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ABSTRACT

ANALYSIS OF INCOME AND FACTORS THAT AFFECT TO
THE DECISION MAKING OF RICE BREEDING

IN PESAWARAN REGENCY

By

YOLANDA TARA MITA

The study aims to determine the income, difference between consumption and rice
breeding, and to know the factors that affect farmers to apply rice breeding. The
method that used of this study is survey method with 36 farmers of rice
consumption farming. Also, 19 breeding farmers of Tunas Baru and Mekarti Jaya
2 farmer’s groups are selected as respondents.  Note that the kind of data used are
the primary and secondary data.  The study result shows that : (1) cost, income,
and Revenue Cost (R/C) ratio of rice consumption farming are Rp11,280,754.67,
Rp14,602,487.00, and 2.29, respectively, whereas for rice breeding are Rp
10,373,681.80, Rp 24,822,949.77, and 3.39, respectively. (2) based on the
independent sample of t-test, there is the difference of farmer income which is
equal to Rp10,220,462.77. (3) the external factors that encourage farmers to apply
rice breeding innovation  are the price and higher income factors, meanwhile, the
internal factors are the products, number of family dependents, production, and
the wide of land farming factors, with 90 percent of validity.

Keywords: income, rice breeding



ABSTRAK

ANALISIS PENDAPATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENANGKARAN

BENIH PADI DI KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

YOLANDA TARA MITA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pendapatan dan perbedaan
pendapatan antara usahatani padi konsumsi dan usahatani penangkaran benih
padi, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi petani padi
melakukan penangkaran benih. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode survei dengan jumlah responden petani padi
konsumsi sebanyak 36 orang, dan petani penangkar benih padi sebanyak 19 orang
pada kelompok tani Tunas Baru dan Mekarti Jaya 2. Jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan: (1) biaya,
pendapatan, dan R/C ratio pada usahatani padi konsumsi adalah Rp11.280.754,67,
Rp14.602.487,00, dan 2,29; sedangkan pada usahatani penangkaran benih padi
adalah Rp10.373.681,80, Rp24.822.949,77, dan 3,39. (2) berdasarkan analisis uji
beda, terdapat perbedaan pendapatan usahatani dengan selisih pendapatan adalah
sebesar Rp10.220.462,77. (3) faktor eksternal yang paling mendorong petani
untuk melakukan penangkaran benih padi adalah faktor harga dan pendapatan
yang lebih tinggi, sedangkan faktor internal petani yang mempengaruhi
pengambilan keputusan penangkaran benih padi adalah produksi, jumlah
tanggungan keluarga, luas lahan dan produksi, dengan tingkat kepercayaan 90
persen.

Kata kunci: penangkaran benih padi, pendapatan
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I.   PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.   Latar Belakang 

 

 

 

Benih merupakan salah satu input produksi yang mempunyai kontribusi yang 

cukup signifikan terhadap hasil produksi.  Penelitian Sodikin (2015),  

menunjukkan bahwa produksi dengan benih padi bersertifikat lebih tinggi 

dibanding produksi dengan benih tidak bersertifikat.  Sang Hyang Seri 

(2016),  saat ini Pemerintah Indonesia hanya mampu menyediakan 62 persen 

benih bermutu dari total kebutuhan  benih  padi di Indonesia.  Kondisi ini 

menyebabkan petani Indonesia masih menggunakan benih hasil pertanaman 

sendiri dengan mutu benih yang tidak diketahui. 

 

Penggunaan benih unggul bermutu dapat menaikkan daya hasil 15 persen 

dibandingkan dengan penggunaan benih yang tidak bermutu.  Kelebihan 

lainnya adalah pemakaian jumlah benih per satuan luas areal tanaman lebih 

hemat yakni 30-40 kg per hektar menjadi 20-25 kg per hektar, pertumbuhan 

tanaman dan tingkat kemasakan lebih merata serta seragam sehingga panen 

dapat dilakukan serentak.  Mutu benih itu meliputi mutu genetik, mutu fisik 

dan mutu fisiologi.  Jaminan terhadap benih bermutu adalah sertifikat. 

Sertifikat pada benih bermutu menunjukkan jaminan mutu benih di dalamnya, 
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baik mutu genetik, mutu fisiologis maupun mutu fisik sesuai aturan 

minimal/maksimal setiap kelas benihnya (Departemen Pertanian, 1998). 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) (2015), mencatat ada 10 provinsi penghasil beras 

tertinggi di Indonesia.  Sepuluh Provinsi tersebut adalah Jawa Timur (13 juta 

ton), Jawa Barat (11,1 juta ton), Jawa Tengah (11 juta ton), Sulawesi Selatan 

(5,5 juta ton), Sumatera Utara (3,8 juta ton), Lampung (3,6 juta ton), 

Sumatera Selatan (3,3 juta ton), Sumatera Barat (2,6 juta ton), NTB (2,3 juta 

ton) dan Kalimantan Selatan (2,1 juta ton).  Provinsi Lampung adalah 

penghasil padi terbesar keenam di Indonesia.  Luas lahan padi di Provinsi 

Lampung mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir.  Peningkatan luas lahan sawah berpengaruh terhadap kebutuhan 

benih padi di Provinsi Lampung.  Berdasarkan informasi dari Balai 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(BPSBTPH) Provinsi Lampung, kebutuhan benih padi per hektar di Provinsi 

Lampung berkisar antara 25-29 kg/ha, sehingga jumlah kebutuhan benih padi 

berdasarkan luas panen di Provinsi Lampung tahun 2010-2015 dapat 

diketahui dan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kebutuhan benih padi berdasarkan luas panen di Provinsi Lampung 

tahun 2010-2015  

Tahun Luas Panen  

(ha) 

Penggunaan 

Benih (kg/ha) 

Kebutuhan Benih  

(kg) 

2010 590.608 25 14.765.200 

2011 606.973 25 15.174.325 

2012 641.876 25 16.046.900 

2013 638.090 25 15.952.250 

2014 648.731 25 16.218.275 

2015 741.930 25 18.548.250 

Jumlah 96.705.200 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2015 
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Pada Tabel 1 dapat dilihat, kebutuhan benih padi unggul bersertifikat di 

Provinsi Lampung setiap tahun meningkat.  Pada tahun 2010, kebutuhan 

benih padi di Provinsi Lampung pada satu kali musim tanam sebanyak 

14.765.200 kg dan terus meningkat hingga tahun 2015 kebutuhan benih padi 

di Provinsi Lampung sebanyak 18.548.250 kg per musim tanam. 

Meningkatnya kebutuhan benih unggul bersertifikat disebabkan karena 

meningkatnya luas panen padi di Provinsi Lampung.  Berdasarkan kelas 

benih, produksi benih padi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas, 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Produksi benih padi di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 

Tahun 

Produksi Benih (Ton) 

Jumlah 

Produksi (Ton) 
BR 

(Benih 

Sebar) 

BP 

(Benih 

Pokok) 

BD 

(Benih 

Dasar) 

Hibrida 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

9.484,84 

11.222,58 

11.124,13 

11.081,50 

16.683,00 

892,99 

642,22 

623,03 

1.339,84 

1.784,60 

37,30 

54,48 

46,68 

23,02 

112,80 

158,98 

561,62 

319,25 

47,90 

 

10.574,11 

12.480,90 

12.113,09 

12.492,26 

18.580,40 

Total 66.240,76 

Sumber : BPSBTPH Provinsi Lampung, 2016 

Tabel 2 menunjukkan bahwa penyediaan benih padi di Provinsi Lampung 

belum mencukupi.  Dapat dilihat pada Tabel 1 kebutuhan benih padi di 

Provinsi Lampung sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 sebanyak  

96.705.200,00 kg, sedangkan produksi benih padi di Provinsi Lampung 

selama 5 (lima) tahun tersebut hanya 66.240,76 kg.  Hal ini berarti untuk 

pemenuhan kebutuhan benih di Provinsi Lampung selain dari produksi daerah 

juga dari produksi benih luar Provinsi.  Padahal seluruh kabupaten di Provinsi 

Lampung melakukan produksi padi dan membutuhkan benih unggul sebagai 
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inputnya.  Seluruh kabupaten di Provinsi Lampung menghasilkan padi untuk 

memenuhi kebutuhan pangan atau sebagai produk komersil, oleh sebab itu 

Provinsi Lampung memiliki potensi untuk mengembangkan usaha 

penangkaran benih padi yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 

produksi benih padi.   

