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ABSTRAK 

ZAOKIATON KASPY. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Padi 

di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. Pembimbing Utama: Anas Zaini, 

dan Pembimbing Pendamping: Nurtaji Wathoni. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi 

padi di Kecamatan Praya Tengah adalah: luas lahan, benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja. 

Faktor produksi yang berpengaruh signifikan terhadap produksi adalah: benih dan pupuk, 

sedangkan faktor produksi lainnya (luas lahan garapan, pestisida, dan tenaga kerja) tidak 

berpengaruh nyata terhadap produksi; (2) Skala usahatani padi di Kecamatan Praya Tengah 

berada pada kondisi constant returns to scale (CRTS) dengan jumlah nilai elastisitas = 1, 

artinya apabila semua inputnya ditambahkan secara proporsional (misalkan sebesar kelipatan 

“t”), maka outputnya akan bertambah sebesar kelipatan “t” juga; (3) Biaya produksi pada 

usahatani padi di Kecamatan Praya Tengah sebesar Rp 4.658.909,31 per luas lahan garapan 

(Rp 9.165.067,50 per hektar) yang terdiri atas 16,74% biaya sarana produksi (benih, pupuk, 

dan pestisida); 76,72% biaya tenaga kerja, 0,15% biaya variabel lain,  dan 6,39% biaya tetap. 

Rata-rata produksi yang diperoleh adalah 27,88 ku per luas lahan garapan (54,85 ku per 

hektar) dengan penerimaan Rp 10.679.666,67 per luas lahan garapan (Rp 21.009.180,33 per 

hektar), sehingga diperoleh pendapatan sebesar Rp 6.020.757,36 per luas lahan garapan atau 

Rp 11.844.112,83 per hektar; (4) Beberapa masalah yang dihadapi oleh petani responden 

dalam pelaksanaan usahatani padi di Kecamatan Praya Tengah adalah ketersediaan tenaga 

kerja relatif sulit; biaya sewa traktor cukup mahal; ketersediaan pupuk dan benih padi 

seringkali tidak tepat waktu; harga benih relatif mahal; serta  pengolahan tanah harus 

menunggu giliran dan mahalnya upah tenaga kerja.  

___________________________________ 

Kata Kunci: Usahatani Padi, Fungsi Produksi; Pendapatan Usahatani. 

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram   
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ABSTRACT 

ZAOKIATON KASPY. Factors Affecting the Production of Rice Farming in Central 

Praya District,  Central Lombok Regency. Main Advisor: Anas Zaini, and   Supervisor: 

Nurtaji Wathoni. 

The results showed that: (1) Factors affecting rice production in Central Praya 

District,  Central Lombok Regency are: land area, seed, fertilizer, pesticide and labor. 

Production factors that have significant effect on production are production factors: seeds 

and fertilizers, while other production factors (land area, pesticide, and labor) have no 

significant effect on production; (2) The scale of rice farming in Central Praya District,  

Central Lombok Regency is in condition of constant returns to scale (CRTS) with number of 

elasticity value = 1, meaning that if inputs (X1, X2, X3, X4 and X5) are added proportionally 

suppose for a multiple of "t"), then the output will increase by a multiple of "t" as well; (3) 

The cost of production in rice farming in Praya Tengah District is Rp 4,658,909.31 per 

planted land area (Rp 9,165,067.50 per hectare) consisting of 16,74% production cost (seed, 

fertilizer and pesticide ); 76.72% of labor costs, 0.15% of other variable costs, and 6.39% are 

fixed costs. The average production obtained is 27.88 kh per cultivated land area (54.85 ku 

per hectare) with receipt of Rp 10,679,666.67 per planted land area (Rp 21.009.180,33 per 

hectare), resulting in income of Rp 6,020,757.36 per planted land area or Rp 11,844,112,83 

per hectare; (4) Some of the problems faced by farmers of respondents in the implementation 

of rice farming in Praya Tengah District in the availability of labor is relatively difficult; the 

cost of renting a tractor for tillage is quite expensive; the availability of fertilizers and rice 

seeds is often not timely; seed prices are relatively expensive; as well as the processing of the 

land must wait for the turn and the high wages of labor. 

____________________________________ 

Keywords: Paddy Farming, Production Function; Farm Income. 
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PENDAHULUAN 

NTB merupakan salah satu 

wilayah Provinsi yang ada di Indonesia 

yang sangat potensial dalam 

menghasilkan padi. Produksi padi di 

NTB pada tahun 2015 mencapai 

1.904.110 ton mengalami penurunan 

sebesar 0,4 ton dari tahun sebelumnya 

yaitu pada tahun 2014 sebesar 

1.904.110,4 ton (BPS NTB, 2015). 

Provinsi dengan produktivitas 

padi yang cukup tinggi. Tahun 2015 

NTB memiliki luas panen seluas 

371.604 ha dengan produktivitas 51,24 

jumlah produksi sebesar 1.904.110 ton, 

hal ini berarti terjadi penurunan jumlah 

produksi sebesar 0,4 ton dengan 

produksi tahun sebelumnya sejumlah 

1.904.110,4 ton (BPS NTB, 2016). 

