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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk: (1) Mengetahui bentuk kemitraan, (2) Dampak 

kemitraan terhadap pendapatan petani, (3) Dampak kemitraan terhadap penyerapan 

tenaga kerja, dan (4) Mengetahui kendala yang dihadapi penangkar benih padi dalam 

melakukan kemitraan dengan PT. Pertani di Kabupaten Lombok Barat dan metode  

yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya dilakukan 

dengan teknik survei. Data di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) Pola kemitraan yang terjadi antara PT. Pertani dengan petani penangkar 

benih padi adalah Inti Plasma; (2) Nilai pendapatan petani mitra lebih besar dari 

petani non mitra masing-masing sebesar Rp 16.725.254,-/ha dan Rp 7.463.052,-/ha; 

(3) Penyerapan tenaga kerja petani mitra lebih besar dari petani non mitra masing-

masing sebanyak 119,65 HKO/ha dan 97,07 HKO/ha; (4) Kendala utama yang 

dihadapi PT. Pertani dan petani mitra meliputi tingkat pengembalian modal, iklim 

dan kurangnya tenaga penyuluh.  

 
Kata Kunci : Kemitraan Penangkar Benih, Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja 

ABSTRACT 

 The aims of research to: (1) Determine the partnership PT. Pertani with seed 

paddy in West Lombok, (2) The impact of the partnership on farmers' income, (3) 

The impact of the partnership on employment, and (4) Knowing the constraints faced 

by seed paddy in partnership with PT. Pertani in West Lombok and used descriptive 

method, while the data collection done by survey techniques. Data were analyzed 

descriptively. The results showed that: (1) The partnership pattern that occurs 

between PT . Pertani with seed paddy farmers is Inti Plasma; (2) The value of the 

farmer's income is greater than the farmer's partner non-partner of  

each of Rp 16,725,254,-/ha and Rp 7,463,052,-/ha; (3) The absorption of labor 

farmers greater partner than non-partner farmers respectively of 119.65 HKO/ha and 

97.07 HKO/ha; (4) The main obstacle faced by PT. Pertani and farmer partners 

include the return on capital, the climate and the lack of extension workers. 

 

Kay Words : Seed Breeder Partnership, Income and Employment 
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     PENDAHULUAN 

Memasuki era globalisasi dan libralisasi saat ini sektor pertanian di Indonesia 

masih memegang peranan penting guna pembangunan ekonomi nasional. Hal ini 

disebabkan karena, jika ditinjau dari beberapa segi, sektor pertanian merupakan 

sektor yang dominan dengan sektor ekonomi nasional misalnya kontribusi dalam 

pendapatan nasional kemudian sumber pangan, penyedia lapangan kerja, kemudian 

sumber devisa negara (Laila, et al,. 2012). 

Kemitraan merupakan kerjasama antara Usaha Kecil dengan memperlihatkan 

prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Artinya 

diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antara petani yang memiliki lahan dan 

tenaga kerja dengan perusahaan besar yang mempunyai modal dan tenaga ahli, di 

bawah pengawasan pemerintah dengan tujuan untuk menggali potensi pertanian 

dalam arti luas yang merupakan cerminan dari masyarakat agraris (Zaelani.A, 2008). 

Kebutuhan benih padi di Kabupaten Lombok Barat selama tahun (2011- 

2013) terjadi peningkatan dengan asumsi kebutuhan benih padi per ha sebanyak 25 

Kg/ ha. Kebutuhan benih padi tahun 2011 sebanayak 754,37 ton meningkat menjadi 

754,37 ton pada tahun 2012 tahun. Sementara itu tahun 2013 kebutuhan benih padi 

meningkat lagi menjadi 764,77 ton (Dinas Pertanian Lombok Barat, Tahun 2014). 

Dalam rangka mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan petani. Pemerintah telah menjalankan program kemitraan 

diantaranya adalah pelaksanaan kemitraan antara petani penangkar benih padi dan 

perusahaan mitra didasarkan pada kesepakatan yang berkaitan ketentuan-ketentuan 

kemitraan yang pada akhirnya menimbulkan suatu bentuk kemitraan yang dijalankan 

oleh kedua belah pihak, dan ini berdampak pada petani benih padi terhadap 

pendapatan dan penyerapatan tenaga kerja yang bermitra dengan PT. Pertani. 

Demikian pula dalam kemitraan yang dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, kedua 

belah pihak mengeluarkan biaya sehingga masing-masing mengharapkan untuk 

memperoleh keuntungan yang maksimal. Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan 

penelitian yang berjudul “Bentuk KemitraanPT. Pertani dengan Penangkar Benih 

Padi dan Dampaknya Terhadap Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja di 

Kabupaten Lombok Barat”. 
Penelitian bertujuan untuk: (1) Mengetahui bentuk kemitraan PT. Pertani 

dengan penangkar benih padi di Kabupaten Lombok Barat; (2) Mengetahui dampak 

kemitraan PT. Pertani dan penangkar benih padi terhadap pendapatan petani di 

Kabupaten Lombok Barat; (3) Mengetahui dampak kemitraan PT. Pertani dan 

Penangkar benih padi terhadap penyerapan tenaga kerjadi Kabupaten Lombok Barat; 

(4) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh penangkar benih padi dalam 

melakukan kemitraan dengan PT. Pertani di Kabupaten Lombok Barat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan 

data tahun 2014. Teknik penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan teknik  

