
I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya lahan yang sangat luas untuk peningkatan

produktivitas tanaman pangan khususnya tanaman padi. Beras sebagai salah satu

sumber  pangan  utama  penduduk  Indonesia.  Jumlah  penduduk  yang  semakin

bertambahmengakibatkan  kebutuhan  pangan  juga  meningkat.  Terjadinya

perubahan fungsi lahan untuk pertanian menjadi non pertanian serta terbatasnya

sarana dan prasarana berupa faktor produksi menyebabkan semakin menurunnya

produksi  bahan  pangan.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan  produksi  dan

memenuhi  kebutuhan  pangan,  pemerintah  melakukan  program  dengan

pengoptimalan  faktor  produksi  merupakan  salah  satu  alternatif  yangpotensial

untuk  dikembangkan.  Hal  ini  disebabkan  karena  semakin  berkurangnya  areal

persawahan  dan  adanya  indikasi  pelandaian  peningkatan  laju  produksi  padi

sawah, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk cukup tinggi (BPS, 2015). 

Berkaitan  dengan perkiraan  terjadinya penurunan produksi  tersebut  maka

perlu diupayakan penanggulangannya melalui peningkatan intensitas pertanaman

dan  produktivitas  lahan  sawah  yang  ada,  percetakan  lahan  irigasi  baru  dan

pengembangan  lahan  potensial  lainnya  termasuk  lahan  marginal  seperti  lahan

pasang  surut.  Lahan  pasang  surut  mempunyai  potensi  cukup  besar  untuk

dikembangkan  menjadi  lahan  pertanian  berbasis  tanaman  pangan  dalam

menunjang ketahanan pangan nasional. Beberapa penelitian terdahulu mengatakan

bahwa permintaan bahan pangan khususnya beras terus meningkat dari tahun ke

tahun sehingga mendorong pemerintah untuk mengembangkan lahan pertanian ke 
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wilayah-wilayahbermasalah diantaranya lahan pasang surut yang tersedia sangat

luas.

Diperkirakan lahan pasang surut dan lahan marginal  lainnya yang belum

dimanfaatkan akan semakin meningkat perannya dalam pembangunan pertanian

di  Indonesia.Pemanfaatan  lahan  tersebut  untuk  pertanian  merupakan  alternatif

yang dapat mengimbangi berkurangnya lahan produktif terutama di Pulau Jawa

yang beralih fungsi untuk berbagai keperluan pembangunan non pertanian. Saat

ini  pemerintah  telah  berupaya  meningkatkan  pemanfaatan  lahan  dengan

percetakan sawah baru, intensifikasi dan menghimbau untuk diversifikasi pangan.

Hal  ini  dilakukan  agar  ketahanan  pangan  semakin  kuat,  terutama  di  Provinsi

Jambi (BPS, 2015).

Provinsi  Jambi  diperkirakan  memiliki  lahan  rawa  yang berpotensi  untuk

pengembangan pertanian. Pada tahun 2014 luas lahan sawah sebesar 151.544 ha

yang terdiri dari lahan irigasi, lahan tadah hujan, lahan pasang surut, dan lahan

lebak. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut :

Tabel  1.Luas  Lahan  Sawah  Dirinci  Menurut  Jenis  Pengairan  dan
Kabupaten/KotaTahun 2014 (Ha).

Kabupaten /kota Jenis pengairan
Irigasi Tadah

hujan
Pasang
surut

Lebak Jumlah

Kerinci 14 773 1 172 - 2 423 18 368
Merangin 7 609 3 616 - 603 11 828
Sarolangun 3 272 3 411 70 1 077 7 830
Batang Hari 354 6 350 - 11 262 17 966
Muaro Jambi 3 949 11 086   1 290 8 573 24 898
Tanjab Timur - 5 101 26 249 589 31 939
Tanjab Barat 1 058 50 13 904 - 15 012
Tebo 965 6 646 - 2 898 10 509
Bungo 6 178 679 - 263 7 120
Kota Jambi - 1 676 - - 1 676
Kota Sungai Penuh 2 232 - 527 4 398
Jumlah 40 390 41 426 41 513 28 215 151 544

Sumber : Badan Pusat Statistik  Provinsi Jambi 2015.
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Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa dari jenis pengairan di dominasi

oleh lahan pasang surut, yaitu sebesar 41.513 Ha atau 27,39 % . Kemudian diikuti

oleh lahan  tadah hujan,  yaitu  sebesar  41.  426 Ha atau  27,34 %,  lahan irigasi

sebesar 40.390 Ha atau 26,65 %, dan lahan lebak sebesar 28.215 Ha atau 18,61 %

dari keseluruhan luas lahan sawah di Provinsi Jambi. 

