran Sekunder dan empat diantaranya sudah memiliki pintu air. Pasang surut 

yang keluar masuk pintu air dapat dimanfaatkan untuk memompakan air ke areal persawahan yang berada 

kurang lebih 1-3 meter diatas level air pada saluran sekunder. Untuk ini digunakan Kincir Air Apung 

(Floating-waterwheel) sebagai alat penggerak mula yang dikopel dengan sistem Pompa Spiral (Spiral Pump) 

untuk mengangkat air dari dalam saluran sekunder ke areal persawahan yang berada diatasnya. 

 

Kata Kunci: Saluran Sekunder, Pasang surut, Kincir Air Apung, Pompa Spiral 

 

1. PENDAHULUAN 

Kabupaten Banyuasin terletak pada posisi antara 1,30° - 4,0° Lintang Selatan (LS) dan 104° 00‟ - 105° 

35‟ Bujur Timur (BT) yang terbentang mulai dan bagian tengah Propinsi Sumatera Selatan sampai dengan 

bagian Timur dengan luas wilayah seluruhnya 11.832,99 Km
2
 atau 1.183.299 Ha. Kabupaten Banyuasin 

merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan UU No. 

6 Tahun 2002. 

Lokasi ini cukup dekat dengan kota Palembang, hanya berjarak + 45 km menuju ke arah Tanjung Api-

api, dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat. Kendaraan pribadi dapat langsung menuju lokasi, 

dengan kondisi jalan tanah dengan perkerasan batu pasir, sehingga perjalanan ke lokasi dapat ditempuh 

dalam waktu 1 jam. Berdasarkan peta, daerah studi secara administratif meliputi 8 desa yaitu Desa 

Mekarsari, Desa Bangunsari, Desa Banyu Urip, Desa Muliasari, Desa Telangsari, Desa Sukadamai, Desa 

Sukatani dan Desa Muarasugih, yang seluruhnya termasuk ke dalam Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten 

Banyuasin. 

 

2. KEPENDUDUKAN DAN MATA PENCAHARIAN 

Kecamatan Tanjung Lago, berdasarkan data hasil survey tahun 2008.  Jumlah penduduk di daerah ini  

adalah sebanyak 24.270 jiwa, yang tercakup ke dalam kurang lebih 5.891 kepala keluarga dengan rata-rata 

anggota keluarga 4 (empat) jiwa. Komposisi penduduk jika dilihat dari jenis kelaminnya adalah terdiri dari 

laki-laki sebanyak 12.058 jiwa dan perempuan sebanyak 12.212 jiwa. Jumlah Selengkapnya data 

kependudukan di kecamatan Tanjung Lago pada tahun 2007 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.   

 

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Desa-desa di Telang II Kecamatan Tanjung Lago Tahun 2007 

No Kelurahan/ Desa 
Jiwa Jumlah 

Laki-laki Perempuan Jumlah KK 

1 Purwosari 687 719 1.406 341 

2 Telangsari 1.078 1.122 2.200 534 

3 Mulayasari 1.390 1.448 2.838 689 

4 Banyu Urip 1.889 1.953 3.842 933 

5 Bangunsari 1.515 1.585 3.100 752 

6 Sumbermekarmukti 1.130 1.170 2.300 558 

Jumlah 7.689 7.997 15.686 3.807 

Sumber: Data survey tahun 2008 (Intimulia Multikencana, 2009) 

           

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Desa Banyu Urip yang merupakan daerah rawa, jumlah 

penduduknya mencapai 3.842 jiwa, di Desa Bangunsari jumlah penduduknya mencapai 3.100 jiwa. 

Keduanya merupakan desa dengan jumlah penduduk terbesar di  Sedangkan desa Purwosari hanya sebanyak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Banyuasin
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1.406 jiwa. Jumlah tersebut menjadi yang terkecil diantara enam desa yang termasuk ke dalam daerah rawa 

Delta Telang. 

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Banyu Urip yaitu sebanyak 933 KK. Di Desa Bangunsari 

sebanyak 752 KK, sedangkan yang terkecil adalah di Desa Purwosari dengan jumlah kepala keluarganya 

sebanyak 341 KK. Rata–rata penduduk per rumah tangga untuk masing-masing kelurahan/desa tersebut yaitu 

4 (empat) penduduk per KK. 

 

Tabel 2. Kepadatan Penduduk di Desa-desa di Telang II Tahun 2007 

No Kelurahan/ Desa 
Luas Desa Jml. Penduduk Kepadatan 

(Km
2
) (Jiwa) (Per Km

2
) 

1 Purwosari 14.00 1.406 100 

2 Telangsari 28.40 2.200 77 

3 Mulayasari 20.00 2.838 142 

4 Banyu Urip 16.00 3.842 240 

5 Bangunsari 14.40 3.100 215 

6 Sumbermekarmukti 17.00 2.300 135 

Jumlah 109.80 24.270 143 

Sumber: Data survey tahun 2008 (Intimulia Multikencana,2009) 

 

Berdasarkan data dari tabel di atas, jumlah penduduk di Kecamatan Tanjung Lago belum sebanding 

dengan luas desa. Ini terlihat dari besar kepadatan penduduk yang berkisar pada angka 143 jiwa per Km
2
. 

Diantara enam desa yang berada di daerah Rawa Delta Telang, Desa Telangsari merupakan desa yang angka 

kepadatan penduduknya terkecil yaitu 77 jiwa per km
2
. Untuk Desa Banyu Urip dan Bangunsari, besar angka 

kepadatan penduduknya yaitu 240 dan 215 jiwa per km
2
 yang merupakan desa tertinggi kepadatannya di 

Rawa Delta Telang II. 

 

Tabel 3. Rata-rata Luas Wilayah per Kepala Keluarga di Desa-desa Telang II 

No Kelurahan 

Luas Wilayah 

Jumlah KK 

Rata-rata 

(Km
2
) 

Luas (Ha)  

Per KK 

1 Purwosari 14.00 341 4,1 

2 Telangsari 28.40 534 5,3 

3 Mulayasari 20.00 689 2,9 

4 Banyu Urip 16.00 933 1,7 

5 Bangunsari 14.40 752 1,9 

6 Sumbermekarmukti 17.00 558 3,0 

Jumlah 109.80 3.807 2,9 

Sumber: Data survey tahun 2008 (Intimulia Multikencana,2009) 

            

Berdasarkan data luas wilayah dan jumlah rumah tangga yang ada di masing-masing desa/kelurahan, 

maka dapat diperkirakan rata-rata luas untuk tiap-tiap kepala keluarga (KK). Berdasarkan parameter tersebut, 

terlihat bahwa Desa Telangsari, menunjukkan angka/nilai yang cukup besar diantara desa yang lainnya, 

yakni 5,3 hektar per kepala keluarga. Sedangkan, dengan karateristik yang sama untuk desa Bangunsari dan 

Banyu Urip adalah jauh lebih kecil, masing-masing jumlah angkanya yaitu 1,9 dan 1,7 hektar per KK. Dari 

data diatas, maka desa Bangunsari dan desa Banyu Urip merupakan desa dengan luas wilayah per-KK yang 

terkecil. Ini mengindikasikan makin tingginya nilai ekonomis tanah di kedua desa tersebut dalam kaitannya 

dengan daya guna tanah untuk menopang kehidupan masyarakat. 

Secara umum pada pertengahan tahun 2006, jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin sebesar 757,3 ribu 

jiwa. Sedangkan pada tahun 2007 terjadi peningkatan menjadi sebesar 778,6 ribu jiwa. Peningkatan juga 

terjadi pada tahun 2008. Pada pertengahan tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin sebesar 

790.360 jiwa. Pada tahun 2008 pun mengalami peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun tersebut tercatat 

jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin pada pertangahan tahun sekitar 798.360 jiwa.        
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                                      Sumber: Intimulia Multikencana,2009 

         

Pemerataan penduduk secara umum dapat membantu dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, oleh 

karena itu dalam usaha pemerataan penduduk idealnya komposisi jumlah penduduk sejalan dengan luas 

keruangan suatu wilayah. Di Kabupaten Banyuasin terdapat 15 kecamatan yang secara total luasnya adalah 

sekitar 11.832,99 Km
2
, jadi secara rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2007 adalah sebesar 65,80 

jiwa/km
2
. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk di Banyuasin juga meningkat. 

Pada tahun 2006 kepadatan penduduk sebesar 64,01 jiwa/km
2
, sedangkan pada tahun 2005 adalah sebesar 

62,02 jiwa/km
2
.  

Laju Pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu tahun 2005 hingga 2008, cukup stabil. Pada tahun 

2006 pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyuasin adalah sebesar 1,69%, sedangkan pada tahun 2007 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,  yaitu sebesar 1,58%, walaupun secara nominal mengalami 

pertambahan jumlah penduduk sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pada tahun 2008 pertumbuhan 

penduduk Kabupaten Banyuasin adalah sebesar 2,58 persen. Dapat dikatakan jumlah penduduk Kabupaten 

Banyuasin dari tahun 2006 hingga tahun 2008 terus bertambah   dengan laju rendah. Jika dihubungkan 

dengan luas wilayah, pada tahun 2008 Kabupaten Banyuasin masih merupakan daerah yang berpenduduk 

jarang, dengan kepadatan penduduk 67,47 jiwa/Km
2
. Tabel berikut menunjukkan distribusi luas lahan 

pertanian dan jenis tanaman yang dibudidayakan masyarakat. 

 

Tabel 4. Distribusi Luas Lahan Pertanian untuk Telang II. 

No Nama desa Luas lahan 

Pertanian (Ha) 

Jenis Tanaman 

1 Tegal Sari 1787,27   Kelapa  48,17 Ha 

 Kelapa Sawit  135,43 Ha 

 Padi  1603,40 Ha 

 Luas rata-rata petak tersier 44Ha 

2 Mulya Sari 1057,70  Semua padi 

 Luas rata-rata petak tersier 44Ha  

3 Banyu Urip 1431,85  Tertanami Padi seluruhnya 

 Luas rata-rata petak tersier 44Ha 

 

4 Bangun Sari 1431,85   Semua padi 

 Luas rata-rata petak tersier 44Ha 

5 Sumber Mekar 785,93  Semua padi 

 Luas rata-rata petak tersier 44Ha 
Sumber : Data survey tahun 2008 (Intimulia Multikencana,2009) 

     

 

    

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Daerah Rawa Pasang Surut Delta Telang II 

 

Lokasi Daerah Rawa 
Pasang Surut Delta 

Telang II 
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Data pada tabel diatas menunjukkan luas lahan pertanian di desa Bangun Sari adalah 1431,85 hektar 

dengan jenis tanaman semua padi. Jika jumlah KK adalah 752, maka rata-rata kepemilikan lahan pertanian di 

desa bangunsari adalah 1,9 hektar per-KK, sedangkan kepemilikan lahan pertanian terbesar terdapat  pada 

desa Tegal Sari yaitu 5,24 hektar per-KK. Angka-angka ini menunjukkan betapa makin vitalnya fungsi tanah 

bagi penduduk desa Bangun Sari dalam kaitannya dengan upaya menciptakan kesejahteraan penduduk. Jika 

dikaitkan dengan data diatas, dimana semua lahan ditanami padi, maka merupakan suatu tantangan bagi 

semua pihak terkait untuk mengupayakan agar tanaman padi tersebut tetap produktif dan tetap mampu 

mendukung kebutuhan hidup masyarakat desa Bangunsari selanjutnya. Seandainya usaha ini tidak dilakukan 

maka besar kemungkinan terjadi penurunan taraf kesejahteraan masyarakat karena menyempitnya lahan 

pertanian yang mereka miliki akan berdampak pada meningkatnya biaya produksi karena makin menurunnya 

kualitas tanah sehingga „net-income‟ petani makin kecil.  Fenomena ini akan berlanjut pada usaha petani 

untuk menanam komoditi lainnya.  Dalam hal ini jika hasil pertanian padi dipandang tidak memuaskan oleh 

masyarakat maka terbuka peluang terjadinya hal-hal yang kurang menguntungkan pemerintah antara lain:  

 Terjadi konversi lahan pertanian ke bidang lain misalnya menjadi lahan perkebunan atau lahan industri 

atau bahkan menjadi lahan pemukiman. 

 Target produksi padi dari pemerintah untuk tingkat lokal maupun domestik tidak tercapai yang berarti 

akan meningkatkan pangsa impor beras nasional. 

Untuk meminimalisir kemungkinan ini, maka tiada pilihan lain kecuali semua pihak terkait harus 

berupaya mendukung agar lahan yang ada di Bangunsari tetap produktif dengan biaya produksi tetap rendah. 

 

3. DUKUNGAN TEKNOLOGI BAGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN LAHAN SUB-OPTIMAL 

  Data pada tabel diatas menunjukkan jenis tanaman yang dibudidayakan di desa Bangun Sari adalah 

padi. Dari hasil dialog kami dengan kelompok tani setempat, salah satu masalah yang mereka hadapi adalah 

membawa air dari saluran irigasi ke areal persawahan yang relatif lebih tinggi kurang lebih 1-3 meter. 

Mengangkat air ke areal persawahan ini dianggap menjadi permasalahan, karena jika dilakukan dengan 

menggunakan mesin Diesel atau diangkat secara manual, maka akan meningkatkan biaya produksi, karena 

kebutuhan air tersebut setiap hari dan dalam jumlah yang cukup besar karena luasnya areal persawahan.  

Akibatnya, masalah mengangkat air dari dalam saluran keareal persawahan ini menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan penghasilan petani khususnya dan menambah kesejahteraan masyarakat pada umumnya.. 

Kita mengetahui bahwa biaya produksi dan hasil panen merupakan dua hal yang memiliki hubungan 

secara timbal balik yang antagonistik. Yang sangat diharapkan oleh petani dan kita semua sebagai pemangku 

kepentingan adalah biaya produksi rendah dan hasil panen maksimal, dan sebaliknya yang paling tidak 

diharapkan adalah biaya produksi tinggi dan hasil panen minimal. Oleh sebab itu persoalan ini menjadi 

persoalan yang mendesak untuk dipecahkan, dalam rangka mendukung agar petani tetap pada produksi padi 

pada lahannya. Untuk ini maka kami menyarankan salah satu solusi, yaitu penggunaan pompa spiral dengan 

memanfaatkan tenaga aliran air pada saluran sekunder. 

 

4. POMPA SPIRAL 

Pompa Spiral merupakan suatu alat yang menurut pengamatan penulis dapat digunakan pada pintu air 

saluran sekunder untuk mengangkat air dari dalam saluran ke areal persawahan. Pompa Spiral dianggap tepat 

karena memiliki beberapa keistimewaan antara lain dapat mengangkat air hingga suatu ketinggian tanpa 

harus memiliki putaran yang tinggi. 

Pompa Spiral merupakan hasil temuan seseorang berkebangsaan Switzerland yang bernama H.A. Wirtz 

pada tahun 1746. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Peter Tailer pada Windfarm Museum, 

Massachussets, setelah 240 tahun pompa itu ditemukan, diperoleh hasil dimana sebuah roda (wheel) dengan  

diameter 6 kaki dan lilitan pipa polyethylene 1,25 inch sepanjang 160 kaki, dengan kecepatan keliling roda 

sebesar 3 ft/sec atau sekitar 90 cm/detik dihasilkan air sebanyak 3900 gallon air perhari atau 14.742 liter jika 

1 gallon = 3,78 liter dengan „head‟ sebesar 40 kaki (±13 meter). 

         Karakteristik ini membuat pompa spiral menjadi layak untuk diaplikasikan pada lokasi persawahan 

Telang II guna menunjang perencanaan pembangunan dan lingkungan hidup. Uji-coba skala kecil di Telang 

II ini, berapapun hasil yang dicapai   akan bereskalasi pada penggunaan hal serupa dilokasi lain dalam 

wilayah irigasi khususnya di Kecamatan Tanjung Lago. 
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Gambar 2. Pompa Spiral 

Sumber: Tailer (2012), http://lurkertech.com/water/pump/tailer/ 

 

         Dalam kaitannya dengan data lapangan yang diperoleh melalui pengukuran langsung pada pintu air 

seperti tampak pada Gambar 3. Periode dimana kecepatan aliran diatas 60 cm/detik hanya terdapat dalam 

kurun waktu kurang lebih 12 jam per-hari. 

 

 
Gambar 3: Tinggi dan Kecepatan aliran pada pintu air pada musim kemarau tahun 2011 

Sumber: Hasil pengukuran pada pintu air desa Bangun Sari pada  musim kemarau tahun 2011 

 

5. HAMBATAN DAN TANTANGAN 

         Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam implimentasi Pompa Spiral di daerah irigasi pasang surut 

Telang II diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah volume air yang dipompakan bervariasi terkait kecepatan aliran air masuk dan keluar saluran. 
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b. Volume total air yang dihasilkan diperkirakan tidak dapat memenuhi kebutuhan semua areal 

persawahan, sehingga perlu peningkatan kapasitas secara teknis.  

c. Lokasi yang dapat digunakan untuk menggerakkan kincir air sebagai pemutar pompa spiral hanya satu 

buah pada setiap pintu saluran irigasi sekunder. 

d. Kecepatan aliran air keluar masuk saluran tidak konstan terhadap waktu sehingga daya pompa juga tidak 

konstan terhadap waktu. 

Tantangan yang harus dihadapi dalam implimentasi Pompa Spiral pada wilayah irigasi pasang surut 

Telang II diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana meningkatkan volume air yang dipompakan dalam hubungannya dengan peningkatan 

efisiensi dan penyesuaian  diameter pipa coil yang digunakan.  

2. Bagaimana mendistribusikan air ini agar diperoleh manfaat yang optimal dari air yang dipompakan.  

3. Ukuran pintu air yang cukup kecil sehingga tidak mungkin membuat „wheel‟ dalam ukuran yang lebih 

besar guna menghasilkan daya dan volume air yang lebih besar. 
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Kajian Keberadaan Tumbuhan Kantong Semar (Nepenthes Sp.) di Lahan Sub Optimal 
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Abstrak. Tulisan ini merupakan suatu kajian tentang keberadaan tumbuhan kantong semar (Nepenthes Sp.) 

di lahan sub optimal.  Observasi lapangan telah dilakukan sejak bulan April 2010 sampai dengan Juli 2010 

pada tiga lokasi pewakil habitat alami tumbuhan kantong semar di wilayah Kabupaten Banyuasin, Sumatera 

Selatan. Pengamatan dilakukan terhadap sifat fisika dan kimia tanah serta kelimpahan populasi kantong 

semar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantong semar yang ditemukan pada ketiga lokasi adalah 

identik dari jenis N. mirabilis.  Ketiga lokasi habitat alami kantong semar memiliki karakteristik sifat fisik 

dan kimia  tanah yang dapat digolongkan sebagai lahan sub optimal karena memiliki unsur hara terbatas 

untuk mendukung kecukupan nutrisi pertumbuhan tanaman umumnya. Kelimpahan populasi kantong semar 

berbeda pada masing-masing lokasi habitat alami. 

 

Kata Kunci : kantong semar, habitat alami, lahan sub optimal 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai negara yang banyak memiliki kekayaan dan keanekaragaman plasma 

nutfah.  Satu diantara plasma nutfah yang banyak terdapat di Indonesia adalah nepenthes, yaitu tumbuhan 

khas daerah tropik yang juga banyak dikenal dengan nama kantong semar.  Kantong semar mempunyai 

potensi manfaat sebagai pengendali hayati serangga, tanaman serbaguna secara konvensional, tanaman hias 

unik karena dari ujung daunnya dapat muncul kantong, tanaman obat, dan tanaman penghasil protein 

(Purwati, 1993; Bratawinata dan Ilola, 2002; Mansur, 2006; Witarto, 2006; Mardhiana et al., 2007; Eilenberg 

et al, 2010). 

Distribusi kantong semar mulai dari Australia bagian Utara, Asia Tenggara, hingga Cina bagian 

Selatan. Indonesia memiliki jumlah terbanyak di dunia yakni lebih dari 60% dari jumlah nepenthes di dunia 

(Clarke dan Leen, 2004; Marlis dan Merbach, 2009).  

Pemerintah telah menetapkan bahwa kantong semar termasuk salah satu spesies tumbuhan prioritas 

dilindungi karena keberadaannya di alam cenderung terancam punah (Peraturan Menteri Kehutanan No. 

P.57/Menhut.II/2008, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 51, 2008).  Populasi nepenthes di alam 

diperkirakan semakin menurun yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti  kebakaran hutan, alih fungsi 

lahan hutan atau semak belukar menjadi kawasan pemukiman, perladangan, perkebunan, pertanian, ataupun 

pertambangan.  

Sebagian besar kantong semar yang tumbuh di habitat alami ditemukan pada lahan sub optimal yang 

dicirikan dengan kawasan yang memiliki kelembaban tinggi, tanah masam dengan  pH berkisar 2-4,5, dan 

kandungan unsur hara esensial seperti N, P, dan K rendah (Ellison dan Gotelli, 2001; Moran, 2006; Mansur, 

2006). Beberapa jenis kantong semar memberikan respon yang berbeda dalam hal penerimaan intensitas 

cahaya, ada yang sangat membutuhkan naungan dan ada yang menyukai sinar matahari langsung. Ketinggian 

tempat juga turut menentukan spesies kantong semar yang dapat tumbuh sehingga dapat digolongkan 3 

bagian, spesies dataran rendah (ketinggian 0-500 m dpl), spesies dataran menengah (500-1000 m dpl), dan 

spesies dataran tinggi (di atas 1000 m dpl). Ada juga spesies yang tergolong spesies toleran karena mampu 

tumbuh di dataran rendah, menengah, dan tinggi.  (Luttge, 1997; Mansur, 2006; Suska, 2008). 

Belum banyak tersedia data ilmiah mengenai karakteristik ekologi habitat alami dan pengaruhnya 

terhadap morfologi dan kelimpahan kantong semar khususnya di Sumatera Selatan. Penelitian bertujuan 

untuk mengkaji keberadaan tumbuhan kantong semar di lahan sub optimal terutama pengaruh sifat fisika-

kimia tanah terhadap morfologi dan kelimpahan kantong semar. Hasil penelitian diharapkan sebagai 

informasi awal diperolehnya data kajian keberadaan tumbuhan kantong semar di lahan sub optimal sebagai 

bahan masukan untuk merancang lingkungan tumbuh pada budidaya di luar habitat alami. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, 

Kabupaten Banyuasin Km 14, di Desa Pasir Putih, Kecamatan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin Km 18 

perbatasan wilayah bagian Barat dari Kota Palembang dan di Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, 

Kabupaten Banyuasin Km 10 perbatasan wilayah bagian Utara dari Kota Palembang. Ketiga lokasi berada 
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pada ketinggian lebih kurang 9 mdpl. Pengujian sifat fisik dan kimia sampel tanah di Laboratorium Tanah 

Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Penelitian berlangsung dari bulan 

April 2010 sampai dengan Juli 2010. 

Objek penelitian adalah tumbuhan kantong semar yang tumbuh secara alami dan faktor lingkungan di 

habitat kantong semar (sifat fisik dan kimia tanah tempat tumbuh kantong semar). Bahan yang digunakan 

adalah bahan-bahan kimia yang digunakan di Laboratorium Tanah untuk analisis sifat fisika-kimia tanah. 

Alat-alat yang digunakan meliputi  Hobo sebagai alat pengukur dan perekam data intensitas cahaya dan 

suhu, tongkat kayu berukuran 50 cm untuk penyangga alat Hobo, solatif, tali raffia, parang, cangkul, dan alat 

tulis-menulis. 

Lokasi habitat alami ditentukan  berdasarkan survei awal yang telah dilakukan dengan kriteria (1) di 

lokasi tersebut terdapat kantong semar yang telah tumbuh sempurna secara alami tanpa campur tangan 

manusia ; (2) kondisi habitat tidak terganggu; dan (3) jumlah populasi lebih dari 100 tanaman. Pembuatan 

plot pengamatan sebanyak 3 plot di setiap lokasi pengamatan. Mengacu pada Istomo (1995), dibuat petak 

ukur 20 m x 20 m untuk pengamatan nepenthes yang termasuk dalam golongan liana (tumbuhan berkayu 

yang merambat pada tumbuhan lain).  Petak ukur diberi batas mengelilingi plot tersebut dengan 

menggunakan tali rafia sebagai tanda. Pengambilan contoh tanah komposit yaitu dengan teknik pengambilan 

contoh tanah pada lima titik pengambilan (bidang diagonal), kemudian contoh-contoh tersebut disatukan dan 

dicampur/diaduk sampai merata lalu dimasukkan di sebuah kantong plastik. Kantong plastik yang telah 

berisi contoh tanah diberi label dan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. 

Pengamatan intensitas cahaya dan suhu udara dilakukan dengan menggunakan alat Hobo Light 

Intensity sebanyak 2 buah yang ditempatkan pada dua titik pengamatan di lokasi pengamatan. Perekaman 

data dilakukan selama 1 minggu (Hongo, 2009; Komunikasi Pribadi).  Pengukuran parameter morfologi 

kantong semar meliputi ukuran panjang dan lebar daun, panjang tangkai dan panjang sulur, tinggi dan lebar 

kantong. Pengamatan sifat fisik dan kimia tanah melalui analisis di laboratorium tanah guna mengetahui 

tekstur, pH, C-organik, N-total,  P-total, K-tersedia,  P-tersedia, nilai tukar kation (Ca, Mg, K, Na, dan Al), 

Kapasitas Tukar Kation (KTK), kejenuhan Al, dan kejenuhan basa.  

Data hasil pengamatan intensitas cahaya dan suhu udara, ditabulasi dan dilakukan interpretasi data 

secara deskriptif. Untuk analisis data tanah maka dilakukan interpretasi terhadap data hasil analisis tanah 

yang dikeluarkan oleh Laboratorium. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kantong semar yang ditemukan di lokasi Pangkalan Benteng  

terdiri dari satu jenis.  Hasil pencocokan dengan literatur, kantong semar yang ditemukan adalah N. mirabilis 

dengan kelimpahan 108 populasi pada area pengamatan seluas 1200 m
-2

 atau 0,09 tumbuhan m
-2

.
   

Secara 

visual sebagian besar tanaman terlihat cenderung kurus dan lemah.  Jumlah anakan kurang dari 1/3 jumlah 

populasi.  Jenis tumbuhan lain yang berasosiasi dengan kantong semar dalam plot pengamatan diantaranya 

adalah akasia (Acacia mangium Wild.), rumput belidang (Scleria sumatrensis), keladi-keladian (Caladium 

bicolor (w.ait. vent), pakis/paku (Chycas rumphii miq), resam (Dicranopteris linearis Syn), seduduk 

(Melastoma affine), simpur (Dillenia indica), paku pandan (Asplenium prolongatum Hook), pakis haji 

(Alsophila glauca (bl.j.sm.), dan gelam (Melaleuca leucadendron).  Desa Pangkalan Benteng, Banyuasin 

memiliki nilai rata-rata suhu udara 31,72°C dengan nilai rata-rata intensitas cahaya 13427,33 lux (setara 

dengan 262,25 µmol photon m-
2
s-

1
).  Lokasi Pangkalan Benteng didominasi pepohonan dan semak. Tajuk 

pepohonan yang rapat (naungan berat) menyebabkan intensitas cahaya sedikit yang sampai ke lantai hutan. 

Kantong semar yang ditemukan di lokasi Pasir Putih juga terdiri dari satu jenis  yaitu N. mirabilis 

dengan kelimpahan 360 populasi pada area pengamatan seluas 1200 m
-2

 atau populasinya 0,3 tumbuhan m
-2

.   

Penampilan tanaman kokoh dan segar.  Anakan kantong semar tidak ditemukan karena populasi didominasi 

oleh nepenthes dewasa.  Jenis tumbuhan lain yang berasosiasi dengan nepenthes  dalam plot pengamatan 

diantaranya adalah akasia (Acacia mangium Wild.), rumput belidang (Scleria sumatrensis), keladi-keladian 

(Caladium bicolor (w.ait. vent), pakis/paku (Chycas rumphii miq), resam (Dicranopteris linearis Syn), dan 

pohon gadung (Dioscorea hispida Dennst). Iklim Mikro di tempat habitat alami nepenthes yang dipantau 

melalui alat pengukur suhu dan intensitas cahaya, lokasi pengamatan pertama di Desa Pasir Putih, memiliki 

nilai rata-rata suhu udara adalah 34,34°C dan nilai rata-rata intensitas cahaya yang diterima adalah 31244,47 

lux (setara dengan 610,24 µmol photon m-
2
s-

1
 karena 51,2 lux = 1µmol photon m-

2
s-

1
).  Lokasi Pasir Putih 

memiliki naungan ringan sampai sedang akibat keberadaan tajuk pepohonan di sekitar kantong semar.  

Kantong semar yang ditemukan di lokasi Talang Kelapa juga terdiri dari satu jenis yaitu N. mirabilis 

dengan kelimpahan pada area pengamatan seluas 1200 m
-2

 sebanyak 240 populasi tumbuhan atau 0,20 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

277 
 

tumbuhan m
-2

. Penampilan tanaman lebih kerdil dibandingkan tanaman yang terdapat di lokasi Pangkalan 

Benteng dan Pasir Putih.  Anakan kantong semar ditemukan lebih dari ½ jumlah populasi.  Jenis tumbuhan 

lain yang berasosiasi dengan kantong semar dalam plot pengamatan diantaranya adalah akasia (Acacia 

mangium Wild.), akasia (Acacia sieberianade), rumput belidang (Scleria sumatrensis), resam (Dicranopteris 

linearis Syn), alang-alang (Imperata cylindrica beauv), gelam (Melaleuca leucadendron), dan rumput bayam 

(Corchorus acutangulus lamk). Lokasi pengamatan di Talang Kelapa memiliki nilai rata-rata suhu udara 

39,49°C dan nilai rata-rata intensitas cahaya adalah 69629,79 lux (setara dengan 1359,96 µmol photon m-
2
s-

1
).  Lokasi Talang Kelapa merupakan areal terbuka (bebas naungan) sampai naungan ringan dengan dominan 

hadirnya alang-alang dan rumput belidang. 

