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Data jumlah petani padi organik menurut Balai Penyuluhan Pertanian 

Kecamatan Sawangan  Desa Sawangan Kecamatan Sawangan mempunyai lahan 

sawah organik paling luas diantara 8 desa lain di Kecamatan Sawangan. 

Komoditas  pertanian yang dibudidayakan yaitu padi dengan jenis varietas 

menthik wangi. Tanaman ini unggul karena mudah dikembangkan di wilayah 

yang mempunyai potensi lahan sawah yang baik. Tujuan penelitian ini adalah (1) 

Mengetahui karakteristik petani yang membudidayakan padi. (2) Mengetahui 

teknik budidaya tanaman padi secara organik yang dilakukan oleh petani. (3) 

Mengetahui faktor pemilihan usahatani padi. (4) Menganalisis seberapa besar 

kontribusi hasil produksi padi organik terhadap pendapatan keluarga petani. 

Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang membudidayakan padi secara 

organik di Desa Sawangan dan tergabung dalam GATOS (Gabungan Tani 

Organik Sawangan). Teknik sampling yang digunakan adalah stratified 

proportionate random sampling ditetapkan sebanyak 40 responden. Variabel  

bebas dalam penelitian  yaitu karakteristik petani, faktor yang menyebabkan 

petani memilih usahatani dan  teknik budidaya tanaman padi, sedangkan variabel 

terikatnya adalah kontribusi pendapatan. Teknik pengumpulan data meliputi 

observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan 

analisis deskriptif persentase. 

Hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik petani yang membudidayakan 

padi secara organik di dominasi oleh laki-laki dengan rata-rata luas lahan 0,12- 

0,50 ha. Tingkat pendidikan petani 87,5 % menempuh jenjang tingkat SMA. 

Teknik budidaya Tanaman padi yang dilakukan oleh petani di Desa Sawangan 

meliputi kegiatan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pengairan, 

pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen. Faktor yang mempengaruhi 

pemilihan usahatani terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendorong. Hasil 

Usaha budidaya tanaman padi memberikan kontribusi terhadap  pendapatan 

rumah tangga petani, disamping pendapatan lain dari bekerja di sektor non 

pertanian dalam satu rumah tangga petani. 

Kesimpulan penelitian yaitu faktor yang paling berpengaruh dalam 

pembudidayaan padi secara organik yaitu pupuk. Kontribusi yang di berikan 

usahatani tanaman padi terhadap pendapatan keluarga rendah yaitu sebesar  

29,53% dari total pendapatan yang diterima oleh petani. Saran penelitian ini  perlu 

adanya subsidi pupuk kepada petani agar petani lebih menghemat biaya pupuk 

sehingga pendapatan petani lebih besar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian di bidang pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu 

sektor yang diandalkan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kegiatan pokok dan sumber pendapatan utama masyarakat, khususnya masyarakat 

pedesaan masih tergantung pada sektor pertanian. Pekerjaan di bidang pertanian 

untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup mereka. 

Pertanian dalam segi produksi merupakan sektor kedua yang paling 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi  

terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia sebanyak 13,14 persen 

setelah industri pengolahan yang berkontribusi terhadap PDB sebanyak 20,16 

persen dan masih diatas sektor perdagangan dan konstruksi (BPS,2018: 624). 

Pertumbuhan di sektor pertanian  tidak terlepas dari program pemerintah untuk 

mewujudkan swasembada. Sejumlah komoditas pertanian pada tahun 2045 yang 

meliputi tanaman lahan basah dan tanaman lahan kering, perkebunan, perikanan 

dan peternakan menjadi sasaran untuk dikembangkan. Sektor pertanian memiliki 

fungsi yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan 

kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan dan menjaga kelestarian hidup.
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Pembangunan pertanian dilahan kering maupun lahan basah tidak hanya 

bertujuan untuk menaikkan produksi setinggi tingginya tetapi juga sekaligus dapat 

meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan petani, serta mencegah terjadinya 

degradasi lahan pertanian. Dalam hal ini pembudidayaan pertanian secara organik 

menjadi salah satu pilihan. Pertanian organik yaitu menghimpun seluruh imajinasi 

petani dan konsumen yang secara serius dan bertanggung jawab menghindarkan 

bahan kimia dan pupuk yang bersifat meracuni lingkungan dengan tujuan untuk 

memperoleh kondisi lingkungan yang sehat (Rachman, 2002:20). Sistem pertanian 

tersebut didesain dan dikelola sehingga mampu menciptakan produktivitas yang 

berkelanjutan. Indonesia adalah Negara yang sangat tepat untuk mengembangkan 

usahatani berbasis organik salah satunya yaitu pertanian bahan pangan yang 

merupakan tanaman tananman wajib dalam program swasembada pangan. 

Padi (oriza sativa) merupakan bahan makanan pokok sebagian rakyat Indonesia  

sekitar 95% penduduk mengkonsumsi beras. Berdasarkan angka Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan kementrian pertanian pada tahun 2016 produksi padi mencapai 

79,14 juta ton GKG, meningkat sebesar 3,74 ton  dibanding 2015. Keberhasilan 

swasembada beras ini di tandai dengan tidak adanya impor beras di sepanjang tahun 

2016.  Hal tersebut merupakan prestasi besar setelah 32 tahun  lalu, dimana 

Indonesia pernah mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun seiring 

produksi pertanian yang semakin meningkat serta kemandirian penduduk dalam 

memproduksi hasil pertanian, disisi lain kesehatan  lingkungan seringkali diabaikan 
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oleh pelaku pertanian yang mengakibatkan hasil produksi selanjutnya berpotensi 

mengalami penurunan. 

Kabupaten Magelang merupakan salah satu penghasil pangan di Provinsi Jawa 

Tengah. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan 

potensi lahan sawah sebesar  59.084 ha yang menghasilkan rata-rata produksi padi 

sebesar 62,11 kw/ha  (BPS,2018 :194). Dalam penelitian Andreas pada tahun 2008 

pertanian organik di Magelang khususnya untuk tanaman padi sudah dirintis jauh 

hari ketika revolusi hijau masih dilaksanakan secara represif dan kebebasan 

menanam belum diperoleh para petani. Kecamatan Sawangan dapat dikatakan 

sebagai daerah rintisan pertanian organik. Pengembangan pertanian organik  

dirintis kelompok tani yang dibentuk tahun 1996 oleh Rama Kirjito, pastor di Paroki 

Santo Yusup Pekerja Mertoyudan Magelang. Daerah ini memiliki potensi lahan 

pertanian yang tinggi khususnya untuk pengembangan usahatani tanaman padi 

organik, dimana luas pertanian padi organik merata disetiap desa. 