Lahan  pasang  surut  merupakan  lahan  dengan  jenis  pengairan  yang

terbanyak di usahakan di Provinsi Jambi, dimana lahan yang terluas terdapat di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu  sebesar  26.249 Ha atau 63,23 % Selain

lahan  pasang  surut,  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  juga  mengusahakan

pengairan lahan tadah hujan sebesar 5.101 Ha atau 15,98 %, lahan lebak sebesar

589  Ha  atau  1,84  %  dan  pasang  surut  sebesar  26.249  atau  82,18  %  dari

keseluruhan luas lahan sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Salah satu sumber daya yang menjadi andalan  utama Kabupaten Tanjung

Jabung Timur untuk menopang percepatan pembangunan perekonomian daerah

adalah  sumber  daya  lahan  pertanian  termasuk  didalamnya  pertanian  tanaman

pangan.  Dalam  dokumen  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah

(RPJMD)  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  Tahun  2011-2016  dicantumkan

bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan daerah ini adalah meningkatnya

produktivitas komoditi  pertanian komoditi  pertanian sesuai dengan kondisi  dan

potensi wilayah yang dimiliki. Artinya sektor pertanian masih diharapkan sebagai

basis pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (RPJMD

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2016).

Data statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah

mampu menghasilkan padi hingga 4 ton per hektar pada era tahu  1980’an hingga
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tahun 1990’an. Menurunnya daya produksi  lahan pertanian sawah didaerah ini

menyebabkan produktivitas usahatani tersebut ditengarai telah semakin menurun

(Napitapulu,dkk 2009).

Komitmen   Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  sebagai  sentra  lumbung

pangan  Provinsi  Jambi  terus  menerus  menjadi  prioritas  pembangunan  sektor

pertanian.  Data  Dinas  Tanaman  Pangan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur

menunjukkan bahwa terjadi penurunan luas panen dari tahun 2010 – 2014 rata-

rata sebesar, yaitu 16.68 %. Penurunan luas panen ini juga diikuti oleh penurunan

produksi sebesar 2.28 % dan peningkatan produktivitas sebesar 15.94 %. Rata-

rata  penurunan  luas  panen  disajikan  pada  lampiran  3.  Di  Kabupaten  Tanjung

Jabung Timur, terdapat 10 Kecamatan yang mengusahakan usahatani padi sawah,

dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel  2.  Luas  Panen,  Produksi  Dan  Produktivitas  Padi  Sawah  Menurut
Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014.

No Kecamatan Luas panen
(Ha)

Produksi
(Ton)

Produktivitas
(Ton/Ha)

1 Mendahara - -
2 Medahara ulu 24 60 2,5
3 Geragai 375 1013 2.70
4 Muara Sabak Timur 5963 22839 3.83
5 Muara Sabak Barat 509 1678 3.29
6 Kuala Jambi - - -
7 Rantau Rasau 3506 13090 3.73
8 Berbak 6300 22090 3.50
9 Nipah Panjang 6132 22009 3.58
10 Dendang 3309 12090 3.65
11 Sadu 2326 8203 3.52

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tanjung Jabung Timur, 2015

Muara Sabak Timur merupakan salah satu kecamatan dalam Kabupaten

Tanjung Jabung Timur yang memiliki potensi untuk pengembangan usahatani padi

sawah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pada  tabel  2  yang  menunjukkan  bahwa
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produktivitas di  Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan produktivitas yang

tertinggi  yaitu  38.30  Ton/Ha.  Meskipun  Kecamatan  Muara  Sabak  Timur,

merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  menjadi  lumbung  padi  di  Kabupaten

Tanjung Jabung Timur,  akan  tetapi  produktivitas  padi  sawah terus  mengalami

penurunan  dari  tahun  2010-2014(Tabel  3)  dan  Produktivitas  padi  sawah  di

Kecamatan Muara Sabak terbilang rendah jika dibandingkan dengan produktivitas

nasional, yaitu 5,3 ton per hektar sedangkan untuk produktivitas padi sawah lahan

pasang surut daerah Sumatra 4,5 ton per hektar (BPS, 2015). 