3.1.   Karakteristik morfologi kantong semar  

Karakteristik morfologi kantong semar yang diukur pada setiap lokasi pengamatan meliputi panjang 

dan lebar daun, panjang tangkai, panjang sulur, tinggi kantong dan lebar.  Pada Gambar 1 ditampilkan data 

karakteristik morfologi kantong semar. 

 
Gambar 1.  Morfologi tanaman kantong semar  

 

3.2. Karakteristik sifat fisika-kimia tanah 

Pangkalan Benteng, Pasir Putih, dan Talang Kelapa sebagai lokasi ditempatkannya plot pengamatan 

kantong semar memiliki karakteristik sifat fisika-kimia yang berbeda.  Dapat dilihat pada Tabel 3, memuat 

sifat fisika tanah yaitu tekstur, dan sifat kimia tanah terdiri dari pH, C-organik, N-total, P-Bray I, K-dd, Na, 

Ca, Mg, KTK, Al-dd, dan H-dd. Pangkalan Benteng digolongkan tanah liat berpasir, Pasir putih sebagai 

tanah berpasir, dan Talang Kelapa sebagai tanah lempung berdebu.   

Tanaman kantong semar di Pasir Putih memiliki populasi yang lebih melimpah daripada di Pangkalan 

Benteng dan Talang Kelapa dengan perbandingan kelimpahan populasi nepenthes pada ketiga lokasi 

pengamatan adalah di Pasir Putih sebesar 51%, Pangkalan Benteng 15%, dan Talang Kelapa 34%.  Kantong 

semar di Pasir Putih cenderung memiliki nilai rata- rata panjang dan lebar daun, panjang tangkai dan sulur, 

serta tinggi dan lebar kantong (Gambar 1) lebih tinggi dibandingkan nepenthes yang terdapat di Talang 

Kelapa dan Pangkalan Benteng.  Fenomena ini patut diduga karena adanya pengaruh dari lingkungan.  Pada 

hakekatnya, tanaman dan lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

tanaman. Untuk berkembang dengan baik dan menyelesaikan siklus hidupnya secara lengkap, tanaman 

membutuhkan keadaan lingkungan yang optimum untuk mengekspresikan program genetiknya secara penuh.  
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Gambar 2. Sifat fisik tanah habitat tanaman kantong semar di lahan sub optimal 

3.3.   Karakteristik Tekstur Tanah.  

Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisik yang cukup penting peranannya dalam mendukung 

pergerakan perakaan tanaman, yang sekaligus sebagai media transportasi hara dari tanah menuju perakaran. 

Gambar 2 menunjukkan tekstur tanah pada lokasi Pasir Putih dan lokasi Pangkalan Benteng. Fraksi pasir 

lebih dominan terdapat di Pasir Putih (91%) dibandingkan Pangkalan Benteng (50%) dan Talang Kelapa 

(21%).  Fraksi liat di Pasir Putih dan Pangkalan Benteng berada pada kisaran yang sama (7%), sedangkan 

fraksi liat di Talang Kelapa lebih dominan (54%).  Fraksi debu lebih banyak terdapat di Pangkalan Benteng 

(43%) dibandingkan di Pasir Putih (2%) dan Talang Kelapa (25%).  

Berdasarkan gatra tanah tampaknya kantong semar lebih suka substrat berpasir (lokasi Pasir Putih, lalu 

berliat (lokasi Talang Kelapa), dan kurang suka yang berdebu (lokasi Pangkalan Benteng). Pada tanah 

berpasir air tanah bisa lebih cepat hilang dari profil. Bratawinata (2001) menyebutkan bahwa kantong semar 

sangat banyak ditemui bahkan berlimpah pada hutan kerangas ekstrim yang mempunyai kandungan pasir 

atau kwarsa lebih tinggi dibandingkan liatnya, atau seluruhnya ketebalan pasir mulai dari permukaan sampai 

beberapa belas meter dan di bawahnya terdapat lapisan kedap air dapat berupa batu-batuan cadas.  Mansur 

(2007), N.mirabilis memiliki daya tahan untuk hidup di tanah-tanah tergenang.  Kemampuan nepenthes 

dapat hidup di habitat yang berbeda kondisi lingkungan tumbuhnya seperti pada Pangkalan Benteng, Pasir 

Putih, dan Talang Kelapa dapat diduga juga karena kantong semar memiliki ekotipe yang berbeda.  

3.4.   Karakteristik Kimia Tanah 

Karakteristik kimia tanah mempunyai hubungan sangat erat dengan karakteristik fisik tanah yakni 

hubungan secara linier. Hasil analisis tanah merupakan contoh tanah pewakil dengan  melakukan komposit 

Ah dan Bw/Bt, hal ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan hara di tanah mineral dan juga kemampuan 

tanah dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sifat kimia tanah habitat alami pada 

ketiga lokasi pengamatan ditampilkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Sifat kimia tanah habitat alami kantong semar 

Karakteristik Lokasi 

 Pangkalan Benteng Pasir Putih  Talang Kelapa 

Sifat Kimia Tanah: 

- pH H2O  

- C-Organik (%) 

- N-Total (%) 

- P-Bray I (ppm) 

- K-dd (me/100 g) 

- Na (me/100 g) 

- Ca (me/100 g) 

- Mg (me/100 g) 

- KTK (me/100 g) 

- Al-dd (me/100 g) 

- H-dd (me/100 g) 

 

 

3,56  

3,03 

0,24 

10,95 

0,13 

0,33 

0,25 

0,05 

15,05 

2,00 

0,32 

 

 

4,45  

0,77 

0,08 

8,70 

0,19 

0,33 

0,50 

0,15 

5,53 

0,32 

0,18 

 

3,64 

0,21 

0,02 

4,50 

0,19 

0,44 

0,40 

0,13 

18,70 

3,76 

0,72 

 

Mengacu kepada kriteria penilaian sifat kimia tanah (PPT, 1983), maka sifat kimia tanah ketiga lokasi 

habitat alami nepenthes adalah pH H2O tergolong sangat masam, C-Organik, N-Total, P-tersedia di Pasir 

Putih dan di Talang Kelapa tergolong sangat rendah sedangkan di Pangkalan Benteng C-Organik tinggi, N-

Total sedang, dan P-tersedia rendah. C/N di Pasir Putih dan Talang Kelapa tergolong rendah dan di 

Pangkalan Benteng tergolong sedang. K-dd pada ketiga lokasi tergolong rendah. Na di Pasir Putih dan 

Pangkalan Benteng tergolong rendah, sedangkan di Talang Kelapa tergolong sedang. Ca dan Mg ketiga 

lokasi tergolong sangat rendah.  KTK  ketiga lokasi lokasi Pasir Putih dan Pangkalan Benteng tergolong 

rendah sedangkan lokasi Talang Kelapa tergolong sedang.   

Kantong semar hidup di tanah/lingkungan yang masam dan miskin nutrisi mendorong nepenthes 

untuk melakukan adaptasi secara morfologi dan fisiologi sebagai strategi untuk  bertahan hidup. Kantong 

semar melakukan adaptasi secara morfologi dengan melakukan modifikasi daun yaitu pada perpanjangan 

ujung tangkai daun tumbuh organ berbentuk kantong. Kemampuan menumbuhkan kantong sebagai bentuk 

modifikasi daun ini merupakan strategi tanaman untuk menghindari kematian akibat minimnya unsur 

mineral esensial yang dikandung tanah, terutama nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian secara fisiologi, 

kantong tersebut mengeluarkan cairan yang mengandung enzim protease yang dapat menguraikan tubuh 

binatang kecil, misal serangga yang terjebak dan mati di dalam kantong sehingga menjadi molekul yang 

lebih sederhana seperti fosfor, nitrogen, kalium, dan garam-garam mineral untuk dapat diserap oleh tanaman 

guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman.. (Amagase et al., 1972; Owen et al., 1999; 

Moran, 2006; Mansur 2006; Witarto, 2006; Pavlovich et al., 2007). Hennigan (2009), tanaman kantong 

semar dapat tumbuh pada kondisi ekstrim, lingkungan yang rendah nutrisi termasuk pasir. 

Keberadaan tanaman kantong semar di habitat alami pada akhirnya diduga tergantung oleh tindakan 

manusia juga karena meskipun memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi hidup pada lingkungan miskin 

nutrisi, kantong semar tidak dapat beradaptasi terhadap kebakaran yang membuat habitatnya musnah 

terbakar.  Pembakaran secara sengaja sering dilakukan oleh manusia untuk membersihkan areal perkebunan, 

hutan, dan lahan pertanian.   Rice (2005) memperingatkan bahwa habitat kantong semar terancam 

mengalami kerusakan yang terutama disebabkan oleh pembukaan hutan dan diperluasnya pertanian.  

Sementara sedikit sekali spesies yang dapat bertahan hidup dengan perubahan dan tumbuh baik pada 

vegetasi sekunder.  Mayoritas spesies menjadi berkurang pada saat habitatnya hilang.  Penyebab hilangnya 

habitat diantaranya adalah kebakaran hiutan, pembuatan jalan, pembangunan infrastruktur dan pemukiman. 

 

4.   KESIMPULAN  

N. mirabilis merupakan satu-satunya jenis kantong semar yang terdapat di lokasi Pasir Putih, 

Pangkalan Benteng dan Talang Kelapa.  Ketiga pewakil habitat alami tanaman kantong semar memiliki sifat 

fisik dan kimia tanah tergolong tidak optimal untuk mendukung pertumbuhan tanaman budidaya umumnya 

tetapi masih mampu mendukung pertumbuhan optimal untuk kantong semar jenis N. mirabilis.   Habitat 

alami di Pasir Putih memiliki kelimpahan populasi berkisar 2 hingga 3 kali lebih banyak dibandingkan di 

Talang Kelapa dan Pangkalan Benteng. 
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Abstrak. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertumbuhan tanaman karet  klon PB 

260 belum menghasilkan yang tumbuh di elevasi tinggi.  Target khusus yang akan dicapai adalah didapat 

informasi yang dapat dijadikan dasar perrimbangan untuk pengembangan tanaman karet di elevasi tinggi 

(>500 m dpl)  Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Februari 2011 sampai Februari 2012, di desa Karya 

Nyata Kecamatan Semendo kabupaten Muaraenim (760 m dpl) dan desa Sembawa Kabupaten Banyuasin (10 

m dpl)) Propinsi Sumatera Selatan.  Karakter fisiologis daun menunjukkan  kandungan sukrosa, pati, dan 

lemak yang lebih tinggi dengan kandungan protein yang rendah.  Pertambahan lilit batang selama penelitian 

sebagai karakter agronomi   menunjukkan  pertambahan yang lebih  tinggi dibandingkan dengan tanaman 

karet yang tumbuh di elevasi rendah. 

 

Kata Kunci: Karet klon PB 260, elevasi tinggi, TBM 

 

1. PENDAHULUAN 

Andalan perkebunan karet di Sumatera Selatan  sampai saat ini masih bertumpu pada perkebunan 

rakyat. Hal ini dikarenakan sekitar 82% dari perkebunan karet di Sumsel merupakan perkebunan rakyat, 

sedangkan sisanya merupakan Perkebunan Besar Swasta  (PBS) sekitar 14% dan Perkebunan Besar Negara 

(PTPN) sekitar 4% (Dinas Perkebunan Sumsel, 2008).    Pada saat ini telah terlihat kecenderungan bahwa 

pendayagunaan lahan-lahan yang sesuai dan sangat sesuai untuk tanaman karet mulai dialihkan kepada 

komoditas yang lebih menguntungkan atau dialih fungsikan untuk kegiatan industri. Akibatnya 

pengembangan karet pada masa kini  lebih banyak diarahkan kepada pemanfaatan lahan-lahan sub optimal 

yang cukup luas tersedia di Indonesia.  Pengembangan lahan karet ke daerah elevasi tinggi (non tradisional)  

masih sangat memungkinkan mengingat tanaman karet dikenal memiliki kisaran syarat hidup yang cukup 

luas dibandingkan tanaman perkebunan lain.   

Elevasi sebagai salah satu faktor karakteristik lahan, secara tidak langsung memberikan pengaruh bagi 

keberhasilan usaha perkebunan karet.  Tim Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor (1993) 

menggunakan suhu udara rata-rata atau konversinya ke elevasi untuk seleksi kesesuaian areal berdasarkan 

persyaratan tumbuh tanaman karet. Berkebun karet pada elevasi di atas 500 m dibeberapa daerah di 

Sumatera Selatan   (Pagaralam, Muaraenim, dan OKU Selatan ) termasuk hal yang baru, awalnya adalah 

kebun kopi, akan tetapi karena produksinya sudah mulai menurun dan harganya cenderung rendah, maka 

masyarakat mulai beralih ketanaman karet. 

Perencanaan pengembangan tanaman karet pada daerah baru memerlukan perkiraan potensi 

pertumbuhan dan produksi tanaman karet pada daerah tersebut sehingga aspek ekonomis dapat 

diperhitungkan. Informasi mengenai potensi dan keragaan tanaman karet pada  elevasi tinggi di Sumatera 

Selatan belum cukup tersedia.  Diharapkan dari penelitian ini  didapat informasi mengenai  karakter fisiologi 

dan agronomi dari klon karet PB 260 belum menghasilkan yang tumbuh  di elevasi tinggi, karena  seperti 

diketahui pencapaian standart produksi suatu klon sangat tergantung kepada faktor agroekosistem dan sistem 

pengelolaan tanaman.  

 
2. METODE PENELITIAN 

Pengkajian karakter fisiologi dan agronomi tanaman karet belum menghasilkan yang ditanam  di elevasi  

tinggi, diawali dengan  melakukan inventarisasi kebun karet klonal yang berada di elevasi  tinggi maupun 

elevasi    rendah,  Selanjutnya dipilih kebun karet sebagai lokasi penelitian  dengan kriteria   jenis klon karet 

yang ditanam dan umur tanaman sama dengan latar belakang pemeliharaan  yang minimal mendekati 

kesamaan antara kebun karet yang berada di daerah elevasi  tinggi dan elevasi  rendah.  Lokasi penelitian di 

daerah elevasi    tinggi diwakili kebun karet yang berada di desa Karya Nyata Kecamatan Semendo 

Kabupaten Muaraenim dengan kisaran elevasi 760 m dpl, dan untuk lokasi elevasi  rendah diwakili kebun 

karet yang berada di desa Sembawa Kabupaten Banyu Asin dengan kisaran ketinggian 10 m dpl.  Analisis 

karakter fisiologi daun di laboratorium Kimia dan Mikrobiologi Hasil Pertanian FP Unsri.  Karakter 
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agronomi batang karet dilakukan di laboratorium Informasi dan Biologi Tumbuhan Berkayu Fakultas 

Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda. Penelitian dilakukan secara deskriptif.  Pada setiap elevasi 

dipilih masing masing seratus dua  puluh tanaman sebagai tanaman contoh yang akan dianalisis karakter 

agronomi dan fisiologisnya.  Pengukuran lilit batang menggunakan meteran yang terbuat dari kain yang 

dilakukan pada ketinggian 100 cm di atas pertautan okulasi, pengukuran tebal kulit batang dilakukan juga 

dilakukan pada ketinggian 100 m dari pertautan okulasi dengan menggunakan ukuran geser (jangka sorong) 

dengan menusukkan bagian yang runcing ke dalam kulit pohon karet sehingga mencapai bagian 

kambiumnya.  Pengukuran jumlah dan diameter pembuluh lateks , dilakukan dengan mengambil contoh kulit 

batang pada ketinggian 30 cm dari pertautan okulasi dengan menggunakan „sampler bast‟ berdiameter 1,25 

cm. Karakter fisiologi daun dilakukan dengan menganalisa kadar sukrosa (Metode Luff Schoorl), protein 

(Metode Keydal), lemak (Metode Woodman,1941) dan pati (Metode AOAC,1970) yang terkandung di daun 

tanaman karet.  Hasil pengamatan untuk setiap parameter disajikan dalam bentuk tabulasi.  Setiap parameter 

karakter fisiologi dan agronomi tanaman karet belum menghasilkan dari dua lokasi elevasi  yang berbeda 

dibandingkan dengan menggunakan uji t (t test)(Steel dan Torrie,1980).  Penelitian dilaksanakan mulai bulan 

Februari 2011 dan  selesai pada bulan Februari  2012.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Karakter fisiologis 

 Tanaman karet umur 48 bulan yang tumbuh di elevasi tinggi secara fisiologis  menunjukkan kandungan 

pati, sukrosa, dan lemak yang lebih tinggi dengan kandungan protein yang lebih rendah dibandingkan 

dengan tanaman karet yang tumbuh di elevasi  rendah (Gambar 1).   

 

 
Gambar 1. Karakter fisiologi daun karet umur 48 bulan pada elevasi berbeda  

 

3.2.  Karakter Agronomi  

 Pertumbuhan lilit batang dan tebal kulit tanaman karet umur 48 bulan yang ditanam di elevasi tinggi 

menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dan secara uji t juga berbeda  dengan tanaman karet yang 

ditumbuhkan di elevasi  rendah.  Demikian pula halnya dengan diameter pembuluh lateks lebih kecil 

dibandingkan dengan tanaman karet yang ditanam di  elevasi  rendah.  Kenyataan lain jumlah pembuluh 

lateks tanaman karet yang tumbuh di elevasi  tinggi ternyata lebih banyak jumlahnya apabila di bandingkan  

dengan jumlah pembuluh lateks di elevasi rendah (Tabel 1). 

Tabel 1.  Karakter agronomi tanaman karet  umur 48 bulan pada elevasi  berbeda 

Parameter 

LOKASI 

Keterangan Semendo 

(760 mdpl) 

Sembawa 

(10 mdp) 

Lilit batang (cm) 32.76 41.20 * 

Tebal kulit (mm) 4.67 4.90 * 

Jumlah pembuluh lateks ( mm
2
)  28.67 18.25 * 

Diameter pembuluh lateks (u) 14.55 14.71 * 

*berbeda  

2,87

5,53

13,9

0,95
2,66

4,92

7,32

0,99

Sukrosa Pati Lemak Protein

%

E. Tinggi E. Rendah
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 Perkembangan pertumbuhan tanaman karet yang dicerminkan pada pertumbuhan lilit batang dan tebal 

kulit  sampai umur 57 bulan ditampilkan pada Tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2.  Perkembangan pertumbuhan lilit batang tanaman karet sampai umur 57 bulan pada elevasi  berbeda   

Lokasi  
Lilit batang (cm) 

45 bln 48 bln 51 bln 54 bln 57 bln 

Semendo (760 m dpl) 31.26 32.76 35.47 37.55 40.09 

Sembawa (10 m dpl) 37.24 42.37 42.85 43.87 45.19 

Keterangan * * * * * 

 Tebal kulit (mm) 

Semendo (760 m dpl) 4.46 4.67 4.90 5.11 5.74 

Sembawa (10 m dpl) 4.70 4.91 5.08 5.29 5.88 

keterangan * * * * * 

      

*berbeda 

 

Hasil pengamatan lilit batang tanaman karet yang ditanam di elevasi  tinggi  periode Februari 2011 

sampai Februari 2012 (umur 45 bulan -57 bulan)  menunjukkan pertambahan sebesar 8.83cm, lebih besar 

dibandingkan yang ditanam di elevasi  rendah yang   mencapai 7.85 cm, dan berdasarkan  uji t  tidak 

menunjukan  adanya  perbedaan.  Pada pertambahan tebal  kulit selama kurun waktu yang sama, tanaman 

karet yang  tumbuh di elevasi  tinggi dan elevasi  rendah secara uji t  tidak berbeda dengan pertambahan 

tebal kulit pada elevasi tinggi lebih sedikit (Gambar 2).  

  

 
 

Gambar 2.  Pertambahan lilit batang dan tebal kulit tanaman karet  periode              

umur 45 bulan–57 bulan pada elevasi  berbeda 

 

3.3.  Pembahasan  

 Hasil pengamatan tanaman karet belum menghasilkan yang  ditumbuhkan di  elevasi 760 m dpl dengan 

kondisi suhu udara maksimum dan minimum 28
0
C dan 18

0
C atau rata-rata suhu harian 23.0

0
C,  yang lebih 

rendah 4
0
C dibandingkan dengan suhu udara pada elevasi rendah (Thomas et al., 2010)  Respon tanaman 

karet pada kondisi  lingkungan demikian tercermin pada  karakter fisiologi daun dengan  kandungan pati, 

sukrosa, dan lemak dari jaringan daun karet pada elevasi tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan daun dari 

elevasi rendah. Hal ini selain merupakan hasil akhir dari fotosintesis juga  mengindikasikan adanya  

transportasi yang bermasalah dari proses tranlokasi fotosintat keseluruh tanaman yang mengalami hambatan. 

Menurut Pusphadas et al., 1980; dan Sethuraj et al., 1989, pada elevasi   yang lebih tinggi suhu udara yang 

rendah akan mempengaruhi berbagai aktifitas fisiologi dan biokimia tanaman.  Ada beberapa faktor yang 

dapat menentukan  optimal tidaknya suatu tanaman terhadap suhu.  Proses proses fisik dan kimiawi 

dikendalikan suhu, selanjutnya proses proses  ini mengendalikan reaksi biologis yang berlangsung dalam 

tanaman.  Apabila suhu turun maka viskositas air akan naik.  Begitu juga terhadap gas gas, energi kinetik, 

CO2, O2 dan zat lain berubah sesuai dengan perubahan suhu.  Semakin tinggi suhu, reaksi semakin cepat.  

Jadi suhu mempunyai efek penting dan tegas pada respirasi.  Menurut Salisbury, F.R. and C.W.Ross.1995) 

pada pertumbuhan pohon pengaruh suhu terletak pada dampak  perbedaan suhu siang dan malam. 

8,83

1,28

7,85

2,02

Lilit batang (cm) Tebal kulit (mm)

E. Tinggi E. Rendah
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Proses fotosintesis meliputi reaksi reaksi fotokimia dan reaksi reaksi enzimatik, dan seluruh proses ini mulai 

berlangsung bila ada cahaya dan berhenti apabila tidak ada cahaya.  Menurut Cattvelli et al. (1992), 

mekanisme biokimia yang terjadi pada kondisi suhu rendah berkaitan dengan fungsi membran biologis, 

khususnya membran sel dan membran organel.  Membran biologis umumnya merupakan kompleks lipida 

protein yang menyusun membrane fosfolipid bilayer, protein aktif seperti enzim dan protein struktural.  

Informasi Shao et al. 2008, stres akibat suhu rendah menyebabkan disfungsi beberapa tingkat sel termasuk 

kerusakan membran, regenerasi reaktif oksigen dari spesies, denaturasi protein dan akumulasi produk produk 

beracun. Thomashow (1999) menyatakan bahwa di alam, toleransi tanaman terhadap suhu rendah akibat 

turunnya suhu dikenal dengan istilah aklimatisasi dingin. Ristic et al. (2003), menyatakan bahwa  selama 

aklimatisasi dingin akan mengakibatkan akumulasi sejumlah besar zat yang terlarut, seperti gula larut yang 

dianggap berperan dalam perlindungan sel dari kerusakan karena cekaman suhu rendah.  Gula terlarut telah 

dikonfirmasi untuk memegang peranan penting didasarkan pada kenyataan bahwa gula terlarut paling umum 

terdeteksi di berbagai spesies tanaman yang telah menjalani aklimatisasi dingin musiman.  Menurut Gray et 

al. (1997) dan Huner et al. (1998)  penurunan suhu dapat mengurangi fluiditas membrane, dan ini merupakan 

sebuah sensor langsung yang efektif pada kondisi dingin.  Kemungkinan lain adalah bahwa dalam cahaya, 

sel fotosintesis mungkin merasa dingin melalui pengaruh fotosistem II akibat tekanan eksitasi. Pertumbuhan 

lilit batang dan tebal kulit tanaman karet sampai umur  57 bulan tetap menunjukkan pertumbuhan yang lebih 

lambat.  Kenyataan lain  dilihat dari pertambahan pertumbuhan selama dua belas bulan periode Februari 

2011–Februari 2012 ( umur 45 bulan sampai 57 bulan) ternyata pertumbuhan lilit batang tanaman karet di 

elevasi tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan elevasi rendah.  Hal ini dimungkinkan karena ditinjau dari 

kondisi lingkungan pada periode tersebut  suhu udara  maksimum minimum  di elevasi  tinggi masing 

masing adalah 26
O
C dan 21

O
C atau suhu rata-rata hariannya 23,5

O
C. Terjadi peningkatan suhu udara di 

elevasi tinggi dan cukup optimum untuk pertumbuhan fanaman karet.  Kelembaban udara relatif  di elevasi  

tinggi berkisar dari 76% sampai 84%  Jumlah curah hujan dan hari hujan  cukup tinggi berkisar antara 150 

mm sampai 250 mm setiap bulannya dengan jumlah hari hujan 10 sampai 15 hari. Pertambahan laju 

pertumbuhan ini juga dimungkinkan selain sebagai akibat lingkungan yang mendukung pertumbuhan 

tanaman karet, juga sebagai akibat pertambahan penutupan tajuk tanaman karet sehingga mampu 

menggunakan radiasi matahari lebih banyak untuk pertumbuhan.  Menurut  Ceulemans (1994), pada tanaman 

karet muda didapat kisaran kemampuan fotosintesis yang cukup lebar.   

 

4. KESIMPULAN  

 Tanaman karet yang tumbuh di elevasi tinggi menunjukkan :  

 Karakter fisiologi daun menunjukkan kandungan sukrosa, pati, dan lemak lebih tinggi dengan kandungan 

protein yang rendah.   

 Berdasarkan karakter agronomi tanaman karet menampilkan lilit batang, tebal kulit, diameter pembuluh  

lateks yang lebih rendah akan tetapi jumlah pembuluh lateks yang lebih banyak. 

 Pertambahan lilit batang yang dicapai selama satu tahun (umur 45 bulan–umur 57 bulan lebih tinggi 

dibandingkan dengan pertambahan lilit batang pada elevasi rendah.  

 Terjadi  interaksi kondisi lingkungan terhadap kinerja klon tanaman karet. 
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Abstrak. Kehadiran gulma pada tanaman budidaya dapat menurunkan hasil dan mutu komoditas. Penelitian 

yang bertujuan untuk mengkaji pertumbuhan  gulma di lahan bekas tanaman jagung yang diperlakukan 

dengan berbagai macam bahan organik dilakukan pada bulan November 2010 sampai Februari 2011 di desa 

Bakung, Indralaya Utara, Ogan Ilir Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok 

dengan  7 perlakuan dan 3 ulangan. Petak perlakuan berukuran 5 m x 20 m. Perlakuannya terdiri dari :  K1 = 

lahan ditanami mucuna, K2 =  lahan ditanami kacang tunggak, K3 =  lahan diberi kompos mucuna, K4 =  

lahan diberi kompos jerami jagung, K5= jerami jagung dibenamkan pada saat pengolahan tanah, K6 = lahan 

diberi pupuk kandang sapi, K7 = lahan diberakan.  Pengamatan terhadap gulma menggunakan petak contoh 

berukuran 1 m x 1 m sebanyak 5 petak pada setiap petak perlakuan. Pengamatan gulma meliputi jenis gulma, 

jumlah individu tiap jenis dan berat kering tiap jenis gulma. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan kompos 

mucuna (K3) memiliki bobot kering gulma tertinggi (102,53 g) sedangkan yang terendah pada perlakuan 

lahan yang ditanami kacang tunggak (K2) yaitu hanya 20,10 g. Gulma yang mempunyai nilai penting 

tertinggi adalah Richardia brasiliensis (151,56%) diikuti oleh Borreria alata dan Eleusine indica (L) Gaertn. 

dengan INP berturut-turut 61,20% dan 26,13%. Ada tiga pasang jenis gulma yang berassosiasi nyata 

sedangkan lainnya tidak nyata. Pasangan tersebut adalah Borreria laevis - Brachiaria paspaloides, Borreria 

laevis -Centrosema pubescens dan Centrosema pubescens - Brachiaria paspaloides. 

 

Keywords: Bahan organik, Rotasi tanaman, Gulma 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah khususnya Departemen Pertanian telah menempatkan upaya mempertahankan swasembada 

pangan sebagai prioritas utama.  Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program intensifikasi, 

diversifikasi, dan ekstensifikasi (perluasan areal) (Suwena, 2002). Perluasan areal  mengarah ke lahan kering 

diluar  Pulau Jawa yang didominasi tanah podsolik merah kuning (PMK). Tanah kering podsolik merah 

kuning merupakan tanah marginal yang memiliki ciri : sangat miskin unsur hara, kejenuhan Al tinggi, 

kejenuhan basa rendah, kadar bahan organik dan pH rendah (Notohadiprawiro, 2006). sehingga  kurang 

menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman.  Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan 

produktivitasnya dengan cara pemupukan, pemberian bahan organik dan pengapuran (Madjid, 2009).  

