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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana sistem kontrak 

kerja yang diterapkan di dalam kemitraan antara PT Pertani (Persero) dengan 

Penangkar benih unggul padi; (2) Penyebab berkurangnya jumlah penangkar 

benih unggul padi yang bermitra dengan PT Pertani (Persero); (3) Seberapa besar 

keuntungan yang diterima oleh penangkar benih unggul padi yang masih aktif 

bermitra dan yang berhenti bermitra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif. penentuan daerah sampel ditentukan secara purposive 

sampling yaitu dengan memilih 7 kecamatan, antara lain: kecamatan Jonggat, 

Labuapi, Kediri, Gerung, Lingsar, Monjok dan Tanak Haji. Penentuan responden 

dilakukan secara sensus yaitu dengan mengumpulkan data semua penangkar benih 

unggul padi baik yang aktif bermitra maupun yang berhenti bermitra dengan PT 

Pertani. Data dianalisis dengan menggunakan analisis t-test, analisis keuntungan 

dan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sistem kontrak 

kerja yang dilakukan antara PT Pertani (Persero) dengan penangkar benih padi 

varietas unggul adalah sistem lepas (pola sub kontrak); (2) Kendala yang 

menyebabkan banyaknya penangkar memutuskan untuk berhenti bermitra dengan 

PT Pertani (Persero) adalah karena PT Pertani kekurangan modal untuk membeli 

benih; (3) Terdapat perbedaan nyata antara keuntungan penangkar yang aktif 

bermitra dan penangkar yang berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero); 

keuntungan penangkar aktif bermitra adalah sebesar Rp. 14.205.990 per luas 

lahan (Rp. 5.260.312 per ha), penangkar yang berhenti bermitra adalah sebesar 

Rp. 12.525.187 per luas lahan (Rp. 3.480.862 per ha). 

 

Kata Kunci: Kemitraan, Penangkar, & Usahatani benih unggul padi 
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ABSTRACT 

The purpose of this research for know: (1) how the work contract system 

apply in corporate between PT Pertani with breeders of rice seeds; (2) cause 

decrease total rice plant superior seed corporate with  PT Pertani (Persero); (3) 

how much the profit acceptance by rice plant superior seed still active the 

corporate and stop corporate. Decimeter method In this research is using 

descriptive Decimeter method. Act of determining sample region determine 

manner purposive sampling that is choising 7 subdistrict, that is: Jonggat 

subdistrict, Labuapi subdistrict, Kediri subdistrict, Gerung subdistrict, Lingsar 

subdistrict, Monjok subdistrict dan Tanak Haji subdistrict. Act of determining do 

census manner that is collect all of the  data rice plant superior seed active or stop 

corporate with PT Pertain. Analysis data by using  t-test analysis, profit analysis 

and descriptive analysis.  

The result of this research show that is: (1) assembling work contract 

system do between PT Pertani (Persero) with breeders of superior rice seeds is 

free system (sub system pola); (2) the problem cause many breeders deside for 

stop make corporate with PT Pertani (Persero) is PT Pertani has not enough 

financial capital for buying seeds; (3) there are real diversification between the 

profit breeders still active make corporate and  breeders stop make corporate with 

PT Pertani (Persero); the profit breeders make corporate is Rp. 14.205.990 per 

area (Rp. 5.260.312 per ha), breeders stop make corporate is Rp. 12.525.187 per 

luas area (Rp. 3.480.862 per ha). 

 

Key word: Partnership, Breeders and  Farm superior rice seeds 
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I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia khususnya 

masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertambahan penduduk yang semakin 

pesat tidak seimbang dengan pemenuhan kebutuhan baik sandang, pangan, 

maupun kebutuhan lainnya. Indonesia adalah Negara dengan konsumsi nasi 

terbesar di dunia. Selama pola dan menu makanan masyarakat belum berubah, 

produksi padi perlu terus ditingkatkan karena selain sebagai bahan pangan pokok 

bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang jumlahnya terus bertambah, padi 

juga merupakan sumber ekonomi masyarakat di pedesan. Oleh sebab itu upaya 

peningkatan produksi padi perlu dilakukan selaras dengan upaya peningkatan 

pendapatan petani (Dinas Pertanian NTB, 2014). 

Berbagai cara dan upaya yang digencarkan oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan produksi padi, salah satunya yaitu intensifikasi. Program 

intensifikasi yang dilaksanakan berupa penggunaan benih bermutu, perbaikan 

sistem irigasi, usahatani terpadu, pemupukan berimbang, penanganan hama 

penyakit terpadu, penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian (Badan 

Ketahanan Pangan Nasional, 2014). 

Penggunaan benih bermutu varietas unggul adalah salah satu penentu untuk 

keberhasilan budidaya tanaman. Melalui penggunaan benih varietas unggul dan 

teknik budidaya yang sesuai diharapkan produksi padi nasional dapat meningkat 

(Samaullah, 2007).  

Ketersediaan benih unggul yang cukup dengan harga yang terjangkau 

seringkali menjadi kendala bagi petani untuk mengusahakan produksi yang 

optimal. Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantu 

petani dalam penyediaan benih unggul padi yang bersertifikat. PT Pertani 

merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang penyedia benih unggul 

padi yang bersertifikat. 

Untuk membuat benih sendiri dengan kualitas bagus, petani pada umumnya 

memiliki keterbatasan modal dan pengetahuan dalam menjaga kemurnian varietas. 

