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ABSTRAK 

Usahatani padi ladang merupakan suatu usahatani yang tidak terlepas kaitannya dengan 
penggunaan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Untuk dapat mencapai produksi yang tinggi,  
maka faktor produksi yang digunakan harus dioptimalkan. Penelitian ini bertujuan (i)untuk 
mengetahui gambaran umum usahatani padi ladang di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun,  (ii) 
untuk mengestimasi fungsi produksi usahatani padi ladang di Kecamatan Pauh Kabupaten 
Sarolangun(iii) untuk menganalisis efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi usahatani padi 
ladang di  Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.Penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 Juli 
sampai 29 Agustus 2016. Fungsi produksi Cobb Douglas digunakan untuk mengestimasi penggunaan 
faktor produksi lahan, benih, tenaga kerja, pupuk dan pestisida sebagai variabel independent. 
Efisiensi ekonomi digunakan untuk mengevaluasi penggunaan faktor produksi. Data didapatkan dari 
60 responden yang dipilih dengan menggunakan metode acak senderhana (simple random sampling). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor faktor produksi berpengaruh signifikan terhadap 
produksi padi ladang. Sementara, secara analisis parsial penggunaan faktor produksi luas lahan, 
benih, dan pupuk urea berpengaruh signifikan terhadap produksi padi ladang, dan setelah itu 
didapatkan bahwa penggunaan faktor produksi pada masing-masing petani rata-rata belum efisien 
secara ekonomis. 

 
 
Kata kunci: Usahatani Padi ladang, Faktor Produksi, Efisiensi   

 
 ABSTRACT  

 
 Fieldrice farming is a farming which is inseparable connection with the factors that 

affect the production. To achieve high production, the factors of production must be used optimally. 
This study aimed : (I) to describe the field rice farming in Pauh subdistrict, Sarolangun district. (II) to 
estimate production function of farming rice field in Pauh subdistrict, Sarolangun district. (III) to 
analyse the economic efficiency of the use of productionfactors in rice field farming in Pauh 
subdistrict, Sarolangun district. The research was conducted from July 29 until August 29, 2016. 
Production function of Cobb-Douglas was used to estimate the production with land, seeds, labour, 
fertilizer and pesticides as independet variables. Economic efficiency was used to evaluate the 
efficiencyof productionfactor used. The data obtained from 60 respondents who selected randomly 
using (simple random sampling). The research results showed that all factors of production affect field 
rice farming significantly. Meanwhile, in partial analysis the use of factors of production of land area, 
seed and fertilizer affect production significantly . futhermore the use of productionfactors on each 
farmer on the average had not technically and economically efficient. 
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PENDAHULUAN 

 Beberapa jenis padi seperti padi sawah dan padi ladang banyak diusahakan oleh 
sebagian masyarakat di seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satu wilayah yang 
mengusahakan padi ladang di Indonesia yaitu Provinsi Jambi. Provinsi Jambi pada tahun 
2015 dengan luas panen 20.007 ha, mampu menghasilkan produksi padi ladang sebesar 
55.497 ton dengan tingkat produktivitas  sebesar 2,7 ton/ha. Pencapaian produksi pada 
tahun 2015 ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan produksi padi pada tahun 
sebelumnya. Kenaikan atau penurunan produksi terjadi sebagian besar disebabkan oleh 
faktor cuaca dan iklim yang tidak menentu serta perubahan penggunaan faktor-faktor 
produksi. Pada dasarnya petani akan mengubah penggunaan faktor-faktor produksi apabila 
dapat meningkatkan pendapatannya  
 Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu daerah yang mengusahakan padi ladang 
di Provinsi Jambi. Pada tahun 2014 Provinsi Jambi dengan luas panen padi ladang 24.268 ha 
sebagian besar (31,18%) yakni 7.569 ha berada di Kabupaten Sarolangun dengan 
produktivitas 3,18 ton/ha.Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 Kecamatan. Usahatani padi 
ladang di Kabupaten Sarolangunterdapat dibeberapa Kecamatan. Dimana salah satu 
diantaranya merupakan Kecamatan dengan luas areal tanam padi ladang terbesar di 
Kabupaten Sarolangun yaitu Kecamatan Pauh. Berdasarkan data BPS pada tahun 2013 
produktivitas padi ladang di Kecamatan Pauh yaitu 2,75 ton/ha, namun jika dibandingkan 
dengan skala produktivitas padi ladang nasional produktivitas padi ladang harusnya mampu 
mencapai 3,3 ton/ha. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas padi ladang di Kecamatan 
Pauh rendah. Keterbatasan faktor-faktor biaya produksi sebagai alokasi input seperi upah 
tenaga kerja, biaya pupuk, dan pestisida akan berpengaruh terhadap produksi dan 
pendapatan dalam usahatani padi ladang secara optimal sehingga dari keadaan ini petani 
dihadapkan pada pilihan penggunaan sumberdaya ushatani dan dituntut menerakan upaya-
upaya efisiensi sumberdaya yang terbatas sehingga menguntungkan dalam usahatani padi 
ladang. Rendahnya produktivitas padi ladang didaerah penelitian disebabkan oleh beberapa 
faktor antara lain : penggunaan benih yang berasal dari pertanaman sebelumnya dan tidak 
bersertifikat varietas yang ditanam merupakan varietas yang sudah lama, pemberian pupuk 
yang tidak berimbang. Selama ini petani menggunakan benih yang berasal dari pertanaman 
sebelumnya, kecuali petani mendapatkan bantuan benih dari pemerintah. Dosis 
penggunaan pupuk kimia tidak sesuai anjuran yang ada karena menurut petani hasil 
produksinya sama saja. Menurut Izhar (1988) Untuk keperluan 1 hektar diperlukan pupuk 
anorganik dengan dosis sebanyak 200 kg Urea + 150 kg SP 36 + l00 kg KCL. Di daerah 
penelitian petani hanya menggunakan pupuk seadanya jauh di bawah dosis rekomendasi 
yaitu pupuk urea dengan kisaran sebesar 70- 80 kg/ha. Tujuan penelitian ini adalah : (1) 
untuk mengetahui gambaran umum usahatani padi ladang di Kecamatan Pauh Kabupaten 
Sarolangun, (2) mengestimasi fungsi produksi usahatani padi ladang di Kecamatan Pauh 
Kabupaten Sarolangun, (3) menganalisis efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi 
usahatani padi ladang di  Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di lingkup Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini dipilih dua desa yaitu 
Desa Lubuk Napal dan Desa Sepintun dengan pertimbangan bahwa kedua desa tersebut 