Tabel 3. Luas Panen, Produksi, Dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah Di
Kecamatan Muara Sabak Timur Tahun 2010-2014.

Tahun Luas Panen
(Ha)

Produksi
(Ton)

Produktivitas
(Ton/Ha)

2010 7525 30242 4.02
2011 5373 21677 4.03
2012 6112 23836 3.90
2013 6726 25962 3.86
2014 5963 22838 3.83

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015.

Terjadinya  penurunan  produktivitas  dan  produksi  disebabkan  oleh

beberapa  hal  seperti,  faktor  alam,  faktor  sumber  daya  manusia,  dan  faktor

produksi.  Faktor  alam  merupakan  faktor  yang  menentukan  usahatani,  yang

termasuk  faktor  alam  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  faktor  tanah  dan

lingkungan alam sekitarnya.  Faktor tanah misalnya jenis tanah dan kesuburan.,

faktor alam sekitar yakni iklim yang berkaitan dengan ketersediaan air, suhu dan

lain sebagainya. Faktor sumber daya manusia termasuk kedalamnya tenaga kerja

manusia yang mencakup segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani

yang  dicurahkan  dalam proses  produksi  untuk  menghasilkan  barang dan  jasa.

Faktor produksi mencakup Luas lahan, modal, dan manajemen.
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Produktivitas  padi  di  Kecamatan  Muara  Sabak  Timur  masih  dapat

ditingkatkan  lagi  dengan  memperhatikan  penggunaan  faktor  produksi  dalam

kegiatan  usahatani.Peranan  penting  dalam  upaya  meningkatkan  produktivitas

usahatani  adalah  dengan  dilaksanakannya pengelolaan  yang tepat.  Pengelolaan

disini mencakup bagaimana  kemampuan petani mengkoordinasikan penggunaan

faktor-faktor produksi yang dikuasi sebaik-baiknya dan juga mampu memberikan

produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. 

Harga pupuk dan obat-obatan hampir terus mengalami peningkatan harga.

Pada  Tahun  2015 harga  pupuk urea  mencapai  Rp.  2.500/kg,  pupuk NPK Rp.

2.900/kg. Harga pupuk urea dan pupuk NPK mengalami peningkatan dari Tahun

2011-2015. Harga obat-obatan seperti Gramoxone mengalami peningkatan selama

beberapa tahun terakhir, sedangkan untuk Kon-Up harga cenderung tetap. Harga

Gramoxone mencapai Rp. 55.000/ltr pada tahun 2015 yang pada tahun 2011 dan

2012 hanya berkisar Rp. 40.000/ltr, sedangkan harga Kon-Up hanya mengalami

kenaikan pada tahun 2014 dan 2015 yaitu dengan harga Rp. 50.000/ltr (Lampiran

4).  Meningkatnya  harga  pupuk  dan  obat-obatan  dapat  menyebabkan  petani

mengurangi  penggunaan  pupuk  dan  obat-obatan  sehingga  dapat  menyebabkan

produksi padi sawah semakin menurun.

Harga gabah di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dalam 2 tahun terakhir.

Tahun 2015 harga gabah mencapai  Rp. 4.998,28/kg dan mengalami penurunan

pada  tahun  2016  sebesar  Rp.  4.842,04/kg  (Lampiran  5).  Perbandingan  antara

harga  input  dan  harga  output  adalah  upaya  untuk  mencapai  indeks  efisiensi.

Pengukuran efisiensi dan produktivitas serta aktivitas ekonomi sangatlah penting

sebagai  tolak  ukur  antara  selisih  input  yang  digunakan  dengan  output  yang
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dihasilkan.  Proses  mengalokasikan  input  (faktor  produksi)  untuk

memaksimumkan  produksi,  dapat  diupayakan  melalui  langkah-langkah  apakah

yang akan diambil  guna memperoleh efisiensi  ekonomi yang optimal.  Dengan

adanya kombinasi yang efisien antara satu faktor produksi dengan faktor produksi

yang lainnya diharapkan mampu memberikan produksi yang tinggi.