“Purposive Sampling” yaitu Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri atas 

pertimbangan bahwa hanya di Kecamatan tersebut yang ada penangkar benih padi 



 
 

Jurnal : Bentuk Kemitraan PT. Pertani dengan Penangkar Benih Padi dan Dampaknya    

Terhadap Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lombok Barat  

 

3 

yang bermitra dengan PT. Pertani. Jumlah penangkar benih padi di Kabupaten 

Lombok Barat sebanyak 7 kelompok yang bermitra dengan jumlah anggota kelompok 

tani penangkar sebanyak 56 petani. Dari dua Kecamatan tersebut untuk Kecamatan 

Labuapi ditetapkan dua Desa yaitu Desa Telaga Waru dan Desa Labuapi sedangkan 

di Kecamatan Kediri ditetapkan tiga Desa yaitu Desa Kerangkeng, Desa Montong 

Are dan Desa Kediri. Penentuan jumlah responden dalam penelitian ini dilakukan 

secara quota sampling yaitu ditetapkan sebanyak 60 responden yang terdiri dari 30 

petani yang bermitra sebagai pembandingnya guna mengetahui dampak kemitraan 

juga menggunakan responden petani non bermitra sebanyak 30 responden. Penentuan 

jumlah responden pada masing-masing desa sampel dilakukan dengan teknik 

“Proportional Random Sampling”. Sememtara petani non mitra ditetapkan secara 

sengaja sesuai dengan masing-masing desa penelitian. 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif, 

sedangkan sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul 

dianalisis dengan analisis deskriptif, yaitu data disusun, diolah, disajikan dan ditarik 

kesimpulan. 

 

Analisis Data  

 Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu data disusun, 

diolah, disajikan dan ditarik kesimpulan. Analisis data meliputi : 

1. Bentuk Kemitraan 

Bentuk kemitraan yang terjalin antara penagkar benih padi dengan PT. 

Pertani, peneliti menggunakan analisis deskriptif dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data atau informasi terhadap kondisi penangkar benih padi 

dan PT. Pertani dalam menerapkan bentuk kemitraannya, kemudian data diolah 

dan disajikan sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan bentuk kemitraan apa 

yang diterapkan oleh PT. Pertani dengan penagkar benih padi. 

 

2. Pendapatan Penangkar Benih Padi (Pd = TR  –  TC, ket: Pd = Pendapatan atau  

Income, TR =  Total Revenue  atau Total Penerimaan, TC =  Total Cost  atau 

Total Biaya). 

 

3. Penyerapan Tenaga Kerja 
 

P =
 

 HKO
jht




7  
  dimana : 

  P  = Penyerapan Tenaga Kerja (HKO) 

  t   = Jumlah Tenaga Kerja yang digunakan (Orang) 

  h  = Jumlah Hari Kerja yang digunakan 

  j   = Jumlah Jam Kerja yang digunakan (jam) 

  7  = Standar Jam Kerja Perhari 
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4. Dampak Kemitraan 

Pengujian terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja petani mitra dan 

petani non mitra dengan menggunakan uji t (t- test) dua arah pada taraf  nyata 5%. 

Uji hipotesis : 

Ho : Xi  Yi  (Rata- rata pendapatan dan penyerapan tenaga kerja petani  mitra 

lebih kecil atau sama dengan rata-rata pendapatan dan penyerapan 

tenaga kerja petani non mitra). 

Hi : Xi >Yi   (Rata- rata pendapatan dan penyerapan tenaga kerja petani 

mitra lebih besar dari pada rata-rata pendapatan dan penyerapan 

tenaga kerja petani non mitra). 

Keterangan : 

Xi   ꞊  Rata-rata pendapatan dan penyerapan tenaga kerja petani mitra dengan 

PT. Pertani. 

Yi    ꞊  Rata-rata pendapatan dan penyerapan tenaga kerja petani non 

           mitra dengan PT. pertain. 

Untuk mengetahui tidaknya varians kedua sampel digunakan uji t pada 

taraf nyata 5% dengan rumus sebagai berikut : 

t hitung =  

 
 1

2




nn

DD

D

 

Keterangan : 

D  = Rata-rata deviasi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja petani 

          mitra dan petani non mitra. 

D = Deviasi antara pendapatan dan penyerapan tenaga kerja petani mitra 

         dan petani non mitra 

n = Jumlah responden 

- Jika t
hitung > t tabel (α/2 (n-1) df ) : berarti varietas kedua sampel homogen.    

- Jika t
hitung


 
t tabel (α/2 (n-1) df ) : berarti varietas kedua sampel tidak 

homogen.   

Hipotesisnya :  

- Jika t hitung > t tabel  maka ada beda nyata → Hi diterima dan Ho ditolak. 

Berarti rata-rata pendapatan dan penyerapan tenaga kerja petani mitra lebih 

tinggi dari rata-rata pendapatan dan penyerapan tenaga kerja petani non mitra. 
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- Jika t
hitung

  t tabel  maka ada beda nyata → Hi ditolak dan Ho diterima. 

