
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran besar dalam

perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan pertanian merupakan penghasil

bahan makanan yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Sektor pertanian

berkaitan dengan sektor-sektor lain karena sektor pertanian merupakan sektor

penghasil bahan baku yang dibutuhkan oleh sektor lainnya seperti sektor industri.

Sub sektor pertanian yang berperan dalam penyediaan bahan makanan adalah sub

sektor tanaman pangan.

Kebutuhan pangan merupakan dasar manusia yang paling hakiki dan harus

dipenuhi oleh negara maupun masyarakat. Menurut Undang-Undang nomor 7

Tahun 1996 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan hak asasi

bagi setiap individu di Indonesia. Oleh karena itu terpenuhinya kebutuhan pangan

di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Selain itu

pangan juga memegang peranan penting dan strategis di Indonesia berdasarkan

pada pengaruh yang dimilikinya baik secara sosial, ekonomi, dan politik

(Rahmah, 2014).

Pangan sebagai kebutuhan pokok manusia senantiasa memiliki tingkat

permintaan yang tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Semakin

banyak penduduk di suatu wilayah, maka permintaan pangan akan semakin tinggi.

Meningkatnya kebutuhan pangan akibat bertambahnya jumlah penduduk

menuntut peningkatan produktivitas dan produksi padi yang lebih tinggi.

Peningkatan produksi pertanian khususnya di Indonesia saat ini menjadi

salah satu progam yang diutamakan oleh pemerintah. Hal ini seiring dengan



program ketahanan pangan yang sedang jalankan oleh pemerintah. Selain itu

sebagian besar pekerjaan penduduk di Indonesia adalah petani. Salah satu

komoditas tanaman pangan yang memegang peranan penting adalah komoditas

beras. Beras merupakan komoditas pangan yang memiliki permintaan yang cukup

tinggi. Permintaan beras yang tinggi menarik perhatian pemerintah untuk

meningkatkan produksi dan produktivitas beras, hal ini mengingat beras

merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di Indonesia.

Usahatani padi diusahakan oleh sekitar 18 juta petani dan menyumbang

66 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tanaman pangan di Indonesia.

Selain itu, usahatani padi telah memberikan kesempatan kerja dan pendapatan

bagi lebih dari 21 juta rumah tangga dengan sumbangan pendapatan 25-35 %.

Oleh sebab itu, beras tetap menjadi komoditas strategis dalam perekonomian dan

ketahanan pangan nasional, sehingga menjadi basis utama dalam revitalisasi

pertanian ke depan (Balitbang, 2015).

Ketersediaan pangan dapat terwujudkan apabila tersedia faktor produksi

yang cukup dan dapat memanfaatkan seoptimal mungkin faktor produksi yang

tersedia. Faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi pangan diantaranya

adalah lahan yang cukup selain tersedianya benih, tenaga kerja, teknologi dan

sarana serta prasarana yang memadai serta faktor alam sangat mempengaruhi

jadwal tanam untuk tanaman padi sawah. Provinsi Jambi memiliki potensi yang

cukup besar dibidang pertanian karena memiliki komoditi unggulan yang dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan sumbangan

terhadap PDRB. Pembangunan subsektor tanaman pangan di Provinsi Jambi pada

dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian



dalam upaya mewujudkan program pembangunan pertanian berkelanjutan. Selain

itu peranan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja cukup penting karena

mayoritas penduduk di Provinsi Jambi tinggal didaerah pedesaan hingga saat ini

masih menyandarkan kegiatan pada usahatani. Luas lahan sawah di Provinsi

Jambi pada tahun 2015 seluas 102.207 hektar. Jika dilihat dari sistem

pengairannya, 29,68 % merupakan irigasi teknis. Hal ini menunjukkan bahwa

Provinsi Jambi merupakan wilayah potensi tanaman pangan (Badan Pusat

Statistik, 2015). Data penyebaran usahatani padi sawah di Provinsi Jambi dapat

dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2012, 2016 (diolah)

Kabupaten/

Kota

Tahun 2011 Tahun 2015

Luas

Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

Produktivitas

(Kw/Ha)

Luas

Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

Produktivitas

(Kw/Ha)

Kerinci 25.455 133.396 52,40 26.142 138.631 53,03

Merangin 13.246 55.144 41,63 8.482 41.189 48,56

Sarolangun 7.729 35.103 45,42 6.749 27.751 41,12

Batang Hari 8.183 40.140 49,05 4.985 21.761 43,65

Muaro Jambi 8.575 38.615 45,03 6.368 26.614 41,79

Tanjab

Timur
28.345 88.061 31,07 18.332 75.109 40,99

Tanjab Barat 21.700 82.173 37,87 9.152 41.224 45,07

Tebo 4.133 20.298 49,11 4.751 22.397 47,14

Bungo 6.404 29.219 45,63 7.001 33.905 48,43

Kota Jambi 1.155 4.765 41,25 392 1.873 47,79

Sungai

Penuh
7.598 43.639 57,43 9.863 55.515 56,29

Jumlah/

Total
132.523 570.553 43,05 102.207 485.989 47,55



Tabel 1 menunjukkan bahwa produktivitas usahatani padi sawah di

Provinsi Jambi Tahun 2011 sampai Tahun 2015 mengalami peningkatan, akan

tetapi luas panen mengalami penurunan sebesar 2,67 % per tahun. Salah satu

kabupaten yang banyak menopang peningkatan produksi padi di Provinsi Jambi

adalah Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci merupakan lumbung padi terbesar