Penggunaan bahan organik dan sistem rotasi bera dengan tanaman leguminosa untuk memenuhi 

kebutuhan unsur hara bagi tanaman dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia telah banyak 

dilakukan para petani (Balasubramanian dan Nguimgo, 1993). Bahan organik berfungsi sebagai pemantap 

agregat, sumber hara bagi tanaman, mempertahankan daya pegang tanah terhadap air, dan menahan erosi 

karena itu bahan organik sangat diperlukan dalam budidaya tanaman pangan di lahan kering masam (Utami, 

dan Handayani.  2003). Salah satu sumber bahan organik tanah adalah pupuk kandang, terdiri dari kotoran 

padat dan cair dari hewan ternak yang bercampur dengan sisa makanan yang dapat menambah unsur hara 

tanah. Pemakaian pupuk kandang dapat menyebabkan berkembangnya gulma pada lahan yang diusahakan, 

oleh karena itu untuk mengatasinya dengan penggunaan jenis pupuk kandang yang tepat (Mayadewi, 2007).  

Pertumbuhan gulma disekitar tanaman pokok akan meningkat dengan pemupukan. Gulma yang tumbuh 

bersama-sama dengan tanaman pokok akan bersaing dalam mendapatkan unsur hara, air, cahara matahari 

dan ruang tumbuh yang mengakibatkan menurunnya hasil baik kuantitas maupun kualitas (Radosevich, 

2007). Penurunan hasil tanaman karena persaingan dengan gulma tergantung pada jenis, kepadatan, lama 

persaingan dan senyawa allelopati yang dikeluarkan oleh gulma. Beberapa penelitian menunjukkan korelasi 

negatif antara bobot kering gulma dan hasil tanaman jagung, makin meningkat bobot kering gulma akan 

makin rendah hasil jagung(Fadhly dan Tabri, 2008). 

Rotasi tanaman dilakukan untuk meningkatkan hasil panen, menambah unsur hara tanah dan  

menurunkan  persaingan  gulma  (Marenco dan Avila, 1999). Selain dari itu rotasi juga akan berpengaruh 

terhadap jenis gulma yang tumbuh, karena  dalam satu musim jenis gulma yang tumbuh akan berbeda untuk 

setiap tanaman. Hasil penelitian Koocheki et al., (2009) menunjukkan bahwa terjadi perubahan komposisi 
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gulma pada sistem rotasi tanaman, pada penanaman gandum secara kontinyu gulma dominan adalah Lolium 

rigidum L. dan Phalaris minor L., sedangkan pada rotasi jagung dengan gandum gulma dominan adalah 

Fumaria parviflora L., Descurainia sophia L. dan Echinochloa crusgalli L. dan pada rotasi antara bit dengan 

gandum adalah Polygonum aviculare L., Lolium rigidum L., Fumaria parviflora L., Descurainia sophia L. 

Perubahan dalam komposisi spesies gulma terjadi bila pengelolaan tanaman dan rotasi tanaman berubah 

(Koocheki et al., 2009). Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian pengaruh pengelolaan bahan 

organik dan rotasi tanaman terhadap pertumbuhan gulma.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di lahan percobaan Agro Techno Park (ATP) Kementerian Riset dan Teknologi 

Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, pada bulan November 

2010 sampai bulam Februari 2011. Jenis tanah kambisol dengan pH 4,46, C-organik 2,35%, N-total 0,20%, 

P-tersedia 61,35 ppm, K-dd 1,9 me kg
-1.

  

Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan  tujuh perlakuan, tiga ulangan 

sehingga seluruhnya ada 21 petak. Ukuran petak adalah 5 m x 20 m. Perlakuannya terdiri dari :  K1 = lahan 

ditanami mucuna, K2 =  lahan ditanami kacang tunggak, K3 =  lahan diberi kompos mucuna, K4 =  lahan 

diberi jerami jagung, K5= jerami jagung dibenamkan pada saat pengolahan tanah, K6 = lahan diberi pupuk 

kandang sapi, K7 = lahan diberakan. 

Sebelum ditanam di lapangan biji mucuna disemaikan terlebih dulu dalam polibeg ukuran 10 cm x 10 

cm, setelah bibit berumur 4 minggu di pindah ke lapangan. Jarak tanam mucuna 1 m x 1m. Benih kacang 

tunggak ditanam sebanyak 2 butir per lubang  dengan jarak tanam 50 cm x 20 cm. Untuk melindungi benih 

ke dalam lubang dimasukkan pula Furadan 3-G dengan dosis 10 kg ha
-1

. Pemeliharaan yang dilakukan 

adalah penyemprotan hama dengan Biocron 500 EC dengan dosis 2cc per liter dan Regent dengan dosis 50 g 

per liter.  Pengamatan gulma dilakukan setelah panen kacang tunggak,  dengan mengidentifikasi  jenis gulma 

yang ada  pada seluruh petak contoh. Pengamatan  terhadap gulma meliputi : 1) komposisi  jenis gulma,     2) 

dominansi jenis- jenis gulma, 3) populasi semua jenis gulma  dan 4)  bobot kering gulma. Dominansi jenis 

gulma, diekspresikan melalui nilai penting setiap jenis gulma yang ditetapkan dari sampel yang diambil 

dengan metode kuadrat (Tjitrosoedirdjo, et al., 1984).Variabel-variabel gulma tersebut dapat dideskripsikan 

sebagai berikut : 

a. Komposisi jenis gulma diekspresikan dalam semua jenis gulma yang diidentifikasi sebelum perlakuan. 

b. Populasi semua jenis gulma diekspresikian dalam jumlah kerapatan mutlak semua    jenis per petak-petak 

contoh seluas 5 x (1 m x 1 m) yang diperoleh pada  saat pengumpulan data di lapangan.  

c.  Bobot kering gulma adalah jumlah bobot biomassa per petak contoh seluas 5 x  (1 m x 1 m). Gulma segar 

dibersihkan kemudian dibungkus dengan   kertas dan dikeringkan dalam oven   dengan suhu 80
0
 C 

sampai bobotnya tetap kemudian ditimbang,   merupakan bobot biomassa gulma  kering.  

Analisis data gulma dilakukan dengan menghitung peubah-peubah sebagai berikut: 

a. Nilai penting = Kerapatan nisbi + Frekwensi nisbi  + Dominansi nisbi 

b. Asosiasi Jenis : (Mueller-Dombois dan Ellenberg (1974) dalam Hastutiningsih dan  M. Siregar (1988). 

               c     

IA  =  ───────   x 100 %             

              a + b + c    

IA  = Asosiasi jenis 

a    = jumlah petak yang ditempati jenis pertama 

b   = jumlah petak yang ditempati jenis kedua 

c   = jumlah petak yang ditempati oleh kedua jenis 

3.  Tipe Asosiasi (Mueller-Dombois dan Ellenberg (1974 dalam Siregar, 1990) :  

 (a+b)(a+c)   

E(a) =  ───────   

         N    

E(a) = tipe asosiasi      

a      = jumlah petak yang ditempati jenis pertama  

b      = jumlah petak yang ditempati jenis kedua 

c      = jumlah petak yang ditempati oleh kedua jenis ,  

N  = jumlah petak pengamatan 
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Assosiasi masing-masing pasangan jenis kemudian diuji secara statistik menggunakan chi-square yang 

diringkaskan dalam 4 sel table 2x2 (Ludwig dan Reynolds, 1988 dalam Siregar, 1990). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Bobot Kering Gulma 

Hasil analisis terhadap data pengamatan   menunjukkan bahwa perlakuan bahan organik memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap biomassa gulma. Biomassa kering gulma tertinggi pada perlakuan kompos 

mucuna (K3) yaitu 102,53 g, sedangkan biomassa gulma terendah yaitu 21,10 g pada perlakuan lahan 

ditanami kacang tunggak (K2) yang berbeda sangat nyata dengan perlakuan yang lain.  Perlakuan K1, K3, K4, 

K5, K6 dan K7 satu sama lainnya tidak berbeda nyata (Tabel 1). Pada perlakuan K2  pertumbuhan kacang 

tunggak sangat baik yang ditandai dengan penutupan kanopi yang sangat lebat mengakibatkan pertumbuhan 

gulma  yang ada dibawahnya tertekan. Pertumbuhan suatu tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan antara lain air, energi surya, reaksi tanah (unsur hara) dan lain-lain (Djafar,et al. 1990).  Oleh 

karena itu pertumbuhan gulma pada perlakuan K2 sangat tertekan yang ditandai dengan berat gulma 

terendah karena kurangnya intensitas cahaya.  

 

Tabel 1.  Rata-rata Bobot Kering Gulma Pengaruh Perlakuan Bahan Organik  

Perlakuan Rata-rata Biomassa Gulma Notasi 

K2 (Lahan ditanam Kacang Tunggak) 21,10 a 

K5 (Jerami Jagung dibenamkan) 79,94 b 

K4 (Lahan diberi Kompos Jerami Jagung) 82,42 b 

K1 (Lahan ditanami Mucuna) 86,30 b 

K6 (Lahan diberi Pupuk Kandang Sapi) 91,34 b 

K7 (Lahan diberakan) 96,89 b 

K3 (Lahan diberi Kompos Mucuna) 102,53 b 

 BNJ 0,05 =  42,34 

 

3.2.  Indeks Nilai Penting Jenis Gulma setelah Perlakuan Bahan Organik 

Sebelum pengolahan tanah yaitu sebelum percobaan dilaksanakan didapatkan 18 jenis gulma yang 

tumbuh. Gulma-gulma yang dominan adalah Panicum maximum (INP 66,90), Borreria laevis (INP 40,17) 

dan Mucuna pruriens (INP 38,04).  Setelah perlakuan bahan organik terjadi penambahan jenis gulma 

menjadi 22 jenis.  Gulma yang dominan  setelah perlakuan bahan organik adalah Richardia brasiliensis (INP 

151,56), Borreria alata  (INP 61,20), dan Eleusine indica  (INP 26,13). Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa 

perlakuan bahan organik K1 sampai K7 gulma yang dominan adalah sama yaitu Richardia brasiliensis yang 

memiliki Indeks Nilai Penting tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan bahan organik tidak 

mempengaruhi jenis gulma yang dominan. Gulma yang dominan  lebih disebabkan karena sifat dari  

Richardia brasiliensis yang merupakan gulma golongan daun lebar yang berkembang biak dengan biji, pada 

saat bersamaan pada semua petak perlakuan karena kondisi memungkinkan semua biji yang dorman dalam 

tanah berkecambah hingga mendominasi semua lahan. 

 

Tabel 2. Indeks Nilai Penting Jenis Gulma pada Lahan kering bekas Tanaman Jagung setelah Perlakuan 

Bahan Organik. 

N

o 
Jenis Gulma 

Nama 

Umum 
Suku 

Rerata SDR 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

A

. 
Rumput          

1 
Eleusine indica (L.) 

Gaertn 

Rumput 

belulang 
Graminae 

46,1

4 

16,0

1 

30,8

6 

18,2

3 

32,4

1 

15,7

5 

23,2

3 

2 

Panicum maximum 

(L.) 

Rumput 

Benggala 
Graminae 

5,41 

67,8

5 9,92 8,99 

27,3

8 9,36 9,35 

3 

Brachiaria 

paspaloides (Presl) 

C.E. Hubb. 

Blabahan Graminae 

7,27 

10,5

0 4,44 2,41 5,84 

- - 

4 

Digitaria ciliaris 

(Retz.) Koel. 

Suket cakar 

ayam 
Graminae - - - - 

2,12 2,24 
- 
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5 

Digitaria violascens 

link. 

Jampang 

piit 
Graminae - - - - 2,68 - - 

6 

Brachiaria eruciformis 

(J.E. Smith) Griseb. 

Suket 

Reketek 
Graminae - - - - - - 1,87 

B. Teki          

7 
Cyperus pulcherrimus 

Rumput 

Teki 
Cyperaceae - - - - - - 3,86 

C

.  
Daun lebar          

8 
Richardia brasiliensies 

Gomez 

Goletrak 

beuti 
Rubiaceae 

171,

04 

115,

68 

138,

28 

164,

69 

134,

71 

178,

50 

158,

02 

9 
Borreria alata (Aubl.) 

D.C. 
Goletrak Rubiaceae 

39,2

1 

37,0

7 

77,4

9 

80,4

1 

57,1

4 

62,2

3 

74,7

9 

1

0 
Mimosa invisa Mart. Puteri malu 

Leguminos

ae 3,02 6,25 

19,3

1 9,69 4,54 

15,3

0 

12,0

2 

1

1 

Commelina diffusa 

Burm. F. 

Brambanga

n  

Commelina

ceae 

11,7

5 9,40 4,19 4,44 

14,0

2 4,14 4,21 

1

2 

Borreria Laevis 

(Lamk.) Griseb. 

Katumpang 

lemah 
Rubiaceae 7,51 

13,0

9 
- 2,04 6,37 5,18 - 

1

3 
Physalis angulata  L. Ciplukan Solanaceae - 

6,04 2,04 4,38 3,70 2,90 2,34 

1

4 

Euphorbia prunifolia 

Jacq. 
Katemas 

Euphorbiac

eae 
- - 

9,75 4,71 5,42 2,29 4,23 

1

5 
Centrosema  pubescent Kacangan 

Leguminos

ae 
- 

11,2

4 
- - - - 4,30 

1

6 
Cleome viscosa L. Mamang 

Capparidac

eae 2,39 6,86 - - - 2,11 - 

1

7 
Croton hirtus L. Herit. 

Jarak 

Bromo 

Euphobiace

ae 
2,68 - - - 1,90 - - 

1

8 

Cleome rutidosperma 

D.C. 
Cacabean 

Capparidac

eae 
3,58 - - - - - - 

1

9 
Mimosa pudica L. 

Jukut 

boring 

Leguminos

ae 
- - 1,91 - - - - 

2

0 

Synedrella nodiflora 

(L.)  
Jotang kuda Compositae - - 1,83 - - - - 

2

1 

Amaranthus spinosus 

L. 
Bayam duri 

Amarantha

ceae 
- - - - - - 1,81 

2

2 

Hybanthus attenuatus 

Humb.& Bonpl. 
- Violaceae - - - - 1,76 - - 

Keterangan :  

K1 = lahan ditanami mucuna, K2 =  lahan ditanami kacang tunggak, K3 =  lahan diberi kompos mucuna, 

K4 =  lahan diberi jerami jagung, K5= jerami jagung dibenamkan pada saat pengolahan tanah, 

K6 = lahan diberi pupuk kandang sapi, K7 = lahan diberakan 

Indeks Assosiasi Gulma 
 

Hasil perhitungan Indeks Nilai Penting (INP) diperoleh 10 jenis gulma dominan yang memiliki INP > 

10% (Tabel 3). Hasil perhitungan assosiasi diantara 10 jenis tersebut menunjukkan bahwa hanya tiga pasang 

jenis gulma yang berassosiasi nyata, sedangkan pasangan yang lain menunjukkan hubungan yang tidak 

nyata. Pasangan tersebut adalah Borreria laevis - Brachiaria paspaloides, Borreria laevis -Centrosema 

pubescens dan Centrosema pubescens - Brachiaria paspaloides. Pasangan-pasangan ini dapat dikatakan 

mempunyai toleransi untuk hidup bersama pada area yang sama atau mempunyai hubungan timbal balik 

yang saling menguntungkan, khususnya dalam pembagian ruang hidup.  Menurut  Mueller-Dombois dan 

Ellenberg (1974) dalam Siregar (1990), selain pengaruh interaksi pada suatu komunitas, tiap tumbuhan 

saling memberi tempat hidup pada suatu area dan habitat yang sama.  
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Tabel 3. Nilai assosiasi beberapa pasangan jenis gulma setelah perlakuan bahan organik

Sifat Type 

 assosiasi assosiasi
1 Richardia brasiliensies-Borreria Alata 0,00 tn 7 +

2 Richardia brasiliensies-Borreria laevis 0,00 tn 7 +

3 Richardia brasiliensies-Brachiaria paspaloides 0,00 tn 1 +

4 Richardia brasiliensies-Centrosema pupescent 0,00 tn 1 +

5 Richardia brasiliensies-Commelina diffusa 0,00 tn 2 +

6 Richardia brasiliensies-Eleusine indica 0,00 tn 1 +

7 Richardia brasiliensies-Euphorbia prunifolia 0,00 tn 4 +

8 Richardia brasiliensies-Mimosa invisa 0,00 tn 3 +

9 Richardia brasiliensies-Panicum maximum 0,00 tn 1 +

10 Borreria alata-Borreria Laevis 0,00 tn 1 +

11 Borreria alata-Brachiaria paspaloides 0,00 tn 1 +

12 Borreria alata-Centrosema pupescent 0,00 tn 2 +

13 Borreria alata-Commelina diffusa Burn.f 0,00 tn 7 +

14 Borreria alata-Eleusine indica 0,00 tn 4 +

15 Borreria alata-Mimosa invisa 0,00 tn 3 +

16 Borreria alata-Panicum maximum 0,00 tn 1 +
17 Borreria alata-Euphorbia prunifolia 0,00 tn 1 +

18 Borreria Laevis-Brachiaria paspaloides 7,00 n** 0,14 +

19 Borreria Laevis-Centrosema pupescent 7,00 n** 0,29 +

20 Borreria Laevis-Commelina diffusa Burn.f 0,47 tn 0,14 -

21 Borreria Laevis-Eleusine indica (L) 0,00 tn 1,00 -

22 Borreria Laevis-Mimosa invisa 1,56 tn 0,57 -

23 Borreria Laevis-Panicum maximum 1,56 tn 0,43 +

24 Borreria Laevis-Euphorbia prunifolia 0,19 tn 0,14 -

25 Centrosema pupescent-Brachiaria paspaloides 7,00 n** 0,29 +

26 Centrosema pupescent-Commelina diffusa 0,47 tn 0,14 -

27 Centrosema pupescent-Eleusine indica (L) 0,00 tn 1,00 +

28 Centrosema pupescent-Mimosa invisa 1,56 tn 0,57 -

29 Centrosema pupescent-Panicum maximum 1,56 tn 0,43 +

30 Centrosema pupescent-Euphorbia prunifolia 0,19 tn 0,14 -

31 Commelina diffusa -Brachiaria paspaloides 0,47 tn 0,29 -

32 Commelina diffusa -Eleusine indica (L) 0,00 tn 2,00 +

33 Commelina diffusa -Mimosa invisa 3,73 tn 1,14 -

34 Commelina diffusa -Panicum maximum 0,06 tn 0,86 +

35 Commelina diffusa -Euphorbia prunifolia 0,47 tn 0,29 -

36 Brachiaria paspaloides-Eleusine indica (L) 0,00 tn 1,00 +

37 Brachiaria paspaloides-Mimosa invisa 1,56 tn 0,57 -

38 Brachiaria paspaloides-Panicum maximum 1,56 tn 0,43 +

39 Brachiaria paspaloides-Euphorbia prunifolia 0,19 tn 0,14 -

40 Eleusine indica (L)-Mimosa invisa 0,00 tn 4,00 +

41 Eleusine indica (L)-Panicum maximum 0,00 tn 3,00 +

42 Eleusine indica (L)-Euphorbia prunifolia 0,00 tn 1,00 +

43 Mimosa invisa-Panicum maximum 1,22 tn 1,71 -

44 Mimosa invisa-Euphorbia prunifolia 0,88 tn 0,57 +

45 Panicum maximum-Euphorbia prunifolia 1,56 tn 0,43 +

tn = tidak nyata; n* = nyata (taraf uji 0,05);n** = sangat nyata (taraf uji 0,01)

GULMA X
2 E(a)No

 
  

4.  KESIMPULAN 

 Bobot kering gulma yang terendah pada perlakuan lahan yang ditanami kacang tunggak (K2), dan bobot 

kering gulma yang tertinggi pada lahan yang diberi kompos mucuna (K3) tetapi tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan lainnya.  

 Gulma utama yang merajai komunitas gulma di lahan bekas tanaman jagung Agro      Techno Park 

setelah perlakuan bahan organik adalah Richardia brasiliensis, Borreria alata dan  Eleusine indica. 

Jenis-jenis gulma utama ini menunjukkan Indeks Nilai Penting tertinggi. 

 Ada  tiga pasang jenis gulma yang berassosiasi nyata, sedangkan yang lainnya tidak nyata. Pasangan 

tersebut adalah Borreria laevis - Brachiaria paspaloides, Borreria laevis -Centrosema pubescens dan 

Centrosema pubescens - Brachiaria paspaloides. 
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UPAYA PERBAIKAN PERTUMBUHAN DAN HASIL MELON (Cucumis melon L.) DI DAERAH 

DATARAN RENDAH MELALUI PEMBERIAN PUPUK PELENGKAP CAIR 

 

Ammar M.
1)

, A. Kurnianingsih
1)

, R. Sirait
1) 

1)
Staf Pengajar Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

 

Abstrak. Tanaman melon (Cucumis melon L.) merupakan salah satu jenis buahan semusim bernilai ekonomi 

baik, sehingga potensial untuk dikembangkan secara komersial. Budidaya tanaman ini di daerah dataran 

rendah menghadapi berbagai kendala seperti hama,  penyakit serta gejala defisiensi hara sehingga hasilnya 

belum optimal. Pemberian pupuk pelengkap cair (PPC) diharapkan dapat memperbaiki keragaan 

pertumbuhan dan hasil tanaman ini. Hal ini dikarenakan pupuk pelengkap cair yang digunakan disamping 

mengandung berbagai jenis hara makro dan mikro juga terdapat berbagai mikro organisme bermanfaat. 

Penelitian dilaksanakan dari bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 di Kebun Percobaan 

Fakultas Pertanian Unsri, Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Kelompok dengan enam perlakuan berbagai jenis pupuk pelengkap cair dan tanpa pupuk pelengkap 

cair  (control). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya pengaruh pupuk pelengkap cair yang berbeda 

terhadap pertumbuhan dan hasil melon. Secara umum pemberian pupuk pelengkap cair berpengaruh lebih 

baik terhadap pertumbuhan dan hasil melon dibandingkan dengan yang tidak diberi pupuk pelengkap cair. 

 

Kata kunci: Melon (Cucumis melon L.), dataran rendah, pupuk pelengkap cair 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengembangan tanaman melon di Indonesia terbatas pada daerah lahan subur di pulau Jawa seperti 

Bogor, Sukabumi, Suharjo dan Malang. Di Jambi tanaman ini juga sudah dicoba untuk dikembangkan pada 

tahun 1995 di daerah Kerinci yang lahannya cukup subur. Untuk daerah Sumatera Selatan sendiri, 

pengembangan melon baru tahap mencoba terutama pada daerah di sekitar Palembang dengan pengusahaan 

yang belum bagitu luas dan hasilnya pun relatif masih rendah. 

Bobot buah per buah yang dihasilkan tanaman melon yang diusahakan dan diteliti di daerah sekeitar 

Palembang berkisar 0,8 kg sampai 1,2 kg dengan memelihara satu buah saja pertanaman. Rendahnya hasil 

ini, disamping masalah teknis yang belum begitu dikuasai, juga disebabkan sifat tanah podsolik merah 

kuning (Ultisol) yang digunakan tingkat kesuburannya relatif rendah terutama pH rendah, miskin unsur hara 

N, P, K dan Mg, kandungan bahan organik rendah, dan adanya unsur hara toksik karena konsentrasinya yang 

tinggi seperti Al, Fe dan Mn (Ammar et al., 1999;Rachmad, 2004). Elamin dan Wilcox (1986), menyatakan 

bahwa tanaman melon kurang baik dibudidayakan pada tanah yang mempunyai pH rendah atau masam. 

Kondisi tanah yang masam dapat mengakibatkan kerusakan dan matinya daun melon terutama pada saat 

pesatnya perkembangan buah. Hal ini mengakibatkan proses pembesaran buah terhambat, sehingga akan 

berpengaruh sangat merugikan terhadap produksi. 

Ketersediaan unsur hara bagi tanaman selama pertumbuhan sangat diperlukan, karena ketersediaan 

unsur hara merupakan syarat utama dalam meningkatkan produksi tanaman. Penambahan unsur hara ini akan 

memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah yang menunjang  

pertumbuhan tanaman. Pupuk organik maupun anorganik sangat penting dalam usaha peningkatan 

produksi. Dengan pemberian pupuk secara intensif yang dilakukan tepat waktu, tepat dosis, tepat jenis dan 

tepat cara akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan mutu tanaman (Suriatna, 1987). 

Menurut Lingga (1986), pupuk daun merupakan pupuk yang dapat mengatasi atau mengurangi 

kekurangan hara yang diberikan melalui tanah. Penyerapan hara melalui pupuk daun berjalan lebih cepat 

dibandingkan pupuk yang diberikan lewat akar (Lingga, 2004).  

Novizan (2005) mengemukakan bahwa kandungan unsure hara pada pupuk daun identik dengan 

kandungan hara pada pupuk majemuk, bahkan pupuk daun sering lebih lengkap karena biasanya pupuk daun 

dilengkapi juga dengan beberapa unsur hara mikro. Tanaman sering kekurangan unsur hara mikro jika hanya 

mengandalkan pupuk NPK saja. Pupuk daun biasanya berbentuk cair dan berfungsi sebagai pelengkap pupuk 

NPK, karena itu secara teknis pupuk daun dikenal sebagai pupuk pelengkap cair (PPC). 

Unsur hara mikro umumnya dikandung oleh PPC komersial adalah Mo, Bo, Zn, Mn dan Fe dalam 

bentuk senyawa yang tersedia untuk tanaman (Pernata, 2004). Unsur hara mikro sangat dibutuhkan tanaman 

dalam jumlah yang sangat kecil yaitu dibawah 1.000 ppm, dan jika kurang atau tidak tersedia maka 

pertumbuhan tanaman akan tertekan dan bahkan banyak tanaman tidak mampu menyelesaikan fase 

generatifnya (Salisbury dan Ross, 1992). 
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Keuntungan utama menggunakan pupuk pelengkap cair adalah  unsur hara cepat diserap oleh tanaman. 

Pupuk pelengkap cair tidak akan menimbulkan kerusakan yang berarti pada tanaman jika aplikasinya 

dilakukan secara benar (Novizan, 2005). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis pupuk pelegkap cair yang terbaik terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman melon (cucumis melo L.). 

 

2. BAHAN DAN METODA 

Penelitian  dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Indralaya, Ogan 

Ilir, Sumatera Selatan. Pelaksanaan penelitian akan dimulai dari bulan November 2011 sampai Februari 

2012. 

Bahan yang digunakan adalah : 1) benih melon varietas MAI 119, 2) pupuk kandang kotoran ayam, 3) 

pupuk NPK Mutiara (16:16:16), 4) pupuk SP-36, 5) pupuk KCl, 6) berbagai jenis pupuk pelengkap cair 

(ppc), 7) larutan atonik, 8) insektisida  9) fungisida, 10) arang. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan tujuh perlakuan, setiap perlakuan 

diulang sebanyak  tiga kali sehingga terdapat 21 unit percobaan, masing-masing unit percobaan terdiri dari 6 

tanaman sehingga terdapat 144 tanaman.  Perlakuan dalam penelitian ini adalah; 

Po : tanpa pemberian PPC 

P1 : pemberian PPC jenis Biofitalik 

P2 : pemberian PPC jenis  Green Tonik 

P3 : pemberian PPC jenis Super Flora 

P4 : pemberian PPC jenis Dekatan 

P5 : pemberian PPC jenis Super Green 

P6 : pemberian PPC jenis Seprint 

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan digunakan  analisis keragaman dan jika  didapat F-hitung lebih 

besar dari F-tabel 5 %, maka ditelusuri dengan uji lanjut menggunakan uji beda nyata jujur (BNJ). 

 

2.1.  Cara Kerja  

Lahan dibersihkan dari vegetasi, kemudian tanah di dibajak (atau dibalik) dengan cangkul. Kemudian 

dibuat petakan untuk membentuk bedengan/guludan dengan ukuran panjang  2 m; tinggi  30 cm; dan lebar  1 

m; jarak antar guludan 50 cm; jarak antar ulangan 1 m.  

Pupuk kandang kotoran ayam yang telah matang dimasukkan ke lubang tanam, kemudian dicampur 

merata dengan tanah s. Dosis pupuk kandang kotoran ayam  2 kg/lubang tanam, pupuk SP-36  3,05 g/lubang 

tanam dan KCl  1,38 g/lubang tanam. 

Selanjutnya guludan dipasang/ditutupi dengan mulsa`plastik hitam perak. Setelah mulsa terpasang, 

dilakukan pembuatan lubang pada mulsa. Lubang  dibuat dengan menggunakan kaleng berdiameter 10 cm 

yang dipanaskan. Satu guludan ditanam dua baris tanaman, dengan jarak antar baris 70 cm dan dalam baris 

60 cm. 

Pembibitan dilakukan dengan merendam benih melon  dalam campuran larutan Atonik dan fungisida  

selama empat jam. Setelah itu ditiriskan dan dibungkus dengan kain kasa  selama 24 jam pada ruangan yang 

bertemperatur sekitar 25
o
C – 30

o
C. Kemudian bakal kecambah melon ditanam  pada polybag  ukuran 8  x 15 

cm yang telah diisi dengan media berupa campuran tanah : pupuk kandang kotoran ayam (1:1). 

Penanaman dilakukan pada sore hari, bibit melon dipindahkan ke lapangan apabila telah berdaun 2-3. 

Cara pemindahannya yaitu kantong plastik polibag dibuang secara hati-hati lalu bibit berikut tanahnya 

ditanam pada lubang tanam. 

Pupuk pelengkap cair diaplikasikan  dengan dosis sesuai anjuran dari masing-masing jenis PPC. 

Pemberian dilakukan dengan menyemprotkan keseluruh tanaman dengan sprayer dengan interval 10 hari 

yaitu pada umur 14 HSPT, 24 HSPT dan 34 HSPT. 