 

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (2015), Provinsi Lampung 

merupakan salah satu sentra benih di Indonesia.  Provinsi yang paling tinggi 

dalam memproduksi benih padi adalah Jawa Barat yang berkontribusi 25,89% 

terhadap produksi benih nasional, disusul oleh Jawa Tengah (15,91%) dan 

Jawa Timur (10,57%).  Sementara provinsi sentra di luar Jawa adalah 

Sulawesi Selatan (7,74%), Sumatera Utara (6,11%) dan Lampung (6,01%). 

Provinsi lainnya berkontribusi dibawah 5%.  Menurut data BPSBTPH, 

terdapat 1.402 petani penangkar benih padi unggul yang telah mendapat 

sertifikasi dari BPSBTPH.  Jumlah produsen benih padi bersertifikat di 

Provinsi Lampung tahun 2015 disajikan pada Tabel 3.  

 

Pada Tabel 3, terlihar bahwa Kabupaten Pesawaran merupakan urutan ketiga 

daerah penghasil benih padi.  Ada 76 penangkar benih di Kabupaten 

Pesawaran, jumlah tersebut mengungguli Kabupaten Lampung Selatan yang 

merupakan salah satu sentra produksi padi.  Pembangunan perbenihan 

merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan pertanian, khususnya 

pada subsektor tanaman pangan. 
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Tabel 3. Jumlah produsen benih padi besertifikat di Provinsi Lampung tahun  

2015 

Kabupaten Jumlah Penangkar Benih Padi 

Lampung Barat 12 

Tanggamus 68 

Lampung Selatan 70 

Lampung Timur 656 

Lampung Tengah  370 

Lampung Utara 4 

Way Kanan 3 

Tulang Bawang 12 

Pesawaran 76 

Pringsewu 72 

Mesuji 16 

Tulang Bawang Barat 7 

Pesisir Barat 5 

Bandar Lampung 7 

Metro 24 

Lampung 1402 

Sumber : BPSBTPH, 2016 

 

Menurut Mursyid (2002), dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, 

diupayakan agar harga jual padi berada dalam tingkat yang mampu 

memberikan keuntungan bagi petani.  Inovasi teknologi yang prospektif 

diadopsi untuk meningkatkan pendapatan petani melalui usahatani padi 

adalah teknologi penangkaran benih padi varietas unggul.  Hal ini menjadi 

tujuan utama dalam rangka meningkatkan pendapatan para petani padi sawah, 

dengan menghasilkan benih padi varietas unggul bersertifikat berarti harga 

jual yang diterima oleh petani lebih tinggi jika dibandingkan dengan padi 

konsumsi.  

 

Menurut Kartasapoetra (2003), dalam proses penangkaran benih padi 

bersertifikat, para penangkar dihadapkan pada persoalan terbatasnya areal 

penangkaran serta fasilitas fisik yang diperlukan dalam proses penangkaran 

benih padi, seperti alat pengering, pembersih, dan tempat penyimpanan benih.  
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Selain itu, para penangkar benih juga seringkali menghadapi kesulitan dalam 

memasarkan benihnya, sehingga harga jual benih yang diterima penangkar 

terkadang masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkannya selama proses produksi.  Hal tersebut mengakibatkan 

pendapatan yang diperoleh penangkar benih tidak sesuai dengan yang 

seharusnya didapatkan (rendah), sehingga tidak banyak petani yang 

mengusahakan penangkaran benih padi.   

 

Masalah penerapan inovasi dalam budidaya padi sawah sebenarnya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor karakteristik petani.  Menurut Susanti, 

Sugiharjo, dan Suwarto (2008), faktor yang berhubungan dengan penerapan 

inovasi dalam budidaya padi sawah meliputi faktor internal petani dan faktor 

eksternal.  Faktor internal adalah karakteristik petani yang mencakup umur, 

tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan yang dimiliki, 

dan lama pengalaman berusahatani.  Sedangkan faktor eksternal mencakup 

pengaruh lingkungan, tetangga, investor, dan kebijakan pemerintah. 

 

B.   Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Berapa besar pendapatan usahatani penangkaran benih padi dan usahatani  

padi konsumsi di Kabupaten Pesawaran? 

2. Apakah ada perbedaan pendapatan antara usahatani penangkaran benih 

padi dengan usahatani padi konsumsi di Kabupaten Pesawaran? 
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3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi petani terhadap pengambilan 

keputusan melakukan penangkaran benih padi? 

 

C.   Tujuan 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penelitian ini 

bertujuan : 

1. Menganalisis pendapatan usahatani penangkaran benih padi dan usahatani 

padi konsumsi di Kabupaten Pesawaran. 

2. Menganalisis perbedaan pendapatan usahatani penangkaran benih padi 

dengan usahatani padi konsumsi di Kabupaten Pesawaran. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi petani terhadap 

pengambilan keputusan melakukan penangkaran benih padi. 

 

D.   Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai : 

1. Informasi bagi instansi terkait dalam mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan produksi dan pendapatan usahatani penangkaran benih padi di 

Kabupaten Pesawaran.  

2. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan mengenai usahatani penangkaran benih 

padi. 

3. Bahan referensi untuk penelitian sejenis. 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

 

1. Tinjauan Agronomis Padi Ciherang 

 

Padi (Oryza sativa) merupakan tanaman yang termasuk dalam keluarga 

rumput-rumputan (Graminae). Dalam sistematika tumbuhan, kedudukan 

tanaman padi diklasifikasikan sebagai :  

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)  

Divisi : Spermatophyta (Berbiji)  

Kelas : Monocotyledoneae (Berkeping satu)  

Ordo : Graminae (Rumput-rumputan)  

Famili : Graminaceae  

Genus : Oryza  

Spesies : Oryza sativa  

Untuk tumbuh optimal tanaman padi memerlukan kesesuaian tumbuh 

antara lain; beriklim Tropis dan Subtropis,Intensitas rata-rata curah hujan 

1500-2000 mm/tahun dengan ketinggian optimal mencapai 0-1500 m dpl 

dan temperatur optimal mencapai 22-27 °C. Menginginkan tekstur tanah 
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berlempung dengan sinar matahari cukup yang dipergunakan dalam proses 

penyerbukan dan pembuahan dan dengan tanpa adanya naungan. Memiliki 

ketebalan tanah 18-22 cm dengan ketersediaan jumlah air cukup banyak, 

hindari tanah berbatu dan kesesuaian derajat keasaman tanah mulai 4,0-7,0 

(Kementerian Pertanian, 2008). 

Pitojo (2000) menjelaskan bahwa tanaman padi memiliki dua bagian 

utama, yaitu bagian vegetatif dan bagian generatif.  

a. Bagian vegetatif tanaman padi  

Organ-organ tanaman yang berfungsi mendukung atau 

menyelenggarakan proses pertumbuhan adalah bagian vegetatif, yang 

terdiri dari :  

(1) Akar  

Akar padi tergolong akar serabut. Akar padi berfungsi untuk 

menopang batang, menyerap makanan dan air, serta untuk 

pernafasan.  