yang ada di Provinsi Jambi dibuktikan dengan produksi tertinggi dibandingkan

kabupaten lainnya, akan tetapi permasalahannya adalah produksi usahatani padi

sawah di Kabupaten Kerinci mengalami penurunan sebesar 0,72 % per tahun.

Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci (2015),

pada Tahun 2013 terjadi pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Kerinci

yang semula ada 12 kecamatan berganti menjadi 16 kecamatan. Setiap kecamatan

di Kabupaten Kerinci memiliki luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah

yang bervariasi.

Soekartawi (2005) menyatakan pencapaian efisiensi dalam

pengorganisasian input-input dan fasilitas produksi lebih mengarah kepada

optimasi penggunaan berbagai sumberdaya tersebut sehingga dapat dihasilkan

output yang memberikan keuntungan maksimum. Dalam usahatani

pengorganisasian input-input dan fasilitas produksi menjadi penentu dalam

pencapaian  optimalisasi alokasi sumber-sumber produksi. Menurut Mubyarto

(2008), lahan, tenaga kerja, dan modal merupakan faktor produksi atau input

setelah terkombinasi dengan faktor lain akan memberikan pengaruh terhadap

produksi dan menghasilkan suatu produk atau output. Melalui pengelolaan faktor

produksi yang baik diharapkan dapat meningkatkan produksi serta produktivitas

usahatani.



Tabel 2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten
Kerinci pada Tahun 2011-2015

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci, 2012, 2016(diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa perkembangan luas panen, produksi, dan

produktivitas padi sawah di Kabupaten Kerinci Tahun 2011 sampai Tahun 2015

mengalami penurunan. Kecamatan Keliling Danau merupakan salah satu andalan

dari Kabupaten Kerinci sebagai penghasil beras. Luas panen dan produksi padi

sawah di Kecamatan Keliling Danau memberikan peranan yang sangat besar

terhadap produksi. Semakin besar luas panen maka kecenderungan produksi

semakin meningkat. Berdasarkan potensi daerah, Kecamatan Keliling Danau

memiliki tanah yang sangat subur yang cocok dikembangkan untuk usahatani padi

Kecamatan

Tahun 2011 Tahun 2015

Luas Panen (Ha) Produksi
(Ton)

Produktivitas
(Ton/Ha)

Luas
Panen
(Ha)

Produksi
(Ton)

Produktivitas
(Ton/Ha)

Gunung
Raya

1023 5210 5,09 1155 5942 5,14

Bukit
Kerman

- - - 983 5143 5,23

Batang
Merangin

1580 8570 5,42 2450 12916 5,27

Keliling
Danau

3209 18355 5,72 2023 10829 5,35

Danau
Kerinci

1602 9030 5,64 2326 12451 5,35

Sitinjau
Laut

4430 25309 5,71 1505 8045 5,35

Air Hangat 2147 12015 5,6 2510 13245 5,28
Air Hangat
Timur

3790 21194 5,59 3539 18923 5,35

Depati VII 2280 12850 5,64 1829 9742 5,33
Air Hangat
Barat

- - - 976 5137 5,26

Gunung
Kerinci

2163 11797 5,45 1277 6739 5,28

Siulak 2115 12005 5,68 2282 12138 5,32
Siulak
Mukai

- - - 1536 8124 5,29

Kayu Aro 824 4488 5,45 904 4790 5,30
Gunung
Tujuh

825 4493 5,45 799 4213 5,27

Kayu Aro
Barat

- - - 48 254 5,29

Jumlah 26187 149266 5,7 26142 138631 5,303



sawah. Selain tanah, peningkatan komoditas padi di daerah ini sangat didukung

oleh tersedianya saran irigasi yang digunakan. Kecamatan Keliling Danau

memiliki indeks pertanaman padi 200, yang memungkinkan panen 2 kali setahun.

Petani di Kecamatan Keliling Danau telah menggunakan faktor produksi seperti

lahan, tenaga kerja, benih, pupuk, obat-obatan dan manajemen usahatani padi

sawah.

Kecamatan Keliling Danau memiliki luas lahan sawah mayoritas

berpengairan irigasi. Luas panen usahatani padi sawah Tahun 2011 sampai Tahun

2015 mengalami penurunan setiap tahunnya. Produksi usahatani padi sawah turut

mengalami penurunan meskipun pada Tahun 2013 sempat mengalami kenaikan

akan tetapi pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 kembali mengalami penurunan.