Pemeliharaan tanaman meliputi pemasangan ajir/turus, penyiraman, pemangkasan, pemilihan buah, 

pengendalian hama dan penyakit tanaman serta pengendalian gulma. Pemasangan ajir dilakukan sebelum 

pindah tanam, panjang ajir sekitar 2 m. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Pemangkasan tunas 

lateral dilakukan pada ruas ke-1 sampai ke-8, kemudian ruas ke-9 sampai ke-11 dipelihara untuk produksi 

buah . Pengendalian hama dan penyakit tanaman akan dilakukan secara periodik dengan menggunakan 

insektisida dan fungisida serta bakterisida. Pengendalian gulma dilakukan secara manual dengan pencabutan 

di sekitar lubang tanam dan di sekitar pertanaman. 
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Pemanenan dilakukan  setelah buah menunjukkan kriteria panen yaitu : sudah terlihat tanda retak pada 

pangkal buah, jaringan penuh sampai dekat tangkai dan tampak menonjol, warna buah hijau kekuning-

kuningan serta mengeluarkan aroma.  

Parameter yang diamati meliputi;panjang tanaman (cm), bobot berangkasan segar (g), bobot berangkasan 

kering (g), bobot buah (kg), diameter buah (cm) dan ketebalan daging buah (cm). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis sidik ragam (Tabel 1) menunjukkan bahwa  semua parameter yang diamati yaitu panjang 

tanaman, bobot berangkas segar, bobot berangkas kering, bobot buah, diameter buah dan ketebalan daging 

buah  tidak berbeda nyata untuk semua perlakuan yang diberikan. 

 

Tabel 1.  Analisis Keragaman Pertumbuhan dan  Tanaman Melon 

No. Peubah Fhitung KK 

1 Panjang Tanaman 2,0
tn 

11,69% 

2 Bobot Berangkas Segar 1,1
tn
 45,52% 

3 Bobot Berangkas Kering 0,23
tn
 37,71% 

4 Bobot Buah 0,49
tn
 46,37% 

5 Diameter Buah 0,79
tn
 39,41% 

6 Ketebalan Daging Buah 0,78
tn
 43,48% 

 FTabel 5 3,00  

 

 Pertumbuhan panjang tanaman yang tertinggi adalah pada perlakuan P6 yaitu dengan panjang rata-rata 

234, 3 cm pada umur 6 mspt dan yang terendah adalah pada perlakuan P2 yaitu dengan panjang rata-rata 

165,6 cm pada umur 6 mspt seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Grafik Rerata Panjang Tanaman 

                                    

 Bobot berangkas segar yang tertinggi adalah pada perlakuan P5 yaitu dengan berat rata-rata 1116,7 g 

dan yang terendah adalah pada perlakuan P1 yaitu dengan berat rata-rata 433,3 g  seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2 . Grafik Rerata Bobot Berangkas Segar (g) 
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 Bobot berangkas kering yang tertinggi adalah pada perlakuan P6 yaitu dengan berat rata-rata 91,9 g dan 

yang terendah adalah pada perlakuan P1 yaitu dengan berat rata-rata 66,8 g  seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3 . Grafik Rerata Bobot Berangkas Kering (g) 

 

 Bobot buah yang tertinggi adalah pada perlakuan P6 yaitu dengan berat rata-rata 2,38 kg dan yang 

terendah adalah pada perlakuan P2 dan P3 yaitu dengan berat rata-rata 1,53 kg dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4 . Grafik Rerata Bobot Buah (kg) 

 

Diameter buah yang tertinggi adalah pada perlakuan P6 yaitu dengan panjang rata-rata 16,23 cm dan 

yang terendah adalah pada perlakuan P3 yaitu dengan panjang rata-rata 10,68 cm dapat dilihat pada Gambar 

5. 

 

 
 

Gambar 5 . Grafik Rerata Diameter Buah (cm) 

 

 Ketebalan daging buah yang tertinggi adalah perlakuan P6 yaitu dengan panjang rata-rata 3,59 cm dan 

yang terendah adalah pada perlakuan P2 yaitu dengan panjang rata-rata 2,06 cm seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 6. 
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Gambar 6 . Grafik Rerata Ketebalan Daging Buah (cm) 

 

Secara umum perlakuan pemberian pupuk pelengkap cair P6 dan P5 memperlihatkan pengaruh relatif 

lebih baik terhadap pertumbuhan dan hasil melon.  Akan tetapi ternyata perlakuan tanpa pemberian pupuk 

pelengkap cair Po sebenarnya juga dapat mendukung pertumbuhan dan hasil melon yang lebih baik dari 

beberapa perlakuan pemberian pupuk cair,walaupun masih lebih rendah dibandingkan perlakuan P6 danP5.  

Hal ini sebenarnya mengindikasikan bahwa pemberian pupuk kandandang yang cukup tinggi sudah mampu 

menjadikan melon tumbuh dan berbuah,walaupun belum optimal. 

Beberapa hal yang juga mungkin menyebabkan tidak berbedanya pengaruh perlakuan terhadap 

pertumbuhan dan hasil melon karena keragaman kondisi antar tanaman maupun antar ulangan yang ada di 

lapangan sulit dilakukan.Adanya serangan penyakit baik pada buah maupun tanaman serta pelayuan daun 

sebelum buah dipanen juga memungkinkan tidak berbedanya pengaruh perlakuan yang diberikan 

  

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari hasil penelitian yang didukung beberapa parameter yang diamati dapat disimpulkan bahwa:  

 Pertumbuhan dan hasil melon yang dicoba sudah cukup baik. 

 Pupuk pelengkap cair yang digunakan ada yang dapat memperbaiki pertumbuhan dan hasil melon 

walaupun belum optimal 
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Abstrak. Pengembangan lahan lebak untuk pertanian tanaman pangan memiliki banyak kendala. Rendahnya 

pH pada tanah lebak mengakibatkan ketersediaan hara untuk kebutuhan tanaman  rendah.  Dalam upaya 

meningkatkan produktivitas lahan lebak, perlu digali potensi mikroba indigen asal rizosfer tanaman yang 

dapat dikembangkan sebagai teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan.  Penelitian ini bertujuan 

untuk menggali potensi bakteri indigenous rawa lebak penambat nitrogen (Azotobacter dan Azospirillum) 

dan pelarut fosfat berdasarkan kajian populasinya pada rizosfer tanaman pangan yang dibudidayakan petani. 

Hasil penelitian menunjukkan pada tanah lebak yang bereaksi masam sampai sangat masam (3,59-5,17), 

ditemukan bakteri penambat nitrogen (Azotobacter dengan populasi 10-53x10
4
 cfu g

-1
 tanah dan 

Azospirillum dengan populasi 13,3x10
6
-96,6x10

7
 cfu g

-1
 tanah) dan bakteri pelarut fosfat dengan populasi 

3,06-50,27x10
6
 cfu g

-1
 tanah). 

 

Kata Kunci: bakteri penambat nitogen, pelarut fosfat, lahan lebak 

 

1. PENDAHULUAN 

Upaya peningkatan hasil pertanian terus dilakukan karena pertambahan jumlah penduduk menuntut 

tersedianya bahan pangan dan kebutuhan lainnya yang lebih banyak.  Peningkatan produksi bahan pangan 

pada tanah-tanah miskin hara menjadi perhatian utama karena pada saat ini lahan yang tersedia untuk 

perluasan areal tanam adalah tanah suboptimal seperti tanah lebak.  Kualitas tanah daerah rawa lebak 

tergolong rendah yang ditunjukkan oleh kesuburan fisik dan kimia yang rendah (Gofar, 2007).  

Pengembangan lahan lebak untuk pertanian memiliki banyak kendala, salah satunya adalah mempunyai pH 

tanah yang rendah yang selanjutnya akan mengakibatkan ketersediaan hara untuk keperluan tanaman  rendah 

(Tjimpolo dan Kesumaningwati, 2009).  Namun demikian, areal rawa lebak merupakan areal pengembangan 

untuk lahan pertanian tanaman pangan karena masih luasnya lahan yang belum produktif (Thamrin, 2010). 

Di tanah lahan lebak yang tergenang secara fluktuatif, defisiensi nitrogen (N) dan fosfor (P) sering 

terjadi, padahal tanah ini berpotensi digunakan untuk budidaya tanaman pangan seperti padi dan jagung. 

Bakteri pemfiksasi N2 berperan meregulasi ketersediaan hayati N, sedangkan bakteri pelarut fosfat (BPF) 

berperan menyediakan fosfat terlarut di dalam tanah. Dengan demikian, kajian aspek biologis menjadi 

penting untuk menggali  potensi bakteri pemfiksasi N2 seperti Azotobacter dan Azospirillum serta BPF 

sebagai sumber pupuk mikroba multiguna di lahan lebak. Kondisi aerob dan anaerob pada tanah lebak yang 

silih berganti akan berpengaruh terhadap reaksi tanah serta populasi dan keragaman mikroba di dalam tanah. 

Dilaporkan oleh Gofar et al. (2007) bahwa bakteri yang hidup di rizosfer tanaman padi lebak dan cabai 

merah populasinya lebih tinggi dibandingkan pada tanah hutan, namun keragaman genetiknya rendah.   

Dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan di lahan rawa lebak, perlu digali potensi mikroba 

indigen pada lahan tersebut yang dapat dikembangkan sebagai teknologi untuk meningkatkan produktivitas 

lahan.  Mengingat permasalahan utama di lahan rawa lebak adalah miskinnya ketersediaan unsur N dan P, 

perlu dipelajari keberadaan bakteri penambat nitrogen (Azotobacter dan Azospirillum) serta bakteri pelarut 

fosfat pada rizosfer tanaman pangan yang dibudidayakan petani di lahan rawa lebak. Penelitian ini bertujuan 

untuk menggali potensi bakteri indigenous rawa lebak penambat nitrogen (Azotobacter dan Azospirillum) 

dan pelarut fosfat berdasarkan kajian populasinya pada rizosfer tanaman pangan yang dibudidayakan petani.  

 

2. METODE 

Penelitian diawali dengan kajian lapangan dalam rangka mendapatkan data mengenai tanaman pangan 

yang dibudidayakan pada bulan Februari-April 2012 di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering 

Ilir.  Lokasi pengambilan contoh tanah di sekitar rizosfer tanaman ditetapkan dengan metode survai dengan 

teknik pengambilan contoh secara otoritas, dimana rizosfer tanaman yang menjadi sampel adalah tanaman 
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sehat yang dibudidayakan tanpa menggunakan pestisida kimia. Tanah diambil pada kedalaman 0-5cm di 

rizosfer akar sebanyak 500g, lalu disimpan dalam cooler box sebelum tiba di laboratorium. Terhadap contoh 

tanah yang dibawa ke laboratorium dilakukan penghitungan populasi bakteri penambat nitrogen (Azotobacter 

dan Azospirillum) dan bakteri pelarut fosfat serta nilai pH tanah.  

Populasi bakteri dihitung dengan metode agar tuang masing-masing menggunakan medium spesifik 

pada pengenceran tanah 10
-3

-10
-5

. Azotobacter ditanam pada Medium Ashbey dengan komposisi per liter 

aquadest: Agar Bacto 15g; Manitol 15g ; CaCl2.2H20 0,2g ; K2HP04 0,2g; MgS04.7H20 0,2g ; Mo03 

(10%solution) 0,1ml ; FeCl3 (10% solution) 0,05ml.  Azospirillum ditanam pada medium Okon dengan 

komposisi Agar bacto 15g; K2HPO4  0,6gr; KH2PO4 0,4g; MgSO4 0,2g; NaCl 0,1g; asam malat 5g; yeast 

extract 0,5g; CaCl2 0,02g; Na2MoO4. 2H2O 0,002g, dan BPF ditanam pada medium Pikovskaya yang 

dimodivikasi dengan komposisi: agar 15g; glukosa 10g; AlPO4,7H2O 2,84g; (NH4)2SO4 0,5g; NaCl 2g; KCl 

0,2g; MgSO4.7H2O 0,1g; yeast extract 0,5g; MnSO4.7H2O 0,002g; FeSO4.7H2O 0,002g.  Hasil pengukuran 

pH dan penghitungan bakteri disajikan dalam bentuk tabel. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan kegiatan survai yang telah dilakukan, diperoleh 9 lokasi terpilih sebagai tempat 

pengambilan sampel sumber isolat mikroba. Pengambilan sampel rizosfer tanaman pangan dilakukan di 

beberapa lokasi di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Tabel 1). Tanaman pangan yang 

dibudidayakan petani pada saat pengambilan sampel tanah adalah padi, jagung, kacang panjang, dan kacang 

tanah dengan karakterisasi vegetasi disajikan pada Tabel 1.  Dijumpai juga tanaman kacang hijau pada 

beberapa lokasi, namun pada tanaman tersebut telah dilakukan penyemprotan pestisida. Tanaman yang 

dipilih untuk kegiatan penghitungan populasi bakteri penambat nitrogen dan pelarut fosfat pada rizosfernya 

adalah tanaman yang belum pernah diperlakukan dengan pestisida.  Petani yang tanahnya diambil sebagai 

sumber mikroba penambat nitrogen dan pelarut fosfat umumnya memupuk tanahnya dengan pupuk urea, 

kompos atau pupuk kandang, namun belum dengan dosis optimal. 

Tabel 2 menyajikan nilai pH tanah sumber mikroba penambat nitrogen dan pelarut fosfat serta hasil 

penghitungan populasi bakteri penambat nitrogen (Azotobacter dan Azospirillum) serta populasi bakteri 

pelarut fosfat. 

Tanah pada lokasi pengambilan sampel berkisar dari sangat masam hingga masam (3,59-5,17) (Tabel 2).  

Meskipun Azotobacter maupun Azospirillum tergolong bakteri yang menyukai tanah yang bereaksi netral 

(Thakuria et al., 2004), namun aktivitas nitrogenase telah didentifikasi di sistem perakaran Cyperus papyrus 

yang tumbuh di lahan rawa dengan populasi bakteri pemfiksasi nitrogen 5,4 x 10
6
 cfu g akar

-1
 (berat kering). 

Kesanggupan Azotobacter untuk bertahan di tanah masam diperlihatkan oleh Wedhastri (2002) yang berhasil 

mengisolasi lima isolat Azotobacter penghasil fitohormon dari tanah aerob dengan pH masam. Kapasitas 

tersebut diperkuat oleh pembuktian bahwa Azotobacter dapat hidup di media dengan pH 4,4-4,6 (Hindersah 

et al., 2007) serta pH 4 dan 5 (Isminarni et al., 2007).  

Populasi Azotobacter pada  9 titik pengamatan di lahan rawa lebak bervariasi antara 10-53x10
4
 cfu g

-1
 

tanah.  Populasi ini lebih tinggi dibandingkan penelitian terdahulu oleh Hendersah dan Gofar (2008) yang 

menemukan 3 isolat Azotobacter  di tanah rawa lebak Kabupaten Ogan Ilir dengan populasi 10
3
-10

4
 cfu g

-1
.  

Perbedaan ini disebabkan pada penelitian sebelumnya, tanah tidak diambil di rizosfer akar tanaman, 

sedangkan pada penelitian ini, Azotobacter diisolasi dari rizosfer tanaman yang dibudidayakan. Meskipun 

Azotobacter adalah bakteri penambat N2 yang bersifat aerob, tetapi penelitian efek inokulasi Azotobacter 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman yang hidup di lahan basah sudah dilakukan.  Peningkatan 

pertumbuhan padi berupa indeks luas daun dan jumlah anakan per tanaman dan status bahan organik dan P 

tanah setelah panen terjadi setelah  inokulasi Azotobacter secara tunggal maupun dikombinasikan dengan 

pupuk organik dan kimia (Kader et al., 2000). Penelitian Syam‟un et al. (2006) menyatakan bahwa tinggi 

tanaman, jumlah anakan,  dan hasil padi var IR36 dan Cisadane dapat ditingkatkan dengan inokulasi  50 L 

ha
-1

 biakan Azotobacter.  

Populasi Azospirillum pada tanah dalam penelitian ini berkisar 13,3x10
6
-96,6x10

7
 cfu g

-1
 tanah, jauh 

lebih tinggi dari populasi yang ditemukan di Ultisol oleh Syarifuddin (2002), yaitu 25x10
3
 cfu g

-1
 tanah. 

Azospirillum merupakan salah satu kelompok rizobakteri yang berkemampuan menambat nitrogen baik 

sebagai mikroorganisme yang hidup bebas atau berasosiasi dengan perakaran tanaman pangan seperti jagung 

dan padi (Dobereiner dan Day 1976). Apabila keunggulan sifat bakteri ini dapat dimanfaatkan dengan 

efisien, maka harapan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan penggunaan pupuk nitrogen dapat 

terwujud. Eckert et al. (2001) melaporkan bahwa Azospirillum telah digunakan sebagai biofertilizer karena 

mampu menambat nitrogen.  Pada tanaman jagung dapat menyumbangkan 30% nitrgoen. Akbari et al. 
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(2007) menyatakan bahwa bakteri tersebut juga menghasilkan hormon pertumbuhan hingga 285,51 mg L
-1

 

dari total medium kultur, sehingga dapat meningkatkan efisiensipemupukan. 

 

Tabel 1.  Lokasi pengambilan sampel tanah dan karakterisasi vegetasi dan teknik budidayanya 

No Lokasi Titik 

koordinat 

Kode 

isolat 

Tanaman 

sumber isolat 

Teknik budidaya dan pemeliharaan 

1 Desa 

Pemulutan, 

Ogan Ilir 

X= 0471217, 

Y= 9657074 

P1 Padi IR 64 Tanaman berumur 1 bulan. Pupuk yang 

dipakai adalah urea dengan dosis 50 kg   ha
-1

.  

Pemberantasan hama tidak menggunakan 

pestisida 

2 Desa Pulau 

Gemantung,  

Ogan 

Komering 

Ilir 

X= 0470554, 

Y= 9609346 

P2 Padi IR 64 Tanaman padi berumur 10 minggu.  Pupuk 

yang dipakai adalah urea dengan dosis 150 

kg ha
-1

 disertai dengan pupuk kompos 5 ton 

ha
-1

.  Pemeliharaan tanaman tidak 

menggunakan pestisida. 

3 Desa Pulau 

Gemantung,  

Ogan 

Komering 

Ilir 

X= 0470554, 

Y= 9609346 

P3 Padi IR 64 Tanaman padi berumur 2 bulan.  Pupuk yang 

dipakai adalah urea dengan dosis 150 kg ha
-1

 

disertai dengan pupuk kompos 5 ton ha
-1

.  

Pemeliharaan tanaman tidak menggunakan 

pestisida. 

4 Desa Pulau 

Gemantung,  

Ogan 

Komering 

Ilir 

X = 

0470488, 

Y= 9609320 

P4 Padi Lokal Tanaman padi berumur 2 bulan.  Pupuk yang 

digunakan adalah urea dengan dosis 300 kg 

ha
-1

.  Menggunakan ppuk kompos 5 ton  ha
-1

 

dan tidak menggunakan pestisida.   

5 Kelurahan 

Timbangan, 

Ogan Ilir 

X= 0480843, 

Y= 9620221 

J1 Jagung 

hibrida 

Tanaman jagung berumur 2 bulan ditanam 

dengan jarak tanam 75x50 cm.  Pupuk 

kandang digunakan hanya pada lubang 

tanam.  Pupuk urea diberikan 1 minggu 

setelah tanam dengan dosis 100 kg ha
-1

. 

6 Desa Lubuk 

dalam, 

Ogan 

Komering 

Ilir 

X= 0480843, 

Y= 9620221 

J2 Jagung manis Tanaman jagung berumur 1 bulan ditanam 

dengan jarak tanam 75x30cm.  Pupuk yang 

digunakan adalah urea dengan dosis 50 kg ha
-

1
 dan NPK majemuk 50 kg ha

-1
.  Tanaman 

dipelihara tidak menggunakan pestisida.   

7 Desa Lubuk 

dalam, 

Ogan 

Komering 

Ilir 

X= 

04807090, 

Y= 9620278 

J3 Jagung manis Tanaman jagung berumur 1,5 bulan.   Pupuk 

yang digunakan adalah urea dengan dosis 50 

kg ha
-1

 dan NPK majemuk 50 kg ha
-1

.  

Tanaman dipelihara tidak menggunakan 

pestisida.   

8 Kelurahan 

Timbangan, 

Ogan Ilir 

X= 0462357, 

Y= 9645835 

KP Kacang 

panjang 

Tanaman kacang panjang berumur 45 hari. 

Pupuk kandang  diaplikasikan dengan cara 

disebar sebanyak 2,5 ton ha
-1

 dengan jarak 

tanam 50x20 cm.  Selain pupuk kandang, 

juga diaplikasikan campuran urea dan TSP 

(1:1) dengan dosis 300 kg ha
-1

. 

9 Kelurahan 

Timbangan, 

Ogan Ilir 

X= 0462331, 

Y= 9641890 

KT Kacang tanah Tanaman kacang tanah berumur  1 bulan 

ditanam dengan jarak tanam 50x20cm.  

Pupuk kandang diberikan secara sebar di 

permukaan tanah sebanyak 2 ton ha
-1

, lalu 

dilakukan pembalikan tanah.  
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Tabel 2.   Populasi bakteri penambat nitrogen dan pelarut fosfat pada rizosfer tanaman budidaya 

No Lokasi pengambilan 

sampel 

Tanaman 

budidaya 

Nilai pH 

tanah 

Populasi 

Azospirillum 

(spk/g tanah) 

Populasi 

Azotobacter 

(spk/g tanah) 

Populasi 

bakteri 

pelarut fosfat 

(spk/g tanah) 

1 Desa Pemulutan, Kab. 

Ogan Ilir 

Padi IR 64 umur 

1 bulan 

3,99 15,3 x 10
6
 

 

21,12 x 10
4
 

 

22,87 x 10
6 

2 Desa Pulau 

Gemantung, Kab. OKI 

Padi IR 64 umur 

10 minggu 

3,98 14,4 x 10
6
 29,22 x 10

4
 

 

45,30 x 10
6
 

3 Desa Pulau 

Gemantung, Kab. OKI 

Padi  IR 64 umur 

2 bulan 

5,17 16,3 x 10
6
 

 

41,02 x 10
4
 

 

50,27 x 10
6
 

4 Desa Pulau 

Gemantung, Kab. OKI 

Padi Lokal umur 

2 bulan 

4,47 13,2 x 10
6
 

 

34,40 x 10
4
 

 

43,07 x 10
6
 

5 Kelurahan Timbangan, 

Kab. Ogan Ilir 

Jagung hibrida 

umur 1 bulan 

4,25 96,6 x 10
7
 

 

53,12 x 10
4
 

 

21,00 x 10
6
 

6 Desa Lubuk Dalam 

Kab OKI  

Jagung Manis 

umur 1 bulan 

3,59 14,6 x10
7
 

 

14,00 x 10
4
 

 

45,02 x 10
6
 

7 Desa Lubuk Dalam, 

Kab OKI 

Jagung Manis 

umur 1,5 bulan 

4,12 13,1 x 10
7
 

 

10,40 x 10
4
 

 

35,39 x 10
6
 

8 Desa Indralaya, 

Kab.Ogan Ilir 

Kacang Panjang 

umur 45 hari 

4,90 14,0 x 10
7
 

 

10,53 x 10
4
 

 

3,06 x 10
6
 

9 Desa Indralaya, 

Kab.Ogan Ilir 

Kacang Tanah 

umur 1 bulan 

4,20 14,2 x 10
7
 

 

10,66 x 10
4
 

 

3,34 x 10
6
 

 

Bakteri pelarut fosfat adalah bakteri yang mampu melarutkan fosfat yang terikat baik dalam senyawa 

organik maupun anorganik dengan kalsium, aluminium, maupun besi. Populasi bakteri pelarut fosfat pada 

tanah yang digunakan dalam penelitian ini berkisar 3,06-50,27x10
6
 cfu g

-1
 tanah.   Pengamatan terhadap 

populasi bakteri pelarut fosfat pada tanah-tanah lebak yang dibudidayakan dengan berbagai jenis tanaman 

(cabai, padi, pepaya, karet, jeruk) pada penelitian terdahulu menunjukkan adanya keragaman populasi 

(Gofar, 2009).   

 

4. KESIMPULAN 

Pada tanah lebak yang bereaksi masam sampai sangat masam (3,59-5,17), ditemukan bakteri penambat 

nitrogen (Azotobacter dengan populasi 10-53x10
4
 cfu  g

-1
 tanah dan Azospirillum dengan populasi 13,3x10

6
-

96,6x10
7
 cfu g

-1
 tanah) serta bakteri pelarut fosfat dengan populasi 3,06-50,27x10

6
 cfu g

-1
 tanah). 
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Abstract. Entomopathogenic fungus  used as bioinsecticides to control several important crop pests is 

Beauveria bassiana.  The objectives of  this research was to determine  the effects of B. bassiana on the  

eggs  production and fertility of M. sexmaculatus and  longevity  of  the adult  M. sexmaculatus.  M. 

sexmaculatus was treated with B. bassiana.  The assessment of  B. bassiana pathogenicity was conducted in 

two tests, direct and indirect applications.  Direct application was a topical dropping 10 µl of 

entomopathogenic fungal suspension containing  10
6
spores/mL onto 5 female adults.  The indirect 

application was done  by spraying 100 mL of the entomopathogenic  fungal suspension on  chili crop 

infested  with 500 third instar of A. gossypii.  The results showed that the highest average number of  eggs  

were 327.1 eggs  found in control of  indirect application,  while the lowest  average number were  226.9 

eggs, found in direct application.  The highest percentage of  egg hatching was  100% found in control and 

indirect application, while the lowest  was 94.74%  found in direct application.   The longevity of adult 

applied with B. bassiana  was normal and not affected by the treatment.  It could  be concluded that  the 

direct application of  B. bassiana could reduce  the egg  production  of  M. sexmaculatus  produced  eggs 

averaged of 226.9.    Indirect application where  M. sexmaculatus could produce eggs at average of 247.3.  

The treatment did not affect the fertility of the insect.  The direct and indirect application did not 

significantly affect the mortality of   M. sexmaculatus imagoes. 

 

Keywords: Beauveria bassiana, Menochilus sexmaculatus 

 

1.  PENDAHULUAN 

Menochilus sexmaculatus (Fabr.) (Coleoptera:  Coccinelidae) adalah kumbang predator yang dapat 

menyerang Aphis gossypii (Amir 2002), Therioaphis trifolii (Mari et al. 2004), (Radiyanto et al. 2011).  

Bemisia tabaci (Muharam et al. 2007).  M.  sexmaculatus memiliki preferensi yang tinggi terhadap kutudaun, 

terutama kutudaun cabai (A.  gossypii) (Khodijah et al. 2010).  Kumbang predator ini dominan ditemukan di 

agroekosistem sayuran baik di dataran rendah maupun dataran tinggi (Riyanto et al. 2011).    Selain M.  

sexmaculatus pada ekosistem sayuran juga dapat ditemukan parasitoid dan kumbang predator lainnya yang 

menyerang kutudaun  (Herlinda et al. 2011). 

A. gossypii telah berhasil dikendalikan oleh jamur entomopatogen, seperti Beauveria bassiana atau 

Metarhizium anisopliae (Herlinda 2010; Herlinda et al. 2010).   Kematian kutudaun cabai ini (A. gossypii) 

yang diaplikasikan isolat jamur entomopatogen tersebut dapat mencapai 90-100% di laboratorium (Herlinda 

2010; Herlinda et al. 2010).  Tingginya mortalitas kutudaun yang diakibatkan oleh jamur entomopatogen ini 

diduga dapat menyebabkan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi kehidupan musuh alaminya.  Oleh 

karena itu,  penelitian ini mencoba mengkaji pengaruh langsung dan tidak langsung aplikasi B. bassiana 

terhadap perkembangan kumbang predator A. gossypii, M.  sexmaculatus.  

 

2.  METODOLOGI 

Isolat B. bassiana dengan kode BPcMS (Beauveria pseudoplusia chalcites Muara Siban) digunakan 

untuk uji patogenisitas jamur entomopatogen pada imago serangga predator kutudaun.   Tahap awal 

persiapan adalah dengan melakukan reisolasi pada media GYA (Glucosa Yeast Agar).  Media GYA ini 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer (bervolume 250 mL) dengan komposisi adalah aquadest 250 ml, yeast 1 g, 

agar 5 g, dan glukosa 2,5 g lalu dihomogenkan dan dimasukkan ke dalam autoklaf selama 40 menit dengan 

tekanan 15 atm.  Media GYA ini dimasukkan ke dalam cawan petri (diameter 9 cm).  Isolasi dilakukan di 

dalam ruang laminar air flow yang dilengkapi dengan lampu ultra violet 25 watt dan ruangannya disterilkan 

dengan alkohol 70 %.  Pada media GYA tersebut sebelumnya telah ditambah dengan tepung jangkrik 

kosentrasi 0,5 % (b/v) atau setiap satu liter media ditambah 5 g tepung jangkrik untuk memperkaya nutrisi 

media.  Penambahan tepung jangkrik dilakukan sebelum media diautoklaf, lalu ditambah antibiotik 

(amoxillin) sebelum dimasukkan ke dalam cawan petri.  Kemudian, media tersebut diinokulasi jamur dan 

diinkubasikan pada suhu kamar selama 10 hari (Gambar 1). 
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Gambar 1. Biakan B. bassiana  pada media GYA tampak atas (a) dan bawah (b) 

 

Persiapan Koloni Kutudaun.  Predator M. sexmaculatus memangsa beberapa jenis serangga hama 

tetapi yang dominan yaitu A. gossypii dan A. craccivora. Kutudaun A. gossypii dibiakkan di laboratorium 

pada tanaman cabai yang sudah dipersiapkan dari rumah kaca. Perbanyakan kutudaun dilakukan dengan cara 

mengumpulkan imago dan nimfa A. gossypii dari sentra sayuran di Indralaya. Kemudian nimfa dibawa ke 

laboratorium dan dipelihara dalam kurungan kasa (50 x 50 x 100 m
3
).  Ke dalam kurungan dimasukkan 

tanaman cabai yang ditanam dalam pot plastik (diameter 8 cm dan tinggi 10 cm) untuk pakan dan tempat 

berbiak A. gossypii.  Setelah A. gossypii melahirkan nimfa, lalu dipindahkan ke dalam kurungan lain hingga 

terbentuk generasi kedua (F2) yang akan digunakan untuk percobaan ini 

Persiapan Serangga Predator.  Perbanyakan serangga predator M.  sexmaculatus dilakukan dengan 

cara mengumpulkan pupa predator M. sexmaculatus dari sentra sayuran di Indralaya.  Kemudian pupa M. 

sexmaculatus dibawa ke laboratorium dan dimasukkan ke dalam stoples yang ditutup dengan kain kasa.  Di 

dalam stoples tersebut dimasukkan pupa M. sexmaculatus sebanyak 10 ekor pada masing-masing stoples. 