merupakan desa dengan luas areal tanam padi ladang terbesar di Kecamatan Pauh. Untuk 
menentukan jumlah sampel  dalam penelitian ini digunakan rumus slovin (Riduwan, 2007), 
dengan tingkat presisi sebesar 12 persen. Jumlah sampel petani sebanyak 60 petani yang 
kemudian dibagi menjadi 2 sub sampel yaitu 17 petani di Desa Lubuk Napal dan 43 petani di 
Desa Sepintun. Penentuan jumlah sampel yang diambil dari Desa Lubuk Napal dan Desa 
Sepintun sesuai karakteristik responden tersebut dilakukan pengambilan sampel melalui 
rumus metode alokasi sampel Proporsional. 
 Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan untuk menjelaskan gambaran 

usahatani padi ladang digunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Untuk tujuan kedua yaitu 

menduga model fungsi produksi padi ladang digunakan persamaan regresi linear berganda 

dimana model fungsi produksi Cobb-Douglas diubah kedalam bentuk persamaan logaritma 

sehingga menjadi persamaan sebagai berikut  : 

 
 LogY= Log a + b1LogX1 + b2LogX2 + b3LogX3 + b4LogX4 + b5LogX5 + u 
Dimana  
Y = Produksi padi ladang. (kg) 
a = Konstanta 
X1 = Luas lahan (ha) 
X2 = Benih (kg) 
X3 = Tenaga Kerja (HKSP) 
X4 = Pupuk Urea  (kg) 
X5 = Pestisida (lt) 
b1-b5 = Koefisien regresi variabel X1 – X5 
u = Kesalahan (disturbance term) 
 

 Untuk menjawab tujuan ketiga,mengetahui efisiensi ekonomi penggunaan faktor 
produksi atau penggunaan input optimal terhadap produksi (Soekartawi,1990) digunakan 
persamaan berikut : 

 
IExi (Indeks Efisiensi ke-i) = NPMxi/Pxi  

   NPMxi= (bi.Y.Py)/Pxi 
 
Dimana : bi = Koefisien regresi faktor produksi ke-i 
  Y = Jumlah Produksi  
  Xi = Jumlah Penggunaan faktor produksi  
  Py = Harga Produksi 
  Pxi = Harga faktor produksi ke-i 
Jika, NPMxi/ Pxi > 1,artinya penggunaan faktor produksi X belum efisien. 
  Agar penggunaan input efisien, maka input perlu ditambah.  
Jika, NPMxi/ Pxi = 1, artinya penggunaan faktor produksi X sudah efisien. 
Jika, NPMxi/ Pxi < 1, artinya penggunaan faktor produksi X tidak efisien.  
  Agar penggunaan input efisien, maka input perlu dikurangi. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identitas Petani 

 Petani sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 petani padi ladang yang di peroleh 
dari 2 desa, yaitu : Desa Lubuk Napal dan Desa Sepintun. Adapun yang menjadi penentu 
identitas petani sampel di daerah penelitian mencakup umur petani, tingkat pendidikan, 
pengalaman berusahatani dan jumlah anggota keluarga dapat dilihat pada Tabel 1 di 
bawahini : 

Tabel 1. Identitas Petani Sampel Berdasarkan Umur Petani, Tingkat Pendidikan, 
Pengalaman Berusahatani, Dan Jumlah Anggota Keluarga Di Daerah Penelitian 
Tahun 2016. 