Luas panen dan produksi usahatani padi sawah yang berubah mempengaruhi

produktivitas usahatani padi sawah, sehingga produktivitas usahatani padi sawah

pada Tahun 2011 sampai Tahun 2015 bervariasi. Produktivitas padi sawah

berkisar antara 5,35 – 5,8 ton/ha. Pada tahun 2015 produktivitas padi sawah di

Kecamatan Keliling Danau mengalami penurunan menjadi 5,35 ton/ha dari 5,67

ton/ha pada tahun sebelumnya (Lampiran 1).

Penelitian tentang padi sawah menyebutkan bahwa rata-rata produktivitas

padi sawah di Indonesia mencapai 7 ton per hektar (Hasibuan, 2015). Akan tetapi

produktivitas padi sawah di Provinsi Jambi terutama di Kabupaten Kerinci belum

mencapai angka tersebut. Angka produktivitas yang rendah terjadi karena

penggunaan input dalam usahatani padi sawah belum optimal sehingga

mempengaruhi efisiensi teknis usahatani padi sawah. Penggunaan suatu faktor

produksi dikatakan efisien secara teknis apabila faktor produksi yang digunakan



menghasilkan produksi maksimum (Tasman, A 2008). Untuk menghasilkan

produksi padi yang maksimum, maka harus didukung dengan sarana dan

prasarana yang memadai. Dengan adanya informasi mengenai kombinasi

penggunaan faktor-faktor produksi dalam usahatani padi sawah dapat diketahui

penggunaan input-input yang mempengaruhi efisiensi teknis usahatani padi

sawah. Efisiensi teknis erat kaitannya dengan inefisiensi teknis. Usahatani padi

sawah belum efisien secara teknis diduga karena ada beberapa faktor internal yang

berasal dari karakteristik sosial ekonomi yang menjadi sumber inefisiensi teknis.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis perlu melakukan penelitian dengan

judul “Pendugaan Efisiensi Teknis dan Inefisiensi Teknis Produktivitas Padi

Sawah di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.”

1.2 Perumusan Masalah

Masalah utama dalam melakukan usahatani padi adalah penggunaan faktor

produksi seperti lahan, tenaga kerja, benih, pupuk, obat-obatan dan manajemen

yang belum maksimal sehingga produksi padi sawah lebih rendah dibandingkan

dengan pertumbuhan permintaan beras yang lebih tinggi. Hal ini mengharuskan

peningkatan produksi usahatani padi sawah. Kabupaten Kerinci merupakan salah

satu daerah penghasil padi dan sentra produksi padi yang memiliki luas lahan

serta produksi padi sawah terbesar di Provinsi Jambi. Dalam kaitan ini produksi

padi di Kabupaten Kerinci masih belum mampu mencapai batas rata-rata

produktivitas di Indonesia. Tidak tercapainya rata-rata produktivitas padi sawah

ini tidak terlepas dari dari beberapa hambatan yang mempengaruhi petani dalam

berusahatani. Usahatani padi sawah secara umum menghadapi masalah yang sama

yaitu rendahnya efisiensi teknis dan tingginya inefisiensi teknis.



Penggunaan faktor-faktor produksi atau input dalam usahatani padi tentu

akan mempengaruhi tinggi rendahnya output yang akan dihasilkan.  Apabila

penggunaan input sekecil-kecilnya mendapatkan produksi sebesar-besarnya maka

usahatani tersebut efisien. Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien

secara teknis apabila faktor produksi yang digunakan menghasilkan produksi

maksimum yang mengacu pada pencapaian maksimum dari kemungkinan tingkat

produksi untuk tiap kombinasi penggunaan input yang digunakan.  Saat ini petani

dihadapkan pada penggunaan kombinasi optimal dari input yang akan digunakan.

Jika kombinasi input yang digunakan dapat membatasi pencapaian hasil secara

maksimum maka usahatani tersebut dikatakan inefisiensi teknis. Ada banyak

faktor-faktor yang dapat menyebabkan inefisiensi teknis usahatani padi sawah.

Faktor-faktor yang biasanya menyebabkan inefisiensi teknis rata-rata merupakan

faktor internal yang berasal dari karakteristik sosial ekonomi. Dengan

diketahuinya faktor-faktor tersebut maka dapat diambil kebijakan yang tepat

untuk diterapkan atau dihilangkan agar mencapai efisiensi teknis.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat rumusan masalah yang

akan dijawab pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh penggunaan input terhadap output usahatani padi

sawah di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ?

2. Bagaimanakah efisiensi teknis penggunaan input usahatani padi sawah di

Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ?

3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi inefisiensi teknis usahatani

padi sawah di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ?



1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan input terhadap output usahatani padi

sawah di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

2. Untuk mengetahui efisiensi teknis penggunaan input usahatani padi sawah di

Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi inefisiensi teknis usahatani

padi sawah di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana pada

Fakultas Pertanian Universitas Jambi

2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi petani padi sawah dalam

mencapai efisiensi teknis produktivitas padi sawah.

3. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang telah ada dan sebagai acuan

kepada peneliti yang hendak meneliti penelitian yang serupa.