Untuk uji patogenesitas ini, digunakan imago yang berumur kurang dari 24 jam.  

Evaluasi Dampak Aplikasi Langsung B. bassiana.  Uji patogenisitas ini dilakukan dengan cara 

meneteskan 10 µL spora  B.  bassiana yang berkonsentrasi 10
6
 spora/mL secara topikal pada 5 ekor imago 

betina dan 1 ekor imago jantan M. sexmaculatus yang berusia kurang dari 24 jam.  Setelah itu, M. 

sexmaculatus tadi diinfestasikan pada 500 ekor A. gossypii instar ketiga yang berada pada kurungan kasa 

berdinding plastik yang berbentuk silindris (diameter 10 cm dan tinggi 25 cm) yang di dalamnya terdapat 

tanaman cabai untuk pakan A. gossypii.  Saat pemberian pakan selanjutnya M. sexmaculatus diberi kutudaun 

sebanyak 500 ekor (kombinasi pakan)  hingga M. sexmaculatus mati.   Percobaan ini diulang sebanyak 10 

kali.  Untuk kontrol, M. sexmaculatus hanya ditetes dengan air steril sebanyak 10 µl.  Setiap hari dihitung 

jumlah telur yang diletakkan hingga M. sexmaculatus mati.  Telur yang diletakkan dimasukkan ke dalam 

stoples, dan diamati persentasi penetasannya (fertilitas).  Telur yang tidak menetas diletakkan ke dalam 

media GYA untuk mendeteksi kontaminasi B. bassiana.  Kematian 6 ekor induk tersebut dicatat setiap hari. 

Evaluasi Dampak Aplikasi Tidak Langsung B. bassiana.   Percobaan ini dilakukan dengan cara 

menyemprotkan 100 mL spora B. bassiana yang berkosentrasi 10
6
 spora/mL pada tanaman cabai yang telah 

dihuni oleh 500 ekor A. gossypii instar ketiga.  Lalu tanaman cabai tadi dimasukkan ke dalam kurungan kasa 

berbentuk silindris (diameter 10 cm dan tinggi 25 cm).  Selanjutnya, di dalam kurungan tersebut dimasukkan 

5 ekor imago betina dan 1 ekor imago jantan M. sexmaculatus yang berusia kurang dari 24 jam.  Pemberian 

pakan selanjutnya  dilakukan kombinasi pakan sama halnya seperti pengamatan dampak langsung aplikasi B. 

bassiana hingga M. sexmaculatus mati.  Percobaan ini diulang sebanyak 10 kali.  Untuk kontrol, tanaman 

cabai dan 500 ekor A. gossypii hanya disemprot dengan air steril sebanyak 100 ml.  Setiap hari dihitung 

jumlah telur yang diletakkan hingga M. sexmaculatus mati.  Telur yang diletakkan  dimasukkan ke dalam 

stoples, dan diamati persentase penetasannya (fertilitas).  Telur yang tidak menetas diletakkan ke dalam 

media GYA untuk mendeteksi kontaminasi B. bassiana.  Kematian 6 ekor induk tersebut dicatat setiap hari. 

Analisis Data.  Perbedaan data jumlah telur yang diletakkan dan lama hidup imago (induk) M. 

sexmaculatus dibandingkan dengan Uji Chi-Square pada taraf uji 5%.  Untuk persentase telur M. 

sexmaculatus yang menetas dan persentase larva instar I menjadi instar II yang terbentuk dan kontrol hanya 

ditabulasikan. 

a 
b 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi B. bassiana  baik metode aplikasi langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jumlah 

telur M.  sexmaculatus yang diletakkan.  Aplikasi metode aplikasi langsung jumlah telur yang dihasilkan 

oleh kumbang predator, M.  sexmaculatus turun dari 301,4 butir/5 ekor betina menjadi 226,9 butir/5 ekor 

betina.  Begitu juga dengan metode aplikasi tidak langsung turun dari 327,1 butir/5 ekor betina menjadi 

247,3 butir/5 ekor betina (Tabel 1).  Aplikasi langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebugaran 

induk kumbang predator.  Menurut Herlinda et al. (2010) serangga yang terinfeksi jamur entomopatogen 

akan berkurang nafsu makannya sehingga dapat mengganggu kebugarannya.  Bekurangnya kuantitas dan 

kualitas pakan yang masuk ketubuh serangga menurut  Dixon (2000) dapat menurunkan jumlah telur yang 

mereka letakkan.  Gambar 2 adalah telur M.  sexmaculatus yang diletakkan di permukaan daun cabai. 

Persentase Penetasan Telur.  Aplikasi B. bassiana  baik metode aplikasi langsung maupun tidak 

langsung tidak mempengaruhi persentase telur M.  sexmaculatus  yang menetas  (Tabel 2).  Jumlah telur 

yang menetas masih sangat tinggi yang pada aplikasi tidak langsung semua menetas begitu juga aplikasi 

langsung mencapai 94,74%.  B. bassiana  tidak menghambat maupun mematikan telur yang diletakkan oleh 

M.  sexmaculatus.    B. bassiana  hanya menurunkan jumlah telur yang diletakkan oleh kumbang predator 

tersebut.  Hasil uji Postulat Koch pada telur yang tidak menetas ini tidak ditemukan B. bassiana, jadi B. 

bassiana tidak ditularkan oleh M.  sexmaculatus kepada telur atau keturunannya. 

 

Tabel 1. Jumlah telur M.  sexmaculatus yang diaplikasi B. bassiana  dan kontrol 

Aplikasi 
Rata-rata jumlah telur yang dihasilkan (butir/5 ekor induk) 

Langsung  Tidak langsung 

B. bassiana  226,9 a 247,3 a 

Kontrol 301,4 b 327,1 b 

Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji Chi-Square pada P<0,05 

 

Telur yang menetas pada Tabel 2, selanjutnya diamati larva instar I dan II.  Larva instar I dan II yang 

keluar dari telur semua mampu terus hidup menjadi instar I dan II (Tabel 3).  Pada aplikasi langsung maupun 

tidak langsung semua telur yang menetas menghasilkan larva instar I dan II yang sehat semua dan tidak 

terinfeksi B. bassiana.   

 

 

 
Gambar 2. Telur M.  sexmaculatus 

 

 

Tabel 2. Persentase penetasan telur (fertilitas) M. sexmaculatus yang diaplikasi B. bassiana dan kontrol 

Aplikasi 
Rata-rata fertilitas (%) 

Langsung Tidak langsung 

B. bassiana 94,74 a 100 a 

Kontrol  95,72 a 100 a 
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Tabel 3. Persentase larva instar I menjadi instar II yang terbentuk  M. sexmaculatus  yang diaplikasi B. 

bassiana dan kontrol 

Aplikasi 

Rata-rata persentase larva instar I menjadi instar II yang terbentuk (%) 

Langsung Tidak langsung 

Normal Abnormal Normal Abnormal 

B. bassiana 100 0 100 0 

Kontrol 100 0 100 0 

 

Tabel 4. Lama hidup imago M. sexmaculatus  yang diaplikasi langsung B. bassiana dan kontrol  

Aplikasi 

Rata-rata lama hidup imago (hari) 

Betina (ke- ) Jantan 

1 2 3 4 5 1 

B.bassiana 16,4 19,1 24,5 30,1 36,9 25,8 

Kontrol 12,4 18,8 24,8 30,8 35,6 22,1 

 

Tabel 5. Lama hidup imago M. sexmaculatus yang diaplikasi tidak langsung B. bassiana  dan kontrol  

Aplikasi 

Rata-rata lama hidup imago (hari) 

Betina (ke- ) Jantan 

1 2 3 4 5 1 

B. bassiana 9,3 14,2 21,3 30,1 35,3 24,1 

Kontrol 12,1 17,6 23,0 30,4 34,5 26,6 

 

 

 
Gambar 3.  Morfologi imago M. sexmaculatus betina (6 mm) (a) dan jantan (5 mm) (b) 

 

Tabel 6.  LT50 dari M. sexmaculatus  

Aplikasi Perlakuan LT50 (hari) Std. Error 
Selang Kepercayaan (hari) 

Rendah  Tinggi 

Langsung 
B. bassiana 23,858     0,2854 23,299 24,418 

Kontrol 20,190     0,3609 19,482 20,898 

Tidak 

langsung 

B. bassiana 20,190 0,3609 19,483 20,898 

Kontrol 22,437 0,3396 21,771 23,102 

 

Lama Hidup Imago.  Aplikasi B. bassiana  baik metode aplikasi langsung maupun tidak langsung 

tidak mempengaruhi lama hidup M.  sexmaculatus  (Tabel 4 dan 5).  Lama hidup imago M.  sexmaculatus  

betina yang tidak diaplikasikan B. bassiana  mencapai 35,6 hari, sedangkan lama hidup imago betina  yang 

diaplikasikan secara langsung 36,9 hari dan tidak langsung 35,3 hari.  Lama hidup imago M.  sexmaculatus  

jantan cenderung lebih singkat dibandingkan imago betina.  Gambar 3 menampilkan morfologi imago jantan 

dan betina M.  sexmaculatus.   

Lethal Time (LT50).  LT50  imago  M.  sexmaculatus   yang diaplikasikan B. bassiana secara langsung 

mencapai  23,858 hari, sedangkan  tidak langsung 20,190 hari (Tabel 6).  Data   LT50 imago  M.  

a b 
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sexmaculatus   pada penelitian ini sangat lama dan LT50 ini lamanya sama dengan lama hidup imago sehat 

yang tidak diaplikasikan B. bassiana.  Dengan demikian, B. bassiana tidak mempersingkat umur imago dan 

juga tidak membahayakan kehidupan imago M.  sexmaculatus. 

 

4. KESIMPULAN  

Aplikasi langsung B. bassiana terhadap M. sexmaculatus menghasilkan rata-rata jumlah telur 226,9 

butir dan aplikasi tidak langsung rata-rata 247,3 butir.  Aplikasi B. bassiana dapat menurunkan jumlah telur 

yang diletakkan atau keperidian kumbang predator tersebut (M. sexmaculatus), namun aplikasi B. bassiana  

tidak berpengaruh nyata terhadap fertilitas, lama hidup, dan LT50 M. sexmaculatus baik pada aplikasi 

langsung maupun tidak langsung.   
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BUDIDAYA IKAN DI EKOSISTEM RAWA 

 

Dina Muthmainnah
1)

  dan A. Karim Gaffar
1) 

1) 
Peneliti pada Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum 

 

Abstract. Swamp ecosystem characterized by dynamic of water level with flooding phase and dry phase, 

according to water depth and length of flooding period the swamp consisted of 3 types shallow, medium and 

deep swamp. Shallow swamps could utilize for pond fish culture, medium depth swamp for fence system and 

deep swamp for cage fish culture. Survey in selected swamp area was conducted during May to July 2010 to 

evaluate the fish culture practices by local farmer. The results shows that in South Sumatra Province pond 

fish culture were more develop than fence and cage culture. Fish species cultured were Nile tilapia, 

Pangasius catfish, Common carp, Gouramy, Snakehead, and river cyprinid (kelemak). There were variation  

on size of ponds, fence and cage, and its production level. 

 

Keywords: Swamp ecosystem, fish culture  

 

1. PENDAHULUAN 

Sistem Pengelolaan  Perikanan pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu perikanan 

tangkap dan perikanan budidaya. Pemerintah dalam program pembangunan dan pengembangan Sektor 

perikanan akan menggalakkan pengembangan Perikanan Budidaya dan rasionalisasi/pengendalian kegiatan 

perikanan tangkap. 

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 9.716.859 ha mempunyai 1.090.958 ha (11,23%) lahan rawa 

yang belum dimanfaatkan secara optimal. Keunggulan komparatif perikanan Sumatera Selatan ditujukkan 

oleh luasnya rawa-rawa, banyak dan panjangnya sungai, danau, dan genangan air lainnya yang merupakan 

habitat dan tempat hidup berbagai jenis ikan. 

Ekosistem rawa merupakan kombinasi habitat akuatik di musim hujan dan habitat teresterial di musim 

kemarau, berdasarkan kedalam air dan lamanya tergenang dibedakan atas rawa dangkal, rawa tengahan, dan 

rawa dalam. Sektor perikanan memanfaatkan rawa air tawar baik sebagai arena penangkapan ikan (fishing 

ground) maupun sebagai lahan budidaya (aquaculture site). 

Kajian yang dilakukan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa kegiatan budidaya ikan di lahan rawa telah 

dilakukan oleh masyarakat Sumatera Selatan dengan pola Budidaya kolam di lahan rawa dangkal, budiday 

pagar (pen system) di rawa tengahan , dan budidaya karamba (cage culture) di rawa dalam. Namun teknologi 

dan tingkat produktifitasnya sangat beragam, dengan permasalahan utama kelangkaan pakan dan benih serta 

penguasan teknologi yang belum memadai. 

Penelitian ini  dilakukan sebagai data dasar untuk mengetahui sejauh mana budidaya ikan sudah 

dilakukan oleh petani di ekosistem rawa di Sumatera Selatan. 

 

2. BAHAN DAN METODE 

 Penelitian dilakukan dengan cara survei dan wawancara dengan petani pembudidya ikan. Lokasi rawa 

yang disurvei ditentukan secara purposive berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan Kabupaten. 

 Data yang dikumpulkan meliputi sistem/wadah budidaya, jenis ikan, dan hasil (produksi). Data 

ditabulasi berdasarkan sistem budidaya. Penelitian dilakukan pada bulan Mei – Juli 2010. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara umum ada 3 macam sistem budidaya ikan yang telah diterapkan oleh masyarakat yaitu sistem 

kolam, sistem karamba dan sistem pagar (fence system). 

 

3.1. Sistem Kolam 

Kegiatan budidaya ikan meliputi berbagai aktifitas mulai dengan perencanaan, pembangunan wadah 

budidaya (kolam), penyediaan benih, penebaran, pengelolaan air, pemberian pakan, monitoring kesehatan 

ikan dan panen. 

Tabel 1 menunjukkan budidaya ikan sistem kolam telah dilakukan oleh petani dengan ukuran kolam 

yang bervariasi, jenis ikan yang dibudidaya adalah Nila, Patin, Lele, Gurame, Kelemak, mas dan Toman. 

Tingkat produksi dan lama pemeliharaan juga bervariasi.  

Ada 2 tipe kolam yang dibangun di lahan rawa yaitu kolam galian dan kolam tanggul.  Kolam galian 

umumnya dibangun di lahan rawa dangkal, sumber air selain dari air hujan juga dari air tanah/air rawa. 
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Sedangkan kolam tanggul dapat dibangun di lahan rawa lebak tengahan dengan cara membuat tanggul 

sekeliling tanpa menggali, sumber air dari air rawa, air hujan dan air tanah. Kolam tanggul sulit dikeringkan 

sehingga untuk panen memerlukan alat tangkap jaring. 

Tipe lain yang juga dapat dikembangkan di lahan rawa adalah kolam dengan sistem surjan. Pada sistim 

surjan, dibuat bagian parit berair dan bagian tanggul yang lebih tinggi, sehingga pada waktu yang bersamaan 

parit digunakan untuk budidaya ikan dan tanggul untuk tanaman pangan atau hortikultura. Sistim dapat 

diterapkan dengan pola usahatani berbasis perikanan. 

Selain itu terdapat kolam bejek yang merupakan kolam jebakan dimana pada musim hujan air 

menggenangi permukaan lebih luas sedangkan pada musim kemarau sebagian area menjadi kering, dengan 

demikian ikan akan mencari bagian yang masih berair. Sistem bejek tidak termasuk budidaya karena ikan 

tidak ditebar dan tidak diberi pakan.  

     
       a)                                                               b) 

Gambar 1 . Kolam ikan di lahan rawa (a) kolam gali dan b) kolam tanggul) 

Tabel 1. Budidaya sistem kolam di beberapa lokasi di Sumatera Selatan 
No. Lokasi (Desa) Ukuran Kolam Jenis Ikan Produksi/kolam  

1 Sukajadi, Kec. Tl. 

Kelapa Banyuasin 

10m x 8 m x 80 

cm 

Nila, Lele 700 kg/6 bln 

2 Pengumbuk, Kec. 

Rantau Bayur, 

Banyuasin 

10x10x2 m Nila, Gurame, 

Patin 

1.300 kg/10 bln 

3 Pengumbuk, Kec. 

Rantau Bayur, 

Banyuasin 

300x10 m Kelemak 1.500 kg/12 bln 

4 Sukarami, Kec. Sekayu, 

Muba 

80x40 m Patin, Toman 300 kg/10 bln untuk patin, 

50 kg/10 bln untuk Toman 

5 Kayuara, Kec. Sekayu, 

Muba 

20x50m; 20x40 

m; 30x30 m; 

25x30 m 

Patin, Nila 3.000 kg/12 bln untuk Nila; 

5.000 kg/12 bln untuk patin 

6 Air Itam, Kec.Penukal, 

Muara Enim 

50x15x2 m Toman, Patin, Nila 200 kg Toman, 150 kg Patin, 

50 kg Nila tiap kolam dalam 

8 bln  

7 Batumarta,Kec. Sinar 

Peninjauan, OKU 

30x50 m Mas, Nila 200 kg/klm/6 bln  

8 Batumarta,Kec. Sinar 

Peninjauan, OKU 

25x10 m Mas,Nila 300 kg/6 bln 

9 Teluk Kecapi, Kec. 

Pemulutan,OI 

20x100x4 m Patin 1.250kg/7 bln 

10 Teluk Kecapi, Kec. 

Pemulutan,OI 

12x24 m Patin 289 kg/7 bln 

11 Rantau Sialang Kec. 

Muara Kuang, OI 

5x20 m Toman 20 kg/3 bln  

12 Pedamaran, 

Kec.Pedamaran, OI 

50x80x4 m Patin,Nila, 

Mas,Bawal, Lele 

1.500 kg/12 bln 

13 Harisan, Kec. Cempaka, 

OKUT 

4x2x3,5 m Patin, Gurami 108 kg/5 bln 

14 Suka Negeri, Kec. 

Semendawai Barat, 

OKUT 

20x10 m Nila 100 kg/12 bln 
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3.2.  Sistem Pagar (Fence System) 

Sistem pagar lebih cocok diterapkan pada lahan rawa yang fluktuasi air hanya sedikit, ikan yang 

dipelihara sebaiknya jenis yang "cepat panen" dan dapat memanfaatkan pakan alami secara optimal. Pagar 

hanya berfungsi sebagai pembatas agar ikan budidaya tidak bebas keluar perairan sekitar, sedangkan air tetap 

mengalir dan bertukar dengan air di lingkungannya. 

Sistem pagar telah dilakukan di kabupaten MUBA dan Ogan Ilir, jenis ikan yang dibudidaya Nila, 

Patin, Gurame. Produksi dan lama pemeliharaan bervariasi. 

 

Tabel 2. Budidaya ikan sistem pagar di beberapa lokasi di Sumatera Selatan. 

No. Lokasi (Desa) Ukuran Pagar Jenis Ikan Produksi  

1 Kayuara, MUBA 10 x 20 m  Nila 700 kg/6 bln 

 

2 Sukarami, MUBA 10x10 m Nila 1300 kg/10 bln 

 

3 Tanjung Dayang, OI 12x 5 m 

10 x 7 m 

Patin, Gurami 

Patin 

650 kg/12 bln 

765 kg/8 bln 

 

Pagar dapat dibuat dari bahan bambu atau bahan waring, dengan ketinggian lebih dari 50 cm di atas 

muka air tertinggi. Budidaya sistem pagar memerlukan persyaratan antara lain mutu air cukup baik, dengan 

kedalaman 1 – 1,5 m, aliran tidak terlalu deras, dasar perairan keras dan rata, dan bebas dari tumbuhan air. 

 

             
 

Gambar 2. Budidaya ikan di lahan rawa dengan sistem pagar 

3.3.  Sistem Karamba 

Sistem karamba cocok dikembangkan pada perairan yang lebih dalam misalnya pada rawa dalam atau 

lebung. Budidaya ikan sistem karamba di ekosistem rawa telah dilakukan di Kabupaten Banyuasin, MUBA, 

Muara Enim dan OKI. Jenis ikan yang dibudidaya adalah Patin dan Toman. Ukuran karamba dan tingkat 

produksi bervariasi (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Budidaya ikan sistem Karamba di beberapa lokasi di Sumatera Selatan.  

No. Lokasi (Desa) Ukuran 

Karamba 

Jenis Ikan Produksi  

1 Pengumbuk, Banyuasin 1 x 3 x 1,5 m  Patin 150 kg/6 bln 

2 Petaling, MUBA 4  x 6 x 1,5 m Patin 1000 kg/12 bln 

3 Petaling, MUBA 3 x 4 x 2 m Patin 500 kg/7 bln 

4 Petaling, MUBA 2 x 3 x 1,5 m Patin 600 kg/6 bln 

5 Tanjung Kurung, M.Enim 4 x 2x 1,5 m Patin 2000 kg/6 bln 

6 Tanjung Kurung, M.Enim 5 x 3x 2,5 m Toman 150 kg/6 bln 

7 Tanjung Kurung, M.Enim 5 x 3 x 2 m Toman 250 kg/8 bln 

8 Pulau Betung, OKI 4 x 3 x 2 m Toman 1000 kg/12 bln 

9 Pulau Betung, OKI 3x2,5x1,7m Toman 600 kg/10 bln 
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Beberapa persyaratan untuk pengembangan budidaya ikan sistem karamba antara lain mutu air cukup 

baik, air relatif dalam minimal masih ada jarak 0,5 m di bawah karamba ke dasar perairan, terhindar dari arus 

yang terlalu deras dan angin kencang.  

  . 

 

                             
 

Gambar 3. Karamba di rawa (skematis) 

 

4. KESIMPULAN 

 Ekosistem rawa telah dimanfaatkan oleh petani sebagai lahan budidaya ikan. Jenis ikan yang dibudidaya 

meliputi jenis budaya tradisional seperti Nila dan Patin dan juga jenis ikan lokal seperti Toman dan Kelemak. 

Tingkat Produksi masih relatif rendah yang diduga sebagai akibat mahalnya harga pakan. 
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PENGARUH TANAMAN GANYONG (Canna edulis Ker.) SEBAGAI TANAMAN SELA 

TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN KARET (Hevea brasiliensis Muell Arg.)  

BELUM MENGHASILKAN 

 

Florence Triningtyas
1)

, Lidwina Ninik Sulistyaningsih
2)

, Nusyirwan
2) 

1)
Mahasiswa Program Sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

2)
Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

 

Abstract. This experiment was conducted at PT. Roesli Taher, Tanjung Raja, Ogan Ilir regency from July 

2011 to December 2011. The aim of this experiment was to observe the effect of Canna as intercropped of 

young rubber plants growth. The experiment method being used Randomized Block Design with three 

treatments and three replications. The experiment result showed that the growth of rubber plants were not 

affected by Canna, it was indicated by the increase of girth, number of branches and width of canopy in each 

observation, on the other hand the growth of Canna was affected by the rubber plants, it was indicated by the 

differences of plants height and chlorophyll contents in one year, two years and three years of rubber plants. 

 

Keywords: Canna, intercropped, rubber plants 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengembangan perkebunan karet memberikan peranan penting bagi perekonomian Indonesia, yaitu 

sebagai sumber devisa, sumber bahan baku industri, sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta 

sebagai pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian di daerah dan sekaligus berperan dalam 

pelestarian fungsi lingkungan hidup (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, 2010). 

Sebagian besar areal karet di Indonesia merupakan perkebunan karet rakyat (86%) dengan produksi 

yang masih rendah yaitu 695 kg/ha/th. Rendahnya produksi ini disebabkan salah satunya karena faktor 

pemeliharaan yang kurang. Agar pemeliharaan kebun karet bisa ditingkatkan, maka perlu adanya tanaman 

semusim atau tahunan yang mampu berproduksi cepat yang dapat diusahakan sebagai tanaman sela atau 

tumpangsari (Nusyirwan, 2010). 

Sistem tanam tumpangsari adalah menanam beberapa jenis tanaman dalam satu lahan dan dengan sistem 

tumpangsari akan diperoleh manfaat antara lain menambah sumber pendapatan pada masa panen tanaman 

karet belum menghasilkan, maupun setelah karet menghasilkan (Pusat Penelitian Perkebunan Sembawa, 

1992). 

Berdasarkan kondisi umur tanaman karet, maka penanaman tanaman sela dapat dibagi menjadi tiga pola 

umum, yaitu: (1) pola tanaman sela karet sebelum berumur tiga tahun yaitu pada saat tajuk tanaman masih 

terbuka, (2) pola tanaman sela karet setelah berumur tiga tahun yaitu pada saat tajuk tanaman sudah menutup 

dan (3) pola diversifikasi dengan tanaman perkebunan lainnya, yaitu tanaman perkebunan sebagai tanaman 

sela karet. Umumnya jenis tanaman yang ditumpangsarikan dengan tanaman karet tersebut berumur kurang 

dari setahun (tanaman setahun) atau lebih (dwi-tahunan) namun tidak lebih dari tiga tahun dan untuk 

tanaman karet sendiri biasanya inovasi teknologi tanaman sela ini dapat dilaksanakan pada karet yang 

berumur satu sampai lima tahun atau sebelum tanaman menghasilkan. 

Tanaman yang biasanya digunakan untuk dijadikan tanaman sela antara lain tanaman padi gogo 

umumnya diusahakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tani; tanaman pangan lainnya seperti ganyong, 

ubi kayu, ubi jalar, talas, kedelai, kacang tanah, jagung dan pisang diusahakan untuk dijual dan untuk 

kebutuhan konsumsi keluarga (Pusat Penelitian Karet Balai Penelitian Sembawa, 1999). 

 Ganyong adalah tanaman umbi-umbian yang termasuk dalam tanaman dwi tahunan yang cukup 

potensial sebagai sumber karbohidrat. Tanaman ganyong dapat tumbuh secara liar di tegalan, sangat toleran 

pada semua jenis tanah, tahan naungan tetapi masih sedikit dibudidayakan di daerah tropik maupun 

subtropik. Ganyong biasanya ditanam sebagai tanaman sela bersama jagung setelah panen padi gogo. 

 Bertanam secara tumpangsari (tanaman sela) dibawah tegakan tanaman karet yang belum menghasilkan 

(TBM) merupakan salah satu alternatif bertanam ganyong karena potensi lahan TBM karet mencapai 1,5 juta 

hektar, tetapi kendala yang dihadapi pada budidaya ini adalah intensitas cahaya (Djukri, 2006). Tajuk 

tanaman karet mulai menaungi lahan dibawahnya pada saat tanaman berumur tiga tahun dengan intensitas 

cahaya yang masuk berkisar 60%-80%, sedangkan pada waktu berumur empat tahun intensitas cahaya yang 

masuk 25%-40% (Rosyid, 2006). Chozin (1998) dalam Wirnas (2005) melaporkan bahwa intensitas cahaya 

di bawah intensitas cahaya rendah tegakan karet berumur dua dan tiga tahun setara dengan intensitas cahaya 
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rendah paranet 25% dan 50%, sedangkan pada tegakan karet yang berumur 4 tahun sudah melebihi intensitas 

cahaya rendah paranet 75%. 

Hasil penelitian Djukri dan Bambang (2003) menunjukkan bahwa pada naungan 25% terdapat 16 klon 

talas toleran dan empat klon peka. Pada naungan 50% terdapat sembilan klon toleran dan 11 klon peka, 

sedangkan pada naungan 75% terdapat tujuh klon toleran dan 13 klon peka. Peningkatan luas daun dan kadar 

klorofil a dan b klon toleran lebih tinggi dibandingkan klon peka. Penurunan klorofil a/b, bobot basah umbi, 

bobot kering umbi, kadar pati umbi dan kadar nitrogen daun klon peka lebih tinggi dibandingkan klon 

toleran. 