Sedangkan PT Pertani selaku perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai 

produsen benih memiliki keterbatasan kepemilikan lahan untuk mengusahakan 

benih-benih bersertifikat. Hal inilah yang mendorong PT Pertani (Persero) Cabang 

NTB melakukan kerjasama kemitraan dengan penangkar benih yang akan 

diproduksinya. 

Berdasarkan data hasil survei awal, pada awal berdirinya PT Pertani 

(Persero) Cabang NTB memiliki penangkar benih unggul padi yang bermitra 

dengan PT Pertani sebanyak 18 penangkar, namun hingga saat ini jumlah 

penangkar yang masih aktif bermitra dengan PT Pertani (Persero) Cabang NTB 
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sebanyak 6 penangkar. Hal ini berarti jumlah penangkar benih unggul padi yang 

bermitra dengan PT Pertani semakin berkurang sehingga  menyebabkan produksi 

benih unggul padi di PT Pertani pun ikut menurun.  

Berdasarkan uraian di atas  yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: 1) Apa kendala yang menyebabkan jumlah penangkar benih unggul 

padi yang bermitra dengan PT Pertani (Persero) berkurang? 2) Berapa besar 

keuntungan yang diterima oleh penangkar benih unggul padi yang masih aktif 

bermitra dengan PT Pertani dan penangkar benih unggul padi yang berhenti 

bermitra dengan PT Pertani (Persero) di Pulau Lombok? 3) Bagaimana sistem 

kontrak kerja yang diterapkan di dalam kemitraan antara Penangkar benih unggul 

padi bersertifikat dengan PT Pertani (Persero) di Pulau Lombok?. Untuk 

menjawab permasalahan tersebut maka telah dilakukan penelitian tentang  

“Kemitraan antara PT Pertani dengan Penangkar Benih Unggul Padi di 

Pulau Lombok.” Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui penyebab 

berkurangnya jumlah penangkar benih unggul padi yang bermitra dengan PT 

Pertani (Persero). 2) Mengetahui seberapa besar keuntungan yang diterima oleh 

penangkar benih unggul padi yang masih aktif bermitra dan penangkar benih 

unggul padi yang berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) di Pulau 

Lombok. 3) Mengetahui sistem kontrak kerja yang diterapkan di dalam kemitraan 

antara Penangkar benih unggul padi bersertifikat dengan PT Pertani (Persero) di 

Pulau Lombok. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan 

subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1985). 

Unit Analisis 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi unit analisis adalah usahatani 

yang diusahakan oleh penangkar baik yang aktif bermitra maupun yang berhenti 

bermitra dengan PT Pertani.  

Penentuan Sampel 

Penetuan daerah sampel dilakukan secara purposive sampling. Penelitian 

ini akan dilaksanakan di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Jonggat, Kecamatan 

Kediri, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gerung, Kecamatan Lingsar, Kecamatan 

Monjok, dan Kecamatan Tanak Haji, dengan pertimbangan bahwa di daerah 
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tersebut terdapat penangkar benih unggul padi yang bermitra dengan PT Pertani 

(Persero) Cabang NTB.  

Penentuan responden dilakukan secara sensus yaitu teknik penentuan 

sampel dengan mengumpulkan data semua penangkar benih unggul padi baik 

yang aktif bermitra maupun yang berhenti bermitra dengan PT Pertani. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

Variabel dan Cara Pengukuran 

Variabel-variabel yang dapat diukur dalam penelitian ini antara lain: 

1. Biaya sarana produksi, meliputi biaya untuk benih, pupuk dan obat-obatan 

diukur dengan cara mengalikan jumlah sarana produksi yang digunakan 

dengan harga per satuan, dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp.). 

2. Biaya tenaga kerja, meliputi tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar 

keluarga, diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja dan banyak hari yang 

digunakan dikalikan dengan upah yang berlaku pada masing-masing kegiatan 

selama berlangsungnya proses produksi, dinyatakan dalam satuan rupiah 

(Rp.). 

3. Sewa tanah (baik milik sendiri maupun bukan milik sendiri) diukur 

berdasarkan sewa tanah yang berlaku di lokasi penelitian, dinyatakan dalam 

rupiah (Rp.). 

4. Biaya penyusutan alat-alat tahan lama, diukur dengan cara harga beli 

dikurangi harga jual dibagi dengan lamanya pemakaian, dinyatakan dalam 

satuan rupiah (Rp.). 

5. Produksi calon benih dinyatakan dalam satuan kilogram (kg) dan 

diperhitungkan dalam satu kali proses produksi. 

6. Nilai produksi diperoleh dengan cara mengalikan jumlah produksi yang 

dihasilkan dengan harga per unit pada saat panen, dinyatakan dalam satuan 

rupiah (Rp.). 

7. Keuntungan bersih diperoleh dengan cara mengurangi jumlah penerimaan  

dan biaya produksi, dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp.).  

8. Biaya pajak dan iuran pengairan, diukur berdasarkan besarnya pajak tanah dan 

iuran pengairan yang dikeluarkan selam proses produksi, dinyatakan dalam 

satuan rupiah (Rp.). 

9. Sistem kontrak kerja yang terjalin antara PT Pertani dengan penangkar benih 

unggul padi bersertifikat dapat diukur dengan melihat sejauhmana kontrak 

kerja yang disepakati, dijalankan oleh kedua belah pihak. 
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Analisis Data 

Biaya dan keuntungan dianalsis menggunakan analisis keuntungan 

usahatani (Soekartawi, 1995), dengan rumus sebagai berikut: 

        

Keterangan: 

             

                 (                ) 

              (           ) 

Perbandingan keuntungan dianalisis menggunakan analisis t – test two 

sample assuming unequal variences, atau menggunakan rumus sebagai berikut: 

      
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

   ̅̅̅̅    ̅̅̅̅
  atau        

  ̿̿̿̿    ̅̅̅̅

√
  

  
 
  

  

 

Keterangan: 

                                        

                                           

    Penangkar yang aktif bermitra 

    Penangkar yang berhenti bermitra 

  ̅̅̅   Rata – rata keuntungan penangkar yang aktif bermitra 

  ̅̅ ̅   Rata – rata keuntungan penangkar yang berhenti bermitra 

Penerapan kontrak kerja dianalisis menggunakan analisis deskriptif. 