No Karakteristik Satuan Kisaran Rata-rata 

1 Umur petani Tahun 21-67 40 
2 Tingkat pendidikan Pendidikan Tidak sekolah-perguruan tinggi SD 

3 
Pengalaman 
berusahatani Tahun Feb-42 16 

4 
Jumlah anggota 
keluarga Orang 9-Feb 5 

 
Rata-rata umur petani di daerah penelitian adalah berusia 40 tahun. Dari Tabel 1 

dapat dilihat bahwa distribusi umur petani yang paling banyak atau dominan berada pada 
interval 37 – 43 tahun yaitu sebanyak  18 orang dengan persentase sebesar 30,00 persen 
dari total petani. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas petani yang 
berusahatani padi ladang di Kecamatan Pauh merupakan petani yang berada pada usia 
produktif. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Hernanto (1991), usia produktif 
berada pada usia 15-50 tahun. Dengan kondisi petani yang rata-rata berumur produktif 
maka diharapkan mampu mengelola usahataninya secara maksimal guna meningkatkan 
produksi. 

 Berdasarkan pada tingkat pendidikanformal, sebagian besar petani menempuh 
pendidikan sekolah Dasar (SD) ditempuh oleh 71,67 persen petani. Hal ini menunjukan 
tingkat pendidikan petani responden di daerah penelitian masih tergolong rendah. Tingkat 
pendidikan menentukan intelektualitas seseorang dan turut menentukan koefisien dalam 
berkerja, maka dengan demikian dapat membentuk pola pikir dalam melakukan 
pengelolaan usahataninya. 

Rata-rata pengalaman berusahatani petani responden di daerah penelitian adalah 16 
tahun. Pengalaman bertani petani berkisar dari 2 tahun sampai dengan 42 tahun. Petani 
dengan pengalaman paling banyak pada tingkat pengalamanbertani 16 - 21 tahun sebesar 
26,66 persen, dan yang paling sedikit jumlah petaninya yaitu pada pengalaman bertani 
kisaran 29-35 tahun, dengan jumlah hanya satu orang. Dapat dikatakan bahwa pengalaman 
bertani petani didaerah penelitian cukup lama. Aspek pengalaman bertani juga 
berpengaruh terhadap keputusan petani untuk mengembangkan usahatani padi ladang. 

Rata-rata petani di responden di daerah penelitian memiliki jumlah anggota keluarga 
sebanyak 5 orang. Petani didaerah penelitian paling banyak yang memiliki anggota keluarga 
4-5 orang yaitu dengan jumlah sebanyak 36 petani. Jumlah anggota di daerah penelitian 



dapat dikatakan cukup banyak yang memiliki anggota keluarga dari 4 sampai 5 orang 
dengan persentase mencapai 60,00 persen petani.  Jumlah anggota keluarga sangat 
berperan dalam pengelolaan usahatani, karena semakin banyak jumlah anggota keluarga 
maka semakin tinggi kebutuhan yang harus di penuhi oleh petani dan semakin tinggi 
tanggung jawab petani untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Hernanto (1991), 
menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga sangat berpengaruh dalam pengelolaan suatu 
kegiatan ekonomi, khususnya terhadap kegiatan ekonomi pada usahatani petani tersebut. 

Gambaran Umum Usahatani Padi ladangdi Daerah Penelitian 
 Kecamatan Pauh merupakan salah satu Kecamatan sentra penghasil padi di 
Kabupaten Sarolangun. Usahatani padi ladang di daerah penelitian masih tergolong 
usahatani subsistance.Hasil produksi dari usahatani padi ladang dikonsumsi sendiri hanya 
ada beberapa petani yang menjual hasil produksinya. usahatani padi ladang di daerah 
penelitian merupakan usahatani kooperatif. Usaha kooperatif ialah usahatani yang setiap 
prosesnya dikerjakan secara individual, hanya pada beberapa kegiatan yang dianggap 
penting dikerjakan oleh kelompok seperti saat tanam dan panen. 
 Keadaan umum usahatani padi ladang di daerah penelitian mencakup luas lahan padi 
ladang, jumlah produksi  padi ladang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 2 di 
bawah ini : 

Tabel 2. Keadaan Umum Usahatani Padi Ladang Berdasarkan Luas Lahan Padi Ladang, 
Produksi Padi Ladang Dan Harga Jual Padi Ladang Di Daerah Penelitian Tahun 
2015. 