 Penelitian Djukri (2006) mengatakan bahwa pada penanaman tanaman talas yang dinaungi akan 

menunjukkan semakin tinggi tingkat naungan maka akan semakin rendah hasil daripada umbi basah. Hal ini 

menunjukkan bahwa tanaman talas kurang tahan naungan, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

tanaman ganyong yang tahan terhadap penaungan serta pada kesempatan ini peneliti juga mencoba untuk 

melihat pertumbuhan dari tanaman karet belum menghasilkan yang ditumpangsarikan dengan tanaman 

ganyong (Canna edulis Ker.). 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Roesli Taher, Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, yang berlangsung 

dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang terdiri dari tiga perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan pertama yaitu umur tanaman 

karet TBM I yang ditumpangsarikan dengan tanaman ganyong (K1 = 1 tahun), perlakuan kedua yakni umur 

tanaman karet TBM II yang ditumpangsarikan dengan tanaman ganyong  (K2 = 2 tahun) dan perlakuan 

ketiga yakni umur tanaman karet TBM III yang ditumpangsarikan dengan tanaman ganyong  (K3 = 3 tahun) 

yang masing-masing diulang dengan 3 ulangan. 

 

3.  HASIL 

3.1. Tanaman Karet 

 Pertumbuhan tanaman karet yang belum menghasilkan (K1, K2 dan K3) yang ditunjukkan pada grafik 

lilit batang, jumlah cabang dan lebar tajuk menunjukkan peningkatan (Gambar 1, 2 dan 3). Hasil analisis 

sidik ragam kandungan klorofil menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (Tabel 1). Data yang diolah 

merupakan data terakhir pengamatan. 

 

Tabel 1.  Hasil Analisis Keragaman Pertumbuhan Tanaman Karet 

No Peubah Fhitung KK 

1 Kandungan Klorofil 0,93921
tn
 23,76% 

 FTabel 5% 

            1% 

6,94 

18 

 

Keterangan: 
tn

 = tidak nyata 

KK = koefisien keragaman 

 

3.1.2. Lilit Batang (cm) 

 Pengamatan pertama sampai ketujuh disusun secara tabulasi (Lampiran 2). Untuk lilit batang K1 

mengalami pertambahan dari pengamatan pertama sampai pengamatan ketujuh, begitu pula untuk K2 dan K3 

(Gambar 1). 
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Gambar 1. Lilit Batang Karet pada Setiap Periode Pengamatan (Bulan) 

 

3.1.3.  Jumlah Cabang 
 Pengamatan pertama sampai ketujuh disusun secara tabulasi (Lampiran 2). Untuk jumlah cabang K1 

mengalami pertambahan dari pengamatan pertama sampai pengamatan ketujuh, begitu pula untuk K2 dan K3 

(Gambar 2). 

 
 

Gambar 2. Jumlah Cabang Karet pada Setiap Periode Pengamatan (Bulan) 

 

3.1.4. Lebar Tajuk (cm) 

 Pengamatan pertama sampai ketujuh disusun secara tabulasi (Lampiran 2). Untuk lebar tajuk K1 

mengalami pertambahan dari pengamatan pertama sampai pengamatan ketujuh, begitu pula untuk K2 dan K3 

(Gambar 3). 

 

 
Gambar 3. Lebar Tajuk Karet pada Setiap Periode Pengamatan (Bulan) 
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3.1.5. Kandungan Klorofil 

 Kandungan klorofil karet menunjukkan perbedaan tidak nyata pada analisis sidik ragam seperti yang 

ditunjukkan Tabel 1. Pengamatan dilakukan sampai tujuh kali, pengamatan keempat dan seterusnya pada K1 

mengalami penurunan kandungan klorofil, sedangkan pada K2 telah terjadi penurunan klorofil pada 

pengamatan kedua, keempat dan kelima, sementara itu pada K3 kandungan klorofil juga mengalami 

penurunan pada pengamatan ketiga sampai kelima dan mengalami peningkatan kembali pada pengamatan 

keenam sampai pengamatan terakhir seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Kandungan Klorofil Karet pada Setiap Periode Pengamatan (Bulan) 

 

3.2. Tanaman Ganyong 

 Hasil analisis sidik ragam (Tabel 2) menunjukkan bahwa tinggi tanaman ganyong serta kandungan 

klorofilnya berbeda sangat nyata, sedangkan jumlah daun, jumlah anakan dan berat umbi berbeda tidak 

nyata. Data yang digunakan merupakan data terakhir pengamatan. 

 

Tabel 2.  Hasil Analisis Keragaman Pertumbuhan Tanaman Ganyong 

No Peubah Fhitung KK 

1 

2 

3 

4 

5 

Tinggi Tanaman (cm) 

Jumlah Daun 

Jumlah Anakan 

Kandungan Klorofil 

Berat Umbi (g) 

18,39254
** 

0,641379
tn
 

2,818182
tn
 

18,70669
**

 

0,048261
tn
 

17,51% 

5,86% 

56,04% 

4,28% 

22,31% 

 FTabel 5% 

            1% 

5,14 

10,92 

 

Keterangan: 
** 

= sangat nyata 
tn

 = tidak nyata 

KK = koefisien keragaman 

 

3.2.1. Tinggi Tanaman (cm) 

 Pada analisis sidik ragam (Tabel 2), tinggi tanaman ganyong menunjukkan perbedaan sangat nyata. 

Tinggi tanaman ganyong K1, K2 dan K3 mengalami peningkatan dari pengamatan pertama sampai 

pengamatan kelima (Gambar 5). Hasil tinggi tanaman ini dilanjutkan dengan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) Tinggi Tanaman Ganyong 

Perlakuan Rerata 
RAK 

0,05 0,01 

K1 

K2 

K3 

33,21 

32,89 

60,5 

a 

a 

   b 

A 

A 

   B 

BNJ  17,86 23,36 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf kecil atau besar (disampingnya) berarti berbeda nyata (5%)/berbeda 

sangat nyata (1%) 
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Gambar 5. Tinggi Tanaman Ganyong pada Setiap Periode Pengamatan (Bulan) 

 

3.2.2. Jumlah Daun 

 Untuk jumlah daun ganyong menunjukkan perbedaan yang tidak nyata seperti ditunjukkan pada tabel 

analisis sidik ragam (Tabel 2). Pengamatan jumlah daun ganyong dilakukan sebanyak lima kali, pada 

tanaman ganyong K1, K2 dan K3 mengalami pertambahan daun setiap pengamatannya seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Jumlah Daun Ganyong pada Setiap Periode Pengamatan (Bulan) 

 

3.2.3. Jumlah Anakan 

 Pada tabel analisis sidik ragam (Tabel 2) menunjukkan perbedaan yang tidak nyata untuk jumlah anakan 

tanaman ganyong. Pengamatan dilakukan sebanyak lima kali dan menunjukkan adanya peningkatan setiap 

pengamatan pada tiap-tiap perlakuan K1, K2 dan K3 yang dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Jumlah Anakan Ganyong pada Setiap Periode Pengamatan (Bulan) 
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3.2.4. Kandungan Klorofil 

 Kandungan klorofil ganyong menunjukkan perbedaan yang sangat nyata pada analisis sidik ragam 

(Tabel 2). Pada K1 dan K3, kandungan klorofil ganyong mengalami penurunan pada pengamatan terakhir, 

untuk K2 mengalami penurunan kandungan klorofil pada pengamatan keempat yang dapat dilihat Gambar 8. 

Kandungan klorofil ini menggunakan uji lanjut BNJ seperti pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) Kandungan Klorofil Ganyong 

Perlakuan Rerata 
RAK 

0,05 0,01 

K1 

K2 

K3 

37,67 

42,24 

35,24 

a 

    b 

    b 

A 

A 

A 

BNJ  3,97 5,19 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf kecil atau besar (disampingnya) berarti berbeda nyata (5%)/berbeda 

sangat nyata (1%) 

 

 
Gambar 8. Kandungan Klorofil Ganyong pada Setiap Periode Pengamatan (Bulan) 

 

3.2.5.  Berat Umbi (g) 

 Pada tabel analisis sidik ragam (Tabel 2) berat umbi ganyong menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. 

Berat umbi pada K1 lebih tinggi daripada berat umbi di K2 dan K3 (Gambar 9) dan data secara tabulasi 

dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

 
Gambar 9. Berat Umbi Ganyong Pembahasan 

 

Parameter karet yang diamati pada penelitian ini adalah lilit batang, jumlah cabang, lebar tajuk dan 

kandungan klorofil, sedangkan parameter yang diamati pada tanaman ganyong meliputi tinggi tanaman, 

jumlah daun, jumlah anakan, kandungan klorofil dan berat umbi. Pada tanaman karet terdapat 7 kali 

pengamatan sedangkan pengamatan ganyong sebanyak 5 kali, ini dikarenakan pada pengamatan pertama dan 

kedua tanaman ganyong belum tumbuh akibat curah hujan yang sedikit (Lampiran 1). 
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 Hasil pengamatan lilit batang karet dapat dijelaskan bahwa pertambahan lilit batang tanaman 

menunjukkan peningkatan setiap pengamatannya. Hasil pengamatan pertumbuhan lilit batang selama 

penelitian (6 bulan) yakni K1 = 2,8 cm; K2 = 5,1 cm; dan K3 = 7,9 cm. Menurut Daslin dalam Indrati 

(2005), laju pertumbuhan lilit batang sebelum penyadapan adalah 11,36 cm/tahun atau 5,65 cm/6 bulan, 

sedangkan menurut Adiwiganda dan Sihombing dalam Pusat Penelitian Perkebunan Sembawa (1992) 

pertambahan lilit batang untuk TBM I = 9 cm, TBM II = 11 cm dan TBM III = 11 cm per tahun. Ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan lilit batang karet tidak terganggu dengan adanya tumpangsari dengan 

tanaman ganyong dan tidak terjadinya persaingan antara tanaman ganyong dengan tanaman karet 

dikarenakan sistem perakaran yang berbeda. 

 Pengamatan terhadap jumlah cabang menunjukkan adanya penambahan pada setiap pengamatannya, 

karena unsur hara dan air yang digunakan dalam fotosintesis tidak terpengaruh dengan adanya tanaman 

ganyong sehingga hasil dari fotosintesis tersebut sangat dimanfaatkan oleh tanaman karet untuk 

pembentukan cabang. Jumlah cabang juga dipengaruhi adanya topping oleh petani ataupun perusahaan untuk 

mendapatkan tanaman yang simetris, kuat dan tahan terhadap angin, biasanya cabang-cabang baru terbentuk 

di ujung batang karena terjadinya penumpukan auksin setelah topping (Direktorat Jenderal Perkebunan, 

2006). 

 Secara tabulasi lebar tajuk menunjukkan adanya pertambahan di setiap pengamatan. Lebar tajuk ini 

mengindikasikan panjang akar dari tanaman karet, pada saat penelitian dilaksanakan tidak terdapat hujan 

(Lampiran 1) sehingga perakaran karet memanjang untuk mencari sumber air dan hara, akan tetapi tidak 

terganggu oleh perakaran ganyong yang mana akarnya tersebut berada di permukaan (rhizome). Menurut 

Hidayat (1995), sistem akar tunggang seperti pada tanaman karet umumnya dapat menembus tanah lebih 

dalam dibandingkan dengan akar serabut, namun akar serabut melekat lebih baik pada lapisan atas tanah. 

 Kandungan klorofil menunjukkan perbedaan tidak nyata karena pada pengamatan keempat di K1 dan 

K2 terjadi penurunan kandungan klorofil, sedangkan di K3 terjadi penurunan pada pengamatan ketiga 

sampai kelima. Menurunnya kandungan klorofil ini dipengaruhi oleh syarat-syarat pembentukan klorofil dan 

juga lingkungan. Menurut Soetarmi dan Nawangsari (2002), adanya karotenoid pada daun sering tertutupi 

oleh klorofil yang jauh lebih banyak, namun pada saat musim gugur daun jumlah klorofil dalam daun 

berkurang sehingga karotenoid mulai nampak dan menghasilkan warna kuning dan merah pada daun-

daunnya. 

 Hasil pengamatan dari tanaman ganyong menunjukkan perlakuan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman ganyong. Untuk tinggi tanaman ganyong menunjukkan perbedaan yang sangat nyata demikian juga 

secara fisik di lapangan terlihat untuk setiap pengamatan terjadi penambahan tinggi tanaman, rata-rata untuk 

K1 = 5,92 cm, K2 = 5,89 cm dan K3 = 10,9 cm. Pertambahan tinggi ini sangat dipengaruhi oleh intensitas 

cahaya matahari disamping faktor lingkungan lainnya. Pada K3 terjadi penambahan cukup tinggi karena 

tanaman melakukan gerak fototropisme dan beretiolasi karena daun tanaman karet telah menutup satu sama 

lain (mutual shading) sehingga tanaman ganyong terangsang untuk mencari cahaya. Menurut Uchimiya 

(2001) dalam Wahyu (2011) menyatakan bahwa tanaman yang mendapat cekaman naungan cenderung 

mempunyai jumlah cabang sedikit dan batang yang lebih tinggi dibandingkan tanaman yang ditanam dalam 

kondisi tanpa naungan. Perubahan tinggi batang tanaman pada beberapa tanaman akibat naungan sudah 

tampak mengalami etiolasi pada naungan lebih dari 25%, Widiastuti (2004) menambahkan bahwa etiolasi 

yang terjadi pada sebagian besar tanaman akibat naungan disebabkan karena adanya produksi dan distribusi 

auksin yang tinggi sehingga merangsang pemanjangan sel yang mendorong meningkatnya tinggi tanaman, 

ini sejalan dengan hasil penelitian Hartato (2009) yang mengemukakan bahwa perlakuan naungan 75% pada 

bawang sabrang menunjukkan tinggi tanaman tertinggi karena terjadinya etiolasi yang mengakibatkan daun 

lebih cepat memanjang ketika menerima sedikit cahaya. 

 Pertambahan dan pertumbuhan jumlah daun ganyong berpengaruh tidak nyata. Ini sejalan dengan hasil 

penelitian Ferry (2009) yang menunjukkan bahwa jumlah daun tanaman temulawak tidak dipengaruhi oleh 

ragam intensitas cahaya. Jumlah daun temulawak tidak berbeda nyata pada berbagai intensitas cahaya. 

Penurunan intensitas cahaya dari 100% sampai 55% tidak menghambat pertumbuhan jumlah daun, karena 

menurut Gardner (2003) dalam Hartato (2009) jumlah daun pada suatu tanaman dipengaruhi oleh lingkungan 

serta genetis tanaman tersebut. 

 Pertambahan jumlah anakan ganyong berbeda tidak nyata. Pertambahan anakan ganyong tergantung 

dari pembentukan umbi tanaman ganyong yang bergerak horizontal dan mempunyai tunas, ini yang akan 

menyebabkan munculnya anakan baru. Rata-rata hasil dari anakan tanaman ganyong yang paling tinggi 

adalah tanaman ganyong di K3. Menurut Sasmita (2008), karakteristik dari genotype toleran naungan adalah 

memiliki kemampuan mempertahankan jumlah anakan yang banyak. 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

320 
 

 Kandungan klorofil pada tanaman ganyong meningkat dengan bertambahnya lebar daun. Menurut 

Sopandie (2003) dalam Djukri (2006), pada kondisi ternaungi daun akan meningkatkan luas daunnya 

sehingga kadar klorofil meningkat, ini merupakan adaptasi akan kondisi kekurangan cahaya sehingga akan 

lebih efisien dalam menangkap energi cahaya untuk pertumbuhannya. Kisman (2007) juga mengatakan 

bahwa kandungan klorofil selama kondisi cekaman intensitas cahaya rendah menunjukkan rata-rata dan total 

lebih tinggi dibandingkan yang tidak terkena cekaman, ini sejalan dengan Makus (2001) yang 

mengemukakan bahwa pada kacang buncis jenis Carlo dan Strike memiliki toleransi sedikitnya 30% pada 

radiasi sinar matahari tanpa kehilangan hasil namun memiliki kompensasi yakni peningkatan luas daun dan 

kandungan klorofil. 

 Untuk berat umbi ganyong dalam pertumbuhan dan perkembangannya tidak berbeda nyata. 

Pembentukan umbi merupakan hasil dari proses asimilasi. Saat penelitian dilakukan walau sinar matahari 

ada sebagai unsur dari proses fotosintesa, namun unsur air tidak terpenuhi karena tidak adanya curah hujan 

dan lagipula pada saat pemanenan umbi ganyong masih dalam keadaan vegetatif. Umbi di K2 dan K3 lebih 

kecil daripada di K1 karena tanaman sudah mulai terlindungi atau ternaungi oleh tajuk karet, jadi selisih 

karbohidrat dari fotosintesa sebagai pembentuk umbi berkurang. Ini didukung juga dengan hasil penelitian 

Sastra (2002) yang menunjukkan bahwa produksi umbi tanaman garut yang suka naungan 405,6 g/rumpun 

lebih rendah dibandingkan dengan yang suka cahaya yaitu 584,2 g/rumpun. Hasil penelitian Nurhayati dalam 

Djukri (2006) menunjukkan bahwa perlakuan naungan menurunkan produksi ubi jalar. Naungan mengurangi 

radiasi sinar utama yang aktif pada fotosintesis sehingga berakibat menurunnya asimilasi neto, selanjutnya 

fotosintat yang disimpan di dalam organ penyimpanan seperti umbi menurun, akibatnya terjadi penurunan 

bobot basah umbi dan bobot kering umbi. 

 

4.  KESIMPULAN 

Penanaman tanaman sela ganyong pada tanaman karet belum menghasilkan tidak mempengaruhi 

pertambahan lilit batang, jumlah cabang dan lebar tajuk pada tanaman karet dan juga penanaman tanaman 

sela (ganyong) dapat direkomendasikan pada tanaman karet yang belum menghasilkan. 
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HUBUNGAN KADAR AIR DENGAN RESPIRASI PADA BENIH KARET  

KLON PB260 (Hevea brasilliensis Muell. Arg.)  
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Abstract. Rubber seeds are crop seeds belonging to Recalsitran group with sufficiently high water content 

and food reserves which make their longevity short after physiological maturity. This condition has been a 

problem in an effort to fulfill the need for rubber seeds when the seeds cannot be planted yet or must be 

stored temporarily. Therefore, there must be a study to find out the ways to extend the longevity of the seeds.     

This second phase study is done by comparing the stored seeds without seed-coating treatment and those 

which have been coated with waxes. The study was conducted at the Laboratory of Seed Technology, 

Agricultural Technology, Rumah Bayang of Faculty of Agriculture of Unsri and Forest Products Laboratory, 

Bogor. The objective of the study is to reveal the significance of the role of water content on the changes in 

their physical, physiological, physicochemical and biochemical condition of the seeds. The result of the 

study reveals that the quality of the seeds coated with beeswax which are stored for up to 35 days is better 

than the untreated seeds. 

 

Keywords:  Rubber Seed (PB 260), Wax,  Storage 

 

1. PENDAHULUAN 

 Tanaman karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) merupakan sumber utama karet alam, dan salah satu 

komoditas utama sub sektor perkebunan di Indonesia. Selain dapat menambah penghasilan masyarakat, karet 

merupakan sumber devisa negara. Selain itu tanaman karet dapat berperan melestarikan lingkungan, karena 

mampu menyerap karbon dari atmosfer, mempertahankan keragaman hayati serta melestarikan fungsi 

hidrologis (Boutin et al.,  2000).                                        

 Produksi karet di Indonesia masih sangat rendah sekitar 2,76 juta ton dengan luas areal 3,4 juta ha.  

Produksi karet tertinggi dihasilkan  di Thailand yaitu 2,90 juta ton dengan luas areal 2,1 juta ha 

(Apriyantono, 2008). Rendahnya produksi karet di Indonesia karena sebagian besar adalah milik rakyat   85 

%,  7 %  perkebunan BUMN dan  8 % perkebunan  BUMS  (Anwar,  2006).  Sebagian besar kebun karet 

rakyat menggunakan benih lokal (unselected seedling)   dan   belum   diremajakan  sejak  tahun  1970 – 

1980-an   serta   belum  melakukan teknologi budidaya yang baik (Wibawa et al., 2005 dan Parhusip, 2008).  

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Indonesia melakukan pengembangan tanaman karet melalui  

percepatan peremajaan karet rakyat dengan menggunakan klon unggul anjuran untuk batang bawah, seperti  

AVROS 2037, GT 1, PB 260, RRIC 100, PB 330 dan BPM 24 (Sagala et al., 2009), merevitalisasi 

perkebunan karet seluas 300.000 ha hingga tahun 2010 (Apriyantono, 2007) serta pembukaan lahan baru 

seluas 1,2 juta ha sampai tahun 2025 (Deptan, 2007), sehingga dibutuhkan benih dalam jumlah yang sangat 

banyak.  

 Kebutuhan benih untuk batang bawah Indonesia setiap tahunnya  sebanyak 80 juta benih, tetapi upaya 

memenuhi kebutuhan tersebut  mengalami  kesulitan, antara lain benih karet memiliki daya hidup singkat 

setelah  matang fisiologis, kadar air di atas 30 % (30-70%), kandungan protein 27 % (Marcos-Filho, 2007 

dan  Yonshu, 2008), karbohidrat 24,21 % dan  lemak  32,3 % yang tinggi (Taibin, 1993), terutama lemak tak 

jenuh, sehingga  proses repirasi  berlangsung cepat.  Sebaliknya  kadar air benih tidak boleh di bawah 20 % 

(kadar air kritis 20-30 %) , dan  suhu  di bawah 20  
o
C atau di atas 30 

o
C, benih karet akan mengalami 

penurunan mutu  dan daya hidup (Chairani, 1991; Yonshu, 2008). 

 Penurunan mutu benih ini sebenarnya sudah dimulai selama benih berada pada pohon induk sampai 

sebelum penyemaian.  Penurunan mutu dan daya hidup benih selama di pohon dipengaruhi oleh  faktor 

lingkungan (suhu dan kelembaban udara). Sedangkan penurunan mutu benih setelah matang fisiologis atau 

selama penyimpanan disebabkan oleh proses respirasi.  Proses respirasi pada benih dipengaruhi oleh faktor 

eksternal dan internal (Al-Ani et al., 1985 dalam Mayer dan Poljakoff-Mayber, 1988).   

Faktor internal  antara lain  kadar air dan makanan cadangan dalam  benih  yang tinggi yang 

mengandung protein, karbohidrat dan lipid (Justice dan Bass, 1994), sehingga respirasi berlangsung cepat. 

Proses respirasi  meyebabkan perubahan metabolik, kerusakan membran sel jaringan endosperm sehingga 

daya hantar listrik meningkat, kadar makanan cadangan menurun, aktivitas enzim menurun dan daya hidup 
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menurun. Sedangkan faktor eksternal, antara lain suhu dan kelembaban udara (Fu et al., 1988 ; Justice dan 

Bass, 1994). 

Untuk mengetahui mutu benih tersebut dapat dilakukan dengan pengujian secara langsung dan secara 

titak langsung.  Pengujian langsung dilakukan dengan mengamati viabilitas dan vigor.  Vigor benih terdiri 

sifat-sifat benih yang menentukan potensi benih untuk tumbuh cepat, seragam, dan berkembang menjadi 

kecambah normal pada berbagai lingkungan (AOSA, 1983).   

Indikator untuk menentukan viabilitas dan vigor yaitu fisik, fisiologis, fisikokimia dan biokimia 

(Ostehout, 1922 dalam Mc Donald dan Nelson, 1986). Selanjutnya Powell (1986) mengatakan bahwa, 

integritas membran sel dicerminkan oleh tingkat perubahan kerusakan fisik dan biokimia yang merupakan 

penyebab perbedaan viabilitas dan vigor. Kerusakan pada  membran sel dapat diamati melalui daya hantar 

listrik, kebocoran K
+
, Ca

++
, Na

+
 dan Mg

++
 (Powell, 1986: Bewley dan Black, 1994), serta adanya beberapa 

gula, asam amino, asam lipid, enzim-enzim dan ion-ion (AOSA, 2002).  

 

2. METODE PENELITIAN 

  Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Benih, Fisiologi Tanaman, Teknologi Pertanian dan 

Rumah setengah bayang, Fakultas Pertainan, Universitas Sriwijaya,  dan Laboratorium Hasil Hutan Bogor.  

Pelaksanaan pengujian dari bulan April sampai Agustus 2011. 

 Bahan yang digunakan adalah benih karet PB.260 dari BPP-Sembawa Sumsel. Pasir, serbuk gergaji, 

eter, aquades, fungisida, untuk analisis kadar Protein, Lemak dan Karbohidrat : AgNO3,  HCl,  H2S, HgCl2,  

Hg,  H2SO4,  NaOH,  NH3, HCN, HNO3, alkohol 95 %. Bahan kimia untuk pengukuran respirasi :  NaOH 

0,5 N, BaCl2 dan HCl 0,1 N. Serbuk gergaji, kertas saring, kertas merang dan kantong plastik (polyetilen). 

Peralatan yang digunakan : Timbangan  analitis,  Oven  listrik, timbangan  analitis,  labu  takar,  wadah  

sampel benih, penjepit, pinset, sendok, spatula, pipet, pengaduk, pengisap  larutan,  petridis, penyaring, gelas  

erlenmeyer,  tabung  gelas, gelas ukur, tabung reaksi,  lampu  speritus,  conductivity  meter,   oven listrik, 

petridish,  botol   dan thermometer/hygrometer   (Sudarmadji et al.,  1984).  Mikroskop electrón Tipe  EVO 

ZEIS-500. 

 Perlakuan terdiri:  (1).  C0 =  kontrol  dan  C1 =  coated (pelapisan  benih  dengan  lilin  (Waxes),   

pengujian    dilakukan  setiap  tujuh  hari  sampai  hari ke-35 (minggu ke-7) Metode penelitian menggunakan 

RAL yang disusun secara faktorial, jika terdapat perbedaan nyata (taraf 5 %) maka dilanjutkan uji Regresi 

polinomial.  Untuk mengetahui hubungan perlakuan, penyimpanan dengan peubah yang diteliti, dilanjutkan 

pengujian dengan model sidik lintas (Li, 1981).  Data hasil pengujian disajikan dalam bentuk Grafis. 

         Untuk mengetahui hubungan kadar air dengan  perubahan  kimia  dan  penurunan  daya  berkecambah  

dilakukan  pengamatan  pada peubah, seperti : Peubah Utama terdiri :  Respirasi  (ml CO2),  Kadar  air  

benih  (%),  Kadar  Protein (%), Karbohidrat (%), Lipid (%), dan bobot basah endosperm dan bobot 

keringendosperm (g), warna endosperm.  Peubah Pendukung : kadar elektrolit K (ppm). Peubah Indikator : 

daya berkecambah (%). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Penelitian 

Hasil analisis statistika memperlihatkan  perlakuan dan  penyimpanan  berpengaruh  nyata terhadap laju 

respirasi, kadar air,  perubahan kimia  (Protein, Karbohidrat, Lipid) bobot segar endosperm, bobot kering  

endosperm, warna/kerusakan jaringan sel endosperm,   (elektrolit K) dalam benih dan penurunan daya 

berkecambah. Grafik perubahan dan penuruan mutu benih dapat dilihat pada Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 

9. Warna endosperm semakin lama disimpan menyebabkan perubahan warna cerah menjadi kurang cerah 

(Gambar 10).  Hasil uji sidik lintas dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2. 
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Gambar 1.  Hubungan perlakuan dengan                   Gambar 2.  Hubungan perlakuan dengan                                                                                                                                                                                            

                  respirasi (ml CO2)                                                          kadar air (%) 

 

 

3.  Kadar Protein (%)                                                   4.  Kadar Karbohidrat (%                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Hubungan perlakuan dengan                Gambar 4.  Hubungan perlakuan dengan 

                    kadar Karbohidrat (%)                                                         kadar Protein (%)  

 

 

5.  Kadar Lipid (%)                                                      6.  Bobot basah/segar endosperm (g) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Hubungan perlakuan dengan                Gambar 6.  Hubungan perlakuan dengan          

                  kadar Lipid (%)                                                             bobot endosperm segar 
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                                                                                                           Tanpa perlakuan 

Gambar 7.  Hubungan perlakuan dengan 

                     bobot kering endosperm (g)                                                             

                                                                                                                  Coated 

 

               

 

 

 

 

 

                                                                              Gambar 8. Hubungan perlakuan dengan  

                                                                                                        perubahan warna /Kerusakan jaringan                                                                              

 

Parameter  Pendukung                                                 Parameter  Indikator 

9.  Kadar elektrolit Kalium (ppm)                               10.  Daya berkecambah (%)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Hubungan perlakuan dengan                     Gambar 10.  Hubungan perlakuan dengan 

                  kadar elektrolit K (ppm)                                           daya berkecambah (%). 

 

Hasil pengamatan warna/kerusakan jaringan sel edosperm dengan Mikroskop kelektron tipe Evo Zeis 

500, terjadi perubahan warna jaringan endosperm. Semakin lama benih disimpan menyebakan warnanya 

tidak  cerah, artinya jaringan selnya sudah mengalami kerusakan (Gambar 8). 

Kebocoran  Kalium  merupakan salah satu untuk mengetahui  mutu  benih dengan uji  tidak langsung. 

Hasil analisis statistika bahwa, penyimpanan meningkatkan kebocoran  Kalium  dan berpengaruh nyata . 

Perubahan tingkat kebocoran elektrolit Kalium disajikan pada Gambar 9.   

Kerusakan membran dapat meyebabkan perubahan  metabolik yang merugikan, mutu benih dan daya 

berkecambah menurun. Semakin tinggi kebocoran kalium akan mengganggu peranan elektrolit   kalium.  

Elektrolit  Kalium  berperan  dalam  mengatur  tekanan   osmosis,  sebagai aktivator  enzim dan hormon. 