(2) Batang  

Menurut fungsinya, batang padi dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu secara fisik dan secara fungsional. Secara fisik, batang padi 

berguna untuk menopang batang tanaman secara keseluruhan yang 

diperkuat oleh pelepah daun. Secara fungsional, batang padi 

berfungsi untuk mengalirkan makanan dan air ke seluruh tanaman. 

Batang padi berbentuk bulat, tegak, lunak, beruas-ruas, berongga, 

kasar, dan berwarna hijau.  
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(3) Daun  

Daun padi terletak pada buku-buku dengan berseling. Pada tiap 

buku tumbuh satu daun yang terdiri dari pelepah daun, helai daun, 

telinga daun, dan lidah daun. Daun padi berbentuk pita yang 

panjangnya 15 – 30 cm, perabaan kasar, ujung runcing, tepi rata, 

berpelepah, pertulangan sejajar, dan berwarna hijau.  

 

b. Bagian generatif tanaman padi  

Organ generatif padi terdiri dari malai, bunga, dan buah padi (gabah).  

(1) Malai  

 Malai terdiri dari 8 – 10 buku yang menghasilkan cabang-cabang 

 primer. Dari cabang primer tersebut akan menghasilkan cabang-

 cabang sekunder. Panjang malai diukur dari buku terakhir sampai 

 butir gabah paling ujung.  

(2)  Bunga  

 Bunga tangkai padi berkelamin dua, memiliki 6 buah benang sari 

 dengan tangkai sari pendek dan dua kantung serbuk di kepala 

 sarinya. Bunga padi juga memiliki dua tangkai putik dengan kepala 

 putik yang berwarna putih atau ungu.  

(3)  Buah padi  

 Buah padi (gabah) terdiri dari bagian luar yang disebut sekam dan 

 bagian dalam yang disebut karyopsis. Sekam terdiri dari lemma 

 dan palea. Biji yang disebut beras pecah kulit adalah karyopsis 

 yang terdiri dari lembaga (embrio) dan endosperm. 
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2. Penangkaran Benih Padi 

 

Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan 

pembesaran tumbuhan dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. 

Tujuan dari penangkaran adalah untuk mendapatkan spesimen tumbuhan 

dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang 

terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan 

langsung terhadap populasi alam, serta mendapatkan kepastian secara 

administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan 

yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar 

berasal dari kegiatan penangkaran. 

 

Penangkaran benih menghasilkan benih yang berkualitas dan mutunya 

terjamin. Benih merupakan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk 

memperbanyak dan atau pengembangbiakan tanaman, baik 

perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif yang akan dipakai 

untuk memperbanyak tanaman atau dipakai untuk usahatani. Benih yang 

varietasnya benar dan murni, mempunyai mutu genetis, mutu fisiologis, dan 

mutu fisik yang tertingi sesuai dengan mutu standar pada kelasnya. Untuk 

menghasilkan benih padi bermutu tinggi, diperlukan pengelolaan 

pertanaman maksimal meliputi pemilihan lokasi yang tepat, musim tanam, 

kultur teknik, waktu tanam, penanganan pascapanen, dan seleksi yang ketat. 

Beberapa varietas unggul yang telah dilepas dapat dipilih dan diproduksi 

untuk memenuhi kebutuhan benih (Kementerian Pertanian, 2010) dalam 

Nurhamsiyah (2013).   



12 

 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam produksi benih 

bermutu, yaitu (a) Penentuan benih padi sumber, varietas dan pemilihan 

lokasi, (b) Pemilihan dan perlakuan benih, (c) Penyiapan lahan, (d) 

Penanaman, (e) Pemeliharaan, (f) Seleksi/Roguing, (g) Panen dan 

pengolahan benih, (h) Pengemasan, (i) Penyimpanan  (Ishaq, 2009). 

 

Klasifikasi benih padi yang dikeluarkan Kementerian Pertanian dengan sub 

bagiannya yaitu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) 

menempatkannya dalam 4 kelas, yaitu : 

a. Benih Penjenis (BS / Breeder Seed / Label Kuning) 

Benih penjenis (BS) adalah benih yang diproduksi oleh dan dibawah 

pengawasan Pemulia Tanaman yang bersangkutan atau Instansinya. 

Benih ini merupakan Sumber perbanyakan Benih Dasar. 

b. Benih Dasar (FS / Foundation Seed / Label putih) 

Benih Dasar (BD) adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis. Benih 

Dasar diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan pengawasan 

yang ketat sehingga kemurnian varietas dapat terpelihara. Benih dasar 

diproduksi oleh Instansi/Badan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal 

Tanaman Pangan dan produksinya disertifikasi oleh Balai Pengawasan 

dan Sertifikasi benih. 

c. Benih Pokok (SS / Stock Seed / Label ungu) 

Benih Pokok (BP) adalah keturunan dari  Benih Dasar yang diproduksi 

dan dipelihara sedemikian rupa sehingga indetitas dan tingkat kemurnian 

varietas yang ditetapkan dapat dipelihara dan memenuhi standart mutu 
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yang di tetapkan dan harus disertifikasi sebagai Benih Pokok oleh Balai 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 

d. Benih Sebar (ES / Extension Seed / Label Biru) 

Benih Sebar (BR) merupakan keturunan dari Benih Pokok yang 

diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat 

kemurnian varietas dapat dipelihara, memenuhi standart mutu benih yang 

ditetapkan serta harus disertifikasi sebagai Benih Sebar oleh Balai 

Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

 

Pada intinya kelas benih diatas dapat diartikan semakin menurun kelas 

benih, kemurnian dan keseragaman tumbuh tanaman juga semakin menurun 

tentunya dengan batas – batas yang masih bisa ditoleransi. Jadi, kelas – 

kelas diatas masih sanggup dijadikan calon benih padi untuk alternatif 

tanaman  petani. Untuk turunan dari benih sebar / label biru, pihak BPSB 

sudah tidak dapat menjamin  kualitas benihnya, oleh karena itu petani 

disarankan untuk membeli benih unggul berlabel minimal biru dan tentunya 

semakin tinggi tingkat labelnya maka dipastikan akan semakin baik dan 

semakin mahal harganya tapi dengan jaminan kualitas padi yang lebih baik 

daripada kelas label yang ada di bawahnya. 

 

Menurut Kartasapoetra (2003), benih bermutu yang berkualitas tinggi 

memiliki daya tumbuh lebih dari 90%. Secara umum, faktor fisik yang harus 

diperhatikan untuk menilai mutu benih adalah :  

a. Benih yang bersih tidak tercampur dengan potongan-potongan tangkai 

yang kering, biji-bijian yang lain, atau debu.  
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b. Benih berwarna terang dan tidak kusam (mengkilat), tidak terserang 

cendawan yang mengakibatkan benih berwarna hitam kotor.  

c. Berwarna kuning muda, tidak bercak-bercak hitam, besar benih normal, 

tidak terlalu kecil dan tidak pula terlalu besar.  

d. Bernas atau berisi, untuk mengetahuinya perlu dirambang dalam air, 

yang diambil yang mengendap saja, artinya yang tidak cacat dan tidak 

ada bercak hitam.  

e. Tidak terlalu kering, karena daya tumbuhnya kurang baik. Demikian 

pula yang terkelupas kulitnya jangan sampai diambil.  

 

Sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah 

melalui pemeriksaan lapang dan atau pengujian, pengawasan serta 

memenuhi semua persyaratan dan standar benih bina, yaitu benih varietas 

unggul yang telah dilepas, yang diproduksi dan peredarannya diawasi. 