 

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Penangkar Benih Unggu Padi 
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Dari hasil survei awal (sebelum penulisan proposal penelitian) data 

penangkar benih yang tercatat di PT Pertani (Persero) terdapat 18 penangkar yang 

terdiri dari 6 penangkar yang masih aktif bermitra dan 12 penangkar yang berhenti 

bermitra, namun pada survei kedua (pada saat penelitian) terdapat 3 penangkar 

yang pindah domisili, sehingga tidak dapat diketemukan keberadaannya, hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 15 

penangkar yang terdiri dari 5 penangkar yang masih aktif bermitra dan 10 orang 

yang berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) Cabang NTB. Untuk  

mengambil sampel petani dalam satu wilayah sangat sulit karena penangkar yang 

aktif bermitra dan penangkar yang berhenti bermitra dengan PT Pertani baik 

domisili maupun lahannnya berada pada wilayah yang berbeda-beda, sehingga 

penangkar yang terpilih berada di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Jonggat, 

Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Gerung, Kecamatan Lingsar, 

Kecamatan Monjok, dan Kecamatan Tanak Haji.  

  Dari data hasil penelitian dapat diketahui karakteristik responden sampel 

baik yang aktif bermitra maupun berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) 

meliputi umur responden, tingkat pendidikan, pengalaman berusahatani, status 

penguasaan lahan, luas lahan garapana dan jumlah tanggungan keluarga, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian berikut: 

 

Umur Responden  

 Umur responden merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

keberhasilan berusahatani karena umur merupakan aspek yang berpengaruh 

terhadap kemampuan fisik, psikologis dan biologis seseorang serta menjadi salah 

satu faktor yang menentukan produktifitas petani dalam mengusahakan usahatani 

yaitu berkaitan dengan fisik dan pola pikir seseorang. Semakin lanjut umur 

seseorang biasanya semakin sukar untuk mengubah pola pikirnya serta semakin 

sukar pula dalam menerima inovasi baru berupa teknologi maupun cara 

berusahatani. Dalam hal bekerja, responden yang berumur muda biasanya akan 

lebih bersemangat dibandingkan dengan responden yang berumur tua. Untuk lebih 

jelasnya umur responden dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

 

Tabel 4.1. Karakteristik Penangkar Berdasarkan Umur Penangkar yang Aktif 

Bermitra dan Penangkar yang Berhenti Bermitra dengan PT Pertani 

(Persero) Cabang NTB 

No. Kisaran Umur 

(Tahun) 

Aktif Bermitar Berhenti Bermitra 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 



8 

 

(orang) (%) (orang) (%) 

1 <15 0 0 0 0 

2 15 – 64 4 80 10 100 

3 >64 1 20 0 0 

Jumlah 5 100 10 100 
Sumber: Data primer diolah, 2016 

 Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penangkar yang aktif bermitra 

menurut kelompok umurnya didominasi oleh kelompok umur 15 – 64 tahun 

sebanyak 4 orang dengan persentase 80% (usia produktif). Berturut – turut diikuti 

kisaran umur berikutnya yakni >64 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 

20% dan kisaran umur <15 tahun tidak ada, sedangkan jumlah penangkar yang 

berhenti bermitra menurut kelompok umurnya semuanya berada pada kelompok 

umur 15 – 64 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 100%. 

Tingkat Pendidikan Responden 

Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan responden akan 

makin rasional dalam pola pikir dan juga daya nalarnya terutama dalam 

mengambil keputusan untuk kegiatan – kegiatan usahatani. Untuk lebih jelasnya 

umur responden dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Karakteristik Penangkar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penangkar 

yang Aktif Bermitra dan Penangkar yang Berhenti Bermitra dengan PT 

Pertani (Persero) Cabang NTB 

 

No. 

 

Tingkat Pendidkan  

Aktif Bermitar Berhenti Bermitra 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 Sekolah Dasar 1 20 2 20 

2 Sekolah Menengah 

Pertama 

 

0 

 

0 

 

1 

 

10 

3 Sekolah Menengah Atas 3 60 5 50 

4 Perguruan Tinggi 1 20 2 20 

Jumlah 5 100 10 100 
Sumber: Data primer diolah, 2016 

Tabel 4.2  menunjukkan bahwa sebanyak 100% dari penangkar baik yang 

aktif bermitra maupun yang berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) sudah 

pernah menempuh pendidikan formal. 

Pengalaman Berusahatani 

Dalam menerapkan suatu kegiatan usahatani, penangkar membutuhkan 

pengalaman. Pengalaman berusahatani dapat berpengaruh pada kemampuan 
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penangkar dalam menjalankan usahataninya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Karakteristik Penangkar Berdasarkan Pengalaman Berusahatani 

Penangkar yang Aktif Bermitra dan Penangkar yang Berhenti 

Bermitra dengan PT Pertani (Persero) Cabang NTB 

 

No. 