Hasil analisis statistika, penyimpanan  menyebabkan daya berkecambah menurun.  Benih yang tidak 

diberi perlakuan/perawatan  memperlihatkan daya berkecambahnya hanya sapai umur 14 hari setelah matang 

fisiolois. Sedangkan benih yang diberi perlakuan Coated, daya berkecambah sampai hari ke-35. Untuk 

melihat peubah yang mempengaruhi secara langsung terhadap  daya berkecambah selama penyimpanan 

disajikan pada Gambar 11 dan Gambar 12. 
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Gambar 11. Diagram sistem lintasan hubungan kausal antara daya berkecambah  

pada benih tanpa dilapisi lilin dengan respirasi, protein, lipid, kalium,  

bobot segar endosperm, bobot kering endosperm dan kadar air 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Diagram sistem lintasan hubungan kausal antara daya berkecambah 

pada benih dilapisi lilin dengan respirasi, protein, lipid, kalium, 

bobot segar endosperm, bobot kering endosperm dan kadar air 

 

Daya berkecambah dipengaruhi  oleh respirasi dan kadar air  benih.  Pelapisan benih dengan lilin 

menyebabkan laju respirasi dan kadar air terhambat.  Perubahan kadar makanan  cadangan, elektrolit  K dan  

bobot endosperm menyebabkan turunnya daya berkecambah selama penyimpanan.   

 

3.2. Pembahasan 

Laju proses respirasi cenderung meningkat dan mencapai maksimum pada hari ke-14 setelah panen, 

setelah itu proses respirasi menurun (Gambar 1).  Respirasi akan menyebabkan penurunan kadar protein, 

karbohidrat, lipid dan bobot endosperm, terjadi kebocoran membran sehingga daya hantar listrik (DHL) 

meningkat, pelepasan elektrolit meningkat dan jika benih ini tidak segera ditanam maka mutu benih menurun 

bahkan mengalami kematian (Tekrony  et al.  1987;  Chairani, 1991 dan Marcos-Filho, 2007).  

Proses respirasi pada benih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti :  suhu, kelembaban  udara  dan  

oksigen.  Umumnya  proses  respirasi terjadi jika kadar  O2 berada pada kisaran 20 -21 % (Giri dan 

Schillinger, 2003).   

Faktor internal seperti: kadar air benih dan makanan cadangan dalam benih (Justice dan Bass, 1994). 

Terlihat pada Gambar 2, kadar air benih beberapa hari setelah matang fisiologis cenderung menurun tajam 

sedangkan benih yang dilapisi lilin penurunnya sedikit (Gambar 16). Kadar air benih yang tinggi memiliki 

peranan dalam mengaktifkan beberapa enzim dalam proses pemecahan makanan cadangan (protein, 

karbohidrat dan lipid) seperti : enzim amilase merombak karbohidrat, protease merombak protein dan enzim 

lipase merombak lipid.   

Makanan cadangan dalam benih diurai menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses respirasi 

(Justice dan Bass, 2002). Kadar air benih awal di atas 31 % menyebabkan penurunan kadar lipid dan 

karbohidrat secara cepat dibandingkan dengan benih berkadar air lebih rendah dan aktifnya beberapa enzim 

serta apabila benih kontak dengan oksigen menyebabkan laju respirasi benih semakin cepat (Kloko  et al.  

(2006).  Lintasan perombakan makanan cadangan tersebut dapat dilihat pada Gambar  13.  
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Gambar 13. Lintasan pemecahan bahan makanan cadangan 

 

Benih-benih yang dilapisi Lilin (waxes), laju respirasi berlangsung sangat lamban, hal tersebut mungkin 

disebabkan terhambatnya pertukaran gas dan uap air sekitarnya. Proses respirasi membutuhkan oksigen yang 

cukup walaupun faktor lain terpenuhi. Hal ini diungkapkan Marcos-filho (2007), jika salah satu faktor yang 

dibutuhkan tidak atau kurang tersedia karena kulit benih sulit dilalui oleh gas dan air maka laju respirasi 

terhambat.       

Penurunan kadar protein dalam benih yang dilapisi lilin lebih rendah dibandingkan dengan benih yang 

tidak dilapisi lilin selama penyimpanan (Gambar 3).  Kemampuan benih untuk mempertahankan makanan 

cadangannya berdampak terhadap kemampuan  benih  tersebut dalam  mempertahankan  mutu  viabilitas  

dan  vigor.  Makanan cadangan ini merupakan sumber energi yang berasal karbohidrat, lemak dan protein.  

Penurunan kadar protein akan menyebabkan rendahnya   daya  berkecambah.  Selain itu selama 

penyimpanan terjadi penurunan  kadar karbohidrat (Gambar 4).  Karbohidrat dirombak oleh enzim α- 

amilase dan β-amilase diperantarai  gibberelin.  Lehninger (1982),  hidrolisis amylosa  oleh  enzim β-

amylase pada umumnya menghasilkan  maltosa  dan  sedikit glukosa.  Glukosa yang terbentuk dikonversi 

menjadi  sukrosa  dan  kemudian  ditranslokasikan ke embryonic axis  untuk  dipecah  lagi dalam proses   

respirasi.   Penurunan  kadar  karbohidrat  ini  akan    menurunkan daya berkecambahnya (Bewley dan Black, 

1982).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar  14. Reaksi  Glikolisis Karbohidrat 
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Sebagian besar perombakan Karbohidrat (Pati) mejadi glukosa dikatalis oleh tiga macam enzim yaitu α-

amylase, β-amylase dan fosforilase. Karbohidrat umumnya berupa amylosa dan amylopektin yang dirombak 

oleh enzim β-amilase, ke duanya terdiri dari D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan α-1,4. Amylose 

dirombak menjadi glukosa.  Glukosa diubah menjadi sukrosa di dalam skutelum. Glukosa merupakan 

substrat dalam proses respirasi yang dirombak dan  ditranslokasikan ke titik tumbuh serta menghasilkan 

energi untuk pembelahan sel dan proses perekecambahan. Proses perombakan karbohidrat dapat dilihat pada 

Gambar 14. Berkurangnya karbohidrat selama penyimpanan akibat respirasi maka akan menurunkan mutu 

fisiologisnya (Bewley dan Black, 1982; Robi, 1996). 

Selain itu  lipid merupakan cadangan makanan yang paling banyak pada benih karet.  Lipid pada 

umumnya dalam bentuk trigliserida bermolekul besar dan tidak bisa ditranslokasikan.  Lipid mengandung 

Carbon dan Hidrogen lebih banyak dari oksigen, sehingga lebih banyak ATP yang terbentuk.  Hidrolisis lipid 

menjadi gliserol dan asam lipid dibantu oleh enzim lipase (Gambar 5).  Lipid dalam benih sebagai makanan 

cadangan umumnya dalam bentuk trigliserida bermolekul besar dan tidak bisa ditranslokasikan. Lipid 

mengandung Carbon dan Hidrogen lebih banyak dari Oksigen, sehingga lebih banyak ATP yang terbentuk. 

Hidrolisis lipid menjadi gliserol dan asam lipid dengan bantuan enzim lipase (Noggle dan Fritz, 1983; 

Copeland dan McDonald, 1985; Salisbury dan Ross, 1992).  Gliserol yang terbentuk dapat ditranslokasikan 

untuk respirasi aerobik-anaerobik (Gambar 15),  skemanya  sebagai berikut : 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  15. Skema perombakan gliserol 

 

Gliserol dan ATP dirombak oleh enzim menjadi α-gliserolfosfat di sitosol, kemudian dioksidasi oleh 

NAD menjadi dihidroksiaseton fosfat, yang sebagian besar akan dirombak mejadi gula. Asam lemak dibawa 

ke matriks glioksisom yang mula-mula akan dioksidasi menjadi unit asetil CoA dan NADH oleh lintasan 

yang dinamakan β-oksidasi.  Glioksisom memproses NADH dan asetil CoA yang dilepas dalam β-oksidasi, 

yang memerlukan bantuan mitokondria dan sitosol untuk membentuk gula.  Asetil-CoA bereaksi dengan 

asam oksaloasetat membentuk asam sitrat (daur Krebs).  Secara umum perombakan asam lipid (palmitat) 

menjadi gula (Gambar 30), sebagai berikut : C16H3202 + 11 02          C12H22O11 + 4 CO2 + 5 H2O. 

     Proses ini dimulai dengan penyerapan O2 (selama oksidasi FADH2 yang dihasilkan oleh β-oksidasi) dan 

pelepasan CO2 (selama pengubahan oksaloasetat menjadi PEP) dengan QR = 0,26,  tetapi oksidasi asam lipid 

yang sering terjadi adalah Oleat,  rekasinya  sebagai  brikut : C18H3402 + 25,5 O2                18 CO2 + 17 H20.  

Walaupun glikolisis dapat berfungsi dengan baik tanpa O2, oksidasi lebih lanjut dari piruvat dan NADH oleh 

mitokondria memerlukan O2. Hasil penelitian memperlihatkan benih yang dilapisi lilin menyebabkan leju 

respirasi lebih rendah dibandingkan benih tanpa dilapisi lilin. Jika O2 terbatas, NADH dan pituvat mulai 

tertimbun, keadaan ini akan terjadi proses fermentasi (respirasi anaerobik) membentuk etanol atau asam 

laktat, proses reaksi ini disajikan pada Gambar  16, 17 dan Gambar 18, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Gambar 16. Respirasi anaerobik asam piruvat                                         
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Gambar 17.  Respirasi anaerob menghasilkan          Gambar 18.  Respirasi anaerob menghasilkan    

                     2 ATP dan 2 Asam laktat                                         2 ATP dan 2 etanol 

 

Semakin lama  benih disimpan  menyebabkan  rendahnya  bobot  endosperm  (Gambar 6 dan Gambar 7) 

jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  bobot  endoperm  yang  dilapisi  lilin.  Endosperm berukuran 

lebih  besar dan  berat menandakan endospermnya  mengandung makanan cadangan dan elektrolit lain yang 

lebih banyak dibandingkan dengan endosperm yang lebih kecil dan ringan (Priestley, 1986).  

Bobot endosperm semakin ringan mungkin terjadi plasmolisis, karena bahan makanan cadangan sudah 

terurai dan elektrolit lain terlepas dari jaringan sel endosperm semakin tinggi, biasanya  terputusnya 

suspensor jaringan  penghubung antara embrio dan endosperm sehingga mutu benih rendah bahkan tidak 

tumbuh lagi (Crow, Oliver dan Tablin, 2002 ;Yunlarti, Syamsuwida dan Aminah, 2007). 

Hasil penelitian Gardner et al. (1991) pada tanaman dikotil menunjukkan  ukuran benih memberikan 

pengaruh terhadap ukuran kotiledonnya, benih ukuran besar dan bobot benih yang berat menghasilkan daya 

berkecambah antara  92-100 %,  hal ini  menunjukkan   bahwa,   makanan   cadangan  dalam endospermnya  

banyak (Rahmawati et all., 2009). 

Peningkatan daya hantar listrik  berarti telah terjadi kebocoran membran sel, akan diikuti dengan  

pelepasan elektrolit-elektrolit K, Ca, Na dan Mg (Tekrony  et al. 1987; Chairani, (1991); Utomo (2006) dan 

Marcos-Filho (2007).  

Kerusakan membran sel menyebabkan peningkatan elektrolit dalam air rendaman benih.  Peningkatan 

kerusakan membran ini  akan menyebabkan  terganggunya tekanan osmosis (Fu et al., 1988 ; Justice dan 

Bass, 1994),  terganggunya  kesetimbangan asam basa, keseimbangan air dan permeabilitas membran 

(Tekrony  et al.  1987;  Chairani, 1991; Salisbury dan Ross, 1995) dan Marcos-Filho (2007).   Tekrony  et al.  

(1987), menyatakan bahwa konduktivitas yang tinggi dalam air rendaman  benih  ini menujukkan  kekuatan  

tumbuhnya  rendah. 

Daya  berkecambah   sebagai   indikator  untuk   mengetahui   mutu   benih.   Penurunan  daya 

berkecambah ini  sejalan  dengan  waktu penyimpanan.  Semakin lama  benih disimpan  dapat menyebabkan 

daya berkecambah semakin rendah (Gambar 10).   Penurunan ini dapat diartikan sebagai  turunnya  kualitas  

benih   yang  mengakibatkan   rendahnya   viabilitas,  vigor  benih dan  jeleknya  pertanaman serta  

rendahnya  hasil (Tubic, 2005).  

Lebih lanjut  diungkapkan oleh  Fu et al.( 1990) ; serta  Justice dan Bass (1994) semakin lama benih 

disimpan  menyebabkan  proses  respirasi  cenderung  meningkat  yang  diikuti  perubahan  kimia dalam 

benih dan rendahnya daya berkecambah. 

Benih karet masih dianggap bermutu baik jika daya berkecambahnya antara 80 – 100 %, tetapi apabila 

kebutuhan benih mendesak maka daya berkacambah ≥ 70 % masih bisa dimanfaatkan untuk perbanyakan 

(Pusat Penelitian Getas dalam Taibin, 1993).  

Upaya untuk mengendalikan laju respirasi pada benih dapat dilakukan dengan menggunakan 

bahan/senyawa, antara  lain :  penggunaan larutan osmotik (PEG, NaCl), hal ini bertujuan  untuk penguatan 

membran plasma, memperkecil kehilangan elektrolit, (Garnerd et al., 1991; Parera dan Cantliffe, 1994), 

menjaga kesetimbangan kadar air dengan RH, dan fitohormon  inhibitor yang  dapat digunakan  untuk  

menghambat  aktivitas  enzim  terutama  benih-benih  ortodok  (Poljakoff-Mayber, 1988).   

Fitohormon inhibitor seperti : Paklobutrazol, ABA (Wattimena et al., 1991; Khan et al., 1992; Giri dan 

Schillinger, 2003), umumnya menghambat proses pembelahan, pembesaran dan perbanyakan sel sehingga 

tidak terjadi perkecambahan atau pertunasan, yang secara tidak langsung menghambat aktivitas enzim.  

Baerdasarkan hasil penelitian bahwa penurunan mutu benih disebabkan peningkatan proses respirasi 

yang berakibat berkurangnya senyawa-senyawa penting sebagai cadangan makanan pokok benih untuk 

berkecambah. Upaya yang dapat dilakukan adalah menghambat aktivitas enzimnya, sehingga cadangan 
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makanan masih dapat tersedia sampai  batas  waktu  tertentu  sebelum  benih  disemaikan.  Selain itu benih 

dipertahankan kadar airnya pada kondisi aman sehingga kadar air tidak mengalami penurunan yang berakibat 

terjadi plasmolisis.  Oleh sebab itu penelitian utama yang akan akan dilakukan adalah perlakuan beberapa 

senyawa penghambat aktivitas enzim untuk mempertahankan mutu benih selama penyimpanan. 

  

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Benih karet yang dilapisi lilin, proses respirasi cenderung menurun lebih  lamban jika dibandinkan 

dengan benih yang tidak dilapisi lilin.  Rendahnya respirasi ditunjukkan oleh rendahnya penurunan makanan 

cadangan, bobot endosperm, kebocoran membran dan daya berkecambah. Perlu penelitian utuk menghambat 

penurunan mutu benih karet selama penyimpanan. 
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RANGKUMAN DISKUSI 
 

PLENO I 

 

Keynote Speaker 

 

MODERATOR  : PROF. ANDY MULYANA, M.Sc.  (Ketua PLSO) 

 

PEMBICARA I  : DIRJEN TANAMAN PANGAN (UDHORO KASIH ANGGORO) 

Upaya Peningkatan Produktivitas Pangan Menggunakan Teknologi yang Rendah Emisi pada Lahan Sub 

Optimal  

1. Untuk meyakinkan gerakan pembangunan kawasan lahan sub optimal seyogianya pemerintah daerah 

memiliki wadah untuk merancang dan mengevaluasi tantangan (peluang dan permasalahan) dan strategi 

pembangunan di lahan sub optimal. 

2.  Sampai saat ini, pembangunan kawasan yang digerakkan oleh pemerintah dalam tahap pendataan dan 

verifikasi oleh pemerintah provinsi. 

3. Upaya peningkatan produksi dengan pola kawasan ini terus terang memerlukan energi, kreatifitas, dan 

konsistensi yang tinggi. 

4. Perhepi diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam membantu pemerintah daerah maupun pusat 

untuk menyusun rancang bangun pembangunan kawasan lahan sub optimal yang rinci (jangka waktu 

menengah dan jangka panjang). 

  

PEMBICARA II : KEPALA BULOG (Drs. DENI MARTINO PAULUS, M.Si.) 

Pengembangan Pola Korporasi Pertanian di Tingkat Petani Produsen untuk Mendukung Kemandirian 

Persediaan Beras Nasional Berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 2011 Tentang Perberasan Nasional, Tugas dan 

Fungsi Bulog 

1. Menjaga Harga Pembelian Pemerintah 

2. Mengelola Cadangan Beras Pemerintah   ( CBP) Untuk Rawan Pangan, Tanggap Darurat, Bencana 

Alam. 

3. Mendistribusikan Beras Bersubsidi. 

 

PEMBICARA III : DIREKTUR UTAMA PT. PUSRI (EFFENDI ROPIE) 

Ketersediaan dan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Untuk Mendukung Penyediaan Pangan Nasional 

Tujuan dan Manfaat Program : Gerakan  Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) 

1. Mendukung pencapaian surplus pangan Nasional. 

2. Mengoptimalkan perusahaan BUMN Pangan sesuai dengan peran dan fungsinya. 

3. Implementasi Visi BUMN sebagai instrumen kesejahteraan melalui sistem korporasi. 

4. Meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan usaha tani melalui pendekatan korporasi dan 

bertambahnya pendapatan petani. 

5. Mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen melalui rehabilitasi dan pengawasan 

pasca panen. 

 

PEMBICARA IV  : COMMUNITY ENHANCEMENT PT. MEDCO E&P INDONESIA-                        

RIMAU ASSET (Y. WAHYUDIN) 

Peningkatan Kesejahteraan dan Peduli Lingkungan Masyarakat Pedesaan Sekitar Perusahaan  

Alasan melakukan SRI organic:  

1. Produksi padi menurun 

2. Harga pupuk & pestisida meningkat 

3. Pendapatan petani menurun 

4. Kelangkaan pupuk 

5. Subsidi pupuk menjadi beban negara 

6. Berkurangnya lahan pertanian 

7. Pencemaran air & udara 

8. Kandungan residu pestisida dalam beras 

9. Hama tidak terkendali (resisten)  

10. Musnahnya ekosistem 
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11. Meningkatnya urbanisasi 

12. Berkurangnya lahan pertanian 

 

 

PLENO II 

 

Keynote Speaker 

 

MODERATOR : Dr. AMRUZI MINHA, M.S.  (Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan) 
 

PEMBICARA I  : PERSPEKTIF EKONOMI PERTANIAN BERKELANJUTAN                           

SUMATERA SELATAN TAHUN 2010 (H. Alex Noerdin                        

/Gubernur Sumatera Selatan)  

1. Meningkatkan produksi pangan sumber karbohidrat dan karbohidrat alternatif yang berakar dari 

sumberdaya dan budaya lokal, protein, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi 

masyarakat. 

2. Meningkatnya produktivitas usaha pertanian, industri pengolahan hasil pertanian dan ekspor produk-

produk pertanian, 

3. Berkembangnya usaha pertanian yang mampu meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian, 

4. Meningkatnya pendapatan petani dari usaha pertanian dan nilai tambah produk pertanian, 

5. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan produksi komoditi pertanian yang dapat dipasarkan sebagai 

bahan baku industri pengolahan maupun ekspor 

6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis khususnya 

agroindustri yang memajukan perekonomian di pedesaan, dan 

7. Terpeliharanya produktivitas sumberdaya alam, berkembangnya usaha pertanian konservasi dan 

terjaganya kualitas lingkungan hidup. 

 

PEMBICARA II : PAKAR UNSRI (PROF. FACHRURROZIE SJARKOWI, Ph.D) 

Peluang dan Tantangan Menuju Kedaulatan Pangan Nasional 

1. Tugas membangun kedaulatan pangan adalah tugas penting dan luhur, tugas kita semua. 

2. Tumpuan upaya harus pada 5 sasaran inti atau 10 program utama lewat strategi taktik terencana. 

3. terapi ekonomi pertanian sangat penting dalam menyiasati keberhasilan setiap program utama ini. 

4. Tantangan memastikan kedaulatan pangan RI 2020 harus dijawab oleh kekuatan perhepi. 

5. Tema kedaulatan pangan sebaiknya diangkat di seluruh kabupaten dan kota di seluruh nusantara. 

 

PEMBICARA III : PAKAR UNSRI (Dr. ERIZAL SODIKIN) 

Pengembangan Usahatani Terpadu Pada Lahan Sub Optimal di Sumatera Selatan 

1. Salah satu lahan sub-optimal yang luasannya masih sangat luas (sekitar 20-an juta hektar) berupa lahan 

rawa (pasang surut maupun lebak), sampai saat ini pengelolaan lahan rawa khususnya rawa pasang surut 

masih bertumpu kepada sistem usahatani monokultur yang cenderung semakin tergantung kepada 

pemakaian pestisida dan peralatan mekanis dalam menjalankan usahataninya.  

2. Penerapan sistem pertanian monokultur secara berkelanjutan, selain memberikan pengaruh positif 

khususnya dalam peningkatan produksi dan kemudahan dalam mengelola usahataninya, ternyata juga 

memberikan dampak negatif seperti: pencemaran ekosistem, timbulnya resistensi organisme pengganggu 

tanaman, penurunan diversitas penyusun ekosistem, turunnya kesuburan tanah akibat semakin 

berkurangnya bahan organik tanah.  

3. Dampak negatif ini jika tidak dicarikan solusinya, dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan 

sistem usahatani di lahan rawa. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahn tersebut adalah 

diterapkannya sistem pertanian terpadu (SPT) yang mensinergikan unsur tanaman, hewan (ternak dan 

ikan),dan pengolahan limbahnya dalam satu kesatuan sistem. Beberapa hasil positif penerapan SPT ini 

antara lain: peningkatan kesuburan tanah, peningkatan pendapatan petani, ketahanan ekonomi rumah 

tangga petani, penurunan pemakaian pupuk sintetis, dan peningkatan diversitas penyusun ekosistem.  
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RANGKUMAN DISKUSI 

 

PARALEL BIDANG SOSIAL EKONOMI PERTANIAN 

RUANG A 

 

MODERATOR : Ir. M. Yazid, M.Sc. Ph.D  

SESI I 

 Endang Siti Rahayu (Universitas Negeri Surakarta) 

      Aplikasi Agroforestry Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa 

Ngadipiro, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri 
1. Rata-rata tingkat pendapatan  petani dari kegiatan agroforestry didesa Ngadipiro sebesar Rp 

1.498.319/tahun, sedangkan total pendapatan Rp 7.857.414/tahun dengan sumbangan (kontribusi) 

agroforestry sebesar 19,08% dan sumbangan ini merupakan kontribusi tertinggi dibandingkan 

dengan sumber pendapatan lainnya. 

2. Pendapatan total rata-rata petani agroforestry tersebut dilakukan pada lahan tegal seluas 0,26 Ha, 

sedangkan luas total rata-rata penguasaan lahan pertanian petani agroforestry tergolong sempit yaitu 

0,67 ha ( kurang dari satu hektar). Lokasi lahan tersebar dengan jumlah bidang yang banyak dengan 

rata-rata 2-3 bidang lahan yang terdiri dari lahan sawah, tegal dan pekarangan. Sebagian besar 

kepemilikan lahan berasal dari warisan orangtua (67,5%)  

3. Sumber pendapatan tertinggi dari sektor pertanian (56,89%) dan non-pertanian (43,11%), dimana 

pendapatan sumbangan terbesar dari pendapatan agroforestry dengan  kontribusi sebesar 19,08%, 

sedangkan dari sawah hanya 18,44%  yang merupakan sawah tadah hujan.  

4. Agroforestry menguntungkan dan memberikan kontribusi besar terhadap total pendapatan tetapi 

masih terdapat ketimpangan pendapatan diantara petani agruforestry dengan diperolehnya nilai Gini 

Index 0,423 termasuk kategori timpang sedang, berarti tingkat kesejahteraan petani agroforestry 

masih rendah 

 

 Catur Rini Sulistyaningsih (Uniniversitas Veteran  Bangun Nusantara Sukoharjo) 

       Pengembangan Komoditi Kedelai Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Kering Dengan Penggunaan 

Faktor – Faktor Produksi Secara Efisien Di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri 

1. Faktor-faktor produksi usaha tani kedelai meliputi luas lahan rata-rata 0,205 Ha, tenaga kerja rata-

rata 5,5 HKO, benih rata-rata 11,65 kg, pupuk kandang rata-rata 521,21 kg, SP-36 rata-rata 7,27 kg, 

dan pestisida rata-rata 162,424 gr.  

2. Uji F diperoleh F hitung (8,485) > F tabel 5%(2,47), 1% (3,59) berarti semua faktor-faktor produksi 

yang meliputi luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk kandang, SP-36 dan pestisida berpengaruh 

sangat nyata terhadap produksi.  

3. Uji t yang diperoleh untuk  benih t hitung (2,950) > t tabel (1,943) dan pupuk kandang t hitung 

(2,440) > t tabel (1,943), yang berarti benih dan pupuk kandang berpengaruh nyata terhadap 

produksi usaha tani kedelai. Sedangkan untuk luas lahan t hitung (-0,887) < t tabel (1,943), tenaga 

kerja t hitung (0,732) < t tabel (1,943), SP-36 t hitung (0,744) < t tabel (1,943) dan pestisida t hitung 

(0,980) < t tabel (1,943), yang berarti tenaga kerja, SP-36 dan pestisida tidak berpengaruh nyata 

terhadap produksi usaha tani kedelai.  

4. Uji efisiensi ekonomi menunjukkan bahwa faktor produksi tenaga kerja dan benih menunjukkan 

hasil yang belum efisien. Faktor produksi luas lahan, pupuk kandang, SP-36 dan pestisida 

menunjukkan hasil yang tidak efisien. 

 

 Edison (Fakultas Pertanian Universitas Jambi) 

                  Analisis Efisiensi Ekonomis Usahatani Kentang Di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, 

Jambi.  

1. Analisis menerangkan bahwa petani kentang telah berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

yang ditandai dengan tingginya rata-rata produksi per Ha.  

2. Dilihat dari nilai indeks efisiensi masing-masing penggunaan input, ternyata petani belum 

menggunakan input secara efisien, kecuali pada penggunaan input obat-obatan yang mendekati 

optimal. Sedangkan penggunaan faktor produksi sudah efisien ekonomis tercapai pada kombinasi 

lahan seluas 2,96 Ha, bibit 834,62 kg, pupuk 1431,52 kg, obat-obatan 35,84 ltr dan tenaga kerja 

247,36 HKSP, dengan produksi sebesar 14.608,26 kg.  
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3. Untuk meningkatkan efisiensi pada usahatani kentang ini disarankan untuk menggunakan sarana 

produksi yang optimal, penggunaan saprotan yang efektif dan efisien serta mempertimbangkan 

kondisi lapangan. Disamping itu diketahui bahwa kendala yang terbesar bagi petani adalah masalah 

modal, seperti keterikatan mereka pada penyandang dana yang sangat merugikan petani kentang, 

sehingga perlu diberi bantuan berupa bantuan kredit dan informasi harga. 

 

 A D Mutardo (UMP/Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

       Keragaan Sumberdaya Manusia Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian Pengaruhnya terhadap 

Dinamika Kelompok Tani dan Kinerja Kelompok Tani 

1. Nilai koefisien path untuk variabel X1Y1, X2Y1, X3Y1, dan X3Y2 masing-masing 

sebesar 0.433996, 0.299029, 0.256658, dan 0.260726, dan mempunyai hubungan positif yang cukup 

kuat terhadap variabel dependen. Artinya, adanya peningkatan X1, X2 dan X3 yang lebih baik akan 

dapat meningkatkan Y1, serta semakin baik X3 hal itu juga akan diikuti oleh adanya peningkatan 

Y2 secara bermakna.  

2. Demikian sebaliknya, adanya penurunan kualitas X1, X2 dan X3 maka hal ini akan dapat 

menurunkan Y1, serta semakin kurang baik X3 hal itu juga akan diikuti oleh adanya penurunan Y2 

secara bermakna.  Sedangkan untuk hubungan antara X1Y2, X2Y2 dan Y1Y2 menunjukkan 

nilai t statistik masing-masing sebesar 0.580320, 0.676787, dan 0.863831, yang berada di bawah 

±1,964, sehingga terima Ho dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

dari X1Y2, X2Y2 dan Y1Y2. 

 

 

SESI II 

 Yetty Oktarina (UNBARA/Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

      Analisis Prilaku Move Out Beras  Provinsi Sumatera Selatan ke Wilayah Sumatera Bagian Selatan 

1. Move Out Beras Pada Pasar Beras Propinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh disparitas harga, 

produksi propinsi beras propinsi tujuan, produksi beras Sumatera Selatan, selisih stok awal dan akhir 

beras Sumatera Selatan dan dummy musim panen Sumatera Selatan. 

2. Kebutuhan beras untuk seluruh propinsi dipropinsi Sumatera Selatan pada dasarnya dapat dipenuhi 

dari produksi lokal dengan menerapkan sistem cadangan/stok beras yang melibatkan pihak terkait, 

terutama pedagang yang menguasai pemasaran beras.  Namun peran serta pemerintah baik melalui 

Perum Bulog maupun langsung sangat penting pula, karena seperti telah diketahui pada waktu-waktu 

yang lalu, intervensi pemerintah mempunyai dampak psikologis terhadap pelaku pasar beras dan 

menjadi acuan bagi mereka untuk bertindak. 