Lombok Tengah merupakan 

salah satu wilayah kabupaten di NTB 

yang potensial untuk ditanami padi 
karena memiliki lahan pertanian cukup 

luas yang dapat menjadi sentra 

penghasil  beras (padi) khususnya di 

pulau Lombok. Luas panen padi sawah 

tertinggi terjadi pada tahun 2013 

dengan luas panen padi sawah 89.956 

ha dan luas panen padi ladang tertinggi 

terjadi pada tahun 2014 dengan luas 

panen seluas 7.275 ha sedangkan luas 

panen padi sawah terendah terjadi pada 

tahun 2014 dengan luas panen padi 

sawah sebesar 83.213 ha dan luas 

panen padi ladang terendah terjadi 

tahun 2011 dengan luas panen 2.230 ha 

(BPS Kabupaten Lombok Tengah, 

2016). 

Praya Tengah merupakan salah 

satu kecamatan yang ada di Lombok 

Tengah dimana sektor pertanian masih 

merupakan sektor penting yang 

menjadi andalan selain sektor 

pariwisata. Kecamatan Praya Tengah 

Kabupaten Lombok Tengah 

merupakan Kabupaten yang memiliki 

luas panen yang cukup tinggi yaitu 

seluas 3.008 ha dengan realisasi panen 

sebesar 2 kali panen dan 1.276 ha 

dengan realisasi panen sebesar 1 kali 

(BPS Kecamatan Praya Tengah, 2016). 

Dalam suatu proses produksi 

sebagaimana usahatani padi yang 

dilakukan petani di Kecamatan Praya 

Tengah, digunakan faktor-faktor 

produksi  untuk menghasilkan produksi 

(gabah atau beras). Mubyarto (1989), 

menyatakan bahwa dalam usahatani 

tidak terlepas dari faktor-faktor 

produksi seperti tanah, modal, dan 

tenaga kerja disamping ketiga faktor 

tersebut ada faktor keempat yaitu 

manajemen yang berfungsi sebagai 

pengkoordinir ketiga faktor produksi 

yang lain sehingga menghasilkan 

produksi. di lain pihak, semakin 

terbatasnya sumber daya lahan yang 

ada, maka lahan harus diusahakan 

secara efisien sehingga dapat 
meningkatkan produktivitasnya. 

Produktivitas suatu lahan sangat 

tergantung bagaimana petani 

mengalokasikan faktor produksi seperti 

benih, pupuk, tenaga kerja dan faktor 

produksi lainnya pada lahan yang 

dimilikinya. Selain itu, dalam suatu 

usahatani, biaya, produksi, penerimaan 

dan pendapatan adalah penting, karena 

sesungguhnya suatu proses produksi 

harus dapat memberikan pendapatan 

yang memadai untuk memenuhi 

kebutuhan hidup petani dan 

keluarganya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

dilakukian penelitian yang berjudul 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Produksi Usahatani Padi di Kecamatan 

Praya Tengah Kabupaten Lombok 

Tengah” 

.Tujuan penelitian ini adalah: 

(1) Untuk menganalisis pengaruh 

faktor produksi terhadap produksi 

usahatani padi di Kecamatan Praya 

Tengah Kabupaten Lombok Tengah; 
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(2) Untuk mengetahui skala usahatani 

padi di Kecamatan Praya Tengah 

Kabupaten Lombok Tengah; (3) Untuk 

mengetahui biaya, penerimaan dan 

pendapatan petani pada usahatani padi 

di Kecamatan Praya Tengah 

Kabupaten Lombok Tengah; (4) Untuk 

mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi petani padi di Kecamatan 

Praya Tengah Kabupaten Lombok 

Tengah. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif, sedangkan Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan 

cara wawancara dimana peneliti 

mencari keterangan melalui tanya 

jawab dengan responden dengan 

menggunakan daftar pertanyaan atau 

kuisioner yang sudah disiapkan 

(Sugiono, 2015; Soekartawi, 1995). 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit 

analisis adalah usahatani padi di 
Kecamatan Praya Tengah Kabupaten 

Lombok Tengah. Jenis data dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif 

dan data kualitatif, sedangkan sumber 

data dalam penelitian ini yaitu: data 

primer dan data sekunder.  

Penelitian ini dilaksanakan di 

Kecamatan Praya Tengah dimana 

Praya Tengah memiliki dua belas 

kelurahan atau desa dimana 

diantaranya meliputi, Kelurahan 

Jontlak, Kelurahan Sasake, Kelurahan 

Gerantung, Desa Pejanggik, Desa 

Beraim, Desa Pengadang, Desa 

Batunyala, Desa Prai Meke, Desa 

Lajut, Desa Jurang Jaler, Desa Dakung 

dan Desa Kelebuh. Penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Kelebuh, Desa 

Jontlak, dan Desa Lajut Kecamatan 

Praya Tengah Kabupaten Lombok 

Tengah. Penelitian dilakukan secara 

“purposive sampling” dengan 

pertimbangan Desa tersebut memiliki 

akses yang baik sebagai sampel 

penelitian. Dari total populasi sebesar 

1191 petani yang ada di Kecamatan 

Praya Tengah dengan taraf kesalahan 

18% diperoleh responden sebesar 30 

orang. Taraf kesalahan ditentukan 

dengan perhitungan menggunakan 

rumus slovin dengan rumus: 

   
 

     
 

Keterangan: 

n  =   ukuran sampel 

N  =   ukuran populasi 

e  =  nilai kritis (batas 

ketelitian) yang diinginkan 

(persen kelonggaran ketidak 

telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel populasi). 