Pengalaman 

Berusahatani 

(Tahun) 

Aktif Bermitar Berhenti Bermitra 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 5 – 15 3 60 6 60 

2 16 – 31 2 40 3 30 

3 >31 0 0 1 10 

Jumlah 5 100 10 100 
Sumber: Data primer diolah, 2016 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengalaman berusahatani penangkar yang 

aktif bermitra dengan PT Pertani (Persero) Cabang NTB didominasi oleh 

penangkar dengan kisaran 5 – 15 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 60%, 

sedangkan pengalaman berusahatani penangkar yang berhenti bermitra dengan PT 

Pertani (Persero) Cabang NTB juga didominasi oleh penangkar dengan kisaran 5 

– 15 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 60%. 

Status Penguasaan Lahan 

 Status kepemilikan lahan seseorang sangat mempengaruhi besarnya 

pendapatan petani dan pengambilan keputusan tentang usahatani yang akan 

dilakukan. Petani dengan status penguasaan lahan milik sendiri lebih berani dalam 

mengambil keputusan dibandingkan dengan petani dengan status penguasaan 

lahan sewa. Status penguasaan lahan yang digunakan oleh penangkar baik yang 

masih aktif bermitra maupun yang telah berhenti bermitra dengan PT Pertani 

(Persero) Cabang NTB dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Karakteristik Penangkar Berdasarkan Status Penguasaan Lahan oleh 

Penangkar yang Aktif Bermitra dan Penangkar yang Berhenti Bermitra 

dengan PT Pertani (Persero) Cabang NTB 
 

No. 

Status  

Penguasaan  

Lahan 

Aktif Bermitar Berhenti Bermitra 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 Milik Sendiri 2 40 4 40 

2 Sewa 3 60 6 60 

Jumlah 5 100 10 100 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa baik penangkar yang aktif 

bermitra maupun penangkar yang berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) 
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Cabang NTB kebanyakan yang status penguasaan lahannya yaitu dengan sistem 

sewa. 

Luas Lahan Garapan 

 Luas lahan garapan yang dimiliki seseorang sangat menentukan besarnya 

produksi usahatani yang dihasilkan. Luas lahan garapan yang diusahakan 

penangkar baik yang masih aktif bermitra maupun yang telah berhenti bermitra 

dengan PT Pertani (Persero) Cabang NTB dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Karakteristik Penangkar Berdasarkan Luas Lahan Garapan Penangkar 

yang Aktif Bermitra dan Penangkar yang Berhenti Bermitra dengan PT 

Pertani (Persero) Cabang NTB 

 

No. 

Luas Lahan 

Garapan 

(ha) 

Aktif Bermitar Berhenti Bermitra 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1  0,50 1 20 1 10 

2 0,51 – 1,0 0 0 3 30 

3 1,1 – 2,0 2 40 2 20 

4 > 2,0 2 40 4 40 

Jumlah 5 100 10 100 
Sumber: Data primer diolah,2016 

 Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa penangkar yang aktif bermitra dengan 

PT Pertani (Pesero) Cabang NTB memiliki luas lahan garapan lebih besar atau 

sama dengan 2,1 ha sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 40%, memiliki 

luas lahan garapan 1,1 – 2,0 ha sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 40% 

dan terendah memiliki luas lahan garapan kurang dari sama dengan 0,50 ha 

sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 20%, rata – rata secara keseluruhan 

luas lahan yang digarap oleh penangkar yang aktif bermitra sebanyak 2,70 ha. 

Sedangkan penangkar yang berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) Cabang 

NTB memiliki luas lahan garapan lebih besar dari 2,0 ha sebanyak 4 orang denga 

persentase sebesar 40% dan terendah pada luas lahan garapan kurang dari atau 

sama dengan 0,50 ha sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 10%, rata – rata 

secara keseluruhan luas lahan yang digarap oleh penangkar yang berhenti bermitra 

sebanyak 3,61 ha. 

Ukuran Keluarga 

 Ukuran keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi beban 

tanggungan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak dan orang yang tinggal 

didalam keluarga tersebut. Jumlah ukuran keluarga akan mempengaruhi jumlah 

pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran yang akan dialokasikan untuk 
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keperluan usahatani. Jumlah ukuran keluarga penangkar dapat dilihat pada Tabel 

4.6. 

Tabel 4.6. Karakteristik Penangkar Berdasarkan Ukuran Keluarga Penangkar yang 

Aktif Bermitra dan Penangkar yang Berhenti Bermitra dengan PT 

Pertani (Persero) Cabang NTB 

 

No. 

Ukuran Keluarga 

(orang) 

Aktif Bermitar Berhenti Bermitra 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 1 – 2 2 40 2 20 

2 3 – 4 0 0 5 50 

3   5 3 60 3 30 

Jumlah 5 100 10 100 
Sumber: Data primer diolah, 2016 

 Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa jumlah ukuran keluarga penangkar 

yang aktif bermitra dengan PT Pertani (Persero) Cabang NTB terbanyak pada 

kisaran   5 orang yaitu sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 60%, 

sedangkan jumlah ukuran keluarga penangkar yang berhenti bermitra dengan PT 

Pertani (Persero) Cabang NTB terbanyak berada pada kisaran 3 – 4 orang yaitu 

sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 50%. 