 

 Erlina Rufaidah (Fakultas Pertanian Universitas Lampung) 

     Analisis Efisiensi Produksi Usahatani Cassava Di Provinsi Lampung 

1. Rata-rata luas garapan petani produsen cassava sebesar 1,28 ha dengan pola monokultur. 

Berdasarkan perhitungan  nilai F-hitung sebesar 37.625 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000.  

Menunjukkan secara bersama-sama, produksi usaha tani cassava di Provinsi Lampung dipengaruhi 

oleh variabel luas lahan, jumlah bibit, pupuk urea, pupuk SP-18, obat-obatan, dan tenaga kerja 

dengan tingkat kepercayaan 99,99%, dan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,796.  Artinya 

variasi produksi usaha tani cassava di Provinsi Lampung mampu dijelaskan oleh variabel luas lahan, 

jumlah bibit, pupuk urea, pupuk SP-18, obat-obatan, dan tenaga kerja 79.60%.  Sedangkan sisanya 

sebesar 20,40 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.  

2. Dari sudut efisiensi ekonomis baik usahatani cassava maupun pihak pabrikan  belum optimal hal ini 

ditunjukkan oleh perbandingan NPM, faktor-faktor produksi yang digunakan dengan BKM tidak 

sama dengan 1, sehingga proses produksi cassava di tingkat petani dan pabrikan tapioka belum 

efisien, namun luas lahan, dan pupuk urea serta input-input tapioka memberikan pengaruh positif 

terhadap produksi cassava. 

 

 Nur Ahmadi (Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti) 

       Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kemiskinan Petani Sayuran Di Kecamatan Pagar Alam Selatan 

Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan 

1. Pendapatan total rumah tangga petani diperoleh dari pendapatan usahatani sayuran sebesar            

Rp. 7.350.256,- per luas garapan per musim tanam, pendapatan luar usahatani sebesar Rp. 550.378,- 
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per musim tanam dan pendapatan non pertanian sebesar Rp. 410.580,- per musim tanam, maka 

pendapatan total rumah tangga petani sayuran di Kecamatan Pagar Alam Selatan sebesar               

Rp. 8.311.214,- per musim tanam. 

2. Dengan menggunakan kriteria garis kemiskinan dari BPS yang mengacu kepada besarnya 

pengeluaran atau konsumsi per kapita per bulan tahun 2009 untuk Kota Pagar Alam sebesar Rp. 

199.053,- maka Kecamatan Pagar Alam Selatan tidak termasuk kedalam penduduk miskin, karena 

pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp. 453.336,- lebih besar dibandingkan dengan garis 

kemiskinan yang ditetapkan BPS. 

 

Pertanyaan Sesi II 

 

1. Dwi Noviansyah (Mahasiswa Agribisnis 2008) 

    Kepada : Erlina Rufaidah (Universitas Pertanian Universitas Lampung) 

    Analisis Efisiensi Produksi Usahatani Cassava, Indicator tingkat efisiensi Cassava tidak ekonomis? 

    Jawab : 

     Penentuan efisiensi menggunakan rumus Cobb Douglass. Indikatornya dilihat dari penggunaan pupuk, 

tenaga kerja, bibit, dan dari sistem pemasaran. 

 

     Kepada : Nur Ahmadi (Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti)  

      a. Data yang digunakan sebaiknya data baru untuk data penduduk dunia dan penduduk Indonesia, agar 

data yang disajikan dalam penelitian benar-benar akurat. Kenapa masih menggunakan data tersebut? 

          Jawab : 

          Data yang digunakan hanya untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai warga miskin di 

sektor pertanian. Alih fungsi lahan menyebabkan warga miskin semakin meningkat. 

      b. Apa indikator untuk melihat tingkat kemiskinan dan pengolahan kemiskinan? 

          Jawab :  
          Mengkaji bagaimana pengeluaran rumah tangga sayuran, apakah ada pengaruh terhadap kemiskinan. 

       c. Apakah 40 responden melakukan usahatani dengan komoditi (kubis, wortel, dan kentang) yang sama? 

          Jawab : 

          Semua sampel menggunakan komoditi yang sama. 

      d. Indikator menentukan standar pengeluaran sebesar 199.000? 

          Jawab : 

          199.000 adalah asumsi yang datanya diperoleh dari BPS, dengan asumsi pengeluaran per kapita per 

orang. 

 

2.   Merti Diah Putri (Mahasiswa Agribisnis 2009) 

      Kepada : Yetti Oktarina (Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

       Apakah estimasi yang anda lakukan mengalami penyakit ekonometrika (Autokorelasi, heteroskedastisiti, 

dan multikolinieriti)? 

      Jawab : 

      Tidak mengalami penyakit ekonometrika, secara analisis ekonomis bias teratasi dengan baik. 

 

 

RUANG B 

 

MODERATOR : Dr.Yunita, S.P., M.Si. 

 Rina Uchyani (Universitas Sebelas Maret Surakarta) 

Strategi Pengembangan Agroindustri Kripik Singkong dalam Rangka Memperkuat Peran Sektor 

Pertanian di Kabupaten Karanganyar  

1. Agroindustri unggulan kripik singkong tingkat kecamatan yang tertinggi adalah di kecamatan Jenawi  

2. Dari 10 peringkat Agroindustri Unggulan di Kabupaten Karanganyar, agroindustri kripik singkong 

merupakan agroindustri pada peringkat 4 (empat). Peringkat pertama adalah tempe, diikuti jamu 

instan, tahu, keripik/grubi ketela ungu, roti basah, emping, kerajinan kayu, mebel, dan anyaman 

bambu. 

3. Strategi pengembangan Agroindustri Unggulan kripik singkong di Kabupaten Karanganyar antara 

lain: 1) Peningkatan Produksi, 2) Perluasan pemasaran, 3) Pengembangan teknologi untuk 
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meningkatkan produktivitas, 4) Strategi Penguatan  Permodalan, 5) Startegi pengembangan produk 

yang khas dan berkualitas, 6) Peningkatan sarana-prasarana pemasaran, 7) Pemanfaatan bahan bakar 

alternatif. 

4. Peta Rantai Nilai (Value Chain Map) Agroindustri Keripik Singkong melibatkan petani sebagai 

pemasok bahan baku, produsen sebagai pengolahnya dan produsen serta pedagang perantara sebagai 

pemasarnya. 

 

 Railia Karneta (Stiper Sriwigama/Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Pempek di Sumatera Selatan  

1. Faktor -faktor  yang berperan dalam  pengembangkan industri pempek di Sumatera selatan adalah 

faktor organolptik yang meliputi rasa, warna, kekenyalan dan aroma, harga yang terjangkau oleh 

konsumen, dan memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan, dengan tetap memperhatikan 

mutu fisik dan kimia dan daya tahan simpan serta lokasi yang strategis. 

2. Strategi pengembengan industri  pempek yang harus dilakukan adalah  menerapkan  teknologi yang  

praktis  dan ekonomis, produk bermutu handal, hygiensi dan aman,    memperluas jaringan 

pemasaran dengan bekerja sama melalui agen-agen penjualan baik dalam maupun luar negeri, 

koperasi, restauran, toko-toko eceran dan pasar swalayan. 

3. Strategi promosi ditingkatkan melalui reklame, iklan, leaflet, radio, tv, internet dan publisitas. 

 

 Rahim Darma (Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin) 

Pengembangan Pangan Lokal dalam Menghadapi Krisis Pangan dan Energi Global 

1. Pangan dan energy alternative merupakan sektor yang sangat strategis bagi negara yang memiliki  

potensi yang sangat besar baik untuk peningkatan produksi pangan maupun untuk menghasilkan  B3, 

energi primer (matahari, anging, dan air), dan sumber energi baru yang terbarukan.  

2. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi yang besar, posisi tawar pada era global dan 

liberalisasi perdagangan dengan memanfaatkan endowmen dalam pengembangan pangan local dan 

diversifikasi pangan. 

3. Gerakan diversifikasi pangan, pengembangan pangan local dan energy alternativ terbarukan  harus 

didukung dengan  kebijakan pemerintah untuk memulai yang pada akhirnya gerekan sudah 

memasyarakat,  

 

 Maman H. Karmana, Ivonne Ayesha (Komda PERHEPI Bandung) 

Insentif Bagi Petani Padi di LSO untuk Mendukung Ketersediaan Pangan  
Memanfaatkan lahan suboptimal membutuhkan teknologi, coorperate farming 

1. Pemenuhan kebutuhan beras yang sebagian besar berasal dari pulau padi (Jawa Dwipa) akan terkikis 

karena dengan penduduknya yang membludag, Jawa akan berangsur menjadi pulau kota. Pemasok 

beras mau tidak mau harus bergeser ke luar Jawa yang sebagian lahan suburnya sudah diokupasi. 

Harapan untuk melancarkan program ekstensifikasi adalah pada lahan yang sementara ini dipandang 

sub optimal (LSO).  

2. Peluang pemanfaatannya berada pada sejauh mana penguasaan teknologi budidaya yang dapat 

dikembangkan oleh para petaninya sehingga tidak sebatas mampu berproduksi, tetapi juga 

menguntungkan mereka. Bercermin pada pembukaan lahan gambut sejuta hektar yang gagal, 

pengkajian terhadap teknologi budidaya yang benar-benar adaptif dan produktif harus benar-benar 

diupayakan, disebarluaskan dan diadopsi opeh para petaninya. Selain itu aspek ekonominya terkait 

dengan system pemasaran maupun bentuk kelembagaan di kalangan petaninya itu sendiri perlu 

difikirkan dengan melibatkan penuh peran msyarakat itu sendiri. 

3. Pemahaman pangan tidak sebatas beras (penganekaragaman) perlu dikembangkan agar konsumsi 

beras per kapita maupun secara keseluruhan bisa berkurang. Ini dimungkinkan kalau produk pangan 

non-beras yang sementara ini dipandang inferior dapat dikembangkan, diolah dan dikemas sesuai 

dengan selera masyarakat yang akan mengkonsumsinya. Di wilayah LSO kemungkinan semacam ini 

bias terjadi.  Hal ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya industri pengolahan pangan di 

perdesaan yang memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan petani (trickle down 

effect) di wilayah LSO, bahkan kalau mungkin memberikan trickle down effect plus seperti yang 

terjadi di China, yaitu berkurangnya kemiskinan 
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 Umiyati Idris  (Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

Pemberdayaan Petani Padi di Lahan Pasang Surut Melalui Program PUAP di Kab. Banyuasin  

1.  Faktor Kinerja Kenyuluh berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Petani (secara langsung), 

tetapi  tidak signifikan terhadap Pemberdayaan Petani Padi (secara tidak langsung). Faktor Internal 

dan Faktor Eksternal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Petani (secara langsung), 

tetapi signifikan terhadap Pemberdayaan Petani Padi (secara tidak langsung). Pengaruh Faktor 

Kinerja Penyuluh, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal terhadap Pemberdayaan Petani Padi sebesar 

R
2 

= 60% dan pengaruh Faktor Kinerja Penyuluh, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal terhadap 

Kesejahteraan Petani sebesar R
2 

= 54%. Realisasi program PUAP untuk empat kecamatan adalah 

sebesar 12,8% sebelum memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan di estimit biaya atersebut 

63% dan 24,2% kredit macet petani dan lain-lain yang terkendala dalam lembaga Gapoktan, dan  

       2.  Beberapa kendala yang dihadapi antara lain : (a) Rendahnya tingkat pendidikan  petani, (b) Jauhnya 

letak lokasi desa penerima PUAP dan tidak di dukung transportasi yang efisien (c) Masih terjadi 

kredit macet, dan (d) Kurangnya dana pendampingan. 

 

 Agoes Thony (Fakultas Pertanian Universitas Sjakyakirti) 

Penerapan Konsep Agribisnis dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Program 

Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di Sumatera Selatan 

1. Adanya upaya Pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui program GP3K 

yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak mulai dari Petani, Distributor sampai dengan 

Perusahaan Industri yang merupakan pelaku-pelaku dalam sistem agribisnis.  

2. Pencapaian hal tersebut dilakukan melalui suatu bentuk pola kemitraan  agribisnis antara pihak 

terkait dalam upaya mencapai tujuan dari program GP3K di Sumatera Selatan.   

3. Petani sebagai ujung tombak (pelaku produksi) dari sub-sistem yang ada dalam kerangka sistem 

Agribisnis  membutuhkan berbagai inovasi Teknologi dan Kelembagaan agar dapat mewujudkan 

ekpektasi kedepan yaitu peningkatan produksi/produktivitas usaha tani (pangan) dapat tercapai. 

 

 Mustofa Romdhon (FP Universitas Bengkulu/Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

Optimalisasi Lahan Sawah Tadah Hujan Melalui Diversifikasi Komoditi di Bengkulu 

1. Komoditas yang dibudiayakan petani pada lahan sawah tadah hujan masih didominasi oleh tanaman 

padi. Sedangkan komoditas jagung, cabe, dan ayam menjadi komoditas lainnya yang banyak 

ditanam oleh petani, 

2. Tingkat pendapatan tertinggi lahan sawah tadah hujan secara umum diperoleh dari pola tanam 

komoditas komoditas pangan – ternak, pangan – pangan serta pangan – hortikultura.  

 

 Sutarmo Iskandar (Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Fluktuasi Luas Areal Kayu Manis Serta Beralihnya Fungsi 

Lahan Kayu Manis Menjadi Lahan Tanaman Padi Ladang dan Tanaman Sayuran di Indonesia 

1. Variabel harga kayu manis domestik, harga beras domestik, tingkat suku bunga, dan luas areal kayu 

manis tahun lalu secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel luas 

areal kayu manis Indonesia. Secara parsial variabel harga beras domestik, tingkat suku bunga, dan 

luas areal kayu manis tahun lalu memiliki pengaruh signifikan terhadap luas areal kayu manis 

Indonesia. Sedangkan untuk variabel harga kayu manis domestik berpengaruh non signifikan 

terhadap luas areal kayu manis Indonesia. 

      2.   Variabel harga kayu manis di tingkat eksportir, curah hujan di Kabupaten Kerinci, tingkat upah 

tenaga kerja perkebunan, luas areal kayu manis pada    tahun t, dan trend waktu secara bersama-sama 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel produksi kayu manis Indonesia.Secara 

parsial variabel curah hujan di Kabupaten Kerinci, luas areal kayu manis pada tahun t, dan trend 

waktu memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi kayu manis IndonesiaSedangkan untuk 

variabel harga  kayu manis di tingkat eksportir dan tingkat upah tenaga kerja perkebunan 

berpengaruh non signifikan terhadap produktivitas kayu manis Indonesia. 

3.  Faktor-faktor yang melatarbelakangi berubahnya fungsi lahan perkebunan kayu manis menjadi lahan 

tanaman padi ladang dan tanaman sayuran adalah: rendahnya harga kulit kayu manis domestik, serta 

meningkatnya harga beras domestik, harga cabai merah dan harga kentang domestik. 
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 Yudhi Zuriah (Stiper Sriwigama/Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Waktu Keja Rumah Tangga Petani Kelapa 

      1. Faktor-faktor berpengaruh nyata terhadap alokasi waktu kerja rumah tangga petani kelapa dalam 

adalah interaksi umur di lahan tipe A,  interaksi umur di lahan tipe B,  interaksi umur dengan 

pendidikan, interaksi umur dengan pola usahatani, jumlah tanggungan keluarga, interaksi tanggungan 

keluarga di lahan tipe, interaksi tanggungan keluarga  dengan pendidikan, interaksi tanggungan 

keluarga dengan pola usahatani, pendapatan per kapita, interaksi pendapatan di lahan tipe A, interaksi 

pendapatan di lahan tipe B, interaksi pendapatan di lahan tipe C, interaksi pendapatan dengan pola 

usahatani, dan upah tenaga kerja wanita. 

 

 Marwan Sufri (Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya) 

Penganekaragaman Usahatani Jenis yang Sesuai di Lahan Sub Optimal Dalam Rangka 

Pemenuhan Kebutuhan Hidup Keluarga Petani Secara Lebih Layak di Kabupaten Banyuasin 

Provinsi Sumatera Selatan 

1. Hasil analisis dari usaha tanaman padi per hektar-pendapatan Rp10,11 jt,  jagung per hektar- 

pendapatan Rp15,60 juta dalam jangka waktu tiga setengah bulan di lahan sawah yang secara 

ekonomi efisien.   Sayur cabai merah luas panen 0,6 hektar (tiga kali tanam per tahun) pendapatan 

Rp11,23 juta dan, ikan patin pakai terpal di kolam ukuran volume 24 m
3
 - pendapatan per tahun Rp 

12,77 juta dalam jangka waktu 6 bulan di lahan pekarangan yang secara ekonomis efisien. Total 

pendapatan riil per tahun sebesar Rp49,60 juta. 

2.  Kebutuhan Hidup Layak keluarga petani (4 jiwa) hanya dibutuhkan sebesar Rp 4,007 juta per bulan 

atau Rp 48,08 juta per tahun.. Jadi rata-rata pendapatan per bulan petani ini dapat memenuhi standar 

Kebutuhan Hidup Layak keluarganya dengan kontribusi 100,07 persen atau rasio 1;0007, sesuai 

komponen kebutuhan hidup layak.   

 

 Idham Alamsyah (FP Unsri/Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

Analisis Determinan Stok Akhir Beras Di Badan Urusan Logistik Divisi Regional Sumatera 

Selatan 

1. Model penelitian yang dibangun dalam penelitian ini telah mampu dengan baik menjelaskan 

fenomena dan perilaku stok akhir beras di Bulog Sumatera Selatan.  Berbagai determin pada 

persamaan stok akhir beras tersebut dapat diinterpretasikan dengan baik. 

2. Stok awal sebagai variabel bedakala (t-1) berpengaruh positif dengan tingkat keprcayan sangat nyata 

dimulai dari nol, dan tingkat elastisitas hampir satu terhadap stok akhir beras di Bulog.  Artinya nilai 

koefisien  penyesuaiannya cenderung mendekati nol; menunjukkan respon penyesuaian stok akhir (t) 

beras di Bulog terhadap berbagai perubahan determinan atau variable eksogen lainnya lambat.  Total 

pengadan juga berpengaruh nyata positif terhadap stok akhir beras di Bulog.  Keadaan ini 

mengindikasikan bahwa: pengelolaan ketersediaan beras di Bulog Divre Sumatera Selatan atas dasar 

stok dalam keadan aman 

3. Realisasi penyaluran beras untuk orang miskin atau beras raskin, realisasi penyaluran beras untuk 

keperluan sosial non raskin berpengauruh nyata negatif dan bersifat elastis dalam jangka panjang, 

meskipun inelastis dalam jangka pendek.  Menunjukkan bahwa bila tren realisasi penyaluran vs stok 

bersifat tetap, dalam jangka panjang berdampak buruk terhadap ketersediaan beras di Bulog. 

4. Harga beras ditingkat pedagang grosir berpengaruh nyata negatif terhadap stok akhir beras di Bulog.  

Mengindikasikan bahwa pengendalian harga pasar oleh pemerintah melalui kebijakan HPP (harga 

patokan pemerintah) terkait keamanan ketersediaan beras daerah di Bulog masih diperlukan. 

 

 Maryati Mustofa Hakim (FP Unsri/Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

Analisis Konsumsi Pangan Kelompok Beras pada Golongan pendapatan Berbeda 

1. Faktor- faktor yang berpengaruh nyata terhadap konsumsi beras pada penduduk Kota Palembang 

yaitu  jumlah pendapatan penduduk kota palembang, jumlah keluarga, harga bahan pangan subtitusi 

berupa mie instan, dan tingkat pendidikan kepala keluarga. 

2. Konsumsi beras  rumah tangga penduduk Kota Palembang tertinggi adalah  pada penduduk dengan 

tingkat pendapatan rendah, sedangkan konsumsi beras terendah adalah penduduk dengan tingkat 

pendapatan tinggi. 

 

Pertanyaan : (Tidak ada pertanyaan pada kelompok ini) 



Prosiding Seminar Nasional Perhepi 
Pengelolaan Agribisnis Pangan Pola Korporasi Pada Lahan Sub Optimal 

ISBN: 978-979-8420-12-2 
 

342 
 

BIDANG TEKNIK dan BUDIDAYA 

RUANG C 

 

MODERATOR : Dr. Ir. Andy Wijaya, M.Sc. 

 Darmawi (FT Unsri/Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

      Pemanfaatan Aliran Air Pada Saluran Irigasi Sekunder Untuk Memompakan Air ke Lahan 

Persawahan Sebagai Dukungan Bagi Pengelolaan Lahan Sub-Optimal di Desa Bangun Sari 

Telang II-Kabupaten Banyuasin.  

1. Terdapat setidaknya delapan Saluran Sekunder dan empat diantaranya sudah memiliki pintu air.  

2. Pasang surut yang keluar masuk pintu air dapat dimanfaatkan untuk memompakan air ke areal 

persawahan yang berada kurang lebih 1-3 meter diatas level air pada saluran sekunder.  

3. Untuk ini digunakan Kincir Air Apung (Floating-waterwheel) sebagai alat penggerak mula yang 

dikopel dengan sistem Pompa Spiral (Spiral Pump) untuk mengangkat air dari dalam saluran 

sekunder ke areal persawahan yang berada diatasnya. 

 Pertanyaan : 

 1.  A. Karim 

  Kenapa pompa air dipasang di lahan pasang surut, tidak langsung dipasang di sungai yang aliran 

deras sehingga pompa air selalu berputar. 

 Jawab : 

Tidak pak, pemasangan pompa air ini tidak terlalu berpengaruh terhadap deras arus air. Pada awal  

pemasangan alat memang harus dipancing dengan arus untuk memutar pempanya sekitar satu jam. 

Tapi untuk berikutnya setela pompa ini akan terus berputar, maka berikutnya setela pompa air ini 

akan terus berputar, maka berikutnya akan terus berputar secara berperiode, walaupun begitu saya 

mengakui kalau pompa ini tidak berputar 24 jam. 

 

 Mardhiana (Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

      Kajian Keberadaan Tumbuhan Kantong Semar (Nepenthes Sp.) di Lahan Sub Optimal 

 N. mirabilis merupakan satu-satunya jenis kantong semar yang terdapat di lokasi Pasir Putih, Pangkalan 

Benteng dan Talang Kelapa.  Ketiga pewakil habitat alami tanaman kantong semar memiliki sifat fisik 

dan kimia tanah tergolong tidak optimal untuk mendukung pertumbuhan tanaman budidaya umumnya 

tetapi masih mampu mendukung pertumbuhan optimal untuk kantong semar jenis N. mirabilis.   Habitat 

alami di Pasir Putih memiliki kelimpahan populasi berkisar 2 hingga 3 kali lebih banyak dibandingkan 

di Talang Kelapa dan Pangkalan Benteng. 

 Pertanyaan : 

 1.   A. Karim 

             Kenapa kantong semar di rumah saya setelah satu tahun bentuknya berubah seperti terompet? 

Apakah itu siklus atau kekurangan unsur zat hara? 

             Jawab : 

Saya gunakan Nepenthes milik bapak adalah Nepenthes reflesiana. Jenis ini pada masanya akan 

berubah pada bagian bawah kantong akan bersayap, dan pada ujungnya akan memanjang seperti 

terompet. 

      2.    Rosdah Thalib (FP Unsri) 

 Dari 3 tempat yang diamati, apakah ada perbedaan dari 3 jenis Nepenthes tersebut. 

 Jawab : 

Tidak ada perbedaan. Nepenthes yang kami amati ini adalah jenis yang bisa bertahan di suhu 

ekstrim. Kalau jenis yang lain, apabila terkena matahari penuh, makan akan terbakar dan mati. 

 

 Lucy Robiartini (FP Unsri/Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

      Kajian Pertumbuhan Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell Arg.) Klon PB 260 di Elevasi 

Tinggi 

Tanaman karet yang tumbuh di elevasi tinggi menunjukkan :  

1.  Karakter fisiologi daun menunjukkan kandungan sukrosa, pati, dan lemak lebih tinggi dengan 

kandungan protein yang rendah.   

2.  Berdasarkan karakter agronomi tanaman karet menampilkan lilit batang, tebal kulit, diameter 

pembuluh  lateks yang lebih rendah akan tetapi jumlah pembuluh lateks yang lebih banyak. 
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3.   Pertambahan lilit batang yang dicapai selama satu tahun (umur 45 bulan–umur 57 bulan lebih tinggi 

dibandingkan dengan pertambahan lilit batang pada elevasi rendah. 

      4.  Terjadi interaksi kondisi lingkungan terhadap kinerja klon tanaman karet.  

      Pertanyaan : 

      1. Maria Fitriana (FP Unsri/Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

          Kenapa lateks di dataran tinggi lebih banyak daripada di dataran rendah. Sedangkan masyarakat belum 

banyak yang tahu mengenai ini. 

          Jawab : 

           Karena di dataran tinggi banyak mengandung air yang menghasilkan lateks. Kalau di dataran tinggi, 

sekali ditusuk kulit pohonnya, lateks langsung keluar bahkan muncrat tetapi kalau di dataran rendah 

harus menunggu beberapa detik terlebih dahulu baru lateksnya keluar. Ini memang penemuan baru, 

sehingga belum banyak masyarakat yang tahu kalau lateks tanaman karet lebih banyak di dataran 

tinggi. 

 

 Maria Fitriana (FP Unsri/Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

      Pengaruh Perlakuan Pengolahan Bahan Organik dalam Rotasi Tanaman Jagung Terhadap 

Pertumbuhan Gulma 

1.  Bobot kering gulma yang terendah pada perlakuan lahan yang ditanami kacang tunggak (K2), dan 

bobot kering gulma yang tertinggi pada lahan yang diberi kompos mucuna (K3) tetapi tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan lainnya.  

2.   Gulma utama yang merajai komunitas gulma di lahan bekas tanaman jagung Agro Techno Park 

setelah perlakuan bahan organik adalah Richardia brasiliensis, Borreria alata dan  Eleusine indica. 

Jenis-jenis gulma utama ini menunjukkan Indeks Nilai Penting tertinggi. 

3.   Ada  tiga pasang jenis gulma yang berassosiasi nyata, sedangkan yang lainnya tidak nyata. Pasangan 

tersebut adalah Borreria laevis - Brachiaria paspaloides, Borreria laevis -Centrosema pubescens 

dan Centrosema pubescens - Brachiaria paspaloides. 

 

      Pertanyaan : 
      1.   Marlina (FP Unsri/Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unsri) 

            Bagaimana uji coba anda terhadap pupuk organik mucuna ? 

            Jawab : 

             Dengan cara lahan yang sudah dibersihkan diberi pupuk mucuna dan dilihat ternyata gulma tidak 

tumbuh dengan subur, sehingga pertumbuhan gulma dapat di tekan. 

 

 Nuni Gofar (FP Unsri) 

      Populasi Bakteri Penambat Nitrogen dan Pelarut Fosfat Pada Rhiosfer Tanaman Pangan di Lahan 

Lebak (Kajian Awal Potensi Pengembangan Pupuk Mikroba Multiguna Untuk Tanaman Pangan 

di Lahan Lebak) 

Pada tanah lebak yang bereaksi masam sampai sangat masam (3,59-5,17), ditemukan bakteri penambat 

nitrogen (Azotobacter dengan populasi 10-53x10
4
 cfu  g

-1
 tanah dan Azospirillum dengan populasi 

13,3x10
6
-96,6x10

7
 cfu g

-1
 tanah) serta bakteri pelarut fosfat dengan populasi 3,06-50,27x10

6
 cfu g

-1
 

tanah). 

       Pertanyaan : 
       1. A. Karim 

           Rawa lebak ada fase kering dan tergenang, pada fase kering terjadi masa reduksi. Bagaimana keadaan 

dua macam bakteri tersebut ? 

           Jawab : 

           Kalau bakteri Azotobaktor masih bisa hidup meskipun pada fase kering dan tergenang, karena pada 

fase tersebut tidak akan tereduksi secara sempurna melainkan hanya semi reduksi. 

 

 Rosdah Thalib (FP Unsri) 

Evaluasi Dampak Aplikasi Beauveria bassiana terhadap Menochilus sex maculatus serangga 

pemangsa Aphis gossypii 

1. Aplikasi langsung B. bassiana terhadap M. sexmaculatus menghasilkan rata-rata jumlah telur 226,9 

butir dan aplikasi tidak langsung rata-rata 247,3 butir.   
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2. Aplikasi B. bassiana dapat menurunkan jumlah telur yang diletakkan atau keperidian kumbang 

predator tersebut (M. sexmaculatus), namun aplikasi B. bassiana  tidak berpengaruh nyata terhadap 

fertilitas, lama hidup, dan LT50 M. sexmaculatus baik pada aplikasi langsung maupun tidak langsung.   

      Pertanyaan : 
      Kenapa Beauveria diaplikasian pada predator dan daun ? 

      Jawab : 

Karena ingin melihat prilaku predator, seperti diletakkan pada daun cabai berpengaruh tidak pertisida itu 

dengan hama tersebut. 

 

  Dina Muthmainah (Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum) 

       Budidaya Ikan di Ekosistem Rawa 

Ekosistem rawa telah dimanfaatkan oleh petani sebagai lahan budidaya ikan. Jenis ikan yang dibudidaya 

meliputi jenis budaya tradisional seperti Nila dan Patin dan juga jenis ikan lokal seperti Toman dan 

Kelemak. Tingkat Produksi masih relatif rendah yang diduga sebagai akibat mahalnya harga pakan. 

       Pertanyaan : 
       Bagaimana jika budidaya ini dilakukan di perairan ? 

       Jawab : 

        Sangat bisa, malah siklusnya lebih panjang. Bisa saja bahan organik itu kita jadikan pupuk, dari pupuk 

itu tumbuh plankton dan plankton dimakan ikan. 