Tujuan sertifikasi adalah menjamin kemurnian dan kebenaran varietas, serta 

menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan. Pokok-

pokok penting dalam pelaksanaan sertifikasi benih adalah : (a) benih yang 

ditanam memenuhi syarat (clean seed), (b) lahan yang ditanam memenuhi 

syarat (clean field), juga termasuk peralatan panen, pengolahan, dan 

penyimpanan, dan (c) lulus uji laboratorium (Direktorat Jenderal Tanaman 

Pangan, 2009). 
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3. Teori Produksi 

 

Menurut Soekartawi (2002), ada lima faktor produksi yaitu:  

 

1. Lahan pertanian  

Lahan pertanian dapat dibedakan dengan tanah pertanian. Lahan 

pertanian banyak diartikan sebagai tanah yang disiapkan untuk 

diusahakan usahatani misalnya sawah, legal, dan pekarangan. 

Sedangkan, tanah pertanian adalah tanah yang belum tentu diusahakan 

dengan usaha pertanian. Ukuran luas lahan secara tradisional perlu 

dipahami agar dapat ditransfomasi ke ukuran luas lahan yang 

dinyatakan dengan hektar. Di samping ukuran luas lahan, maka 

ukuran nilai tanah juga diperhatikan.  

 

2. Tenaga kerja  

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang perlu diperhitungkan 

dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat 

dari tersedianya tenaga kerja saja tetapi kualitas dan macam tenaga 

kerja perlu juga diperhatikan. Jumlah tenaga kerja ini masih banyak 

dipengaruhi dan dikaitkan dengan kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, 

musim dan upah tenaga kerja. Bila kualitas tenaga kerja ini tidak 

diperhatikan, maka akan terjadi kemacetan dalam proses produksi.  

 

3. Modal  

Dalam proses produksi pertanian, modal dibedakan menjadi 2 macam, 

yaitu (1) modal tidak bergerak (biasanya disebut modal tetap). Faktor 

produksi seperti tanah, bangunan dan mesin-mesin sering dimasukkan 
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dalam kategori modal tetap. (2) Sebaliknya modal tidak tetap atau 

modal variabel, adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produk 

dan habis dalam satu kali dalam proses produksi, misalnya biaya 

produksi untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan atau yang 

dibayarkan untuk pembayaran tenaga kerja.  

4. Manajemen  

Dalam usaha tani modern, peranan manajemen sangat penting dan 

strategis, yaitu sebagai seni untuk merencanakan, mengorganisasi dan 

melaksanakan serta mengevaluasi suatu proses produksi, bagaimana 

mengelola orang-orang dalam tingkatan atau tahapan proses produksi. 

5. Produk  

Hasil akhir dari suatu proses produksi adalah produk atau output. 

Dalam bidang pertanian, produk atau produksi itu bervariasi karena 

perbedaan kualitas. Pengukuran terhadap produksi juga perlu 

perhatian karena keragaman kualitas tersebut. Nilai produksi dari 

produk-produk pertanian kadang-kadang tidak mencerminkan nilai 

sebenarnya, maka sering nilai produksi diukur menurut harga 

bayangannya/shadow price. 

 

Menurut Manurung dan Rahardja (2004), dalam aktivitas produksinya 

produsen (petani) mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan 

jasa. Berdasarkan hubngannya dengan tingkat produksi, faktor produksi 

dibedakan menjadi faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. 
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Faktor produksi tetap adalah faktor produks yang jumlah penggunaannya 

tidak tergantung pada jumlah produksi  Ada atau tidak adanya kegiatan 

produksi, faktor produksi itu harus tetap tersedia.  Mesin-mesin pabrik 

adalah salah satu contoh. Sampai pada tingkat interval produksi tertentu 

jumlah mesin tidak perlu ditambah. Tetapi jika tingkat produksi menurun 

bahkan sampai nol unit (tidak berproduksi), jumlah mesin bisa dikurangi. 

 

Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat 

produksinya. Makin besar tingkat produksi, makin banyak faktor produksi 

variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya. Pengertian faktor 

produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang 

dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tesebut. 

Dalam jangka panjang dan sangat panjang semua faktor produksi sifatnya 

variabel.  Teori produksi tidak mendefinisikan jangka panjang dan jangka 

pendek secara kronologis. Periode jangka pendek adalah periode produksi 

dimana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian 

jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. 

 

Menurut Sudarman (2004), kurun waktu jangka pendek adalah 

menunjukkan kurun waktu dimana salah satu faktor produksi atau lebih 

bersifat tetap. Jadi, dalam kurun waktu ini output dapat diubah jumlahnya 

dengan jalan mengubah faktor produksi variabel yang digunakan dan 

dengan peralatan mesin yang ada. Menurut Sudarman dan Algifari (2001), 

hubngan antar jumlah barang yang dihasilkan dalam suatu kegiatan 

produksi (output) dengan faktor-faktor produksi yang digunakan (input) 
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dapat digambarkan dengan menggunakan kurva yang disebut dengan 

kurva produksi. 

 

Menurut Sugiarto dan Herlambang (2005), beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa output tidak hanya tergantung pada faktor produksi 

saja tetapi juga dari sejarah total produksi perusahaan. Produktivitas dari 

perusahaan diperoleh dari pengetahuan sepanjang produksi (pengalaman). 

Sehingga fungsi produksi dapat ditulis sebagai: 

Q = f(K, L; ∑Z) 

∑Z = pengalaman (learning by doing) 

 

Teori produksi yang sederhana menggambarkan hubungan antara tingkat 

produksi suatu komoditas dengan satu faktor produksi yang variabel. 

Dalam hubugan tersebut terdapat faktor produksi  tetap yang jumlahnya 

tidak berubah. Sebagai gambaran ilustrasi sebelumnya karena luas lahan 

yang digunakan adalah tetap, pengamatan dapat lebih  ditekankan untuk 

melihat hubungan antara jam kerja karyawan dengan jumlah produksi padi 

atau benih padi.  Dengan fungsi produksi seperti ini dapat diketahui 

hungan antara Total Product (PT), Marjinal Product (PM) dan Average 

Product (PR). Hubungan antara ketiga fungsi tersebut disajikan pada kurva 

produksi Gambar 1. 
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Gambar 1. Kurva produksi 

Sumber: Sumodiningrat dan Iswara, 1993 

 

 

4. Konsep Pendapatan Usahatani 

 

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan total biaya 

produksi. Suatu usahatani dikatakan berhasil apabila memenuhi syarat 

sebagai berikut, yaitu : (1) cukup untuk membayar pembelian sarana 

produksi termasuk biaya angkutan dan administrasi, (2) cukup untuk 

membayar bunga modal yang ditanamkan, dan (3) cukup untuk membayar 

tenaga kerja yang dibayar atau bentuk upah lainnya untuk tenaga kerja 

yang tidak dibayar (Soekartawi, 2002).  

 

Menurut Soekartawi (2002), penerimaan usahatani adalah perkalian antara 

produksi dengan harga jual, biaya usahatani adalah semua pengeluaran 

yang dipergunakan dalam suatu usahatani dan pendapatan usahatani adalah 

selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pernyataan ini ditulis sebagai 

berikut: 

Daerah II 

(0 < Ep < 1) 

rasional 

Daerah I 

(Ep > 1) 

irrasional 

Daerah III 

(Ep < 0) 

irrasional 

0Ep = 1     Ep = 0 
X 

PT 

Y 

PR 

PM 
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TR = Y . Py 

Keterangan: 

TR = Total penerimaan 

Y = Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani 

Py = Harga Y 

 

 

Biaya usahatani biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (a) Biaya 

tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost). Biaya tetap ini 

umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan 

terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. 