Sistem Kontrak Kerja 

 Pola kerjasama kemitraan yang dilakukan PT Pertani sebagaimana 

dirumuskan oleh Direktur Bina Usaha PT Pertani adalah sebagai berikut (PT 

Pertani, 2002): 

a. Pinjaman sarana produksi (saprotan) berupa benih sumber SS, karbofuran, 

pupuk dan pestisida bila diperlukan tanpa ada bunga dilengkapi surat 

pengakuan hutang (SPH); 

b. Kepastian dibelinya gabah calon benih kering sawah setelah lulus sertifikat 

lapangan oleh Balai Pengawasa dan Sertifikasi Benih (BPSB) oleh PT Pertani 

melalui UPB; 

c. Harga rata – rata pembelian Calon Benih Kering Sawah (CBKS) yang lulus 

adalah 5% diatas harga pasaran konsumsi pada saat panen; 

d. Pembayaran pinjaman saprodi (bayar – panen) melalui pemotongan dan dapat 

dibayar dengan CBKS hasil panenan; 

e. Lokasi daerah irigasi teknis dapat dilakukan kerjasama penangkaran musim 

tanam rendengan dan musim tanam gaduh/ IP – 2000 padi. 

 Namun mulai tahun 1998 bantuan saprotan selain benih dihentikan oleh 

PT Pertani karena alasan sulitnya pengembalian pinjaman oleh para penangkar. 

Sehingga sejak itu bantuan yang diberikan PT Pertani kepada penangkar benih 
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yang bermitra dengannya hanya berupa pinjaman benih bersertifikat minimal 

kelas ES dan pengontrolan tanaman oleh BPSB. 

 Dengan menganalisis bentuk hubungan kerjasama yang dilakukan PT 

Pertani (Persero) Cabang NTB dengan penangkar sebagai mitranya, maka dapat 

diidentifikasikan bahwa pola kemitraan yang terjalin adalah pola sub kontrak. 

Pola kemitraan sub kontrak adalah pola yang lebih mendekati seperti yang telah 

diterapkan oleh PT Pertani selama ini yaitu penangkar berkewajiban 

memproduksi gabah calon benih varietas unggul kering sawah yang diperlukan 

oleh PT Pertani sebagai bagian dari produksinya. Syarat pola kemitraan sub 

kontrak dirumuskan oleh Direktorat Pengembangan Usaha, Departemen Pertanian 

(2002) bahwa kelompok mitra harus menyediakan tenaga kerja dan membuat 

kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu. Sedangkan 

perusahaan mitra berkewajiban menampung dan membeli komponen produksi 

perusahaan yang dihasilkan oleh kelompok mitra, menyediakan bahan baku 

(benih) dan melakukan kontrol kualitas produksi. 

 Namun saat ini, sistem penerapan kontrak kerja yang dilakukan antara PT 

Pertani (Persero) dengan penangkar benih padi adalah sistem lepas (sub kontrak). 

Artinya ketika PT Pertani tidak mampu menampung (membayar) gabah calon 

benih yang diproduksi oleh penangkar, maka penangkar boleh menjual produksi 

gabahnya ke pihak Swasta dengan syarat tetap membayar kredit benih yang sudah 

diberikan oleh PT Pertani ke PT Pertani (Persero) Cabang NTB. 

Kendala Penyebab Penangkar Berhenti 

 PT Pertani (Persero) mulai menjalin hubungan kemitraan dengan petani 

padi sawah dalam kegiatan usaha industri benih dan perberasan sejak tahun 1985. 

PT Pertani (Persero) memiliki prinsip bahwa kemitraan agribisnis menjadi kunci 

penting dan faktor utama dalam kelangsungan usahanya. Kerjasama kemitraan ini 

dilakukan dengan alasan perlunya perusahaan memperoleh bahan baku sesuai 

standar mutu (PT Pertani, 2002). 

 Unit Pengolahan Benih (UPB) PT Pertani selaku ujung tombak 

ketersediaan bahan baku benih telah melakukan kemitraan dengan Kelompok Tani 

Penangkar sejak tahun 1986 dan terus berkembang sejalan dengan bertambahnya 

unit menjadi 28 unit dengan sasaran areal kerjasama kemitraan 20.000 hektar. 

Sedangkan Unit Penggilingan Padi (UPP) menjalin kemitraan sejak tahun 1980 

(PT Pertani, 2002). Namun seiring perkembangan masyarakat, unit ini mengalami 

penurunan karena semakin banyak petani penangkar yang mulai membuka usaha 

mandiri (penggilingan padi) dan mengambil pelanggan PT Pertani serta modal 

yang dimiliki PT Pertani sangat sedikit akibat dari adanya program Gerakan 

Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) se – NTB pada tahun 

2011 – 2012 yang terkategori gagal total akibat tidak adanya petani yang mau 



13 

 

membayar kredit benih. Menurut salah satu petani yang mendapatkan bantuan 

tersebut bahwa hal ini terjadi karena informasi yang sampai ke petani kurang 

jelas, petani menganggap bahwa benih jagung tersebut diberikan oleh pemerintah 

secara gratis tanpa perlu dibayar. Hal inilah yang menjadi alasan penangkar 

berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) Cabang NTB. Untuk lebih jelasnya 

penyebab berkurangnya penangkar yang bermitra dengan PT Pertani dapat dilihat 

pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Kendala yang dihadapi Penangkar yang Aktif Bermitra dan Penangkar 

yang Berhenti Bermitra dengan PT Pertani (Persero) Cabang NTB 

 

No. 

 

Masalah 

Penangkar  

Keterangan Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 PT Pertani kekurangan modal akibat 

pembinaan GP3K yang tidak berjalan 

sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan sehingga pembayaran 

calon benih tertunda selama beberapa 

bulan. 

 

10 

 

67 

Berhenti 

bermitra. 

2 PT Pertani tidak mampu membayar 

semua calon benih yang diproduksi 

oleh Penangkar. 