Berarti rata-rata pendapatan dan penyerapan tenaga kerja petani mitra lebih 

kecil sama dengan rata-rata pendapatan dan penyerapan tenaga kerja petani 

non mitra. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden petani dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan luas lahan. Rinciannya disajikan 

pada Tabel 1 berikut : 

 

Tabel 1. Karakteristik Rumah Tangga Responden di Kabupaten Lombok Barat, 

              Tahun 2014. 
No  Mitra Non Mitra 

1. Jumlah responden (n) 30 30 

2. Umur (Tahun) 

- Rata-rata 

- Kisaran 

 

45 

32 – 59 

 

43 

32 – 52 

3. Tingkat Pendidikan Responden 

- Tidak Sekolah 

- Tidak Tamat Sekolah Dasar 

- Tamat SD 

- Tamat SMP 

- Tamat SMA 

- Tamat Perguruan Tinggi 

 

0 (0) 

0 (0) 

2 (7) 

10 (33) 

14 (47) 

4 (13) 

 

3(10) 

3(10) 

4 (13) 

11 (37) 

7 (23) 

2 (7) 

4. Pekerjaan Kepala Keluarga 

 Pekerjaan Pokok 

- Tidak Bekerja 

- PNS 

- Swasta 

- Petani 

- Pedagang 

- Buruh 

 Pekerjaan Sampingan 

- Tidak Bekerja 

- PNS 

- Swasta 

- Petani 

- Pedagang 

- Buruh 

 

 

0 (0) 

4 (13) 

2 (7) 

24 (80) 

0 (0) 

0 (0) 

 

15 (50) 

0 (0) 

1 (3) 

6 (20) 

5 (17) 

3 (10) 

 

 

0 (0) 

2 (7) 

4 (13) 

23 (77) 

1 (3) 

0 (0) 

 

20 (67) 

0 (0) 

0 (0) 

7 (23) 

2 (7) 

1 (3) 

5. Jumlah Anggota Keluarga (orang) 

- Rata-rata 

- Kisaran 

 

4 

3 – 7 

 

4 

3 – 6 

6. Luas Lahan Garapan (Ha) 

- Rata-rata 

 

0,81 

 

0,67 

Sumber: Data Primer diolah, 2014 

Ket* Angka di dalam kurung merupakan persentase (%) 
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Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut: 

 Umur Responden 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata umur petani responden mitra 

sebesar 45 tahun dengan kisaran 32 – 59 tahun. Sementara itu rata-rata umur 

petani non mitra sebesar 43 tahun dengan kisaran 32 – 52 tahun. Di lihat dari 

umur tersebut baik petani mitra maupun non mitra tergolong dalam usia 

produktif. Artinya secara fisik dan mental pada usia tersebut mampu untuk 

menghasilkan suatu barang dan jasa.  

 Tingkat Pendidikan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 93% petani responden yang 

berpendidikan Sekolah Menengah Pertama ke atas, Sedangkan sisanya 7% (2 

orang) berpendidikan Sekolah Dasar. Sementara itu, tingkat pendidikan petani 

non mitra sebanyak 67% yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama ke 

atas, sedangkan sisanya 10% (3 orang) Tidak Sekolah dan Tidak Tamat Sekolah 

Dasar dan 13% (4 orang) berpendidikan Sekolah Dasar.  

 Jenis Pekerjaan 

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa pekerjaan pokok petani mitra dan 

petani non mitra sebagian besar bekerja sebagai petani yaitu masing-masing 80% 

(24 orang) dan 77% (23 orang), sedangkan sisanya bekerja sebagai PNS, Swasta 

dan PNS, Swasta, Pedagang. Sementara itu pekerjaan sampingan petani mitra 

dan petani non mitra sebagian besar tidak bekerja yaitu masing-masing 50% (15 

orang) dan 67% (20 orang), sedangkan sisanya bekerja sebagai Swasta, Petani, 

Pedagang, Buruh Bangunan dan Petani, Pedagang, Buruh Bangunan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pekerjaan kepala keluarga baik yang bermitra maupun Non 

mitra masih dapat menunjang untuk kelangsungan hidup keluarganya. Hanya 

saja yang membedakannya yaitu tinggi rendahnya penghasilan yang diperoleh. 

 Jumlah Anggota Keluarga 

Tabel 1 Rata-rata jumlah anggota keluarga petani mitra sebanyak 4 orang 

dengan kisaran 3 – 7 orang, sedangkan rata-rata anggota keluarga petani non 

mitra sebanyak 4 orang dengan kisaran 3 – 6 orang. Keluarga kecil dengan 

tanggungan keluarga antara 1 – 2 orang dan keluarga menengah mempunyai 

tanggungan keluarga antara 3 – 4 orang serta keluarga besar mampunyai 

tanggungan keluarga ≥ 5 orang. Kondisi tersebut menujukkan bahwa rumah 

tangga responden baik yang mitra maupun yang non mitra mempunyai 

tanggungan keluarga antara 3 – 4 orang tergolong dalam keluarga menengah dan 

termasuk keluarga besar apabila mempunyai tanggungan keluarga ≥ 5 orang. 

 Luas Lahan Garapan 

Tabel 1 di atas menunjukkan rata-rata luas lahan garapan petani mitra 

lebih luas dibandingkan yang petani non mitra yaitu luas lahan petani mitra 

seluas 0,81 hektar, sedangkan yang petani non mitra seluas 0,67 hektar. Dalam 

penelitian ini petani mitra dan petani non mitra untuk kegiatan usahatani 

merupakan lahan milik sendiri dan lahan sewa. 