Jadi besar kecilnya biaya tetap ini tidak tergantung pada produksi yang 

diperoleh. Biaya tetap ini beragam, dan kadang-kadang tergantung dari 

dari peneliti apakah mau memberlakukan variabel itu  sebagai biaya tetap 

atau biaya variabel (tidak tetap). Cara menghitung biaya tetap: 

 

FC  ∑         
    

Keeterangan:  

FC = biaya tetap 

Xi = jumlah fisik dari input yang membentuk biaya tetap 

Pxi = harga input 

n = macam input 

 

Bila besarnya biaya tetap ini tidak dapat dihitung dengan rumus tersebut, 

maka sekaligus ditetapkan nilainya saja. Misalnya pajak irigasi yang harus 

dibayar. Karena tidak diketahui berapa liter air yang dipakai untuk irigasi, 

maka untuk menghitung biaya tetap, diperhitungkan langsung berapa 

rupiah yang dibayarkan untuk biaya irigasi tersebut. Rumus tersebut juga 

dapat digunakan untuk menghitung biaya variabel. Karena total biaya (TC) 

adalah jumlah dari biaya tetap (FC) dan biaya tidak tetap (VC) , maka: 
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TC = FC + VC 

 

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya, 

sehingga:  

Pd = TR - TC 

 

Keterangan: 

Pd  = pendapatan 

TR = total penerimaan 

TC = total biaya 

 

Pada beberapa kasus jumlah TC ini selalu lebih besar bila analisis ekonomi 

yang dipakai, dan selalu lebih kecil bila analisis finansial yang dipakai.  

Oleh karena itu, setiap kali melakukan analisis, perlu disebutkan analisis 

apa yang digunakan.  

 

R/C adalah singkatan dari Return Cost Ratio, atau dikenal sebagai 

perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya. Menurut Manurung 

dan Rahardja (2004), secara matematik, hal ini dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

R/C  = 
  

  
 

 

dimana 

TR = Y.Py 

TC = FC+VC 

 

Keterangan: 

R = Penerimaan 

C = biaya 

Py = harga output 

Y = output 

FC = biaya tetap (fixed cost) 

VC = biaya variabel (variable cost) 
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5.   Pengertian Adopsi 

 

Adopsi dapat dikatakan suatu proses mental pada diri seseorang, pada saat 

menerima atau mengetahui sesuatu yang baru bagi dirinya. Rogers (2003) 

menyatakan bahwa proses adopsi merupakan proses mental yang terjadi 

pada diri seseorang sejak pertama kali mengenal inovasi sampai 

memutuskan  ntuk mengadopsi inovasi tersebut.  Sehubungan dengan itu, 

Mardikanto (1998) menyatakan bahwa adopsi diartikan sebagai proses 

perubahan perilaku baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan 

pada seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan sumber 

informasi, baik media cetak maupun interpersonal.   

 

Menurut Soekartawi (2005) proses adopsi merupakan proses pengambilan 

keputusan dimana dalam proses tersebut dipengaruhi oleh faktor sikap 

mental untuk mengadopsi inovasi dan adanya konfirmasi dari keputusan 

yang telah diambil.  Tahapan Adopsi Inovasi menurut Soekartawi (2005) 

adalah sebagai berikut: 

 

a) Mengetahui untuk pertama kalinya (sadar dan menaruh minat). 

Pada tahapan kesadaran, petani untuk pertama kalinya belajar 

tentangsesuatu yang baru. Informasi yang dipunyai tentang teknologi 

baru yang akan di adopsi itu masih bersifat umum. Petani mengetahui 

sedikit sekali bahkan informasi yang diketahui tersebut kadang-kadang 

tidak ada kaitannya dengan kualitas khusus yang diperlukan untuk 

melakukan adopsi. Misalnya, informasi tersebut tidak berisikan 

bagaimana cara melakukan ide baru tersebut, bagaimana tentang ide 



23 

 

baru tersebut apakah menguntungkan atau tidak, dan sebagainya.  

Sebaliknya pada tahapan menaruh minat, petani mulai mengembalikan 

informasi yang diperoleh dalam menimbulkan dan mengembangkan 

minatnya untuk melakukan adopsi inovasi. Petani mulai mempelajari 

secara lebih terperinci tentang ide baru tersebut, bahkan tidak puas 

kalau hanya mengetahui saja tetapi ingin berbuat yang lebih dari itu. 

Oleh karenanya pada tahapan ini petani mulai mengumpulkan informasi 

dari berbagai pihak, apakah itu dari media cetak atau dari media 

elektronik. Bahkan sering dijumpai adanya upaya yang terus-menerus 

untuk mencari informasi yang juga datangnya dari dari berbagai sumber 

informasi yang lain seperti tetangga, teman atau para penyuluh 

pertanian. 

 

b) Menerima ide baru tersebut setelah mereka “mengevaluasi". 

Pada tahapan ini, seseorang yang telah mendapatkan informasi dan 

bukti yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya dalam 

menentukan apakah ide baru tersebut akan diadopsi atau tidak, maka 

diperlukan kegiatan yang disebut “evaluasi”. Maksudnya tentu saja 

untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah minat yang telah 

ditimbulkan tersebut perlu diteruskan atau tidak. Hal ini berarti petani 

mulai menilai secara sungguh-sungguh dan mengaitkannya dengan 

situasi yang mereka miliki. Pekerjaan melakukan evaluasi memang 

tidak semudah seperti yang digambarkan di sini. Pada kenyataan sehari-

hari, pekerjaan evaluasi ini berjalan dalam suatu dimensi waktu, 

mungkin dapat satu minggu atau bahkan setahun atau mungkin lebih. 
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c) Menerima ide tersebut setelah mereka “mencoba”. 

Pada tahapan ini, petani atau individu dihadapkan dengan suatu 

problema yang nyata. Ia harus secara nyata menuangkan buah 

pikirannya tentang minat dan evaluasi tentang ide baru tersebut dalam 

suatu kenyataan yang sebenarnya. Pemikiran itu harus dituangkan 

dalam praktek, sesuai dengan apa yang disebut dengan tahapan 

“mencoba” dari ide baru tersebut. Hal ini berarti bahwa ia harus belajar, 

apa yang disebut ide baru, bagaimana melakukannya, mengapa harus ia 

lakukan, dengan siapa ia melakukan ide baru tersebut, apakah dilakukan 

sendiri atau berkelompok dan dimana ia harus melakukan percobaan 

itu. Untuk itu kadang-kadang diperlukan bantuan dari pihak lain yang 

lebih kompeten agar upaya melakukan percobaan ide baru tersebut 

untuk skala kecil, adalah tetap berhasil. Hal ini bermaksud untuk 

membuktikan keberhasilan eksperimen yang mereka lakukan. 

 

d) Adopsi dalam skala yang lebih luas. 

Pada tahapan ini, petani atau individu telah memutuskan bahwa ide 

baru yang ia pelajari adalah cukup baik untuk diterapkan di lahannya 

dalam skala yang lebih luas. Tahapan “adopsi” ini barangkali yang 

paling menentukan dalam proses kelanjutan pengambilan keputusan 

lebih lanjut. 
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6. Adopsi Inovasi 

 

Adopsi inovasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan seperti 

"The mental process of an inovation to a decision to adopt or reject and to 

confirmation of this decision" (Rogers dan Shoemaker, 1971) dalam 

Hafsah (2009).  Sedangkan Mardikanto (1993) mengartikan adopsi sebagai 

proses perubahan perilaku, baik berupa pengetahuan, sikap, maupun 

keterampilan pada diri seseorang yang telah menerima inovasi yang 

disampaikan oleh penyuluh.  Selanjutnya Roger (1983) dalam Hafsah 

(2009) menyatakan bahwa mengadopsi suatu inovasi adalah keputusan 

manusiawi, dan keputusan ini didasarkan pada 4 (empat) hal, yaitu: (1) 

kemauan untuk melakukan sesuatu, (2) tahu cara yang akan dilakukan, (3) 

tahu cara melakukannya, dan (4) mempunyai sarana untuk melakukannya. 

