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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan negara agraris, dimana 

sektor pertanian memiliki pengaruh yang sangat penting dan berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi usaha agribisnis di tengah era globalisasi. Sektor pertanian 

memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian nasional, 

mengentaskan kemiskinan di daerah pertanian dan meningkatkan kesejahteraan 

petani (BPT Pertanian dalam Susmawati, 2018). Untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan pendapatan petani perlu adanya pembangunan pertanian yang 

terfokus pada peningkatan produksi pertanian (Soekartawi, 2001). Hal ini bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik, industri maupun ekspor.  

Meningkatnya kebutuhan pangan dapat mendorong tingkat produksi dan 

produktivitas tanaman bagi pelaku pertanian. Komoditas pertanian yang berpotensi 

dalam pengembangan usahatani adalah tanaman padi. Padi merupakan salah satu 

komoditas yang dimanfaatkan sebagai bahan pokok sehari-hari masyarakat 

Indonesia. Komoditas tanaman padi menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), menyatakan bahwa Jumlah rumah tangga 

yang memproduksi tanaman padi mencapai 12.936.427 rumah tangga. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata penduduk mengandalkan sub-sektor tanaman bahan 

pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memproduksi dan 

meningkatkan produksi padi ada beberapa faktor yang berpengaruh seperti lahan, 

bibit, pupuk, mesin, tenaga kerja dan lingkungan. 

Dalam upaya untuk meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani 

maka perlu adanya proses pemupukan yang berimbang dan pemilihan varietas 

benih padi. Menurut Sembiring (2008), untuk meningkatkan produktivitas 

diperlukan varietas unggul yang dapat menunjang daya hasil tanaman. Setiap 

varietas memiliki keunggulan masing-masing yang dibatasi berbagai faktor seperti 

ketahanan terhadap hama dan penyakit tertentu (Bambang et al dalam Saputra, 

2013). Penggunaan varietas akan menjadi salah satu usaha petani dalam 
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meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani. Penggunaan varietas unggul, 

perlu diimbangi dengan penerapan pupuk yang baik dan benar. Salah satunya 

adalah penerapan pupuk berimbang yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil 

panen padi. Di sisi lain, penggunaan pupuk dengan dosis yang kurang tepat sering 

diterapkan oleh petani karena beberapa faktor psikologis. Penggunaan pupuk yang 

kurang tepat dapat mempengaruhi hasil panen dan perkembangan usahatani.  

Selain persoalan pengalokasian penggunaan pupuk dan benih, hal lain 

yang diperhatikan adalah lahan, tenaga kerja, mesin dan pestisida. Faktor-faktor 

tersebut harus dialokasikan agar produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Di sisi 

lain, pengelolaan usahatani konvensional dan variatif masih dikelola dengan 

manajemen yang kurang baik. Sehingga produktivitas usahatani kurang maksimal 

dan berdampak pada pendapatan usahatani. Menurut data Badan Pusat Statistik 

(2020), menyatakan bahwa produktivitas tanaman padi pada tahun 2018 sebesar 

52,03 kwintal/ha sedangkan tahun 2019 sebesar 51,14 kwintal/ha. Data tersebut 

menunjukkan bahwa selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan 

produktivitas bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti gagal panen, perubahan 

iklim, bencana alam dan manajemen usahatani yang kurang tepat.  

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas adalah Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (PTT). PTT merupakan pendekatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani dengan cara memperbiki sistem 

dan pengelolaan sumberdaya yang tersedia (varietas, tanah, air, sarana produksi). 

PTT juga memanfaatkan teknologi pertanian terbaik agar dapat mendukung 

komponen yang lain. Dalam PTT banyak hal yang diperhatikan seperti pemilihan 

varietas yang unggul, penggunaan pupuk berimbang dan pengelolaan sistem tanah, 

pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman, dan pengairan secara efektif 

dan efisien (Bobihoe, 2007). 

Di sisi lain penerapan PTT masih belum banyak digunakan oleh petani. 

Para petani menggunakan sistem pertanian konvensional dan variatif. Pengelolaan 

produksi padi masih kurang tepat, seperti penggunaan pupuk dengan takaran tinggi 

sehingga menyebakan tanaman lebih peka terhadap penggunaan pupuk, unsur P 

banyak tertimbun di dalam tanah sehingga terjadinya penurunan produktivitas 

lahan. Untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi diperlukan identifikasi kondisi 
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yang berpengaruh pada pengelolan usahatani serta perumusan solusi dari kondisi 

tersebut. Dengan adanya perumusan solusi diharapkan petani lebih memahami 

kondisi yang mempengaruhi, sehingga lebih mudah meningatkan produktivitas 

usahatani dan bisa mencapai keuntungan yang maksimum. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang ada, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk pengelolaan faktor produksi pertanian di Desa 

Mojopurno terhadap produktivitas usahatani ? 

2. Bagaimana pengaruh setiap faktor produksi terhadap produktivitas 

usahatani ? 

3. Bagaimana strategi pengelolaan faktor produksi yang efektif untuk 

meningkatkan produktivitas usahatani ? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan faktor produksi pertanian di Desa 

Mojopurno terhadap produktivitas usahatani 

2. Untuk mengetahui pengaruh setiap faktor produksi terhadap produktivitas 

usahatani 

3. Untuk mengetahui strategi pengelolaan faktor produksi yang efektif untuk 

meningkatkan produktivitas usahatani  

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara 

lain : 

1. Bagi peneliti, mampu mengidentifikasi kondisi lapangan dan 

membandingkan dengan literatur terkait dan memberikan pemecahan solusi. 

2.  Bagi petani, mampu mengetahui kondisi yang mempengaruhi produktivitas 

usahatani 
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1.5 Batasan 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengujian yang dilakukan adalah menemukan kondisi yang paling berpengaruh 

pada produksi usahatani dan memberikan pemecahan solusi dari permasalahan 

tersebut. 

2. Penelitian terfokus pada produktivitas dan biaya usahatani 

3. Penguji tidak meneliti faktor seperti kandungan tanah, kandungan air, faktor 

tumbuhan (jumah gabah per malai, jumlah malai, tinggi tanaman) 

4. Komposisi pupuk berimbang yang digunakan sesuai dengan anjuran dari PT. 

X dengan perbandingan antara organik, NPK, dan Urea adalah 5:3:2. Organik 

: 500 kg/Ha, NPK : 300 kg/Ha, dan Urea : 200 kg/Ha. 

 

1.6 Luaran 

Luaran dari penelitian ini adalah memberikan pemecahan solusi kepada 

petani mengenai kondisi yang mempengaruhi poduktivitas usahatani. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