Bentuk Kemitraan Antara Penangkar Benih Padi dengan PT. Pertani 
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Gambar 1. Bentuk Kemitraan yang Terjalin di Lapangan 

 Berdasarkan Gambar 1. hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan 

PT. Pertani cabang NTB menyediakan sarana produksi dalam bentuk benih padi dan 

bimbingan penyuluhan serta membeli hasil panen dari petani (penangkar). Label 

benih yang diberikan oleh PT. Pertani yaitu dalam bentuk label putih. Rata-rata 

kebutuhan benih sebanyak 30 Kg/ hektar. Proses pengucuran peminjaman kredit 

dimulai dari petani yang tergabung dalam kelompok tani menyusun Rencana Definitif 

Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengembalian modal kepada PT. Pertani akan 

dilakukan setelah panen yaitu berupa calon benih atau uang. Oleh karena itu pola 

kemitraan yang terjadi antara PT. Pertani dengan petani mitra di Kabupaten Lombok 

Barat adalah Pola Inti Plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra 

dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti 

dan kelompok mitra sebagai plasma. Perusahaan mitra membina kelompok mitra 

dalam hal : (1) penyiapan lahan, (2) pemberian saprodi, (3) pemberian bimbingan 

teknis, (4) perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi, (5) bantuan lain seperti 

produktifitas usaha.  

 

KEMITRAAN PENANGKAR BENIH PADI DENGAN 

PT. PERTANI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT 

  

 
Pola Inti Plasma 

Bentuk Kemitraan : (PT. Pertani menyediakan sarana 

produksi dan penyuluhan, PT. Pertani membeli hasil 

panen dari penangkar, Penangkar mengajukan RDKK 

dan menjual hasil panen ke PT. Pertani). 

 PT. PERTANI 

 

 

PETANI (Penangkar) 

 

Hak dan Kewajiban : 

Hak : 

- Berhak menerima pengembalian 

pinjamna dari kelompok tani. 

Kewajiban : 

- Wajib membeli hasil panen dari 

petani mitranya. 

- Wajib menyerahkan saprodi 

sesuai kebutuhan RDKK. 

- Memberikan penyuluhan. 

 
 

Hak dan Kewajiban : 

Hak : 

- Berhak menerima pinjaman/ kredit. 

- Berhak menerima saprodi 

Kewajiban : 

- Menyerahkan RDKK 

- Membayar lunas pinjaman/ kredit. 

- Terikat untuk menjual hasil panen 

kepada PT. Pertani 

Benih dari PT. 

Pertani 

Usaha Tani 

(Padi) 
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Analisis Biaya dan Pendapatan 

 Analisis biaya dan pendapatan difokuskan pada analisis biaya produksi 

(biaya variabel dan biaya tetap), nilai produksi dan pendapatan usahatani padi petani 

mitra dan non mitra, Tahun 2014/ 2015. Rincian analisis biaya dan pendapatan petani 

mitra dan non mitra di Kabupaten Lombok Barat disajikan dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2. Analisis Biaya Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi yang Bermitra dan 

              Non  Bermitra dengan PT. Pertani di Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2014. 

 
No Uraian Petani Mitra Petani Non mitra 

Per LLG Per Ha Per LLG Per Ha 

I Biaya Produksi 7.992.838 9.867.699 6.069.422 9.058.838 

1. Biaya Variabel     

 A. Sarana Produksi (Rp)     

 1) Benih 319.800 394.815 197.600 294.925 

 2) Pupuk :     

 - Urea 439.200 542.222 192.000 286.567 

 - SP 36 292.800 361.481 230.400 343.881 

 - Ponsca 77.242 95.360 128.000 191.045 

 3) Obat- obatan :     

 - Pirtaco 221.667 273.663 59.833 89.303 

 - Decis 22.000 27.160 52.000 77.612 

 - Bom Padi 3.333 4.115 - - 

 - Kurakron - - 17.333 25.871 

 B. Biaya Tenaga Kerja 5.476.317 6.760.885 3.821.667 5.703.980 

 Total Biaya Variabel 6.852.359 8.459.701 4.698.833 7.013.184 

2. Biaya Tetap (Rp)     

 A. Sewa Lahan 2.711.111 3.347.051 2.222.222 3.316.750 

 B. Penyusutan Alat :     

 - Cangkul 9.667 11.935 11.367 16.965 

 - Sabit 6.833 8.436 10.667 15.920 

 - Parang 2.200 2.716 1.333 1.990 

 - Hand Sprayer 48.667 60.082 38.667 57.711 

 C. Bunga Modal 55.042 67.953 - - 

 Total Biaya Tetap 2.833.520 3.498.173 2.284.256 3.409.336 

 Total Biaya Produksi 9.685.879 11.957.874 6.983.089 10.422.520 

II Produksi (Kg) 4.647 5.737 3.367 5.025 

 - Harga/Kg (Rp) 5.000 5.000 3.500 3.500 

III Nilai Produksi (Rp) 23.233.333 28.683.128 11.983.333 17.885.572 

IV Pendapatan (Rp) 13.547.454 16.725.254 5.000.244 7.463.052 

 R/C 2,40 2,40 1,72 1,72 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 2 tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut : 