 

5 

 

33 

Tetap aktif 

bermitra 

Jumlah 15 100  

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 Berdasarkan Tabel 4.7 dapat  dilihat bahwa rata – rata yang menyebabkan 

penangkar berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) Cabang NTB adalah 

karena PT Pertani kekurangan modal akibat pembinaan GP3K yang tidak berjalan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan (gagal total) sehingga pembayaran calon 

benih tertunda selama beberapa bulan dengan jumlah penangkar yang berhenti 

bermitra sebanyak 10 orang dengan persentase 67%. Solusi yang dilakukan oleh 

para penangkar yang berhenti bermitra yaitu dengan membuka usaha mandiri 

perbenihan padi bersertifikat yang telah mendapat izin dari BPSB setempat 

sebanyak 8 penangkar dengan persentase 80% dari jumlah penangkar yang keluar 

dan sisanya yaitu memilih solusi untuk berhenti bermitra tanpa membuka usaha 

mandiri sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 20% dari jumlah penangkar 

yang berhenti bermitra, sedangkan kendala yang dihadapi penagkar yang tetap 

aktif bermitra adalah PT Pertani tidak mampu membayar semua calon benih yang 

diproduksi oleh penangkar dengan jumlah penangkar sebanyak 5 orang dengan 

persentase 33%. Solusi yang dilakukan oleh sebagian penangkar adalah menjual 



14 

 

calon benih yang tidak mampu diserap oleh PT Pertani ke Swasta dan sebanyak 4 

orang dengan persentase sebesar 80% dari jumlah penangkar yang aktif bermitra 

dan mengolah calon benih yang ditidak mampu diserap oleh PT Pertani menjadi 

beras kemudian menjualnya ke konsumen sebanyak 1 orang dengan persentase 

sebesar 20% dari jumlah penangkar yang aktif bermitra. 

Analisis Biaya Usahatani 

 Biaya produksi usahatani adalah keseluruhan biaya yang dibutuhkankan 

untuk usahatani calon benih padi bersertifikat baik dikeluarkan secara langsung 

maupun tidak langsung dalam satu musim tanam, meliputi biaya tetap dan biaya 

variabel. Besarnya biaya yang dibutuhkankan dalam usahatani calon benih padi 

bersertifikat secara rinci disajikan dalam Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Biaya Produksi Usahatani Calon Benih Padi Bersertifikat pada Musim 

Tanam ke-2 Tahun 2015 oleh Penangkar yang Aktif Bermitra dan 

Penangkar yang Berhenti Bermitra dengan PT Pertani (Persero) 

Cabang NTB 

No Biaya Produksi 

Aktif Bermitra Berhenti Bermitra 

Per Luas 

Lahan 
Per Hektar 

Per Luas 

Lahan 
Per Hektar 

1 Biaya Tetap (Rp.) 19.785.250 7.327.870 32.927.188 9.146.441 

2 BiayaVariabel (Rp.) 39.628.760 14.677.318 52.250.750 14.514.097 

Total Biaya Produksi (Rp.) 59.414.010 22.005.188 85.177.938 23.660.538 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata biaya produksi usahatani 

permusim tanam calon benih padi bersertifikat oleh penangkar yang aktif bermitra 

dengan PT Pertani (Persero) adalah Rp. 59.414.010 per luas lahan dan atau Rp. 

22.005.188 per ha, sedangkan rata – rata biaya usahatani calon benih padi 

bersertifikat permusim tanam oleh penangkar yang berhenti bermitra dengan PT 

Pertani (Persero) adalah Rp. 85.177.938 per luas lahan dan atau Rp. 23.660.538 

per ha. Biaya tersebut terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Secara rinci 

untuk biaya tetap dan biaya varabel usahatani calon benih padi bersertifikat oleh 

penangkar yang aktif bermitra dan penangkar yang berhenti bermitra dengan PT 

Pertani (Persero) dijelaskan sebagai berikut. 

Biaya Tetap 

 Biaya tetap yang dimaksud ialah biaya yang besar kecilnya tidak 

dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi. Biaya tetap meliputi biaya sewa 

lahan, biaya penyusutan alat, biaya pajak tanah dan bunga modal pinjaman. 

Secara rinci biaya – biaya tersebut disajikan dalam Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9. Biaya Tetap Usahatani Calon Benih Padi Bersertifikat pada Musim 

Tanam ke-2 Tahun 2015 oleh Penangkar yang Aktif Bermitra dan 

Penangkar yang Berhenti Bermitra dengan PT Pertani (Persero) 

Cabang NTB 

No Biaya Tetap 

Aktif Bermitra Berhenti Bermitra 

Per Luas 

Lahan 
Per Hektar 

Per Luas 

Lahan 
Per Hektar 

1 Penyusutan Alat (Rp.)  269.250 99.722 686.688 190.747 

2 Pajak Tanah (Rp.) 435.667 161.358 590.167 163.935 

3 Sewa Lahan (Rp.) 17.333.333 6.419.753 25.133.333 6.981.481 

4 Irigasi (Rp.) 835.000 309.259 1.765.000 490.278 

5 Bunga Modal Pinjaman (Rp.) 912.000 337.778 4.752.000 1.320.000 

Total Biaya Tetap (Rp.) 19.785.250 7.327.870 32.927.188 9.146.441 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata – rata biaya tetap secara keseluruhan 

yang dikeluarkan pada usahatani usahatani calon benih padi bersertifikat oleh 

penangkar yang aktif bermitra dengan PT Pertani (Persero) yaitu sebesar Rp. 

19.785.250 per luas lahan dan atau Rp. 7.327.870 per ha, sedangkan rata – rata 

biaya tetap secara keseluruhan yang dikeluarkan pada usahatani usahatani calon 

benih padi bersertifikat oleh penangkar yang berhenti bermitra dengan PT Pertani 

(Persero) yaitu sebesar Rp. 32.927.188 per luas lahan dan atau Rp. 9.146.441 per 

ha. 