Berdasarkan observasi  perkembangan usahatani padi organik  dipicu oleh 

kesadaran masyarakat akan kesehatan baik kesehatan pribadi dan kesehatan 

lingkungan. Hal ini mendorong para petani untuk mengembangkan sistem 

penanaman padi secara ramah lingkungan atau organik. Sektor pertanian memiliki 

banyak potensi dalam meningkatkan pembangunan. Alasan potensi pembangunan 

pada sektor pertanian diantaranya luas lahan pertanian yang cukup luas, sumber air 

yang cukup tersedia dan sumber daya manusia yang cukup memadai untuk 

mengembangkan usahatani tersebut. Pada tahun 2012 kelompok-kelompok tani  

setiap desa di Kecamatan Sawangan yang bergabung menjadi satu membentuk  
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Gabungan Kelompok Tani Organik Sawangan (GATOS) mendapatkan sertifikasi 

organik yang di keluarkan oleh LeSOS (Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman) 

untuk kategori padi dan palawija. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku 

usahatani untuk memproduksi hasil pertanian dengan label organik secara resmi. 

Kegiatan pembudidayaan  padi  yang merupakan  mata pencaharian utama  

masyarakat desa dapat memberikan sumbangan  pendapatan bagi pendapatan 

keluarga petani. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan  yang ada maka dalam penelitian 

mengkaji seberapa besar kontribusi yang diberikan dari pembudidayaan padi 

organik terhadap pendapatan rumah tangga petani secara keseluruhan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut 

1. Bagaimana karakteristik petani yang membudidayakan pertanian organik di 

Desa Sawangan? 

2. Bagaimana teknik budidaya tanaman padi  secara organik oleh petani Desa 

 Sawangan? 

3. Apa saja faktor-faktor dalam  pemilihan usahatani padi organik? 

4. Seberapa besar kontribusi tanaman padi organik terhadap pendapatan 

keluarga petani Desa Sawangan?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut 

1. Mengetahui karakteristik petani yang membudidayakan padi organik di 

 Desa Sawangan. 

2. Mengetahui teknik budidaya  yang dilakukan oleh petani Desa Sawangan. 

3. Mengetahui faktor –faktor dalam pemilihan usahatani 

4. Menganalisis seberapa besar kontribusi hasil  produksi padi  secara organik 

terhadap pendapatan petani Desa Sawangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dari Kontribusi Padi Organik terhadap pendapatan keluarga 

petani di Desa Sawangan Kabupaten  Magelang diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai media tambahan informasi 

dan referensi mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Geografi 

Ekonomi di bidang pertanian berkaitan dengan usahatani. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan informasi bagi 

penyelenggara usahatani dalam mengembangkan usahataninya agar 

meningkatkan pendapatan dan sebagai bahan masukan pemerintahan daerah 

setempat dalam rangka perencanaan  di bidang pertanian khususnya dalam 

ushatani padi secara organik. 
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1.5 Batasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

pengertian yang menyimpang dari judul “Kontribusi Pendapatan Usahatani Padi 

Organik terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Sawangan”.

Selain itu juga untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini. Penegasan dan 

pembatasan istilah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut 

1.5.1    Kontribusi Pendapatan 

Kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

sumbangan. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa kontribusi merupakan 

sumbangan, sokongan yang  langsung diberikan  secara nyata. Kontribusi juga 

didefinisikan suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang bisa 

disokongkan atau disumbangkan. Pentingnya kotribusi dalam usahatani yaitu untuk 

mengetahui seberapa besar jumlah pendapatan yang diterima oleh petani dalam 

usahataninya. Kontribusi dalam penelitian ini merupakan sumbangan yang 

diberikan berupa uang dari hasil pengusahaan suatu kegiatan ushatani. 

1.5.2    Usahatani Padi Organik 

Usahatani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengolah 

input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, 

benih dan pestisida) dengan efektif dan efisien secara kontinu untuk menghasilkan 

produksi yang tinggi sehingga pendapatan usahataninya meningkat. Dalam 

penelitian ini usahatani yang dimaksud adalah usahatani tanaman musiman yaitu 

padi dengan pengolahan secara organik. 
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Padi (oryza) merupakan tanaman yang menghasilkan beras sebagai bahan 

makanan pokok, dalam penelitian ini padi organik merupakan padi yang diperoleh 

dari proses pertanian secara organik yang penanamanya menggunakan bahan-bahan 

organik. 

1.5.3 Pendapatan Usahatani 

Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan dan semua 

biaya atau dengan kata lain pendapatan meliputi pendapatan kotor atau penerimaan 

total dan pendapatan bersih. 

1.5.4 Pendapatan Keluarga 

Pendapatan sebagai jumlah balas jasa berupa upah atau gaji keuntungan 

yang diterima sebagai faktor produksi. Pendapatan rumah tangga adalah jumlah 

pendapatan riil dari seluruh anggota keluarga yang dapat disumbangkan untuk 

memenuhi kebutuhan bersama atau perseorangan dalam rumah tangga. Pada 

penelitian ini pendapatan rumah tangga atau pendapatan keluarga diperoleh dari 

pendapatan usahatani padi dan pendapatan di luar usahatani. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Pertanian Organik 

Pertanian organik merupakan teknik pertanian yang tidak menggunakan 

bahan kimia (non sintetik) atau menggunakan bahan-bahan organik (Pracaya, 2002 

dalam Giraldi, 2009:19-24). Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian 

yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan sintetis 

dengan tujuan menyediakan produk-produk pertanian terutama bahan pangan yang 

aman bagi kesehatan produsen dan konsumenya serta tidak merusak lingkungan 

(Mayrowani,2012:93) 

Pertanian organik menurut FAO (1999) adalah ‘’a holistic production

management system which promotes and enhaces agro-ecosistem healt,including 

biodiversity, biological cycles, and soil biological activity, it emphasies the use of 

management practise in preference to the use of off farm inputs, taking into account 

that regional conditions require locally adapted system ’’(suatu sistem manajemen 

yang holistik yang mempromosikan dan meningkatkan pendekatan sistem pertanian 

berwawasan kesehatan lingkungan, termasuk biodiversitas, siklus biologi dan 

aktivitas biologi tanah. Pertanian organik memiliki dua pemahaman, yaitu 

pengertian pertanian organik secara luas dan sempit atau terbatas. Pertanian organik 

secara sempit adalah pertanian yang bebas dari bahan-bahan kimia, mulai dari 

perlakuan untuk mendapatkan benih, penggunaan pupuk, pengendalian hama 

hingga ke pasca panen. Adapun pertanian organik secara luas adalah sistem
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produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari 

atau membatasi penggunaan bahan-bahan kimia sintetis. 

a. Tujuan Pertanian Organik 

Sejak dekade terakhir karakter pertanian telah mengalami perubahan 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, industri mesin dan bahan 

kimia meskipun telah mendorong kenaikan produksi pangan, tetapi tidak 

berarti tanpa pengaruh samping. Secara perlahan petani memperhatikan 

ekosistem dan lingkungan dengan dikembangkan metode budidaya dan 

pengolahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Rachman, 

2009:150). Tujuan utama pertanian organik dan pengolahannya berdasarkan 

atas beberapa prinsip dan ide yang berkembang di kalangan masyarakat 

pertanian organik, yaitu 

1. Menghasilkan pangan berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup. 

2. Melaksanakan interaksi dengan memperbaiki dan meningkatkan 

kelestarian lingkungan  dengan proses daur ulang dan sistem alami. 