Kemudian jumlah dan 

penentuan responden untuk setiap desa 

dilakukan secara proportional 

sampling. Distribusi jumlah responden 

untuk setiap kecamatan dihitung 

menggunakan rumus alokasi 

proporsional sebagai berikut: 

ni = 
  

   
    

Keterangan: 

ni  = jumlah responden pada 

desa ke-i 

Ni  = jumlah populasi rumah 

tangga petani di desa ke-i 

∑ni = total petani di Kecamatan 

Praya Tengah 

n  = jumlah anggota sampel 

seluruhnya 

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan rumus tersebut maka 

jumlah rumah tangga petani yang akan 

menjadi responden untuk masing-

masing desa adalah sebagai berikut: 

Desa Jontlak = (52/1191) × 30  = 2 

Desa Lajut = (672/1191) × 30  = 17 

Desa Kelebuh = (467/1191) × 30  = 11 

Selanjutnya untuk mendapatkan 

petani yang menjadi responden 

dilakukan dengan cara penelusuran, 

dimana melalui kelompok tani. 
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Analisis Data.  

Pengaruh Faktor Produksi 

Terhadap Produksi pada Usahatani 

Padi 
Untuk mengetahui faktor 

produksi yang berpengaruh terhadap 

produksi padi dianalisis menggunakan 

fungsi produksi Cobb-Douglass 

(Soekartawi, 1995). Selanjutnya untuk 

mengkaji pengaruh faktor-faktor 

produksi terhadap produksi padi, dalam 

penelitian ini dilakukan uji keberartian 

koefisien regresi secara serentak (Uji 

F) dan uji parsial (Uji t). 

Skala Usahatani 

Untuk mengetahui skala 

usahatani padi dilakukan dengan cara 

menjumlahkan elastisitas atau 

koefisien regresi dari semua faktor-

faktor produksi (Dibertin, 1986), 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika E >1, artinya penggunaan faktor-
faktor  produksi berada pada 

Increasing Returns to Scale. 

Jika E < 1, artinya penggunaan 

infaktor-faktor input-input 

produksi berada pada 

Decreasin/Diminishing 

Returns to Scale. 

Jika E = 1, artinya penggunaan faktor-

faktor  produksi berada pada 

Constant Returns to Scale. 

Biaya dan Pendapatan 

Biaya produksi dimaksud 

dalam penelitian ini semua komponen 

yang menyusun biaya dalam proses 

produksi pada usahatani padi, yaitu 

jumlah dan nilai penggunaan faktor 

produksi (luas lahan, benih, pupuk, 

pestisida, dan tenaga kerja). Masing-

masing komponen biaya produksi 

tersebut pada akhirnya menyusun total 

biaya produksi. Dari biaya produksi 

yang dikeluarkan petani, pada akhirnya 

akan menghasilkan produksi yang 

selanjutnya setelah dikalikan dengan 

harga produk per satuan akan diperoleh 

penerimaan. Selisih antara penerimaan 

dan biaya produksi merupakan 

pendapatan usahatani (Soekartawi, 

1995). 

Masalah yang Dihadapi Petani 

Dalam Usahatani Padi 

Untuk mengetahui masalah 

yang dihadapi oleh petani dalam 

melakukan ushatani padi yakni dengan 

mendeskripsikan masalah yang 

ditemukan, kemudian data yang 

diperoleh disusun dalam bentuk tabel. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden meliputi: 

umur, tingkat pendidikan, luas lahan 

garapan, dan jumlah anggota keluarga. 

Umur Responden. Rata-rata 

umur petani responden berkisar 45-54 

tahun sebesar 10 orang dan 55-64 
tahun sebanyak 10 orang responden 

(33,33%), sedangkan responden yang 

memiliki unur ≥ 65 tahun hanya 1 

orang (3,33%). Hal ini menunjukkan 

umur petani responden termasuk dalam 

kelompok umur produktif. 

Menurut Simanjuntak 1985 

dalam Pratama, D.A, golongan umur 

produktif berkisar antara 15-65 tahun 

karena usia tersebut petani memiliki 

kemampuan bekerja yang tinggi, baik 

dari segi fisik dan mental dalam 

melakukan kegiatan usahataninya. 

Umur produktif seorang petani dapat 

merencanakan dan melaksanakan 

berbagai kegiatan usahatani dengan 

lebih baik. Selain itu, umur berkaitan 

dengan kemampuan petani dalam 

melakukan aktivitas karena semakin 

bertambah umur, maka kemampuan 

bekerja dan berfikir akan berkurang.  
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Tingkat Pendidikan.  

Pendidikan merupakan aspek 

terpenting dalam pembangunan 

Sumeber Daya Manusia (SDM) yang 

ada di suatu wilayah. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka semakin 

berbeda pula pola pikir yang ada pada 

orang tersebut. Pendidikan petani 

responden yaitu dari tidak sekolah 

sampai Sekolah Menengah Atas. Rata-

rata pendidikan petani responden yang 

paling banyak yaitu tamat SMA 

sebesar 26,67% atau sebesar 8 orang 

kemudian diikuti dengan TTSD 

sebesar 7 orang dengan presentase 

sebesar 23,33%, dan pendidikan petani 

responden yang TS (Tidak Sekolah), 

TSD (Tidak Tamat SD), dan TSMP 

(Tamat SMP) masing-masing sebesar 5 

orang dengan presentase masing-

masing sebesar 16,67%. Hal 

menunjukkan bahwa tingkat 
pendidikan petani responden masih 

tergolong rendah. 

Luas Lahan Garapan.  

Luas Lahan Garapan 

merupakan jumlah seluruh lahan 

garapan sawah yang diusahakan petani. 

Luas lahan berpenganruh terhadap 

produksi padi dan pendapatan petani. 