Biaya Variabel 

 Biaya variabel meliputi biaya sarana dan biaya tenaga kerja. Biaya 

variabel yaitu biaya yang besar kecilnya berpengaruh terhadap besar kecilnya 

volume produksi. Semakin besar volume produksi maka semakin besar biaya 

variabel yang dikeluarkan, sebaliknya semakin kecil volume produksi maka 

semakin kecil biaya variabel yang dikeluarkan. Secara rinci biaya-biaya tersebut 

disajikan dalam Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10. Biaya Variabel Usahatani Calon Benih Padi Bersertifikat pada Musim 

Tanam ke-2 Tahun 2015 oleh Penangkar yang Aktif Bermitra dan 

Penangkar yang Berhenti Bermitra dengan PT Pertani (Persero) 

Cabang NTB 

No 
Biaya Variabel 

Aktif Bermitra Berhenti Bermitra 

Per Luas 

Lahan 
Per Hektar 

Per Luas 

Lahan 
Per Hektar 

1 Sarana Produksi     

 a. Bibit (Rp/Kg) 714.500 264.630 907.050 251.958 

 b. Pupuk (Rp.) 8.795.000 3.257.407 9.474.300 2.631.750 

 c. Obat-obatan (Rp.)   885.300 327.889 1.468.400 407.889 

 Total Biaya Saprodi (Rp.) 10.394.800 3.849.926 11.849.750 3.291.597 

2 Tenaga Kerja (Rp) 12.285.000  4.550.000  16.443.500 4.567.639 

3 Biaya Lain-lain (Rp.) 588.960 218.133 832.500 231.250 

4 Transportasi (Rp.) 16.360.000 6.059.259 23.125.000 6.423.611 

Total Biaya Variabel (Rp.) 39.628.760 14.677.318 52.250.750 14.514.097 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 Tabel 4.10 menunjukkan bahwa rata – rata biaya variabel secara 

keseluruhan yang dikeluarkan pada usahatani usahatani calon benih padi 

bersertifikat oleh penangkar yang aktif bermitra dengan PT Pertani (Persero) yaitu 

sebesar Rp. 39.628.760 per luas lahan dan atau Rp. 14.677.318 per ha, sedangkan 

rata – rata biaya variabel secara keseluruhan yang dikeluarkan pada usahatani 

usahatani calon benih padi bersertifikat oleh penangkar yang berhenti bermitra 

dengan PT Pertani (Persero) yaitu sebesar Rp. 52.250.750 per luas lahan dan atau 

Rp. 14.514.097 per ha. 

Penerimaan 

 Penerimaan yaitu hasil dari produksi dikalikan dengan harga jual. 

Berdasarkan hasil penelitian jumlah produksi, besar harga dan penerimaan 

usahatani calon benih padi bersertifikat oleh penangkar yang aktif bermitra dan 

penangkar yang berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) disajikan dalam 

Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Produksi, Harga dan Penerimaan Usahatani Calon Benih Padi 

Bersertifikat pada Musim Tanam ke-2 Tahun 2015 oleh Penangkar 

yang Aktif Bermitra dan Penangkar yang Berhenti Bermitra dengan 

PT Pertani (Persero) Cabang NTB 

No Penerimaan 

Aktif Bermitra Berhenti Bermitra 

Per Luas 

Lahan  
Per Hektar 

Per Luas 

Lahan 
Per Hektar 

1 Jumlah Produksi (kg) 16.360         6.059 23.125 6.424 

2 Harga (Rp./kg) 4.500 4.500 4.225 4.225 

Penerimaan (Rp.) 73.620.000 27.265.500 97.703.125 27.141.400 

Sumber: Data primer diolah, 2016 
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 Tabel 4.11 menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan usahatani calon 

benih padi bersertifikat permusim tanam oleh penangkar yang aktif bermitra 

dengan PT Pertani (Persero) adalah Rp. 73.620.000 per luas lahan dan atau Rp. 

27.265.500 per ha, sedangkan rata – rata penerimaan usahatani permusim tanam 

calon benih padi bersertifikat oleh penangkar yang berhenti bermitra dengan PT 

Pertani (Persero) adalah Rp. 97.703.125 per luas lahan dan atau Rp. 27.141.400 

per ha. 

Keuntungan Usahatani 

 Keuntungan usahatani calon benih padi bersertifikat adalah selisih antara 

penerimaan dan semua biaya produksi. Berdasarkan hasil penelitian keuntungan 

usahatani calon benih padi bersertifikat oleh penangkar yang aktif bermitra dan 

penangkar yang berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) disajikan dalam 

Tabel 4.12. 

Tabel 4.12. Keuntungan Usahatani Calon Benih Padi Bersertifikat pada Musim 

Tanam ke-2 Tahun 2015 oleh Penangkar yang Aktif Bermitra dan 

Penangkar yang Berhenti Bermitra dengan PT Pertani (Persero) 

Cabang NTB 

No Keuntungan 

Aktif Bermitra Berhenti Bermitra 

Per Luas 

Lahan 
Per Hektar 

Per Luas 

Lahan 
Per Hektar 

1 Penerimaan (Rp.) 73.620.000 27.265.500 97.703.125 27.141.400 

2 Biaya Produksi (Rp.) 59.414.010 22.005.188 85.177.938 23.660.538 

Keuntungan (Rp.) 14.205.990 5.260.312 12.525.187 3.480.862 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 Tabel 4.12 menunjukkan bahwa rata-rata keuntungan usahatani calon 

benih padi bersertifikat permusim tanam oleh penangkar yang aktif bermitra 

dengan PT Pertani (Persero) adalah Rp. 14.205.990 per luas lahan dan atau Rp. 