3. Memperhitungkan lebih luas dampak sosial dan ekologi produksi 

organik dan sistem pengolahanya. 

4.  Meningkatkan daur ulang biologi dalam sistem usahatani dengan 

melibatkan mikroorganisme, tanah, flora dan fauna, tanaman dan 

ternak. 

5. Mengembangkan ekosistem perairan yang menguntungkan dan 

berkelanjutan. 
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6. Mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka 

panjang  secara berkelanjutan. 

7. Mempertahankan keragaman genetika dalam sistem produksi dan 

lingkungan sekitarnya, termasuk perlindungan tanaman dan habitat asli. 

8. Mempromosikan penggunaan air yang hemat dan menyehatkan, 

perlindungan sumberdaya air dan semua kehidupan yang ada 

didalamnya. 

9. Memanfaatkan sumberdaya terbarukan (renewable) untuk menentukan 

sistem produksi secara optimal. 

10. Mengembangkan keseimbangan antara produksi tanaman dan 

peternakan. 

11. Menekan sekecil mungkin semua bentuk pencemaran. 

12. Memberikan kesempatan pada setiap orang untuk memproses dan 

menghasilkan produk organik, dan mengembangkan kualitas hidup 

yang memenuhi kebutuhan dasar, serta memberikan kesempatan untuk 

memperoleh penghasilan yang cukup dan memuaskan dari pekerjaan 

yang dilaksanakan termasuk lingkungan pekerjaan yang aman. 

b. Produksi Tanaman 

Proses produksi tanaman secara organik pada dasarnya sama dengan 

proses produksi jenis dan varietas tanaman secara konvensional. Perbedaan 

yang signifikan antara pertanian organik dengan non organik adalah 

perilaku petani dalam sistem budidaya. Tidak hanya menghindarkan 

penggunaan bermacam-macam bahan agrokimia seperti penggunaan 
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pestisida, tetapi ada usaha mempertahankan bahkan meningkatkan 

kesuburan dan keberlanjutan tanah dengan cara alami. 

c. Pelabelan Produk 

Pertanian organik merupakan budidaya tanaman yang berwawasan 

keamanan lingkungan untuk kepentingan keamanan kesehatan dan 

keselamatan manusia dalam satu siklus ekosistem yang seimbang 

(Widodo,2017:30). Sertifikasi adalah prosedur lembaga sertifikasi 

pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah 

memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem 

pengendalian sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Menurut 

(Widodo,2017:31) Sesuai PP Nomor 102 tahun 1999 dan sistem 

standardisasi nasional serta sistem standardisasi pertanian di Indonesia 

mempunyai tujuan, 

1. Melindungi konsumen dari manipulasi atau penipuan bahan 

tanaman/benih/bibit ternak produksi pangan organik dipasar. 

2. Melindungi produsen pangan organik dari penipuan bahan 

tanaman/benih/bibit ternak produk pertanian lain yang diakui 

sebagai produk organik. 

3. memberi pedoman dan acuan kepada para pedagang/pengecer bahan 

tanaman,benih,bibit ternak dan produsen pangan organik kepada 

konsumen 

4. memberi jaminan agar sesuai dengan standar yang berlaku 
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5. Menyediakan standar pangan organik yang diakui secara nasional 

dan juga berlaku untuk tujuan ekspor. 

6. Memelihara serta mengembangkan sistem pertanian organik di 

Indonesia menuju pelestarian ekologi lokal dan global 

Lembaga yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa 

produk yang dijual atau dilabel sebagai organik adalah lembaga yang 

mengawasi prosses produksi, pengolahan, penyiapan menurut standar 

nasional Indonesia. Standar nasional Indonesia (SNI) untuk organik disusun 

dengan tujuan menyediakan produk berdasarkan persyaratan produksi, 

pelabelan dan pengakuan terhadap produk organik yang telah disetujui 

(Widodo,2017:33). Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan sertifikasi nasional yaitu masa konversi atau peralihan lahan 

paling sedikit 2 tahun sebelum penebaran benih, penggunaan benih bukan 

merupakan hasil dari rekayasa genetika atau kimia, menggunakan pupuk 

organik baik padat maupun cair, tidaak menggunakan obat kimia dalam 

pengendalian OPT, air yang digunakan dalam penanaman tidak 

terkontaminasi zat kimia, menggunakan mikroorganisme sebagai sebagai 

agen penyubur, penyimpanan harus sesuai aturan secara organik, 

penggilingan kusus penggilingan organik, pemisahan dan pembatasan 

antara varietas.Menurut (Widodo,2017:34) Terdapat 7 lembaga sertifikasi 

pangan organik (LSPO) yang telah terakreditsi yaitu: 

1. BIOCELL-Bogor 

2. INOFICE-Bogor 
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3. Sucofindo-Jakarta 

4. lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LeSOS)-Mojokerto 

5. Mutu Agung-Depok 

6. PT Persada-Yogyakarta 

7. LSO Sumbar-Padang 

2.1.2 Usahatani 

Usahatani adalah ilmu yang memepelajari tentang cara petani mengelola   

input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, 

benih, dan pestisida) dengan efektif, efisien dan kontinu untuk menghasilkan 

produksi yang tinggi sehingga pendapatan usahataninya meningkat (Rahim dan 

Hastuti, 2008:158). llmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana 

seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif bila petani dapat 

mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki (yang dikuasai) sebaik baiknya 

dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan 

keluaran (output) ( Soekartawi dalam Rahim 2008: 159). 

a. Klasifikasi Usahatani 

Klasifikasi usahatani terjadi karena adanya perbedaan faktor fisik, 

ekonomis dan faktor lainya. Faktor fisik antara lain iklim, topografi, 

ketinggian diatas permukaan laut dan jenis tanah. Faktor fisik menyebabkan 

adanya tempat tertentu yang hanya mengusahakan tanaman tertentu pula 

karena pada dasarnya tiap jenis tanaman selalu membutuhkan syarat-syarat 

yang tertentu pula. Faktor ekonomis antara lain permintaan pasar, 

pembiayaan, modal yang tersedia dan resiko yang dihadapi, akan membatasi 
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petani dalam melakukan usahatani (Ken Suratiyah, 2015:15-16). Faktor 

lainya antara lain hama penyakit, sosiologis, pilihan pribadi dan sebagainya 

akan menentukan dan membatasi usahatani. Menurut (Rahim,2008:159-

160) klasifikasi jenis usaha tani berdasarkan cara mengusahakanya 

1. Usaha tani perorangan 

Usaha tani perorangan dilakukan secara perorangan dan faktor 

produksi dimiliki secaraperorangan. Kelebihannya dapat bebas 

mengembangkan kreasinya menentukan jenis pupuk, bibit, dan 

sebagainya. Sedangkan kelemahanya kurang efektif. 