I. Biaya Produksi 

 Rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani mitra dan petani non 

mitra usaha penangkar benih padi masing-masing sebesar Rp 7.992.838,-/Llg 
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atau Rp 9.867.699,-/ha dan Rp 6.069.422,-/Llg atau Rp 9.058.838,-/ha.  Biaya-

biaya tersebut terdiri atas biaya variabel meliputi: biaya sarana produksi dan 

biaya tenaga keja dan biaya tetap meliputi: sewa lahan, pajak dan penyusutan 

alat. Uraiannya sebagai berikut : 

 

1.  Biaya Variabel 

a. Biaya Sarana Produksi 

  Rata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan petani mitra dan non 

mitra masing-masing sebesar Rp 1.376.042,-/Llg (Rp 1.698.816,-/ha) dan Rp 

877.166,-/Llg (Rp 1.309.204,-/ha). Perbedaan biaya sarana produksi tersebut 

disebabkan oleh perbedaan jumlah sarana produksi yang dikeluarkan seperti 

benih, pupuk dan obat-obatan.  

b. Biaya Tenaga Kerja 

  Tabel 2 juga menunjukkan bahwa rata-rata biaya tenaga kerja yang 

dikeluarkan oleh petani mitra lebih tinggi bila dibandingkan dengan petani 

non mitra yaitu masing-masing sebesar Rp 5.476.317,-/Llg atau Rp 

6.760.885,-/ha dan Rp 3.821.667,-/Llg atau Rp 5.703.980,-/ha. Perbedaan 

besarnya biaya tenaga kerja tersebut disebabkan karena petani mitra 

cenderung mengelola lahannya lebih intensif dengan petani non mitra hanya 

mengandalkan pengalaman atau kebiasaan dari pengolahan lahan sampai 

dengan panen selain itu petani mitra melakukan penjemuran, pengipasan dan 

pengepakan.  

 

2. Biaya Tetap 

a. Sewa lahan 

  Rata-rata biaya sewa lahan petani mitra yaitu sebesar Rp 2.711.111,-

/Llg atau Rp 3.347.051,-/ha, sedangkan petani non mitra sebesar Rp 

2.222.222,-/Llg atau Rp 3.316.750,-/ha. Hal ini disebabkan karena adanya 

perbedaan luas lahan serta pembayaran pajak.  

b. Penyusutan Alat 

  Alat tahan lama yang dipergunakan oleh petani di lokasi penelitian 

adalah cangkul, sabit, parang, dan hand sprayer. Rata-rata biaya penyusutan 

alat tahan lama petani mitra dan petani non mitra yaitu masing-masing 

sebesar Rp 67.367,-/Llg atau Rp 83.169,-/ha dan Rp 62.033,-/Llg atau Rp 

92.587,-/ha. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya jenis dan 

ragamnya peralatan yang digunakan petani mitra. 

c. Bunga Modal 

  Rata-rata bunga modal petani mitra selama musim tanam yaitu sebesar 

Rp 55.042,-/Llg atau Rp 67.953,-/ha. Hal ini disebabkan karena paket yang 

diberikan oleh PT. Pertani berupa benih, pupuk dan obat-obatan dan 

bunganya sebanyak 12% per tahun.  
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II. Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan 

  Rata-rata produksi padi petani mitra dan petani non mitra masing-masing 

sebanyak 4.647 kg/Llg atau 5.737 kg/ha dan 3.367 kg/Llg atau 5.025 kg/ha. 

Perbedaan jumlah produksi antara petani mitra dan petani non mitra disebabkan 

karena adanya perbedaan sistem pengelolaan. Rata-rata harga padi untuk petani 

mitra sebesar Rp 5.000/kg (benih label biru) dan petani non mitra sebesar Rp. 

3.500/kg dengan memperhatikan harga yang dijual petani mitra dan petani non 

mitra, maka nilai produksi untuk petani mitra dan petani non mitra masin-masing 

sebesar Rp 23.233.333,-/Llg atau Rp 28.683.128,-/ha dan Rp 11.983.333,-/Llg 

atau Rp 17.885.572,-/ha.  

 Rata-rata pendapatan petani mitra yaitu sebesar Rp 13.547.454,-/Llg atau Rp 

16.725.254,-/ha lebih tinggi bila dibandingkan dengan petani non mitra sebesar 

Rp 5.000.244,-/Llg atau Rp 7.463.052,-/ha. Perbedaan pendapatan yang dicapai 

antara petani mitra dengan petani non mitra disebabkan oleh perbedaan produksi 

dan nilai produksi yang diterima oleh petani mitra maupun petani non mitra.

 Ditinjau dari kelayakan usahatani dengan R/C ratio menunjukkan bahwa 

nilai R/C petani mitra dan petani non mitra masing-masing sebesar 2,40/ha dan 

1,72/ha. Artinya setiap penggunaan input sebesar satu rupiah mengakibatkan 

peningkatan pendapatan kotor sebesar Rp 2,40 dan Rp 1,72. Dengan demikian 

usaha padi petani mitra dan petani non mitra di Kabupaten Lombok Barat layak 

untuk dikembangkan. 