 

Hafsah (2009) menyatakan bahwa, cepat lambatnya suatu inovasi dapat 

diadopsi sangat ditentukan oleh berbagai potensi yang dimiliki oleh petani, 

serta faktor eksternal lainnya yang berhubngan dengan inovasi yang 

disampaikan. Sehubungan dengan hal itu, salah satu yang menyebabkan 

petani tetap pada cara-cara lama, karena mereka sangat 

mempertimbangkan adanya resiko dan ketidakpastian tanpa disadari 

bahwa sebenarnya justru anggapan demikian akan menghambat 

peningkatan pendapatannya. Selanjutnya ada empat faktor yang menjadi 

bahan pertimbangan inovasi dapat diadopsi, yaitu: (1) secara teknis 

memungkinkan, (2) secara ekonomi menguntungkan, (3) secara sosial 

memungkinkan, dan (4) sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. 
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Menurut Roger dan Shoemaker (1971) dalam Hafsah (2009), proses adopsi 

inovasi terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: 

1) Tahap sadar, yaitu seseorang sudah mengenal adanya suatu inovasi, 

tetapi masih kekurangan informasi mengenai hal tersebut. 

2) Tahap minat, yaitu seseorang mulai mengembangkan minat pada inivasi 

tersebut dan mencari informasi tambahan tentang hal itu. 

3) Tahap penilaian, yaitu seseorang mulai membuat penilaian terhadap 

inivasi tersebut yang dihubungkan dengan situasi dirinya di masa 

sekarang dan mendatang. 

4) Tahap mencoba, yaitu seseorag mulai mencoba inovasi tersebut 

meskipun pada skala kecil untuk menentukan kegunaan dan kesesuaian 

inovasi itu pada dirinya. 

5) Tahap adopsi, yaitu seseorang telah menggunakan inivasi tersebut 

secara tetap dalam skala yang lebih luas. 

 

Proses pengadopsi suatu inovasi menurut Rogers dan Shoemaker (1971) 

dalam Hafsah (2009), terdiri dari 5 (lima) kategori, yaitu: (1) perintis, 

orang yang selalu gemar mencoba gagasan baru, (2) pelopor, umumnya 

meneliti terlebih dahulu inovasi sebelum memutuskan untuk dilaksanakan, 

(3) penerapan diri, menerima inovasi hanya beberapa saat setelah rata-rata 

anggota sistem sosial menerima inovasi tersebut, (4) penerap akhir, 

mengadopsi inovasi setelah rata-rata anggota sistem sosial menerimanya, 

dan (5) penolak, orang yang paling akhir mengadopsi suatu inovasi. 
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Difusi merupakan suatu jenis perubahan sosial dalam kaitan sistem sosial 

yaitu proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi dalam suatu sistem 

sosial, ketika inovasi baru diciptakan, disebarkan dan diadopsi atau ditolak 

anggota sistem sosial, maka konsekuensinya yang utama adalah terjadinya 

perubahan sosial. 

 

Proses difusi inovasi dalam bidang pertanian khususnya adalah penyebaran 

inovasi kepada petani yang prosesnya bukan hanya selangkah demi 

selangkah menuju ke arah adopsi suatu inovasi, melainkan lebih jauh 

mengarah kepada cara inovasi tersebut menjadi diadopsi oleh banyak 

petani (Mosher, 1978). Unsur-unsur yang menyusun proses difusi menurut 

Rogers (1983) dalam Hafsah (2009), yaitu: (1) inovasi, (2) saluran, (3) 

waktu, dan (4) anggota suatu sistem sosial. 

 

Selanjutnya Roger (1983) dalam Hafsah (2009), menyatakan bahwa 

inovasi adalah ide-ide, barang atau tindakan yang dianggap baru oleh 

seseorang atau  suatu unit adopsi.  Inovasi tidak sekedar sesuatu yang baru 

menurut seseorang kan tetapi bisa lebih luas dari sesuatu yang dinilai baru 

oleh sekelompok masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu. 

 

7. Proses Pengambilan Keputusan Inovasi 

 

Keputusan inovasi terdiri dari empat tahap, yaitu (1) tahap pengenalan, 

dimana orang mengetahui adanya inovasi; (2) tahap persuasi, dimana 

orang membentuk sikap berkenam atau tidak berkenan terhadap inovasi 

tersebut; (3) tahap keputusan, dimana seseorang harus memilih alternatif 
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pilihan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut; (4) tahap 

konfirmasi, dimana seseorang mencari penguat bagi keputusan inovasi 

yang telah dibuatnya Rogers (2003) dalam Hafsah (2009), sehingga proses 

pengambilan keputusan inovasi adalah sebagai berikut: 

a) Pengetahuan 

Terjadi ketika perorangan (atau unit lain dalam pengambilan 

keputusan) ditunjukan ke suatu laba dan keberadaan inovasi 

merupakan suatu pemahaman dari bagaimana hal tersebut berfungsi. 

b) Persuasi 

Terjadi ketika perorangan (atau unit lain dalam pengambilan 

keputusan) membentuk suatu sikap yang baik atau yang kurang baik 

terhadap inovasi.  

c) Keputusan 

Berlangsung ketika perorangan (atau unit lain dalam pengambilan 

keputusan) terlibat dalam aktivitas yang mendorong kearah suatu 

pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. 

d) Implementasi 

Terjadi ketika perorangan (atau unit dalam pengambilan keputusan) 

menaruh suatu gagasan yang baru ke dalam penggunaan inovasi 

tersebut 

e) Konfirmasi 

Berlangsung ketika perorangan mencari penguatan dari suatu 

keputusan inovasi yang telah dibuat, tetapi dapat membalikkan 

keputusan tersebut jika berlawanan dengan pesan tentang inovasi. 
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8. Analisis Logit 

 

Alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi keputusan petani dalam penerapan inovasi 

penangkaran benih padi adalah analisis regresi logistik (logit).  Model logit 

adalah suatu cara untuk mengkuantitatifkan hubungan antara probabilitas 

dua pilihan dengan beberapa karakteristik yang dipilih. Kesediaan petani 

untuk mengadopsi teknologi pertanian yang baru konsep yang diukur pada 

skala nominal, nilai 0 untuk yang tidak bersedia mengadopsi dan 1 untuk 

yang bersedia mengadopsi.  Model logit ini membuat probabilitas 

tergantung dari variabel-variabel yang diobservasi, yaitu X1, X2, dan 

seterusnya.  Menurut Young (2005) dalam Kaizan, Arifin, dan Santoso 

(2014), secara umum fungsi logit dapat dinyatakan dalam persamaan 

berikut :  

 

Zi = ln 
  

    
     Zi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5+ β5X5 + μ....(2) 

 

Peubah Pi/(1-Pi) diistilahkan sebagai resiko ataupun kemungkinan. 

Regresi logistik adalah regresi dimana variabel terikatnya adalah dummy, 

yaitu 1 dan 0, residualnya yang merupakan selisih antara nilai prediksi 

dengan nilai sebenarnya tidak perlu dilakukan pengujian normalitas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pada penelitian ini, probabilitas pada 

kawasan andalan (Pi=1) merupakan keputusan petani melakukan usahatani 

penangkaran benih padi.  Sedangkan, untuk probabilitas pada kawasan 

bukan andalan (Pi=0) adalah keputusan petani untuk tetap melakukan 

usahatani padi konsumsi di lahannya.  
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Pada analisis logit, peneliti terlebih dahulu menentukan dugaan model. 