2. Usahatani kolektif 

Usaha tani kolektif merupakan usahatani yang dilakukan 

bersama-sama atau kelompok dan faktor produksi seluruhnya 

dikuasai oleh kelompok sehingga hasilnya dibagi oleh anggota 

kelompok tersebut. 

3. Usaha tani kooperatif 

Usaha tani kooperatif merupakan usahatani yang dikelola secara 

kelompok dan tidak seluruh faktor produksi dikuasai oleh kelompok, 

hanya kegiatan yang dilakukan bersama-sama (pemberian pupuk, 

pemberantasan hama penyakit, dan sebagainya). 

Berdasarkan sifat dan corak usaha tani dapat dilihat sebagai usahatani 

subsisten dan komersil. Usahatani subsisten merupakan usahatani yang hasil 

panenya digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani atau keluarganya sendiri 

tanpa melalui peredaran uang sedangkan usahatani komersil merupakan yang 
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keseluruhan hasil panenya dijual kepasar atau melalui perantara (pengumpul, 

pedagang besar dan pengecer) maupun langsung ke konsumen. 

b. Pengeluaran Usahatani 

Pengeluaran usahatani sama artinya dengan biaya usahatani merupakan 

pengorbanan yang dilakukan oleh produsen (petani, nelayan, dan peternak) 

dalam mengelola usahanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

(Rahim,2008:161). Biaya usahatani diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap atau 

fixed cost umumnya diartikan sebagai biaya yang relative tetap jumlahnya 

dan terus dikeluarkan walaupun output yang diperoleh banyak atau sedikit. 

Biaya tidak tetap atau biaya variabel merupakan biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi komoditas pertanian yang diperoleh. 

c. Pendapatan Usahatani 

Pendapatan usahatani merupakan seluruh pendapatan kotor dan 

pendapatan bersih atau penerimaan total dari suatu usahatani. Fungsi 

pendapatan adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan 

kegiatan usahatani selanjutnya. Pendapatan dibagi menjadi dua bagian 

yaitu, pendapatan kotor (penerimaan) usahatani adalah nilai produksi total 

usahatani dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual, dikonsumsi oleh 

rumah tangga petani, maupun disimpan digudang sampai akhir tahun 

sedangkan pendapatan bersih usahatani adalah selisih antara pendapatan 

kotor usahatani dengan biaya produksi seperti upah buruh, pembelian bibit, 

obat-obatan dan pupuk yang digunakan oleh usahatani. 
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2.1.3 Budidaya Tanaman Padi 

Budidaya tanaman merupakan kegiatan pemanfaatan sumberdaya pada suatu 

lahan atau areal untuk diambil manfaat/hasilnya. Objek dalam budidaya tanaman 

antara lain tanaman holtikultura, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan. 

Budidaya tanaman padi yaitu kegiatan pemanfaatan lahan dengan objek tanaman 

pangan yaitu padi untuk menghasilkan hasil yang tinggi dengan kualitas yang baik. 

Tanaman padi dapat hidup dengan baik di daerah yang berhawa panas dan banyak 

mengandung uap air dengan kata lain padi dapat hidup baik di daerah beriklim 

panas yang lembab, ekologi (lingkungan tumbuh) padi yaitu meliputi: 

a. Iklim 

 Iklim adalah keadaan yang mencirikan atmosfer pada suatu daerah 

dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu kira-kira 30 tahun. Iklim tidak 

hanya merupakan rata-rata dari kondisi atmosfer atau rata-rata cuaca suatu 

daerah, tetapi juga bagaimana keadaan atmosfer berfluktuasi terhadap rata-

ratanya, bagaimana keadaan ekstrimnya, dan frekuensi kejadiannya 

(Tukidi,2004:71). Iklim dimuka bumi ini dapat dikatakan hampir tidak 

terbatas jumlahnya. Untuk mengatasi banyaknya iklim yang tidak terbatas 

jumlahnya maka orang melakukan penggolangan iklim kedalam beberapa  

iklim daerah saja. Hal ini bertujuan agar lebih sederhana, mudah dipelajari 

dan lebih bermanfaat. Dalam penggolongan iklim, harus terpenuhi dua 

persyaratan pokok, yaitu  

1. Wilayah yang digolongkan dalam suatu golongan (daerah iklim) 

harus cukup banyak persamaan unsur-unsur iklimnya. 
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2. Antara satu golongan iklim dengan yang lainnya harus diberi batas

 yang tegas. 

Iklim dapat mempengaruhi jenis tanaman yang sesuai untuk 

dibudidayan pada suatu kawasan, penjadwalan budidaya pertanian dan 

teknik budidaya pertaniandan teknik budidaya yang dilakukan oleh petani. 

Pengetahuan mengenai iklim sangatlah penting bagi pengembangan pada 

sektor pertanian, seperti pengembangan komoditas padi. 

Padi dapat tumbuh dalam iklim yang beragam tumbuh di daerah tropis 

dan sub tropis pada 45 °LU sampai 45°  LS  dengan cuaca panas dan 

kelembaban yang tinggi yaitu musim hujan 4 bulan. Tanaman padi 

membutuhkan curah hujan yang baik, rata-rata 200 mm/bulan atau lebih, 

curah hujan yang dikehendaki pertahun sekitar 1500-2000 mm 

(Herawati,2012:66).Curah hujan yang baik akan membawa dampak positif 

dalam pengairan, sehingga genangan air yang diperlukan padi di sawah 

dapat tercukupi. Namun pada musim kemarau hasil produksi dapat 

meningkat apabila irigasi selalu tersedia. 