 Analisis dampak kemitraan terhadap peningkatan pendapatan petani mitra dan 

petani non mitra yang digunakan uji t-test disajikan pada Tabel 3 berikut : 

 

Tabel 3. Hasil Uji t-test untuk Pendapatan Petani Mitra dan Petani Non Mitra di 

Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2014. 

 
t-Test: Paired Two Sample for Means 

      Mitra Non Mitra 

Mean 18250621.95 7713609.695 

Variance 2.62386E+13 1.22329E+13 

Observations 30 30 

Pearson Correlation 0.125794044 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 29 

 t Stat (t-hitung) 9.903030126 

 P(T<=t) one-tail 4.11447E-11 

 t Critical one-tail 1.699126996 

 P(T<=t) two-tail 8.22893E-11 

 t Critical two-tail (t-tabel) 2.045229611   

t-test Pendapatan 

   

 Hasil analisis dengan menggunakan uji t-test di atas diperoleh nilai t hitung 

(9,903) lebih besar dari nilai t tabel (2,045). Dengan demikian disimpulkan bahwa t 
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hitung > t tabel, maka Hi diterima dan Ho ditolak, artinya program kemitraan 

berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan penangkar benih.   

  

Analisis Penyerapan Tenaga Kerja 

  Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang digunakan adalah 

tenaga kerja yang bersumber dari dalam dan luar keluarga petani. Jenis tenaga kerja 

yang digunakan meliputi tenaga kerja manusia (laki-laki) dan tenaga kerja mesin 

(traktor) yang dikonversi ketenaga kerja manusia laki-laki.   

 Secara rinci besarnya penyerapan tenaga kerja pada masing-masing kegiatan 

dalam berusahatani padi di Kabupaten Lombok Barat dapat di sajikan pada Tabel 4 

berikut. 

 

Tabel 4.  Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja Pada Petani Mitra dan Petani Non Mitra 

               untuk Kegiatan Usahatani Padi di Kabupaten Lombok Barat, 2014. 

 
 

No 

 

Jenis Kegiatan 

Penyerapan Tenaga Kerja 

Petani Mitra Petani Non Mitra 

DK 

(HKO) 

LK 

(HKO) 

Total 

(HKO) 

DK 

(HKO) 

LK 

(HKO) 

Total 

(HKO) 

1. Persemaian Benih 0,17 3,43 3,60 0,38 1,27 1,65 

2. Pengolahan Lahan - 21,08 21,08 - 17,78 17,78 

3. Penanaman - 16,27 16,27 - 13,08 13,08 

4. Pemeliharaan tanaman 0,99 21,15 22,14 2,30 10,43 12,73 

5. Panen - 15,84 15,84 - 14,89 14,89 

6. Pembakaran jerami 0,20 0,57 0.77 - - - 

7. Pengangkutan - 5,81 5,81 - 4,21 4,21 

8. Penjemuran 0.62 2,36 2,96 0,32 0,38 0,70 

9. Pengipasan - 2,48 2,48 - - - 

10. Pengepakan - 4,96 4,96 - - - 

Rata-rata/ LLg 2,98 93,94 96,92 3,00 62,04 65,04 

Rata-rata/ Ha 3,68 115,98 119,65 4,48 92,60 97,07 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Keterangan : DK = Dalam Keluarga 

   LK = Luar Keluarga 

   HKP = Hari Kerja Orang 

 

  Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata penyerapan tenaga kerja petani mitra 

lebih besar dibandingkan dengan petani non mitra yaitu masing-masing sebesar 96,92 

HKO/Llg atau 119,65 HKO/ha lebih besar bila dibandingkan dengan petani non mitra 

yaitu 65,04 HKO/Llg atau 97,07 HKO/ha. Hal ini disebabkan lebih banyaknya 

penyerapan tenaga kerja dari masing-masing kegiatan (persemaian benih, pengolahan 

lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, pembakaran jerami, pengangkutan, 

penjemuran, pengipasan dan pengepakan). 
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 Secara rinci besarnya penyerapan tenaga kerja dari masing-masing kegiatan 

dapat di uraian sebagai berikut: 

1. Persemaian Benih 

 Jenis tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan persemaian benih petani 

mitra maupun petani non mitra yang digunakan adalah tenaga kerja dalam 

keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Rata-rata penyerapan tenaga kerja petani 

mitra dan petani non mitra masing-masing sebanyak 3,60 HKO dan 1,65 HKO. 

Perbedaan penyerapan tenaga kerja tersebut disebabkan karena petani mitra 

cenderung lebih baik dalam hal pengolahan, persemaian dan penyebaran benih.  

2. Pengolahan Tanah 

   Rata-rata penyerapan tenaga kerja pada jenis kegiatan pengolahan tanah 

menggunakan tenaga kerja mesin (traktor) yang dikonversi ketenagakerja 

manusia laki-laki baik petani mitra maupun petani non mitra masing-masing 

sebanyak 21,08 HKP/Llg dan 17,78 HKP/Llg. Artinya perbedaan tersebut 

disebabkan karena petani mitra cenderung lebih baik dalam mengolah tanahnya 

bila dibandingkan dengan petani non mitra. 

3. Penanaman 

   Jenis tenaga kerja pada kegiatan penanaman baik petani mitra maupun 

petani non mitra yang digunakan adalah tenaga kerja luar keluarga. Rata-rata 

penyerapan tenaga kerja pada kegiatan penanaman baik petani mitra maupun 

petani non mitra masing-masing sebanyak 16,27 HKO/Llg dan 13,08 HKO/Llg. 

Artinya perbedaan tersebut disebabkan karena jumlah bibit padi yang ditanam 

petani mitra lebih banyak dibandingkan dengan petani non mitra. 