Semakin luas lahan garapan yang 

diusahakan petani, maka akan semakin 

besar produksi yang dihasilkan dan 

pendapatan yang akan diperoleh bila 

disertai dengan pengolahan lahan yang 

baik (Soekartawi, 1996). Petani 

responden memiliki luas lahan garapan 

terbanyak pada usahatani padi berkisar 

antara 0,10-0,30 ha yaitu sebesar 11 

orang petani responden dengan 

presentase sebesar 36,67%, dan luas 

lahan garapan terendah pada usahatani 

padi yaitu berkisar ≥0,91sebesar 3 

orang petani responden dengan 

presentase sebesar 10%. Rata-rata luas 

lahan garapan petani responden di 

Kecamatan Praya Tengah seluas 0,49 

ha. 

Jumlah Anggotan Keluarga.  

Jumlah anggota keluarga adalah 

jumlah anggota keluarga yang menjadi 

beban tanggungan keluarga yang 

terdiri dari ayah, ibu, anak, dan orang 

yang tinggal di dalam keluarga 

tersebut. Semakin banyak jumlah 

Jumlah anggota keluarga maka akan 

semakin banyak yang ditanggung oleh 

kepala keluarga itu, dan semakin 

sedikit jumlah anggota keluarga maka 

semikin sedikit pula yang ditanggung 

oleh kepala kelurga tersebut. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Produksi Usahatani Padi di 

Kecamatan Praya Tengah 

Kabupaten Lombok Tengah 

Beberapa faktor yang 
diidentifikasi merupakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi produksi padi di 

Kecamatan Praya Tengah antara lain 

luas lahan, jumlah penggunaan benih, 

pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. 

Selanjutnya, untuk mengetahui 

pengaruh dari tiap-tiap variabel 

independen (X) yang meliputi: luas 

lahan, jumlah benih, pupuk, pestisida, 

tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga 

kerja luar keluarga terhadap variabel 

dependen (Y), yaitu produksi padi, 

dilakukan dengan mencari nilai 

parameter atau koefisien regresi (βi) 

menggunakan fungsi produksi Cobb-

Douglass dengan bantuan software 

SPSS 21.0. Hasil analisis lebih jelas 

disajikan pada Tabel 4.1. 

 

 



7 
 

 

Tabel 4.1.  Hasil Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi di 

Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018. 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

Simbol βi Std. Error Beta 

1 

(Constant) β0 0,756 0,534  -0,227 0,823 

LLG β1 0,144 0,259 0,142 0,556 0,583 

BENIH β2 0,401 0,209 0,385 1,920 0,067 

PUPUK β3 0,398 0,149 0,408 2,665 0,014 

PESTISIDA β4 0,002 0,003 0,024 0,593 0,559 

TK β5 0,085 0,129 0,065 0,664 0,513 

 R2 0,966     

 F-hit. 135,870     

 F-tab. 5,77     

 
t-tab (α0,05) 

t-tab (α0,10) 

2,045 

1,699 

 

 

   

Sumber: Data Primer diolah, 2018 

Dari hasil analisis dengan 

fungsi Cobb-Douglas sebagaimana 

yang disajikan pada Tabel 4.1, 

diperoleh fungsi produksi sebagai 

berikut: 

Prod = 0,756 LLG.
0,141

 

Benih
0,401 

Pupuk
0,398 

Pest
0,002

  

TK
0,085

 

Interpretasi Nilai Koefisien Regresi 

Berdasarkan persamaan regresi 

(fungsi Cobb-Doglass) di atas, dari 

lima variabel independen, terdapat dua 

variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap produksi yaitu: faktor 

produksi benih dan pupuk. Nilai-nilai 

koefisien regresi yang diperoleh untuk 

setiap variabel independen dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

Koefisien regresi luas lahan 

(β1) sebesar 0,144 menyatakan bahwa 

setiap penambahan variabel luas  lahan 

sebesar 1% dan variabel lain tetap, 

maka akan menyebabkan produksi 

akan meningkat sebesar 0,144%. 

Koefisien regresi jumlah benih 

(β2) sebesar 0,401 manyatakan bahwa 

setiap penambahan variabel jumlah 

benih sebesar 1% dan variabel lain 

dianggap tetap, maka jumlah produksi 

padi naik sebesar 0,401%. 

Koefisien regresi penggunaan 

pupuk (β3) sebesar 0,398 menyatakan 

bahwa setiap penambahan variabel 

penggunaan pupuk sebesar 1% dan 

variabel lain dianggap tetap, maka 

jumlah produksi padi naik sebesar 

0,398%. 

Koefisien regresi penggunaan 

pestisida (β4) sebesar 0,002 

menyatakan bahwa setiap penambahan 

variabel penggunaan pestisida sebesar 

1% dan variabel lain dianggap tetap, 

maka jumlah produksi padi naik 

sebesar 0,002%. 

Koefisien regresi penggunaan 

tenaga kerja (β5) sebesar 0,085 

menyatakan bahwa setiap penambahan 

variabel penggunaan tenaga kerja 

dalam keluarga sebesar 1% dan 

variabel lain dianggap tetap, maka 

jumlah produksi padi meningkat 

sebesar 0,085%. 