Pertumbuhan tanaman padi memerlukan penyinaran sinar matahari  

penuh tanpa naungan (Herawati,2012:66). Sinar matahari diperlukan untuk 

berlangsungnya fotosintesis, terutama pada saat tanaman berbunga sampai 

proses pemasakan buah. Temperatur dan suhu juga mempengaruhi 

pengisian biji padi.  Temperatur yang rendah dan kelembaban yang tinggi 

pada waktu pembungaan akan mengganggu proses pembuahan yang 

mengakibatkan gabah menjadi hampa atau kosong.Tanaman padi dapat 
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tumbuh dengan baik pada suhu 23°C ke atas. Ketinggian yang cocok untuk 

tanaman padi yaitu daerah 0-650 meter dengan temperatur suhu antara 

22°C-27°C. Sedangkan di dataran tinggi  padi memerlukan ketinggian  650-

1500 meter dengan temperatur  suhu antara 19°C-23°C  (Ahmad,2009:7) 

b. Media Tanam 

Media tanam dapat disebut juga dengan media tumbuh, bagi tanaman 

media tanam adalah tanah. Sebagai media tanam, tanah menyediakan 

faktor-faktor utama untuk pertumbuhan tanaman, yaitu unsur hara, air dan 

udara dengan fungsinya sebagai media tunjangan mekanik akar dan suhu 

tanah. Semua faktor tersebut harus seimbang agar pertumbuhan tanaman 

baik dan berkelanjutan.  Media tanam tanaman padi adalah lahan 

sawah atau tanah belumpur. Jenis tanah yang dapat ditanami padi antara 

lain: andosol (berasal dari gunung berapi), latosol, grumosol, tanah berpasir. 

Tanah sawah  dituntut adanya lumpur terutama untuk tanaman padi. Lumpur 

adalah butir butir tanah halus yang seluruhnya diselubungi oleh air, 

sehingga tanah sawah diperlukan air dalam jumlah yang cukup dan butir 

tanah dalam mengikatnya. 

Tanah dengan tekstur lempung/liat berdebu adalah yang terbaik untuk 

pertumbuhannya. Karakteristik tanah sawah yaitu memiliki lapisan keras 30 

cm di bawah permukaan tanah dan tanah lumpur yang subur dengan 

ketebalan 18-22 cm. Tidak semua jenis tanah cocok untuk areal persawahan 

hal ini dikarenakan tidak semua jenis tanah dapat dijadikan lahan tergenang 

air sedangkan dalam sistem persawahan lahan harus tergenang air agar 
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kebutuhan tanaman air terpenuhi sepanjang musim tanam 

(Herawati,2012:68) 

Keasaman tanah erat hubungannya dengan ketersediaan unsur-unsur 

hara tanaman. Keasaman yang baik bagi pertumbuhan tanaman padi adalah 

pH antara 4,0-7,0. Pada penggenangan padi sawah dapat mengubah pH 

tanam menjadi netral (7,0). 

c. Ketinggian Tempat 

Ketinggian tempat yang dimaksud adalah ketinggian tempat diatas 

permukaan laut. Ketinggian tempat mempengaruhi perubahan suhu udara. 

Ketinggian tempat juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. 

Pola tanam dari beberapa tanaman yang ditanam  serta keadaan iklim yang 

cocok akan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Ketinggian daerah yang 

cocok untuk tanaman padi adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 

0-650 m dpl. Daerah dengan ketinggian antara 650-1500 m dpl merupakan 

ketinggian yang maksimal untuk tanaman padi.  

2.1.4 Penyiapan Lahan 

Penyiapan lahan merupakan kegiatan menyiapkan lahan yang sesuai dengan 

jenis budidaya tanaman agar pertumbuhan tanaman optimal. Sebagai media tempat 

tumbuh tanaman yang akan diambil hasil produksinya lahan diolah sedemikian rupa  

agar menghasilkan produksi yang baik. Tujuan dari penyiapan lahan adalah untuk 

menjamin pertumbuhan tanaman secara optimal.  

Penyiapan lahan untuk penanaman tanaman padi dilakukan dengan 

beberapa tahapan,langkah pertama yang harus dilakukan lahan dipersiapkan 4 
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minggu sebelum penanaman.Alat pengolahan lahan yang digunakan adalah 

menggunakan alat moderen atau alat tradisional.Alat moderen yang digunakan 

berupa mesin seperti traktor sedangkan alat tradisional yang digunakan berupa 

cangkul,garu atau menggunakan hewan ternak.  

a. Penanaman 

Penanaman merupakan proses cara tanam tumbuhan. Dalam proses 

penanaman perlu memperhatikan jarak tanam. Hal ini dikarenakan jarak 

tanam akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanaman. Jarak tanam yang 

dianjurkan  untuk tanaman padi pada umumnya adalah 25 cmx 25 cm atau 

30cm x 15cm dan jarak tanam jejer legowo 40cm x 20cm x 12,5cm.

Penanaman dilakukan dalam dalam keadaan lahan tidak tergenang (macak-

macak) bibit yang ditanam sekitar 1-3 batang perlubang. 

b. Pemupukan 

Penggolongan pupuk berdasarkan sumber atau cara terbentuknya 

dibagi menjadi dua yaitu pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam 

merupakan pupuk yang terjadi secara alami di alam tanpa buatan manusia 

atau proses industri/pabrikan. Pupuk alam selalu disamakan dengan pupuk 

organik karena sebagian besar pupuk alam itu terdiri dari senyawa organik. 

Sedangkan pupuk buatan yaitu pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan 

kandungan unsur hara tertentu,pada umumnya kandungan haranya lebih 

tinggi, mudah larut, dan cepat diserap oleh akar tanaman alasan inilah yang 

membuat pupuk ini banyak digunakan akan tetapi pupuk ini mempunyai 
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kelemahan berlebih akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan 

tanaman. 

Memupuk tanaman pada umumnya dilakukan menurut aturan-aturan 

yang telah ditentukan.Pada penanaman padi umunya menggunakan pupuk 

kombinasi yaitu pupuk organik dan pupuk buatan/kimia. Pupuk organik 

yang digunakan dapat berupa pupuk kandang atau pupuk hijau dengan dosis 

2-5 ton/ha yang diberikan saat pengolahan.Untuk pupuk urea diberikan 2-3 

kali, yaitu pada umur 14 HST(hari setelah tanam), 30 HST dan saat 

primordial bunga sedangkan pupuk SP 36 KCL diberikan saat tanam atau 

pada umur 14 hari. Apabila digunakan pupuk NPK adalah setengah dosis 

pada ummur 14 HST dan sisanya pada umur 50 HST.  

c. Penyiangan 

Penyiangan adalah proses pembersihan rumput-rumput liar yang

dilakukan dengan tujuan memelihara tanaman dari organisme pengganggu 

tanaman.Penyiangan pada tanaman padi biasanya dilakukan sebanyak 3 kali 

yaitu pada  umur 14 HST, 35HST, dan 55HST. Penyiangan bisa dilakukan 

secara manual dengan mencabut rerumputan yang ada pada tanaman atau 

dengan menggunakan obat-obat kimia maupun alat penyiangan lainya. 

d. Pemberian air/pengairan 

Pemberian air pada tanah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air 

pada  tanaman.Pengairan yang dilakukan pada lahan pertanian umumnya 

menggunakan air yang bersumber dari air sungai,danau,waduk,mata air dan 

hujan.Irigasi pada pertanian bertujuan memberikan tambahan air selain air 
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hujan pada tanaman dengan jumlah yang cukup pada waktu yang tepat.Air 

irigasi memiliki kegunaan untuk mempermudah pengolahan 

tanah,mengatur temperatur tanah,membersihkan tanah dari kadar garam dan 

asam yang terlalu tinggi,mengenangi tanah untuk memberantas tumbuh-

tumbuhan pengganggu. 