Setelah dugaan model dibuat, maka dilakukan pengujian model untuk 

mendapatkan model yang dapat menjelaskan keputusan pilihan kualitatif.  

Uji yang digunakan adalah dengan melihat nilai Mc Fadden R squared.  

Berdasarkan uji tersebut, dapat disimpulkan apakah model tersebut telah 

mampu menjelaskan keputusan pilihan kualitatif atau belum. 

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Kajian penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk mendukung bahan 

referensi atau rujukan mengenai penelitian yang terkait dan penelitian 

terdahulu juga dijadikan bahan pembanding untuk mendapatkan hasil yang 

mengacu pada keadaan sebenarnya.  Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu menganalisis pendapatan usahatani penangkaran 

benih padi dan usahatani padi konsumsi serta pengaruh karakteristik terhadap 

pengambilan keputusan petani penangkar benih.  Adapun kajian penelitian 

terdahulu dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4.  Penelitian terdahulu 

 

No. Judul dan Peneliti Tujuan Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

1. Analisa Ekonomi Usaha 

Penangkar Benih Padi 

Ciherang (di Kelurahan 

Tamanan Kecamatan 

Tulungagung Kabupaten 

Tulungagung) 

(Prasekti, 2015) 

 

Mengetahui tingkat 

efisiensi dan 

pendapatan usaha tani 

penangkar benih padi 

Ciherang di Kelurahan 

Tanaman Kecamatan 

Tulungagung 

Kabupaten 

Tulungagung. 

Metode analisa yang 

digunakan adalah R/C 

Ratio. 

Tingkat efisiensi usaha tani penangkar benih  

padi Ciherang di Kelurahan Tanaman 

Kecamatan Tulungagung Kabupaten 

Tulungagung pada lahan 1 Ha sebesar 1,538. 

Hal ini berarti petani bahwa petani 

mendapatkan keuntungan karena nilai rasio 

lebih besar sama dengan 1. Dengan 

demikian, usaha tersebut layak 

dikembangkan karena output yang dihasilkan 

menguntungkan. 

2. Loyalitas Petani 

terhadap Benih Padi 

Unggul di Kecamatan 

Seputih Raman 

Kabupaten Lampung 

Tengah 

(Hutabarat, Sumaryo, 

Suryati, 2013) 

 

1. Menganalisis besarnya 

pendapatan usahatani 

padi yang 

menggunakan benih 

padi varietas unggul 

2.  Menganalisis loyalitas 

petani terhadap benih 

padivarietas unggul 

 

1. Analisis pendapatan 

usahatani 

2. Skala Likert 

 

1. Pendapatan usahatani padi atas biaya tunai 

adalah Rp9.829.720,77 dengan R/C 2,71 dan 

keuntungan per hektar atas biaya total adalah 

Rp7.601.805,95, dengan R/C 1,95.  

2. Petani sebagai konsumen benih unggul di 

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten 

Lampung Tengah termasuk kategori 

konsumen/pembeli yang loyal (45,60%), 

sisanya termasuk pada kategori netral 

(23,44%), dan petani yang tidak loyal 

(30,96%). 
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3. Analisis Usahatani Padi 

Sawah dengan Benih 

Sertifikat dan Non 

Sertifikat di Kabupaten 

Cireboh 

(Santoso, 2005) 

1. Mengetahui besar biaya 

Usahatani 

2. Mengetahui pendapatan 

usahatani padi serta R/C 

ratio dalam usahatani 

padi dengan 

menggunakan benih 

bersertifikat dan non 

sertifikat 

1. Analisis Biaya 

2. Analisis pendapatan 

dan R/C ratio 

1. Rata-rata biaya dengan menggunakan benih 

bersertifikat sebesar Rp 5.411.108, dan 

dengan menggunakan benih non sertifikat 

sebesar Rp 5.530.399 per hektar. 

2. Pendapatan rata-rata perhektar yang 

menggunakan benih bersertifikat sebesar 

Rp 1.186.558, sedangkan yang 

menggunakan benih non sertifikat Rp 

940.545. 

4.  Analisis Pendapatan 

Usahatani dan 

Pengembangan Usaha 

Benih Kentang 

Bersertifikat di Harry 

Farm, Pangalengan, 

Bandung, Jawa Barat 

(Haris, 2007) 

1. Menganalisis pendapatan 

usahatani benih kentang 

bersertifikat yang 

diperoleh Harry Farm  

2. Menganalisis lingkungan 

internal dan lingkungan 

eksternal Harry Farm 

3. Merumuskan strategi 

pengembangan usaha 

benih kentang 

bersertifikat pada Harry 

Farm. 

1. Ratio Penerimaan dan 

Biaya usahatani 

2. Analisis SWOT 

1. Tingkat pendapatan (R/C) usahatani Harry 

Farm sudah efisien dan perlu peningkatan 

2. strategi untuk mengembangkan 

usahataninya Harry Farm harus menerapkan 

beberapa strategi. 

5. Analisis Usahatani 

Penangkaran Benih 

Kedelai 

(Suardana, 2015) 

1. Mengetahui besarnya 

pendapatan yang diterima 

oleh petani  

2. Kendala-kendala yang 

dihadapi dalam usahatani 

penangkaran benih 

kedelai. 

1. Analisis usahatani 

2. R/C ratio. 

1. Pendapatan yang diterima oleh petani 

penangkar benih kedelai adalah sebesar Rp 

2.191.885,84 per 34,08 Ha/musim tanam  

2. R/C Ratio yang diperoleh sebesar 3,07. 

Usahatani penangkaran benih kedelai layak 

untuk diusahakan. Kendala-kendala yang 

dihadapi oleh petani adalah menurunnya 
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curah hujan pada tahun 2014 yang 

berpengaruh terhadap kegiatan dan 

produktivitas kedelai. 

6. Nilai Tambah 

Pengolahan Benih Padi 

di Kota Metro 

(Trisnanto, 2012) 

Menghitung dan 

menganalisis nilai 

tambah yang diterima 

petanipenangkar dalam 

melaksanakan aktivitas 

prosessing benih padi. 

Metode perhitungan 

nilai tambah 

menggunakan Metode 

Hayami 

Nilai tambah yang diperoleh dari 

pengolahan satu kilogram GKP menjadi 

benih sebesar Rp 1.532,94. Rasio nilai 

tambah terhadap nilai produk adalah 

28,63% yang berarti dalam setiap Rp 100,00 

nilai produk akan diperoleh nilai tambah 

sebesar Rp28,63. Pendapatan tenaga kerja 

yang diperoleh dari proses pengolahan satu 

kilogram bahan baku GKP menjadi benih 

bersertifikat label biru adalah Rp 169,91. 

7. Analisis Finansial Usaha 

Penangkaran Benih Padi 

Unggul di Desa 

Penggalaman 

Kecamatan Martapura 

Barat Kabupaten Banjar  

(Aulia, 2009) 

Menganalisis komponen 

biaya, penerimaan, 

pendapatan, keuntungan 

dan kelayakan usaha 

penangkaran benih padi 

unggul 

Perhitungan biaya, 

penerimaan, 

pendapatan, 

keuntungan dan 

kelayakan usaha 

penangkaran benih padi 

unggul 

Biaya total yang diperlukan per hektar untuk 

usaha penangkaran benih padi unggul di 

Desa Penggalaman adalah Rp7.543.566,20 

atau Rp10.438.190,44 per usahatani. 

Pendapatan usahatani penangkaran padi 

unggul di Desa Penggalaman Kecamatan 

Martapura Barat adalah sebesar Rp 

5.452.425,39 per hektar atau Rp 

7.544.635,14 per usahatani, 
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8. Analisis Benih Padi 

Bersertifikat pada PT. 

Sang Hyang Sri, Kantor 

Regional VI. 