Pengujian Koefisien Regresi Secara 

Serentak 

Berdasarkan hasil analisis data 

(Tabel 4.1) diperoleh nilai F-hitung = 

135,870 > F-tabel(0,05) (5,77). Hal ini 

berarti model yang digunakan dalam 

analisis memenuhi syarat goodness off 

fit atau model dapat diterima. 
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Signifikansi tersebut menunjukkan 

bahwa variabel bebas (Xi) secara 

serentak berpengaruh nyata terhadap 

variabel terikat (Y). Lebih lanjut, 

situasi tersebut ditunjang oleh nilai 

koefisien determinasi (R
2
= 0,966). 

Nilai tersebut berarti semua variabel 

bebas yang masuk dalam model dapat 

menentukan variabel terikatnya sebesar 

96,6%, sedangkan sisanya 3,4% 

ditentukan oleh variabel lain di luar 

model. 

Pengujian Koefisien Regresi Secara 

Parsial  

Luas Lahan Garapan. Berda-

sarkan hasil analisis fungsi Cobb-

Douglas (Tabel 4.1) diperoleh nilai 

koefisien regresi luas lahan (β1= 

0,141). Nilai tersebut berarti setiap 

penambahan variabel luas  lahan 

sebesar 1% dan variabel lain tetap, 

maka akan menyebabkan produksi 

akan meningkat sebesar 0,141%. 
Setelah diuji dengan t-test pada taraf 

nyata 0,05 diperoleh nilai signifikansi 

0,583 > α0,05 (non- signifikan) atau t-

hit (0,556) < t-tabel (2,045) yang 

berarti Ho diterima Ha ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan 

input luas lahan garapan sebesar 1% 

akan menyebabkan persentase 

tambahan produksi yang non-

signifikan pada taraf nyata 0,05. 

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata 

luas lahan petani adalah 0,51 ha 

(berkisar 0,10-1,1 ha). 

Jumlah Benih. Koefisien regresi 

jumlah benih (β2) sebesar 0,401 

manyatakan bahwa setiap penambahan 

variabel jumlah benih sebesar 1% dan 

variabel lain dianggap tetap, maka 

jumlah produksi padi naik sebesar 

0,401%. Setelah diuji dengan t-test 

pada taraf nyata 0,05 diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,067 < α0,05 atau 

t-hit (1,920) < t-tabel (2,045), yang 

berarti non-signifikan pada α0,05  (Ha 

ditolak). Namun demikian pada α0,10 

(Tabel 4.1) diperoleh nilai t-hitung 

(1,920) > t-tab (1,699), yang berarti  

tambahan faktor produksi benih 

sebesar 1% berpengaruh signifikan 

terhadap persentase tambahan produksi 

padi pada α0,10. Berdasarkan hasil 

penelitian, rata-rata penggunaan benih 

padi oleh petani sebesar 16,77 kg/LLG 

atau  32,98 kg/ha.  

Jumlah Pupuk. Koefisien regresi 

penggunaan pupuk (β3) sebesar 0,398 

menyatakan bahwa setiap penambahan 

variabel penggunaan pupuk sebesar 1% 

dan variabel lain dianggap tetap, maka 

jumlah produksi padi naik sebesar 

0,398%. Setelah diuji dengan t-test 

pada α0,05 diperoleh nilai sinifikansi 

0,014 < α0,05 (signifikan) atau t-test 

2,665) > t-tab (2,045) yang berarti Ha 

diterima, artinya persentase 

peningkatan produksi akibat persen 

tambahan faktor produksi pupuk 
sebesar 1% adalah nyata (signifikan).  

Jenis pupuk yang digunakan 

oleh petani pada usahatani padi di 

Kecamatan Praya Tengah yaitu pupuk 

Urea, SP-36, NPK-phonska, dan ZA. 

Rata-rata penggunaan pupuk urea/LLG 

yaitu 235,41/ha, pupuk SP-36 

sebanayak 96,20/ha, NPK-Phonska 

sebesar 122,13/ha, dan pupuk ZA 

sebesar 46,03/ha. Rekomendasi 

penggunaan pupuk menurut penelitian 

yang dilakukan oleh BPTP untuk 

pupuk Urea sebanyak 300 kg/ha, SP-36 

200 kg/ha, NPK-phonska 200 kg/ha, 

dan ZA sebanyak 100 kg/ha. Tetapi 

kenyataannya penggunaan pupuk oleh 

petani di Kecamatan Praya Tengah 

masih relatif kurang atau belum sesuai 

dengan rekomendasi yang telah 

ditetapkan. 

Pestisida. Koefisien regresi 

penggunaan pestisida (β4) sebesar 

0,002 menyatakan bahwa setiap 

penambahan variabel penggunaan 

pestisida sebesar 1% dan variabel lain 
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dianggap tetap, maka jumlah produksi 

padi naik sebesar 0,002%.  Setelah 

diuji dengan t-test pada taraf nyata 0,05 

diperoleh nilaisignifikansi sebesar 

0,559 > α0,05 (non-signifikan) atau t-

test 0,593 < t-tab (2,045) yang berarti 

Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

persentase peningkatan produksi akibat 

persen tambahan faktor produksi 

pestisida sebesar 1% adalah tidak nyata 

(non-signifikan).  

Berkaitan dengan uraian di atas, 

penggunaan pestisida dalam 

pemberantasan hama dan penyakit 

tanaman pada dasarnya dimaksudkan 

untuk mempertahankan produksi yang 

harusnya diperoleh. Dengan kata lain, 

penggunaan faktor produksi pestisida 

disesuaikan dengan kondisi serangan 

hama dan penyakit tanaman. 

Berdasarkan hasil penelitian, petani 

menyatakan bahwa hama yang  

umumnya menyerang tanaman padi di 
lokasi penelitian adalah hama wereng.  