Metode pemberian air pada padi sawah dilakukan dengan dua cara yaitu 

pemberian air secara terus menerus dan pemberian air secara terputus atau 

bertahap.Pemberian air terus menerus dilakukan pada kedalaman tertentu 

yang diatur sedemikian rupa sehingga cukup untuk menggenangi sawah 

terus-menerus selama semusim tanpa pengeringan.Sedangkan pemberian 

air secara terputus atau bertahap yaitu pemberian air ke petakan sawah 

hingga mencapai tinggi tertentu dan dibiarkan hingga sawah mengering 

dengan sendirinya lalu diberikan air kembali sesuai kebutuhan.Pemberian 

air secara bertahap tertera pada tabel 2.1 Pengaturan Air. 

Tabel  2.1. Pengaturan  Pengairan  Sawah 

Umur/fase tanam Pemberian air 

Tanam -3HST Kondisi tanah mancak-mancak 

4 HST-10 HST Digenangi setinggi 25 cm 

11 HST-menjelang 

berbunga 

Air dipetakan dibiarkan mengering sendiri (5-
6 hari), setelah mengering petakan diairi 

setinggi 5 cm dan kemudian dibiarkan lagi 

mengering sendiri 

Fase berbunga 10 HSP Diari terus menerus setinggi 5 cm 

10 HSP-panen Petakan dikeringkan 

Keterangan: HST (Hari Setelah Tanam) dan HSP (Hari Sebelum Panen) 

e. Pemberantasan hama dan penyakit 

Membasmi hama dan penyakit tanaman termasuk usaha untuk 

memelihara kesehatan tanaman.Cara pemberantasan hama dan penyakit 
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dapat dilakukan dengan cara mekanik,kimiawi,cara bercocok tanam dan 

cara hayati.Pemberantasan secara mekanik dilakukan dengan menggunakan 

alat tertentu misalnya pemberantasan walang sangit dilakukan dengan 

menangkap menggunakan jaring lalu dibunuh.Contoh yang lain yaitu 

pemberantasan hama tikus dilakukan dengan membongkar lubang-lubang 

tikus kemudian dipukul sampai mati.Pemberantasan hama dan penyakit 

secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan obat-obatan pembasmi 

hama dan penyakit.Sedangkan pemberantasan secara bercocok tanam yaitu 

dengan melakukan cara-cara bercocok tanam menurut aturan,sehingga 

hama dan penyakit tidak mendapat kesempatan untuk merusak 

tanaman.Adapun pemberantasan hama secara hayati dilakukan dengan 

menggunakan musuh-musuh hama yang bersangkutan sehingga populasi 

hama dapat ditekan.Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan tiga kali 

dalam satu musim tanam.Pemberantasan hama pertama dilakukan 15 hari 

setelah penanaman,Yang kedua dan ketiga kalinya dilakukan 45 hari dan 60 

hari setelah penanaman. 

f. Panen dan Pasca Panen 

Pada umumnya padi yang siap panen adalah ketika padi  berumur 30-40 

hari setelah berbunga dan mencapai 80% butir gabah sudah menguning dan 

tangkai buah sudah merunduk.Pemanenan dilakukan dengan memotong 

batang padi menggunakan alat dan ditumpuk disuatu tempat yang kering 

untuk mencegah kerusakan akibat terendam.Tahapan kedua setelah 

memotong batang padi yaitu perontokan,perontokan biasanya dilakukan 
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dengan 2 cara yaitu secara manual dengan cara dibanting (gebot) atau  

perontokan dengan mesin(threser).Setelah perontokan padi dibersihkan 

dengan membuang benda-benda yang tercampur dengan gabah/hasil panen 

dengan ditampi.Setelah gabah dibersihkan dari sisa-sisa kototan gabah 

dikeringkan hingga kadar air 14%  dari biji panen dengan kadar 20% 

pengeringan gabah dilakukan dengan cara dijemur atau dengan mesin 

pengering. 

2.1.5. Pendapatan Rumah Tangga/ Pendapatan Keluarga  

Pendapatan adalah imbalan yang diterima baik berbentuk uang maupun 

barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan imbalan dalam bentuk barang 

dinilai dengan harga setempat. Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang 

diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan 

kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga (BPS, 

2018 : 613). Tujuan pembangunan pertanian sebagai salah satu pembangunan 

ekonomi di indonesia bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di bidang usaha pertanian  di pedesaan. Kesejahteraan masyarakat dapat 

tercapai dari jumlah pendapatan yang dihasilkan.  

Pendapatan dapat ditingkatkan dari sumber pendapatanya baik dari pertanian 

maupun non pertanian. Sumber pendapatan masyarakat di pedesaan selain dibidang 

pertanian pada umumnya berasal dari kegiatan industri,jasa dan perdagangan. Besar 

kecilnya pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh faktor ekonomi maupun sosial 

kependudukan dari anggota rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat 

diperoleh dari pendapatan usahatani dan pendapatan diluar usahatani. Pendapatan 
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atau total pendapatan rumah tangga petani dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut. 

Y = ∑(P)+ ∑(NP) 

Dimana : 

 Y   : Pendapatan keluarga  

∑(P)             : Pendapatan sampingan 

 ∑(NP)  : Pendapatan pokok  

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dimaksudkan untuk menggali informasi tentang 

ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini berupa deskripsi teoritis dan 

membandingkan dengan hasil hasil penelitian yang sejenis. 