No Karakteristik Satuan Kisaran Rata-Rata 

1 Luas lahan padi ladang Hektar 0,5 – 3 1,36 

2 
Jumlah produksi padi 
ladang Kg/ha 600 - 3404,96 2090 

3 Harga jual padi ladang Rp/kg 4500 4500 

  
 Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata luas lahan yang dimiliki oleh petani padi 
ladang di daerah penelitian adalah 1,36 hektar. Luas lahan yang dimiliki petani 
mempengaruhi produksi yang akan di peroleh. Dalam pelaksanaanya dilapangan ada 
kecendrungan yang terjadi bahwa semakin luas lahan yang dimiliki oleh petani responden 
maka petani akan cendrung untuk tidak melakukan pemeliharaan yang optimal pada 
usahatani padi ladang yang dimilikinya. 

Berdasarkan hasil penelotian rata-rata produksi padi ladang yang dihasilkan petani 
di daertah penelitian sebesar 2090 kg/ha, produksi tersebut masih rendah jika dibandingkan 
dengan skala produktivitas padi ladang nasional 3300 kg/ha. Produktivitas padi ladang yang 
rendah di daerah penelitian berkaitan dengan tingkat penggunaan input yang belum 
optimal. 
 Harga jual rata-rata gabah yang diterima petani sampel di daerah peneltian pada saat 
penelitian tahun 2015-2016 yaitu sebesar 4500/kg. Harga jual padi ladang hampir sama 
pada dua desa yang diteliti. 

 

 



Fungsi Produksi Padi Ladang 

 Dengan meregresikan faktor-faktor produksi dari lima variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini, maka akan didapatkan output nilai probabilitas yang digunakan untuk melihat 
pengaruh dari masing-masing variabel yang digunakan. Berikut ini, pada Tabel 3 disajikan 
hasil ouput perhitungan dengan menggunakan Eviews yang menggunakan fungsi produksi 
Cobb Douglas. 

Tabel 3. Hasil Estimasi Fungsi Produksi Cobb-Douglas Pada Usahatani Padi Ladang 
Dari hasil estimasi di atas dapat dituliskan persamaaan untuk usahatani padi ladang 

di daerah penelitian sebagai berikut : 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

  

Prob. 

  

LOG_X1 0.342108 0.141418 2.419128 0.019 
LOG_X2 0.532452 0.140592 3.787226 0.0004 
LOG_X3 0.033473 0.12355 0.270925 0.7875 
LOG_X4 0.223914 0.070774 3.163784 0.0026 
LOG_X5 0.110023 0.120223 0.915158 0.3642 

C 1.926828 0.274383 7.022409 0 

R-
squared   Adjusted R-squared   F-statistic   Mean dependent var 

Durbin-
Watson 

stat  

   
3.439544 

 
 

0.874784 
  

1.990583 

0.885395   83.43694     

 

Ypadi ladang =  7,49 X1
0,321. X2

0,532. X3
0,033. X4

0,223. X5
0,110 

dimana  :  X1 adalah luas lahan, X2 adalah benih,X3 adalah tenaga kerja , X4 adalah 
pupuk urea  dan X5 adalah pestisida. 

Dari hasil estimasi dilihat bahwa nilai Adjusted R-squared  sebesar 0.8747 Hal ini 
berarti 87,47 persen variasi hasil produksi padi ladang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor 
yang terdapat di dalam model, sedangkan sisanya sebesar 12,53 persen dijelaskan oleh 
faktor lain diluar model. 

Pengaruh penggunaan faktor produksi secara bersama – sama terhadap jumlah 
produksi padi ladang yang dihasilkan dapat diketahui dengan menggunakan uji F. Dari hasil 
analisis diperoleh nilai pada F-statistic sebesar 83,43 dengan probabilitas sebesar 0,000000. 
Nilai probabilitas yang lebih kecil dari alfa (0,05) menunjukkan hasil yang signifikan, artinya 
variabel bebas yang terdapat dalam model secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap produksi padi ladang di Kecamatan Pauh. Berdasarkan uraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa model estimasi produksi yang diperoleh sangat baik dan dapat 
digunakan untuk melakukan analisis efisiensi ekonomi. 

 
Pengaruh Penggunaan Faktor Produksi Usahatani Padi ladang 

Pengaruh faktor produksi terhadap produksi padi ladang secara parsial dapat 
diketahui dengan melihat nilai probabilitas pada masing-masing variabel faktor produksi. 