Namun demikian, tingkat serangannya 

menurut penyuluh setempat masih 

pada batas yang tidak menghawatirkan.  

Tenaga Kerja.  Koefisien regresi 

penggunaan tenaga kerja (β5) sebesar 

0,085 menyatakan bahwa setiap 

penambahan variabel penggunaan 

tenaga kerja sebesar 1% dan variabel 

lain dianggap tetap, maka produksi 

padi meningkat sebesar 0,085%. 

Setelah diuji dengan t-test pada taraf 

nyata 0,05 diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,513 > α0,05 (non-signifikan) 

atau t-test 0,664 < t-tab (2,045) yang 

berarti Ho diterima dan Ha ditolak, 

artinya persentase peningkatan 

produksi akibat persen tambahan faktor 

produksi tenaga kerja sebesar 1% 

adalah tidak nyata (non-signifikan). 

Adapun rata-rata penggunaan tenaga 

kerja pada usahatani padi di 

Kecamatan Praya Tengah adalah 68,67 

HKO/LLG atau     135,09 HKO/ha. 

Dari total tenaga kerja yang digunakan, 

20,39% dari tenaga kerja dalam 

keluarga dan 79,61% berasal dari 

tenaga kerja luar keluarga.  

Skala Usahatani Padi 

Untuk mengetahui skala 

usahatani padi dilakukan dengan cara 

menjumlahkan elastisitas faktor-faktor 

produksi digunakan rumus (Dibertin, 

1986) sebagai berikut: 

E = Ɛ1 + Ɛ 2 + Ɛ 3 + Ɛ 4 + Ɛ 5 

= β1 + β 2 + β 3 + β 4 + β 5 

Keterangan : 
E = Skala Usaha (jumlah elastisitas 

produksi setiap faktor produksi). 

b1  = Elastisitas luas lahan garapan. 

b2  = Elastisitas benih.  

b3  = Elastisitas pupuk.  

b4  = Elastisitas pestisida.  

b5  = Elastisitas tenaga kerja.  

Jika E > 1, artinya penggunaan faktor-

faktor  produksi berada pada 

Increasing Returns to Scale. 

Jika E < 1, artinya penggunaan 

infaktor-faktor input-input 

produksi berada pada 

Decreasin/Diminishing Returns 

to Scale. 

Jika E = 1, artinya penggunaan faktor-

faktor  produksi berada pada 

Constant Returns to Scale. 

Berdasarkan hasil analisis, 

diperoleh skala usahatani dari 

penggunaan sarana produksi yang 

meliputi: lahan garapan, benih, pupuk, 

pestisida, dan tenaga kerja diperoleh 

sebagai berikut: 

 E   = 0,144 + 0,401 + 0,398 + 0,002 + 

0,085 = 1,03 = 1,0 

Hasil skala usaha di atas 

menunjukkan bahwa skala usahatani 

padi di Kecamatan Praya Tengah 

Kabupaten Lombok Tengah adalah 1. 

Hal ini berarti skala usahatani padi 

berada pada kondisi constant returns to 

scale (CRTS). Pada posisi jumlah nilai 

elastisitas = 1 menunjukkan bahwa 
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apabila input-inputnya (X1,X2, X3, X4 

dan X5) ditambahkan secara 

proporsional (misalkan sebesar 

kelipatan “t”), maka outputnya akan 

bertambah sebesar kelipatan “t” juga.  

Biaya dan Pendapatan 

Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan 

semua biaya yang dikeluarkan dalam 

kegiatan usahatani padi yang ada di 

Kecamatan Praya Tengah (Tabel 4.2). 

Tabel 4.2. Biaya produksi pada usahatani padi di Kecamatan Praya Tengah 

Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2018. 

No. Uraian 
per LLG 

(Rp/LLG) 

per Hektar 

(Rp/ha) 

Persentase 

(%)  

1 Sarana Produksi       

  a. Benih 168.833,33 332.131,15 3,62 

  b. Pupuk : 537.848,33 1.058.062,30 11,54 

  c. Pestisida : 58.669,87 115.416,13 1,26 

  Total Saprodi 765.351,53 1.505.609,57 16,43 

2 Tenaga Kerja :       

  a. TK Dalam Keluarga 742.333,33 1.460.327,87 15,93 

  b. TK Luar Keluarga 2.764.038,89 5.437.453,55 59,33 

  Total TK 3.506.372,22 6.897.781,42 75,26 

3 Biaya Variabel lain       

  a. Beli Karung 94.583,33 12.404,37 2,03 

  b. Beli Tali Rafia 385,56 758,47 0,01 

  Total Biaya Var. Lain 94.968,89 186.824,04 2,04 

4 Biaya Tetap :       

  a. Pajak Ipeda 105.866,67 208.262,30 2,27 

  b. Penyusutan Alat 186.350,00 366.590,16 4,00 

  Total Biaya Tetap 292.216,67 574.852,46 6,27 

5 Total Biaya Produksi 4.658.909,31 9.165.067,50 100,00 

Sumber: Data Primer diolah, 2018. 

Tabel 4.2, menunjukkan biaya 

produksi pada usahatani padi terdiri atas 

biaya sarana produksi (benih, pupuk, dan 

pestisida), biaya tenaga kerja, biaya 

variabel lain,  dan biaya tetap. Dari setiap 

komponen biaya produksi tersebut, 

komponen biaya yang terbesar (75,26%) 

adalah biaya tenaga kerja, kemudian 

diikuti oleh biaya sarana produksi 

(16,43%), biaya variabel lain (2,04%) 

untuk pembelian karung dan tali raffia 

serta 6,27% merupakan komponen biaya 

tetap. 