Penelitian Joseph Nugroho(2013: 1-61) dengan judul Analisis usahatani padi 

organik di kecamatan mojogedang kabupaten karanganyar.tujuan dalam penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui dan membandingkan produktivitas padi organik varietas 

menthik wangi dan IR64,mengetahui dan membandinkan efisiensi padi organik 

varietas menthik wangi dan IR64,mengetahui dan membandingkan pendapatan 

varietas menthik wangi dan IR64,mengetahui da membandingkan kemanfaatan dari 

usahatani padi organik verietas menthik dan IR64. Variabel yang digunakan yaitu 

karakteristik petani usahatani padi,teknik budidaya padi organik varietas menthik 

dan IR64,biaya dan pendapatan dan efisiensi usahatani,kemanfaatan 

usahatani.analisi yang digunakan penelitian ini yaitu analisis pendapatan R/C ratio 
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dan B/C ratio.hasil dari penelitian ini yaitu pendapatan yang diperoleh usahatani 

padi organik verietas menthik Rp.17.999.188,07/ha/MT berbeda dengan 

pendapatan yang diperoleh dari usahatani padi varietas IR64 yaitu 

Rp.13.481.871,70/ha/MT,usahatani varietas menthik mempunyai efisiensi R/C 

ratio sebesar 2,71 sedangkan varietas IR64 yaitu R/C ratio sebesar 2,36,usahatani 

pdi organik bvarietas menthik mempunyai kemanfaatan yang lebih tinggi dibanding 

usahatani varietas IR64 dengan incremenal BC ratio 9,01. 

Penelitian  Gapri Anton M dan maharwati (2014 :106-112) dengan judul 

Kontribusi usahatani padi sawah terhadap pendapatan keluarga di desa ogoamas II 

Kecamatan sojol Utara. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

kontribusi usahatani padi sawah terhadap pendapatan usahatani keluarga di desa 

ogoamas  variabel yang digunakan penelitian ini yaitu pendapatan usahatani dan 

pendapatan diluar usahatani padi.analisis yang digunakan yaitu menggunakan 

analisis diskriptif presentase.Hasil penelitian ini yaitu Rata rata pendapatan 

usahatani sawah sebesar Rp.21.354.507,27/ha Kontribusi pendapatan usahatani 

padi sawah terhadap  keluarga yakni 48,18% sedangkan kontribusi pendapatan 

usahatani jagung 8,94%,untuk usahatani kacang tanah sebesar 30,43%,serta 

usahatani Kakao sebesar 4,11%,dan usahatani kelapa kopra sebesar 8,37% dengan 

begitu usahatani padi sawah memberikan kontribusi terbesar dibandingkan ushatani 

lainya.  

Penelitian Margaretha pattiasina, S (2011: 135-141) yang berjudul Analisis 

struktur biaya produksi dan kontribusi pendapatan komoditi kakao  di desa 

latu.tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa presentase dari masing-
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masing struktur biaya produksi usahatani kakao kedua yaitu seberapa besar 

kontribusi pendapatan usahatani kakao terhadap totsl pendapatan rumah 

tangga.variabel dalam penelitian ini yaitu karakteristik petani,biaya produksi dan 

penerimaan dan kontribusi pendapatan. Metode yang digunakan yaitu diskriptif 

presentase hasil dari penelitian ini yaitu komponen biaya terbesar dari struktur total 

biaya produksi adalah biaya tenaga kerja (67,1%) dan diikuti biaya pemasaran 

16,1%,biaya penyusutan alat 9,5% bibit tanaman 5,2% pengangkutan 1,6% dan 

biaya terendah adalah pajak bumi dan bangunan 0,5%. Kontribusi pendapatan 

usahatani kakao terhadap total pendapatan keluarga sebesar 15,0% 

Penelitian Asep Abidin (2016: 1-56 ) yang berjudul pendapatan dan faktor 

yang mempengaruhi pemilihan usahatani organik di Desa Sundawengan 

Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pendapatan usahatani 

padi organik dan usahatani padi non organik di Desa Sundawengan,tjuan kedua 

yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan usahatani padi 

organik.Variabel dalam penelitian ini yaitu perbandingan pendapatan usahatani 

yaitu pendapatan usahatani padi organik dan organik,variabel kedua yaitu faktor 

yang mempengaruhi pemilihan usahatani yang meliputi umur, pendidikan, 

pendapatan, pengalaman, jumlah tanggungan keluarga,  dan produktivitas. Metode 

yang digunakan yaitu dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini 

yaitu Pendapatan atas biaya total yang diperolah pada ushatani padi organik ialah 

Rp 11 379544.12/ha dan pendapatan atas biaya tortal yang diperoleh atas usahatani 

padi non organik ialah Rp 10.920168.44/ha. Faktor-faktor yang diduga 
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mempengaruhi pemilihan usahatani padi organik di desa sundawenang ialah 

umur,pendidikan,pendapatan,pengalaman,jumlah tanggungan dan produktivitas. 

Tabel 2.2. Penelitian yang Relevan 

No. 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Metode Hasil 

1. Joseph 

Nugroho 

(2013) 

Analisis 

usahatani 

padi organik  

di kecamatan 

mojogedang 

kabupateng 

karanganyar 

Analisis 

Revenue 

Cost ratio 

(RCR) 

Padi organik varietas mentik 

Rp.17.999.188,07/ha/MT berbeda 

nyata dengan pendapatan yang 

diperoleh dari ushatni padi varietas 

IR64 yaitu 

Rp.13.481.871,70/Ha/MT usahatani 

varietas mentik mempunyai 

efisiensi R/Cratio sebesar 2,71 

sedangkan varietas IR 64 yaitu R/C 

ratio sebesar 2,36 usahatani padi 

organik varietas mentik mempunyai 

kemanfaatan yang lebih tiggi 

dibanding usahatani varietas IR 64 

dengan incremental BC ratio 9,01 

2. Gapri 

anton M 

dan 

maharwati 

(2016) 

Kontribusi 

usahatani 

padi sawah 

terhadap 

pendapatan 

keluarga di 

desa ogoamas 

II kecamatan 

sojol utara 

Diskriptif 

presentase 

Rata rata pendapatan usahatani 

sawah sebesar Rp.21.354.507,27/ha 

Kontribusi pendapatan usahatani 

padi sawah terhadap  keluarga yakni 

48,18% sedangkan kontribusi 

pendapatan usahatani jagung 

8,94%,untuk usahatani kacang tanah 

sebesar 30,43%,serta usahatani 

Kakao sebesar 4,11%,dan usahatani 

kelapa kopra sebesar 8,37% dengan 

begitu usahatani padi sawah 

memberikan kontribusi terbesar 

dibandingkan ushatani lainya. 