Nilai probabilitas yang lebih kecil dari alfa (0,05) menunjukkan hasil yang signifikan pada 
tingkat kepercayaan 95 persen. Berdasarkan hasil analisis diatas, didapat bahwa nilai 
probabilitas faktor produksi luas lahan (X1), benih (X2), faktor pupuk (X4), lebih kecil dari alfa 
(0,05) pada tingkat kepercayaan 95 persen, yang berarti secara parsial atau individu variabel 
bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap produksi padi ladang. Sedangkan nilai 
probabilitas faktor produksi yang meliputi tenaga kerja (X3), pestisida (X5), lebih besar dari 
alfa (0,05) pada tingkat kepercayaan 95 persen, yang berarti secara parsial atau individu 
variabel bebas tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap produksi padi ladang.  

Pengaruh individu dari masing masing faktor-faktor produksi terhadap jumlah 
produksi padi ladang yang dihasilkan dapat diketahui dengan Uji t, hasil analisis diperoleh 
bahwa nilai pada t-statistik faktor produksi luas lahan (X1) mempunyai nilai t-Statistik 
sebesar 2,41, benih (X2) mempuyai nilai t-Statistik sebesar 3,78, dan pupuk (X4) mempunyai 
nilai t-statistik sebesar 3,16. Nilai t-Statistik lebih besar dari nilai t-tabel (2,009), dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa faktor produksi luas lahan, benih, dan pupuk urea 
secara individu berpengaruh signifikan terhadap produksi padi ladang di Kecamatan Pauh. 
Sedangkan nilai t-statistik faktor produksi tenaga kerja (X3) mempunyai nilai t-Statistik 
sebesar 0,27 dan pestisida (X5) mempunyai nilai t-statistik sebesar 0.91. nilai t-Statistik lebih 
kecil dari nilai nilai t-tabel (2,000), artinya faktor produksi tenaga kerja dan pestisda secara 
individu tidak  berpengaruh signifikan terhadap produksi padi ladang di Kecamatan Pauh.
  

 
1. Pengaruh Penggunaan Faktor Produksi Luas lahan (X1) Terhadap Produksi Usahatani 

Padi Ladang 
Luas lahan dan karateristiknya merupakan luasan lahan yang digarap atau diusahakan 

oleh petani untuk mengusahakan usahatani padi ladang. Luas lahan yang diusahakan petani 
rata-rata 1,36 ha dengan rata-rata produksi 3081,67 kg/petani yang berarti besarnya 
produktivitas 2265,93 ton/ha akan berpengaruh pada produksi pertanian. Luas lahan padi 
ladang yang dikuasai petani akan sangat menentukan besar produksi yang diperoleh dari 
usahatani. Dari hasil pendugaan regresi berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas 
diperoleh bahwa b1 = 0,3421 dimana nilai Ep berada pada daerah II yaitu 0 ≤ Ep ≤ 1, yang 
artinya bila dilakukan penambahan faktor produksi lahan sebesar 10% akan mengakibatkan 
penambahan hasil produksi sebesar 3,42 %.  Taraf signifikansi luas lahan (X1) sebesar 0,0190 
lebih kecil dari 0,05 yang artinya signifikan secara statistik terhadap produksi usahatani padi 
ladang. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi lahan (X1) 
didaerah penelitian secara individu berpengaruh nyata terhadap produksi usahatani padi 
ladang. Luas lahan yang dimiliki petani padi ladang di daerah penelitian mempengaruhi 
produksi yang akan diperoleh. Hal ini sesuai dengan teori menurut Suratiyah (2011) yang 
menyatakan bahwa dipandang dari sudut efisiensi, semakin luas lahan yang diusahakan 
maka semakin tinggi produksi dan pendapatan per satuan luasnya. 

 
2. Pengaruh Penggunaan Faktor Produksi Benih (X2) Terhadap Produksi Usahatani 

Padi Ladang. 
 Rata-rata penggunaan faktor produksi benih oleh petani di daerah penelitian pada 
usahatani padi ladang sebesar 42,19 kg per hektar. Benih merupakan faktor penentu kunci 
keberhasilan yang paling utama dalam bertani padi ladang maka pemilihan benih harus 
dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan mudah agar mengasilkan benih yang bermutu 