5.260.312 per ha, sedangkan rata – rata keuntungan usahatani permusim tanam 

calon benih padi bersertifikat oleh penangkar yang berhenti bermitra dengan PT 

Pertani (Persero) adalah Rp. 12.525.187 per luas lahan dan atau Rp. 3.480.862 per 

ha. 

Perbandingan Keuntungan  

 Perbandingan keuntungan antara penangkar yang aktif bermitra dan 

penangkar yang berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) dilakukan dengan 

menggunakan rumus t-Test Two-Sample Assuming Unequal Variances (Varian 

tidak Sama) karena jumlah responden sampel yang digunakan tidak sama antara 

penangkar yang aktif bermitra dan penangkar yang berhenti bermitra dengan PT 

Pertani (Persero). Berikut lebih rinci perbandingan keuntungan antara penangkar 
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yang aktif bermitra dan penangkar yang berhenti bermitra dengan PT Pertani 

(Persero) dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Perhitungan Perbandingan Keuntungan antara Penangkar yang Aktif 

Bermitra dan Penangkar yang Berhenti Bermitra dengan PT Pertani 

(Persero) Menggunakan t-Test: Two-Sample Assuming Unequal 

Variances (Varian tidak Sama) 

  Aktif Bermitra Berhenti Bermitra 

Mean 5131503,333 4056620,634 

Variance 2,49603E+11 1,46803E+12 

Observations 5 10 

Hypothesized Mean Difference 0 

 Df 13 

 t Stat 2,423440511 

 P(T<=t) one-tail 0,015353202 

 t Critical one-tail 1,770933383 

 P(T<=t) two-tail 0,030706403 

 t Critical two-tail 2,160368652   
 

Sumber: Data Primer diolah menggunakan t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

Langkah analisis 

Membuat hipotesis sebagai berikut: 

H0 : μ1 = μ2 atau μ1 - μ2 = 0 {artinya: tidak ada perbedaan antara keuntungan 

penangkar yang aktif bermitra dengan keuntungan penangkar yang berhenti 

bermitra dengan PT Pertani (Persero)} 

H1 : μ1 ≠ μ2 atau μ1 - μ2 ≠ 0 {artinya: ada perbedaan antara keuntungan 

penangkar yang aktif bermitra dengan keuntungan penangkar yang berhenti 

bermitra dengan PT Pertani (Persero)} 

Pengambilan keputusan 

1. Dengan membandingkan t tabel dan t hitung: 

Karena t hitung (2,423) lebih besar dari t tabel (2,160) atau berada di daerah H0 

ditolak dan    diterima. Artinya ada perbedaan nyata antara keuntungan 

penangkar yang aktif bermitra dengan penangkar yang berhenti bermitra dengan 

PT Pertani (Persero) Cabang NTB. 

2. Dengan melihat nilai probabilitas (p-value) : 

Nilai p-value yang menunjukkan angka <0,05 menandakan bahwa H0 ditolak 

begitu juga dengan sebaliknya (   diterima), sehingga nilai p-value yang 
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diperoleh dari analisis ini (0,031) menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata antara 

keuntungan penangkar yang aktif bermitra dengan penangkar yang berhenti 

bermitra dengan PT Pertani (Persero) Cabang NTB. 

 Perbandingan keuntungan antara penangkar yang aktif bermitra dan 

penangkar yang berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) setelah di uji 

menggunakan T – Test ternyata terdapat perbedaan yang signifikan karena harga 

produksi calon benih kering sawah yang diproduksi oleh penangkar yang aktif 

bermitra dengan PT Pertani (Persero) memiliki nilai lebih besar karena standar 

harga yang diberikan oleh PT Pertani (Persero) lebih tinggi dibandingkan dengan 

standar harga yang diberikan oleh pihak swasta dan standar harga pasar. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada Bab IV, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem kontrak kerja yang dilakukan antara PT Pertani (Persero) 

dengan penangkar benih padi varietas unggul adalah sistem lepas (pola sub 

kontrak). 

2. Kendala yang menyebabkan banyaknya penangkar memutuskan untuk 

berhenti bermitra dengan PT Pertani (Persero) adalah karena PT Pertani 

kekurangan modal untuk membeli benih. 

3. Terdapat perbedaan nyata antara keuntungan penangkar yang aktif 

bermitra dan penangkar yang berhenti bermitra dengan PT Pertani 

(Persero); keuntungan penangkar aktif bermitra adalah sebesar Rp. 

14.205.990 per luas lahan (Rp. 5.260.312 per ha), penangkar yang berhenti 

bermitra adalah sebesar Rp. 12.525.187 per luas lahan (Rp. 3.480.862 per 

ha). 

Saran 

Saran yang bisa penulis sampaikan antara lain: 

1. Petani disarankan untuk mengembangkan usahatani calon benih padi 

bersertifikat. 

2. Instansi terkait, perlu melakukan pendidikan non formal atau pelatihan – 

pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keahlian bagi para petani 

dalam mengusahakan benih unggul bersertifikat.  

3. Pemerintah hendaknya memberikan suntikan modal kepada PT Pertani 

(Persero) Cabang NTB agar bisa menampung semua produksi benih padi 

yang dihasilkan oleh petani penangkar, sehingga mampu mencukupi 
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permintaan benih padi varietas unggul yang semakin meningkat 

jumlahnya. 
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