3. Margareth

pattiasina, 

S (2011) 

Analisis 

struktur biaya 

produksidan 

kontribusi 

pendapatan 

komoditi 

kakao 

(Theobroma 

cacao) di 

Desa Latu 

Diskriptif 

presentase 

Komponen biaya terbesar dari 

struktur total biaya produksi adalah 

biaya tenaga kerja (67,1%) dan 

diikuti biaya pemasaran 16,1 %, 

biaya penyusutan alat9,5% bibit 

tanaman 5,2% pengangkutan 1,6% 

dan biaya terendah adalah pajak 

bumi dan 

bangunan0,5%.Kontribusipendapat
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an usahatani kakao terhadap total  

pendapatan keluarga sebesar 15,0% 

4. Asep 

Abidin 

(2016) 

Pendapatan 

dan faktor 

yang 

mempengaru

hi pemilihan 

usahatani 

padi organik 

di desa 

sundawengan,

Tasikmalaya 

Analisis 

kualitatif 

dan 

kuantitatif 

Pendapatan atas biaya total yang 

diperolah pada ushatani padi 

organik ialah Rp 11 379544.12/ha 

dan pendapatan atas biaya tortal 

yang diperoleh atas usahatani padi 

non organik ialah Rp 

10.920168.44/ha. Faktor-faktor 

yang diduga mempengaruhi 

pemilihan usahatani padi organik di 

desa sundawenang ialah umur, 

pendidikan,pendapatan, 

pengalaman, jumlah tanggungan 

dan produktivitas. 

Sumber : Joseph Nugroho (2013:60),Gapri Anton M dan maharwati (2016 : 110) 

Margaretha pattiasina, S,(2011 :140),Asep Abidin (2016:49) 

2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka teoritis adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau 

konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan 

diteliti. 

Kabupaten Magelang merupakan daerah yang memiliki potensi lahan pertanian 

sawah  sangat tinggi dan tersebar merata di setiap daerah.  Lahan sawah merupakan 

potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena tersedianya sumberdaya 

yang memadahi . Padi merupakan tanaman yang dibudidayakan dilahan sawah. 

Untuk mencapai  produksi padi yang tinggi petani membudidyakan tanaman 

dengan cara yang berbeda. Perbedaan sistem pengolahan lahan mengakibatkan 

adanya perbedaan hasil produksi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan petani. 
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Masyarakat desa pada umumnya bekerja sebagai petani sehingga hasil 

pertanian dapat memberikan pendapatan bagi petani. Pertanian padi organik 

merupakan sistem pertanian dengan berusaha tidak menggunakan bahan kimia 

dalam pembudidayaanya. Teknik budidaya yang berbeda dari biasanya tentu 

mengakibatkan  adanya perbedaan hasil produksi dan pendapatan. Kecamatan 

Sawangan merupakan daerah yang  membudidayakan pertanian padi secara organik 

. Petani yang membudidayakan pertanian tersebar di beberapa desa di Kecamatan 

Sawangan. Sistem pembudidayaan padi organik di Kecamatan Sawangan dimulai 

sejak tahun 2012 melalui program pemerintah.  Desa sawangan merupakan desa 

yang mempunyai jumlah petani terbanyak di Kecamatan Sawangan. Berdasarkan 

permasalahan yang ada peneliti ingin meneliti seberapa besar kontribusi usahatani 

padi organik terhadap pendapatan keluarga petani di Desa Sawangan.  Untuk 

mengetahui kontribusi pendapatan dari usahatani padi organik data yang 

dibutuhkan yaitu jumlah pendapatan dari usahatani padi organik dan pendapatan 

keluarga petani secara keseluruhan. Jumlah pendapatan usahatani diperoleh dari 

total penerimaan usahatani yaitu berasal dari hasil produksi dikalikan harga 

penjualan dari produksi padi. Sedangkan untuk mengetahui pendapatan keluarga 

petani diperoleh dari total pendapatan seluruh anggota keluarga petani. Untuk 

medapatkan data-data primer peneliti melakukan wawancara secara langsung 

dengan petani berkaitan dengan usahatani padi organik yang meliputi umur 

petani,tingkat pendidikan petani,jenik kelamin luas kepemilikan lahan,jumlah 

tanggungan keluarga,hasil produksi,harga produksi dan teknik pembudidayaan padi 
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yang dilakukan oleh petani. Teknik budidaya meliputi pengolahan,perawatan, 

panen dan paska panen. 

Kabupaten Magelang  mempunyai lahan pertanian sawah organik yang tersebar di wilayah tertentu 
dan tergabung dalam kelompok-kelompok tani,Kecamatan Sawangan merupakan salah satu daerah 

yang membudidayakan pertanian padi organik 

variabel 

Budidaya  padi 

1. pengolahan lahan 

2. perawatan 
3. panen dan pasca panen 

Karakteristik petani 
1. Umur 

2. Pendidikan 

Total penerimaan usahatani 

1. Hasil produksi padi 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Pelaku usahatani organik rata-rata didominasi oleh laki-laki dengan usia 

kerja yaitu antara 40 – 60 tahun.Presentase  tertinggi 45%  pada  usia  41-50.Tingkat 

pendidikan petani usahatani padi tergolong tinggi,petani berpendidikan SMA 

memiliki presentase  87,5 %. Luas garapan lahan pertanian petani 0,10-0,50 ha 

memiliki presentase tertinggi yaitu 82,5% . Luas garapan petani mempengaruhi 

hasil produksi dan pendapatan. 

Faktor yang mempengaruhi petani  dalam memilih usahatani padi organik 

yaitu terdiri dari faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong usahatani 

padi yaitu adanya program pemerintah,kesadaran masyarakat akan kesehatan tubuh 

dan lingkungan,adanya permintaan pasar,mempunyai nilai jual tinggi,dan 

pendistribusian hasil produksi mudah 

Teknik budidaya tanaman padi organik yang dilakukan petani terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu pengolahan lahan,pembibitan,penanaman,pengairan, 

pengendalian hama, pemupukan,panen dan pascapanen.Proses pemupukan  

dilakukan sebelum pembibitan dan penanaman dengan menggunakan pupuk 

kandang dan pupuk kompos yang diolah.Proses pemberantasan hama yang 

dilakukan petani menggunakan cara yang sederhana yaitu dengan cara penjebakan.
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Kontribusi pendapatan dari usahatani padi organik terhadap pendapatan 

keluarga sebesar 29,53 %.Kontribusi tergolong rendah dengan rata-rata pendapatan 

usahatani  Rp 1.052.378,12/bulan dan  totalpendapatan rumah tangga Rp 

3.624.872,12/bulan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang ada dapat memberikan saran-saran sebagai 

berikut. 

Berdasarkan hasil penelitian Kontribusi usahatani padi organik terhadap 

pendapatan petani sebaiknya untuk meningkatkan pendapatan  petani perlu adanya 

subsidi pupuk kandang dari pemerintah setempat  kepada para petani agar petani 

lebih menghemat biaya produksi dan lebih mudah mendapatkan pupuk organik 

yang dibutuhkan. 

Sebagai pelaku Usahatani sebaiknya perlu adanya promosi produk dari padi 

organik kepada masyarakat  Kabupaten Magelang sehingga berpeluang untuk 

menjual produk di daerahnya sendiri. Dengan memasarkan produk di daerahnya 

sendiri diharapkan  menghemat biaya distribusi. 
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