tinggi. Dari hasil pendugaan regresi berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas diperoleh 
bahwa b1 = 0,5324 dimana nilai Ep berada pada daerah II yaitu 0 ≤ Ep ≤ 1, yang artinya bila 
dilakukan penambahan faktor produksi benih sebesar 10% akan mengakibatkan 
penambahan hasil produksi sebesar 5,32 %. Taraf signifikansi benih (X2) sebesar 0,0004 
lebih kecil dari 0,05 yang artinya signifikan secara statistik terhadap produksi usahatani padi 
ladang. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi benih (X2) 
didaerah penelitian secara individu berpengaruh nyata terhadap produksi usahatani padi 
ladang. Hal ini sejalan dengan penelitian Hamdan (2012) yang menyatakan bahwa faktor 
produksi benih berpengaruh signifikan terhadap produksi secara positif, artinya setiap 
penambahan satu satuan input mampu menaikkan produksi sebesar 45,90% dengan kondisi 
faktor produksi lain tetap. 
 Menurut Izhar (1998) rata-rata penggunaan benih sebanyak 30 - 40 kg/ha. 
Penggunaan benih di daerah penelitian adalah sebesar 42,9 kg/ha kondisi melebihi dosis 
penggunaan benih yang direkomendasikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel faktor 
produksi benih secara parsial, berpengaruh nyata terhadap produksi  usahatani padi ladang. 
Benih yang bermutu menjanjikan produksi yang baik dan bermutu pula jika diikuti dengan 
perlakuan agronomi yang baik dan input teknologi yang berimbang. Sebaliknya, bila benih 
yang digunakan tidak berkualitas baik maka produksinya banyak tidak menjanjikan atau 
tidak lebih baik dari penggunaan benih bermutu. Penggunaan benih berkualitas diharapkan 
mampu mengurangi berbagai faktor resiko kegagalan panen. 

 
3.    Pengaruh Penggunaan Faktor Produksi Tenaga Kerja (X3) Terhadap Produksi 

Usahatani Padi Ladang. 
 Rata-rata tenaga kerja pada usahatani padi ladang per musim tanamnya ada sekitar 
36  HKSP per hektar. Dari hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah penggunaan tenaga 
kerja (X3) di daerah penelitian secara individu tidak berpengaruh nyata terhadap produksi 
padi ladang. Dari hasil penelitian, tidak berpengaruhnya tenaga kerja terhadap produksi 
disebabkan oleh pemborosan tenaga kerja yang terjadi pada saat proses penanaman dan 
pemanenan, dimana dalam usahatani padi ladang tidak membutuhkan tenaga kerja yang 
terlalu banyak. Selain itu tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman petani juga 
mempengaruhi kemampuan untuk menggunakan faktor –faktor produksisecara optimal. Hal 
inilah yang menyebabkan faktor produksi tenaga kerja pada tingkat kepercayaan 95 persen 
tidak berpengaruh nyata terhadap produksi padi, atau nilai elastisitas produksi faktor 
produksi tersebut sama dengan nol. Hal ini menunjukkan penggunaan tenaga kerja 
mencapai tahap titik jenuh, dimana pada tahap ini tidak terjadi peningkatan ataupun 
penurunan produksi. 

 
 

4.      Pengaruh Penggunaan Faktor Produksi pupuk Urea (X4) Terhadap Produksi Usahatani 
Padi Ladang. 

 Rata-rata penggunaan pupuk urea oleh petani di daerah penelitian terhadap tanaman 
padi ladang sebesar 79,15 kg per hektar. Dari hasil pendugaan regresi berdasarkan fungsi 
produksi Cobb-Douglas diperoleh bahwa b1 = 0,223  dimana nilai Ep berada pada daerah II 
yaitu 0 ≤ Ep ≤ 1, yang artinya bila dilakukan penambahan faktor produksi lahan sebesar 10% 
akan mengakibatkan penambahan hasil produksi sebesar 2,23  %. Taraf signifikansi 
penggunaan pupuk Urea (X4) sebesar 0,0026  lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut 



menunjukkan bahwa jumlah penggunaan pupuk urea (X4) didaerah penelitian secara 
individu berpengaruh nyata terhadap produksi usahatani padi ladang. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian Hamdan (2012) menyatakan bahwa 
Penggunaan pupuk urea ditingkat petani sebanyak 250,79 kg/ha, jumlah ini lebih banyak 
dibandingkan rekomendasi yaitu 228 kg/ha untuk Bengkulu Selatan, 192 kg/ha untuk 
Seluma dan 150 kg/ha untuk Bengkulu Utara (BPTP 2010). Secara statistik penambahan 
input pupuk urea masih memungkinkan dengan nilai elatisitas sebesar 0,396, artinya 
penambahan 1 satuan input pupuk urea akan menaikan produksi sebesar 39,60%. 