4. Pemeliharaan Tanaman 

   Jenis kegiatan pemeliharaan tanaman tenaga kerja yang digunakan adalah 

tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga. Jenis kegiatan ini meliputi 

penyulaman, penyiangan, pengairan, pemupukan dan penyemprotan. Rata-rata 

penyerapan tenaga kerja  pada kegiatan pemeliharaan tanaman baik petani mitra 

maupun petani non mitra masing-masing sebanyak 22,14 HKO/Llg dan 12,73 

HKO/Llg. Hal ini disebabkan pada kegiatan pemeliharaan tanaman 

(penyulaman, penyiangan, pengairan, pemupukan dan penyemprotan) tentunya 

membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk memebeli sarana produksi seperti 

pupuk dan obat-obatan. Bagi petani mitra biaya yang dibutuhkan tersebut 

terpenuhi karena adanya modal tambahan yang diberikan oleh PT. Pertani berupa 

kredit pinjaman sarana produksi sehingga petani mitra cenderung lebih intensif 

dalam melakukan kegiatan pemeliharaan tanaman bila dibandingkan dengan 

petani non mitra. 

5. Panen 

   Jenis kegiatan panen tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja luar 

keluarga. Rata-rata penyerapan tenaga kerja pada kegiatan panen baik petani 

mitra maupun petani non mitra masing-masing sebanyak 15,84 HKO/Llg dan 

14,89 HKO/Llg. Artinya perbedaan tersebut disebabkan oleh produksi yang lebih 

tinggi pada petani mitra dibandingkan dengan petani non mitra. Produksi yang 
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tinggi tentu memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak untuk melakukan 

kegiatan panen. 

6. Pembakaran jerami 

  Jenis kegiatan pembakaran jerami tenaga kerja yang digunakan petani 

mitra tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga. Rata-rata penyerapan 

tenaga kerja pada kegiatan pembakaran jerami petani mitra sebanyak 0,77 

HKO/Llg. Petani mitra melakukan kegiatan pembakaran jerami agar tidak 

tumbuh kembali tanaman padi yang sudah di panen tersebut dan tidak menjadi 

tanaman pengganggu pada saat penanaman kembali. 

7. Pengangkutan 

   Jenis kegiatan pengangkutan tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga 

kerja luar keluarga. Rata-rata penyerapan tenaga kerja pada kegiatan 

pengangkutan baik petani mitra maupun petani non mitra masing-masing 

sebanyak 5,81 HKO/Llg dan 4,21 HKO/Llg. Artinya perbedaan tersebut 

disebabkan sesuai dengan hasil panen jika hasil panen lebih banyak maka tenaga 

kerja yang digunakan juga lebih banyak. Biaya pengangkutan sebesar Rp. 50/kg  

8. Penjemuran 

   Jenis kegiatan penjemuran tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja 

dalam keluarga dan luar keluarga. Rata-rata penyerapan tenaga kerja pada 

kegiatan penjemuran baik petani mitra maupun petani non mitra masing-masing 

sebanyak 2,96 HKO/Llg dan 0,70 HKO/Llg. Artinya perbedaan tersebut 

disebabkan karena petani non mitra selalu menjual hasil panennya pada saat 

selesai pemanenan dan gabah padinya hanya di jadikan untuk konsumsi, 

sedangkan petani mitra gabah padinya untuk dijadikan benih sehingga perlu 

melakukan penjemuran terlebih dahulu untuk di jual ke PT. Pertani. 

9. Pengipasan 

   Jenis kegiatan proses pengipasan hanya dilakukan oleh petani mitra tenaga 

kerja yang digunakan adalah tenaga kerja luar keluarga. Penyerapan tenaga kerja 

pada proses kegiatan pengipasan sebanyak 2,48 HKO/Llg. Petani mitra 

melakukan kegiatan proses pengipasan karena padi tersebut akan di jadikan 

sebagai benih serta perlu melakukan pengipasan terlebih dahulu. mulai dari 

seleksi benih yang dilakukan oleh petugas Balai Pengawasan dan Sertifikasi 

Benih (BPSB), penjemuran, pengipasan dan pengepakan benih padi. 

10. Pengepakan 

   Jenis kegiatan proses pengepakan hanya dilakukan oleh petani mitra karena 

hasil panennya akan dijadikan benih tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga 

kerja luar keluarga. Penyerapan tenaga kerja pada proses kegiatan pengepakan 

sebanyak 4,96 HKO/Llg. Petani mitra melakukan kegiatan proses pengepakan 

karena benih tersebut sudah di uji oleh petugas Balai Pengawasan dan Sertifikasi 

Benih (BPSB) dan pemberian label sesuai dengan hasil pengujian benihnya. 