Produksi, Penerimaan, dan 

Pendapatan  

Produksi yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu jumlah produksi 

yang diperoleh petani dalam satu kali 

musim tanam dengan satuan kuintal 

(ku). Penerimaan adalah hasil kali dari 

jumlah produksi padi (ku) dengan 

harga jual produksi per satuan (Rp/ku) 

yang berlaku pada musim tanam saat 

itu. Selanjutnya, pendapatan merupa-

kan selisih antara penerimaan dengan 

seluruh biaya produksi dalam proses 

produksi. Rata-rata produksi, 

penerimaan, biaya, dan pendapatan 

usahatani padi di Kecamatan Praya 

Tengah Kabupaten Lombok Tengah, 

Tahun 2018 lebih jelas disajikan pada 

Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3.  Rata-rata Produksi, Biaya Produksi, Penerimaan dan Pendapatan pada 

Usahatani Padi di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, 

Tahun 2018. 

No. Uraian Per LLG Per ha 

1 Luas Garapan (ha) 0,51 1,00 

2 Produksi (ku) 27,88 54,85 

3 Penerimaan (Rp 10.679.666,67 21.009.180,33 

4 Biaya Produksi Padi (Rp) 4.658.909,31 9.165.067,50 

5 Pendapatan (Rp) 6.020.757,36 11.844.112,83 
Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Tabel 4.3, menunjukkan bahwa 

rata-rata produksi yang diperoleh 

petani dalm usahatani padi di 

Kecamatan Praya Tengah adalah 27,88 

ku/LLG dengan penerimaan sebesar 

Rp 10.679.666,67/LLG atau sebesar 

52,62 ku/ha dengan penerimaan 

sebesar Rp 20.009.180,33/ha. 

Selanjutnya, dengan rata-rata biaya 

produksi sebesar Rp 4.658.909,31/LLG 

atau Rp 9.165.067,50/ha diperoleh 

pendapatans Rp 6.020.757,36/LLG 

atau sebesar Rp 11.844.112,83/ha. 

Masalah yang Dihadapi Petani 

dalam Melakukan Usahatani Padi di 

Kecamatan Praya Tengah 

Kabupaten Lombok Tengah 

Dalam pelaksanaan usahatani 

padi di Kecamatan Praya Tengah, 

terdapat beberapa masalah yang 

dihadapi petani, lebih jelas disajikan 

pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4.  Jumlah Petani Responden Berdasarkan Masalah yang Dihadapi pada 

Usahatani Padi di Kecamatan Praya Tengah, Tahun 2018. 

 No. Masalah Usahatani  
Jumlah Responden 

(org) 

Persentase 

(%)  

1 B, C, E 1 3,33 

2 A, B, C, E 10 33,33 

3 C, D, E, G 1 3,33 

4 A, B, D, E, F, G 4 13,33 

5 B, C, D, E, F, G 1 3,33 

6 A, B, C, D, E, F, G 11 36,67 

7 Tidak ada masalah 2 6,67 

  Jumlah  30 100,00 

Sumber: Data primer diolah, Tahun 2018. 

Keterangan:  
A  =  Pengolahan tanah (menunggu giliran).  

B  =  Sewa traktor relatif mahal.  

C  =  Ketersediaan pupuk seringkali tidak tepat waktu.  

D  =  Ketersediaan benih padi seringkali tidak tepat waktu.  

E  =  Ketersediaan tenaga kerja relatif sulit (pada saast dibutuhkan). 

F  =  Upah tenaga kerja relatif mahal.  

G  =  Harga benih padi dirasakan mahal. 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

(Tabel 4.4), masalah-masalah yang 

dihadapi petani dalam usahatani padi di 

Kecamatan Praya Tengah Kabupaten 

Lombok Tengah meliputi: masalah 

yang terkait dengan pengolahan tanah, 

mahalnya sewa traktor, ketersediaan 

sarana produksi seperti pupuk dan 

benih padi, ketersediaan tenaga kerja 

dan relatif mahalnya upah tenaga kerja 

serta harga benih yang dirasakan oleh 

petani cukup mahal. 

Dari ke tujuh masalah tersebut, 

masalah yang paling banyak dihadapi 
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petani adalah masalah (E = 

ketersediaan tenaga kerja). Masalah 

ketersediaan tenaga kerja seringkali 

dijumpai petani terutama pada saat 

musim tanam, dimana aktivitas-

aktivitas usahatani dilakukan secara 

bersamaan di antara para petani. 

Pelaksanaan aktivitas-aktivtitas 

usahatani yang relatif bersamaan di 

antara petani teerutama pada saat 

musim, menyebabkan petani harus 

menunggu giliran untuk mendapatkan 

tenaga kerja yang cukup sesuai 

kebutuhan setiap aktivitasnya. 

Selain masalah terbatasnya 

tenaga kerja terutama pada saat musim 

tanam yang bersamaan, masalah lain 

yang dihadapi petani adalah masalah 

(B = sewa traktor relatif mahal). 

Pelaksanaan kegiatan pengolahan tanah 

yang relatif bersamaan di antara petani, 

sementara terbatasnya tenaga kerja 

upahan/operator handtractor relatif 
dibandingkan kebutuhan para petani 

pada saat musim tanam dapat 

menyebabkan rata-rata biaya 

pengolahan tanah dengan traktor di 

lokasi penelitian cukup mahal 

dirasakan petani, yaitu berkisar Rp 

1.200.000,- per hektar hingga Rp 

1.500.000,- per hektar. 