Efisiensi penggunaan faktor produksi baik secara teknis maupun ekonomi

juga diharapkan mampu dilaksanakan, sehingga hasil yang didapat tercapai secara

optimal.  Untuk mencapai  efisien,  maka penggunaan input produksi  diharapkan

sesuai dengan anjuran yang diberikan pemerintah. Hal ini tentu mendorong peran

pendamping di dalam program untuk dapat melakukan usahatani secara optimal.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian

dengan  judul  “Analisis  Efesiensi  Ekonomi  Penggunaan  Faktor-Faktor

Produksi  Pada usahatani  Padi Lahan Pasang Surut di  Kecamatan Muara

Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

I.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang

memiliki daerah potensial untuk pengembangan usahatani padi sawah di Provinsi

Jambi  dan menjadi  lumbung pangan  terutama padi  di  Provinsi  Jambi.  Hal  ini

dapat dilihat dari luas lahan yang ada. Penurunan produktivas padi tidak terlepas

dari hambatan-hambatan faktor-faktor produksi yang mempengaruhinya seperti :

luas  lahan,  penggunaan  tenaga  kerja,  tersedianya modal  dan  nilai  input  yang

dipakai.  Pengusahaan  padi  sawah  secara  intensif  dan  didukung  dengan

ketersediaan  lahan  dan  faktor  produksi  lainnya  diharapkan  mampu menambah
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suplay  beras nasional  dan  dapat  meningkatkan produksi  serta  pendapatan  para

petani.

Kecamatan  Muara  Sabak  Timur  merupakan  salah  satu  daerah  sentra

pengembangan  untuk  tanaman  padi.  Dapat  dilihat  dari  produksi  dan

produktivitasnya  namun  produktivitasnya  cenderung  menurun.  Rendahnya

produktivitas tersebut diduga disebabkan karena hal-hal berikut :  Ketersediaan

petani dalam menyediakan input produksi. Harga input produksi pertanian seperti

pupuk, benih, dan obat-obatan yang meningkat tajam menyebabkan petani tidak

mampu membeli input faktor produksi yang bagus dalam kegiatan usahataninya.

Penggunaan  tenaga  kerja  dan   luas  lahan  belum  digunakan  secara  optimal,

sehingga proses peningkatan produksi padi sawah menjadi terhambat.

Menurunnya produktivitas juga sangat erat  kaitannya dengan penggunaan

faktor produksi. Tingkat penggunaan input yang rendah dan belum optimal akan

menyebabkan  rendahnya  tingkat  produksi,  sehingga  tingkat  efisiensi  usahatani

padi   diduga  pula  masih  rendah.  Peningkatan  efisiensi  usahatani  padi  terus

digalakkan oleh petani dan pemerintah, sehingga perlu dikaji bagaimana pengaruh

penggunaan  faktor-faktor  produksi  dan  efisiensi  ekonomi usahatani  padi  lahan

pasang  surut.Penggunaan  faktor  produksi  perlu  diperhatikan  dalam  kegiatan

usahatani agar tidak terjadi penggunaan yang berlebihan yang dapat merugikan

dan menyebabkan tingkat produksi tidak optimal. Petani sering kali menggunakan

penggunaan  input  yang  tidak  optimal  sehingga  pemeliharaan  dalam  aktivitas

usahatani tidak memadai padahal penggunaan input/faktor produksi seperti bibit,

pupuk dan tenaga kerja secara tepat  dan  efisien akan memberikan keuntungan

kepada petani. Dan kendala umum yang di hadapi para petani adalah bagaimana
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mengalokasikan faktor-faktor produksi tersebut untuk mendapatkan produksi yang

diharapkan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut 

1. Seberapa  besar  pengaruh  faktor-faktor  produksi  terhadap  produksi  padi

sawah lahan pasang surut  di  Kecamatan  Muara  Sabak Timur  Kabupaten

Tanjung Jabung Timur ?

2. Bagaimana efesiensi ekonomi penggunaan faktor produksi padi sawah lahan

pasang surut di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung jabung

Timur ?

I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor produksi terhadap

produksi padi sawah lahan pasang surut di Kecamatan Muara Sabak Timur.

2. Untuk mengetahui efesiensi penggunaan faktor produksi padi sawah lahan

pasang surut di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

I.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat bagi  peneliti  untuk menyelesaikan studi  tingkat

sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi.

2. Sebagai  bahan  masukan  dan  informasi  bagi  pihak-pihak  yang

berkepentingan  tentang  usahatani  padi  sawah  lahan  pasang  surut  di

Kecamatan  Muara  Sabak  Timur  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur  guna

pengembangan usahatani padi di Kecamatan tersebut.

9