 
 

5. Pengaruh Penggunaan Faktor Produksi Pestisida (X5) Terhadap Produksi Usahatani 
Padi Ladang. 
Rata-rata penggunaan pestisida oleh petani di daerah penelitian terhadap tanaman padi 

ladang sebesar 2,06  per hektar. Dari hasil estimasi diketahui bahwa penggunaan pestisida 
didaerah penelitian secara individu tidak berpengaruh nyata terhadap produksi usahatani padi 
ladang. Dari hasil penelitian, tidak berpengaruhnya penggunaan obat-obatan terhadap 
produksi disebabkan keadaan padi ladang menggunakan varietas benih lokal yang mana 
padi ladang rentan terhadap penyakit. Hal inilah yang menyebabkan faktor produksi obat-
obatan diatas pada tingkat kepercayaan 95 persen tidak berpengaruh nyata terhadap 
produksi padi, atau nilai elastisitas produksi faktor produksi tersebut sama dengan nol. Hal 
ini menunjukkan penggunaan obat-obatan mencapai tahap titik jenuh, dimana pada tahap 
ini tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan produksi 

 
6.        Skala Usaha Ekonomis 

Dalam penelitian ini skala hasil usaha menunjukan tanggapan hasil produksi terhadap 
perubahan faktor – faktor produksi luas lahan, bibit, tenaga kerja, pupuk, pestisida dan 
tenaga kerja. Menurut Soekartawi (2002), jika elastisitas yang terdapat pada model fungsi 
produksi Cobb-Douglas dijumlahkan, secara teknis dapatlah diketahui adanya skala kenaikan 
hasil yang telah dicapai karena jumlah melebihi 1. Jika jumlah bi = 1, dapat dikatakan skala 
kenaikan hasil yang tetap, jika  𝑏𝑖 > 1 dapat dikatakan skala kenaikan hasil yang semakin 
bertambah, dan jika  𝑏𝑖 < 1 adalah skala kenaikan hasil yang semakin berkurang. 
Berdasarkan hasil penjumlahan elastisitas tersebut, dapat dilihat skala kenaikan hasil yang 
terdapat pada fungsi produksi Cobb-Douglas pada usahatani padi ladang di daerah 
penelitian sebesar 1,24 artinya Jika input masing-masing ditingkatkan 100% penggunaannya 
maka output akan bertambah sebesar 124%. Skala hasil produksi tanaman padi ladang di 
daerah penelitian termasuk dalam increasing return to scale. yang berarti skala kenaikan 
hasil yang bertambah dimana secara teknis penambahan penggunaan faktor produksi masih 
memungkinkan untuk meningkatkan produksi. 

 
Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor Produksi Usahatani Padi Ladang. 
Analisis efisiensi ekonomis merupakan kajian efisiensi untuk menentukan apakah 

faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan produksi telah efisien secara 
ekonomis melalui ukuran indeks efisiensi. Berikut disajikan pada Tabel 4, hasil perhitungan 
indeks efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi padi ladang.  

 



Tabel 4. Hasil Perhitungan Indeks Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor Produksi Padi 
Ladang 

No 
Penilaian Tingkat Efisiensi 

Faktor Produksi 
Indeks 

Efisiensi 

  

Indikator 
Penilaian 

  

1 
Luas Lahan 

3,40 Belum Efisien 

2 
Benih 

35,00 Belum Efisien 

3 
Pupuk 

13,07 Belum Efisien 
 

 

1. Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor Produksi Luas Lahan (X1) pada 
Usahatani Padi Ladang.  
Rata-rata sewa lahan di daerah penelitian adalah sebesar Rp. 1.000.000,- per hektar 

untuk satu tahun. Hasil perhitungan dan pendugaan parameter tingkat efisiensi ekonomi 
penggunaan luas lahan pada usahatani padi ladang dapat dilihat pada Tabel 4. Dari Tabel 4 
terlihat bahwa hasil perhitungantingkat efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi luas 
lahan diperolehnilai indeks efisiensi sebesar 3,40. Indeks efisiensi yang mencapai 3,40 pada 
faktor produksi luas lahan, membuktikan penggunaannya dapat dikatakan belum efisien 
karena nilai IE > 1, maka penambahan luas lahan perlu dilakukan untuk dapat mencapai nilai 
efisien penggunaan faktor produksi. Hal ini sejalan dengan penelitian Mirawati, dkk (2012), 
menunjukkan bahwa pengorbanan yang dikeluarkan petani untuk penggunaan faktor 
produksi luas lahan, maka petani akan menghasilkan penambahan produksi, hal ini karena 
nilai yang dihasilkan merupakan nilai yang positif, sehingga disimpulkan bahwa penggunaan 
luas lahan belum dapat dikatakan efisien. 