Selanjutnya, ketersediaan 

sarana produksi seperti pupuk dan 

benih juga menjadi masalah yang 

dihadapi petani. Ketersediaan pupuk 

dan benih yang seringkali tidak tepat 

waktu, sehingga  menyebabkan 

keterlambatan pelaksanna kegiatan 

pemupukan dan persemaian. Selain itu, 

harga benih padi bersertifikat (label 

ungu) dirasakan petani cukup mahal, 

yaitu rata-rata Rp 10.000,-/kg.  

Untuk masalah (A = 

Pengolahan tanah) dan (F = upah 

tenaga kerja cukup mahal) juga 

merupakan masalah yang cukup 

banyak dihadapi petani. Upah tenaga 

kerja yang umum berlaku di lokasi 

penelitian berkisar Rp 50.000,- hingga                 

Rp 70.000,- per orang per hari. Pada 

saat pengolahan tanah, petani harus 

menunggu giliran sehingga tanahnya 

dapat diolah menggunakan traktor. 

Menurut petani responden, 

ketersediaan alat pertanian seperti 

traktor masih dirasa kurang.  

Berkaitan dengan masalah-

masalah usahatani yang dihadapi para 

petani di lokasi penelitian, umumnya 

tidak menghadapi satu jenis masalah 

saja, tetapi kombimasi dari beberapa 

masalah di atas. Dari hasil penelitian 

(Tabel 4.9), tampak bahwa terdapat 

sebanyak 11 orang (36,67%) responden 

yang menghadapi masalah semua 

masalah yang ada (A, B, C, D, E, F, 

dan G) dan 33,33% menghadapi 

masalah-masalah dengan kombinasi 

masalah (A,B,C,E). Sementara itu, dari 

semua responden, hanya 2 responden 

atau 6,67% yang tidak mengalami 
masalah apapun dalam pelaksanaan 

usahataninya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi padi di Kecamatan Praya 

Tengah Kabupaten Lombok Tengah 

yaitu: luas lahan, benih, pupuk, 

pestisida dan tenaga kerja. Faktor 

produksi yang berpengaruh 

signifikan terhadap produksi adalah 

faktor produksi: benih dan pupuk, 

sedangkan faktor produksi lainnya 

(luas lahan garapan, pestisida, dan 

tenaga kerja) tidak berpengaruh 

nyata terhadap produksi. 

2) Skala usahatani padi di Kecamatan 

Praya Tengah Kabupaten Lombok 

Tengah berada pada kondisi 

constant returns to scale (CRTS) 
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dengan jumlah nilai elastisitas = 1, 

artinya apabila input-inputnya 

(X1,X2, X3, X4 dan X5) 

ditambahkan secara proporsional 

(misalkan sebesar kelipatan “t”), 

maka outputnya akan bertambah 

sebesar kelipatan “t” juga. 

3) Biaya produksi pada usahatani padi 

di Kecamatan Praya Tengah Rp 

4.658.909,31 per luas lahan garapan 

(Rp 9.165.067,50 per hektar) yang 

terdiri atas 16,74% biaya sarana 

produksi (benih, pupuk, dan 

pestisida); 76,72% biaya tenaga 

kerja, 0,15% biaya variabel lain,  

dan 6,39% merupakan biaya tetap. 

Rata-rata produksi yang diperoleh 

adalah 27,88 kh per luas lahan 

garapan (54,85 ku per hektar) 

dengan penerimaan Rp 

10.679.666,67 per luas lahan 

garapan (Rp 21.009.180,33 per 

hektar), sehingga diperoleh 
pendapatan sebesar Rp 6.020.757,36 

per luas lahan garapan atau Rp 

11.844.112,83 per hektar. 

4) Beberapa masalah yang dihadapi 

oleh petani responden dalam 

pelaksanaan usahatani padi di 

Kecamatan Praya Tengah secara 

ketersediaan tenaga kerja relatif 

sulit; biaya sewa traktor untuk 

pengolahan tanah cukup mahal; 

ketersediaan pupuk dan benih padi 

seringkali tidak tepat waktu; harga 

benih relatif mahal; serta  

pengolahan tanah harus menunggu 

giliran dan mahalnya upah tenaga 

kerja. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan dapat diajukan saran 

sebagai berikut: 

1) Untuk para petani disarankan untuk 

menggunakan pupuk sesuai dengan 

rekomendasi sehingga produksi 

lebih dapat ditingkatkan karena 

penambahan penggunaan pupuk 

berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan produksi. Penggunaan 

pupuk menurut rekomendasi BPTP, 

penggunaan pupuk yang dianjurkan 

adalah Urea sebanyak 300 kg/ha, 

SP-36 200 kg/ha, NPK-phonska 200 

kg/ha, dan ZA sebanyak 100 kg/ha. 

Sementara itu, rata-rata penggunaan 

pupuk oleh petani adalah: 

Urea/LLG yaitu 235,41/ha, pupuk 

SP-36 sebanayak 96,20/ha, NPK-

Phonska sebesar 122,13/ha, dan 

pupuk ZA sebesar 46,03/ha.  

2) Disarankan kepada agen penyalur 

benih dan pupuk dapat menyediakan 

benih secara tepat waktu, tepat 

jumlah, dan tepat kualitas. 
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