 

 Analisis dampak kemitraan terhadap peningkatan pendapatan petani mitra dan 

petani non mitra yang digunakan uji t-test disajikan pada Tabel 5 berikut : 
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Tabel 5.  Hasil Uji t-test untuk Penyerapan Tenaga Kerja Petani Mitra dan Petani Non 

Mitra di Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2014. 

 
t-Test: Paired Two Sample for Means 

      Mitra Non Mitra 

Mean 119.5536113 65.02539683 

Variance 92.20120091 1007.589234 

Observations 30 30 

Pearson Correlation 

-

0.052372879 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 29 

 t Stat (t-hitung) 8.877957568 

 P(T<=t) one-tail 4.56795E-10 

 t Critical one-tail 1.699126996 

 P(T<=t) two-tail 9.13589E-10 

 t Critical two-tail (t-tabel) 2.045229611   

t-test Penyerapan Tenagan Kerja 

   

 Hasil analisis perhitungan penyerapan tenaga kerja dengan uji t-test di atas di 

peroleh nilai t hitung (8,878) lebih besar dari nilai t tabel (2,045). Dengan demikian 

disimpulkan bahwa t hitung > t tabel, maka Hi diterima dan Ho ditolak, artinya 

program kemitraan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

 

Kendala-kendala Kemitraan Antara Penangkar Benih Padi dengan PT. Pertani 

 

 Untuk mencapai tujuan yang diinginkan baik petani mitra maupun 

perusahaan mitra akan menghadapi berbagai kendala dalam suatu kegiatan usahatani 

dan kerjasama kemitraan tersebut sangat perlu untuk diketahui agar dalam 

pengembangan dan pengelolaan usahatani baik petani atau perusahaan dapat 

mengantisipasi sehingga dapat dicapai tujuan bersama secara optimal dan saling 

menguntungkan. Ini bisa dilihat dari kendala-kendala yang terjadi antara petani mitra 

dengan PT. Pertani pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Kendala-kendala Kemitraan Antara Penangkar Benih Padi dengan PT. 

Pertani  di Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2014. 

 

No Kendala PT. Pertani Petani Mitra 

Orang (%) Orang (%) 

1. Pengembalian Modal 8 (27%) - 

2. Iklim - 30 (100%) 

3. Penyuluhan - 12 (40%) 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 
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Berdasarkan Tabel 6 bahwa kendala-kendala yang dialami oleh petani benih 

padi adalah sebagai berikut :  

1. Pengembalian Modal 

Pengembalian modal merupakan salah satu kendala yang dihadapai oleh 

setiap perusahaan termasuk PT. Pertani Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) 

dalam melakukan kerjasama, jika modal tidak dikembaliakan maka 

kerjasama tidak bisa berjalan dengan lancar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat petani mitra yang belum mengembalikan modal yaitu 

sebanyak 8 orang (27%). Adanya petani yang belum melunasi pengembalian 

modal tersebut disebabkan karena petani mitra mengalami gagal panen. 

2. Iklim 

Iklim merupakan kendala yang paling banyak dialami oleh petani. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa petani mitra menghadapi kendala dalam hal 

iklim terutama yang berkaitan dengan curah hujan yang relative pendek dan 

tidak menentu yaitu sebanyak 30 orang (100%). Kondisi iklim tersebut 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi, hal ini berpengaruh terhadap 

tingkat produksi karena kurangnya memperoleh air.  

3. Penyuluhan 

Penyuluhan merupakan hal terpenting dalam melakukan usahatani, sehingga 

petani dapat mengetahui pengetahuan lebih dalam tentang menjalankan 

ushatani dari seorang yang lebih ahli dalam pertanian dan mendapatakan 

hasil produksi lebih banyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

12 orang (40%) yang mengatakan kurangnya tenaga penyuluh yang terjun 

langsung kelapangan secara optimal atau tidak sesuai dengan perjanjian yang 

sudah di lampirkan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : (1) Inti Plasma dengan unsure-unsur bentuk kemitraan yang terjalin antara 

PT. Pertani dengan penangkar benih padi yaitu 1) PT. Pertani menyediakan sarana 

produksi dan fasilitas penyuluhan, 2) PT. Pertani membeli hasil panen berupa benih 

sedangkan penangkar mengerjakan sesuai dengan anjuran atau standar serta harga 

yang ditetapkan oleh PT. Pertani, 3) Penangkar mengajukan Rencana Definitif 

Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan menjual hasil panennya ke PT. Pertani; (2) 

Kemitraan PT. Pertani dan penangkar benih padi berdampak terhadap pendapatan di 

Kabupaten Lombok Barat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai pendapatan petani mitra 

lebih besar dari petani non mitra masing-masing sebesar Rp 16.725.254,-/ha dan Rp 

7.463.052,-/ha. Hasil pengujian dengan menggunakan uji t (t-test) menunjukkan nilai 

t hitung (9,903) lebih besar dari t tabel (2,045), artinya program kemitraan berdampak 

positif terhadap peningkatan pendapatan petani benih padi; (3) Kemitraan PT. Pertani 

dan penangkar benih padi berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten 

Lombok Barat. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya penyerapan tenaga kerja petani 

mitra lebih besar dari petani non mitra masing-masing sebanyak 119,65 HKP/ha dan 
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97,07 HKP/ha. Hasil pengujian dengan menggunakan uji t (t-test) menunjukkan nilai 

t hitung (8,878) lebih besar dari t tabel (2,045), artinya program kemitraan berdampak 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja petani mitra maupun petani non mitra; (4) 

Kendala utama yang dihadapi petani mitra meliputi tingkat pengembalian modal dan 

kurangnya tenaga penyuluh yang terjun langsung ke lapangan secara optimal. 

Saran diajukan peneliti meliputi : (1) Kepada PT. Pertani perlu meningkatkan 

pelayanan kebutuhan penangkar benih padi dalam bentuk penambahan modal 

sehingga kemitraan dapat berjalan dengan lebih baik; (2) Disarankan kepada PT. 

Pertani agar lebih mendorong tenaga penyuluhnya untuk sering terjun ke lapangan. 
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