2.        Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor Produksi Benih (X2) pada Usahatani 
Padi Ladang. 
Rata-rata penggunaan benih di daerah penelitian adalah sebesar 42,19 kg per 

hektar.Hasil perhitungan dan pendugaan parameter tingkat efisiensi ekonomi penggunaan 
tenaga kerja pada usahatani padi ladang dapat dilihat pada Tabel 4. Dari Tabel 4terlihat 
bahwa hasil perhitungan tingkat efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi benih 
diperoleh nilai indeks efisiensi sebesar 35,00. Nilai indeks efisiensi yaitu > 1 , maka dapat 
dikatakan faktor produksi benih belum  efisien, maka penambahan benih perlu dilakukan 
untuk dapat mencapai nilai efisien penggunaan faktor produksi. Disarankan penambahan 
penggunaan input benih, terutama dari sisi kualitas benih karena sebagian besar petani 
menggunakan benih hasil produksi sendiri tanpa proses seleksi yang baik. Menurut Izhar 
(1988) rata-rata penggunaan benih sebanyak 30 - 40 kg/ha. Hal ini menunjukkan bahwa 
penggunaan benih di daerah penelitian sudah melebihi dosis penggunaan benih yang di 
rekomendasikan. 

Pada umumnya petani di daerah penelitian mendapatkan benih dari hasil panen 
sendiri bukannya dari Lembaga-lembaga atau kebun benih yang berwenang dalam bidang 
perbenihan, sehingga dalam hal kesehatan benihnya kurang dapat dijamin. Menurut Sutopo 
(2002) kebanyakan patogen yang terbawa oleh benih menjadi aktif segera setelah benih 



disebar atau disemaikan. Sebagai akibatnya benih menjadi busuk atau terjadi “ damping off” 
sebelum atau sesudah benih berkecambah. Hal ini sejalan dengan penelitian Hamdan 
(2012), bahwa  faktor produksi benih berpengaruh signifikan terhadap produksi secara 
positif, artinya setiap penambahan satu satuan input mampu menaikkan produksi sebesar 
45,90% dengan kondisi faktor lain tetap. Rata-rata penggunaan benih petani sebanyak 47,84 
kg/ha, jumlah ini jauh lebih tinggi dari yang direkomendasi sebanyak 30 - 35 kg/ha untuk 
cara pindah dan jajar legowo 35 - 40 kg/ha. Tingginya penggunaan benih disebabkan benih 
yang digunakan umumnya hasil penangkaran sendiri dan dalam proses penyemaian belum 
dilakukan sesuai anjuran terutama luas lahan semaian. 
 

 
3. Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor Produksi Pupuk Urea (X4) pada 

Usahatani Padi Ladang. 
Rata-rata penggunaan pupuk di daerah penelitian adalah sebesar 79,15  kg per 

hektar. Harga faktor produksi pupuk Urea pada usahatani padi ladang adalah sebesar Rp. 
3000/kg. Hasil perhitungan dan pendugaan parameter tingkat efisiensi ekonomi 
penggunaan pupuk urea pada usahatani padi ladang dapat dilihat pada Tabel 4, Dari Tabel 4 
terlihat bahwa hasil perhitungan tingkat efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi 
pupuk urea. diperoleh nilai indeks efisiensi sebesar 13,07. Dalam hal ini penggunaan faktor 
produksi pupuk urea  didapatkan nilai indeks efisiensi sebesar >1 , maka dapat dikatakan 
penggunaan pupuk urea belum efisien, maka penambahan penggunaan input pupuk urea 
dapat ditambah. Menurut Izhar (1988) untuk keperluan 1 hektar diperlukan pupuk 
anorganik dengan dosis sebanyak 200 kg Urea + 150 kg SP 36 + l00 kg KCL. Dengan demikian 
penambahan penggunaan input pupuk urea perlu ditambahkan agar mencapai efisien.Hal ini 
sejalan dengan penelitian Sahara (2010), bahwa variabel pupuk memiliki nilai indeks efisiensi 
bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel pupuk perlu ditambah agar 

mencapai efisien. 

KESIMPULAN 

Teknologi budidaya pada usahatani padi ladang di daerah penelitian telah diadopsi 
oleh petani, namun belum dilaksanakan sesuai anjuran budidaya sehingga produktivitas 
usahatani masih rendah. Hasil regresi diperoleh bahwa faktor – faktor produksi pada 
usahatani padi ladang secara bersama – sama berpengaruh terhadap produksi padi ladang. 
Sementara, secara parsial hasil regresi diperoleh bahwa pada usahatani padi ladang di 
daerah penelitian penggunaan faktor produksi lahan, benih dan pupuk urea berpengaruh 
signifikan terhadap produksi padi ladang. Sementara faktor produksi pestisida dan tenaga 
kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi ladang. Pengukuran efisiensi 
ekonomi Penggunaan faktor – faktor produksi yang masuk dalam kategori belum efisien 
pada usahatani padi ladang yaitu luas lahan, benih dan pupuk urea.  
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