(Tobing, 2013) 

1. Mengetahui Faktor-

faktor yang 

mempengaruhi produksi 

benih padi,  

2. Mengetahui saluran 

pemasaran dan strategi 

pemasaran benih padi 

PT. Sang Hyang Sri. 

1. Analisis produksi dan 

usahatani 

2. Metode SWOT. 

1. Hasi penelitian diperoleh, 1) iklim, 

teknologi dan SDM mempengaruhi produksi 

benih padi bersertifikat pada PT. Sang 

Hyang Sri, 2) dua macam saluran pemasaran 

adalah dari PT. Sang Hyang Sri ke penyalur 

(Kios) kemudian ke petani (konsumen). 

2. Strategi pemasaran dalam pemasaran benih 

padi bersertifikat adalah dengan 

menggunakan strategi agresif yaitu 

menggunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang yang ada. 

9. Analisis Efisiensi 

Produksi dan Pemasaran 

Benih Padi Inhibrida 

Varietas di Kabupaten 

Lampung Tengah. 

(Hardiyanti, Ismono, dan 

Situmorang) 

1. Menganalisis efisiensi 

penggunaan faktor-

faktor produksi benih 

padi inbrida varietas 

ciherang di Kabupaten 

Lampung Tengah 

2. Menganalisis efisiensi 

sistem pemasaran benih 

padi inbrida varietas 

ciherang di Kabupaten 

Lampung Tengah. 

1. Metode analisis data 

meliputi analisis 

efisiensi penggunaan 

faktor-faktor produksi 

dengan fungsi produksi 

Cobb-Douglas  

2. Analisis efisiensi 

sistem pemasaran. 

1. Penggunaan faktor-faktor produksi benih 

padi inbrida varietas Ciherang di Kabupaten 

Lampung Tengah belum efisien. 

2. Sistem pemasaran benih padi inbrida 

varietas ciherang di Kabupaten Lampung 

Tengah belum efisien, di mana : (a) Struktur 

pasar yang terbentuk adalah pasar 

persaingan monopolistis. (b) Perilaku pasar : 

PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani tidak 

menghadapi kesulitan dalam memasarkan 

benihnya. (c) Keragaan pasar : terdapat 

empat saluran pemasaran benih padi 

ciherang, dengan RPM yang tidak merata 

antar lembaga pemasaran dan elastisitas 

transmisi harga yang kurang dari satu. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

Luas lahan padi di Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang signifikan 

sejak tahun 2010, peningkatan luas lahan sawah berpengaruh terhadap 

kebutuhan benih di Provinsi Lampung.  Sebagai Kabupaten yang tergolong 

baru di Provinsi Lampung dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten 

Lampung Selatan yang merupakan salah satu sentra produksi padi di 

Lampung, Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa kelompok tani 

penangkar benih padi yang telah konsisten memproduksi benih padi.  

 

Menurut Penyuluh Pertanian Kabupaten Pesawaran, petani melakukan 

penangkaran benih padi dikarenakan bahwa usahatani penangkaran benih 

padi lebih menguntungkan dibandingkan padi konsumsi.  Petani beranggapan 

bahwa usahatani penangkaran benih padi lebih menguntungkan karena harga 

benih lebih tinggi dan harganya yang lebih stabil dibandingkan usahatani padi 

konsumsi.  Meskipun sebagian petani padi di Kabupaten Pesawaran 

melakukan penangkaran benih dengan tujuan meningkatkan pendapatan, 

namun masih ada beberapa petani yang tetap bertahan dengan usahatani padi 

konsumsi. 

 

Secara teknis budidaya, petani tidak mengalami kesulitan dalam kegiatan 

penangkaran benih padi bersertifikat.  Budidayanya hampir sama/tidak terlalu 

banyak perbedaan dengan budidaya padi konsumsi. Meskipun hampir sama 

dengan budidaya padi konsumsi dalam kegiatan penangkaran benih terdapat 

hal-hal yang harus mendapat perhatian serius oleh petani penangkar.  
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Masalah penerapan inovasi dalam budidaya padi sawah sebenarnya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor karakteritik petani.  Menurut Susanti 

(2008), faktor yang berhubungan dengan penerapan inovasi dalam budidaya 

padi sawah meliputi faktor internal petani dan faktor eksternal.  Faktor 

internal adalah karakteristik petani yang mencakup umur, tingkat pendidikan, 

jumlah tanggungan keluarga, luas lahan yang dimiliki, dan lama pengalaman 

berusahatani.  Sedangkan faktor eksternal mencakup harga, pendapatan, 

pemasaran, interaksi dengan petani lain, dan motivasi dari penyuluh.   

 

Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan petani 

dalam penerapan inovasi penangkaran benih padi, maka dilakukan analisis 

menggunakan fungsi logit. Sedangkan untuk mengetahui usahatani mana 

yang menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, maka diperlukan analisis 

usahatani.  Hasil dari analisis ini dapat dijadikan dasar bagi petani dalam 

melakukan usahatani di lahannya.  Kerangka pemikiran disajikan pada 

Gambar 2. 

 

D. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah 

1. Diduga terdapat perbedaan pendapatan antara usahatani padi konsumsi 

dengan usahatani penangkaran benih padi. 

2. Diduga pendapatan usahatani penangkaran benih padi lebih besar dari 

pada usahatani padi konsumsi. 
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3. Diduga variabel umur petani, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan 

keluarga, pengalaman berusahatani, dan luas lahan berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan petani melakukan penangkaran benih padi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka pemikiran usahatani penangkaran benih padi dan   

  padi konsumsi di Kabupaten Pesawaran 
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- motivasi dari penyuluh 

 

Analisis Logit 
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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.   Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

 

 

Konsep dasar dan definisi operasional merupakan istilah khusus dan definisi 

yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, 

kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian penelitian.  Konsep 

dasar dan definisi operasional ini mencakup pengertian yang berguna untuk 

mendapatkan data dan melakukan analisis sehubungan dengan tujuan 

penelitian. 

 

Usahatani adalah suatu organisasi produksi yang dilakukan oleh petani untuk 

mengelola faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang 

bertujuan untuk menghasilkan produksi dan pendapatan di sektor pertanian. 

 

Usahatani penangkaran benih padi adalah usaha budidaya padi sawah yang 

dilakukan oleh petani anggota kelompok tani penangkaran benih, yang 

output/produknya berupa Gabah Kering Panen sebagai calon benih padi 

sawah, untuk selanjutnya diproses menjadi benih padi sawah dalam satu 

musim tanam. 
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Penangkaran benih padi sawah adalah proses produksi padi sawah yang 

meliputi serangkaian tindakan, mulai dari (1) Penentuan benih sumber, 

Varietas dan Pemilihan Lokasi, (2) Pemilihan dan perlakuan benih, (3) 

Penyiapan Lahan, (4) Penanaman, (5) Pemeliharaan, (6) Seleksi, (7) Panen 

dan Pengolahan Benih, (8) Pengemasan, sampai dengan (9) Penyimpanan. 

 

Usahatani padi konsumsi adalah usaha budidaya padi sawah yang dilakukan 

oleh petani, yang output/produknya berupa Gabah Kering Panen sebagai 

untuk dikonsumsi. 

 

Pengambilan keputusan adalah hasil dari proses berpikir yang dilakukan oleh 

petani padi untuk melakukan penangkaran benih padi bersertifikat. 

 

Umur merupakan rentang kehidupan petani padi dan penangkar benih padi 

yang diukur dengan satuan tahun (tahun). 

Jumlah tanggungan keluarga merupakan anggota keluarga petani padi yang 

masih dalam dibiayai oleh petani tersebut (jiwa).  

 

Tingkat pendidikan terakhir merupakan lamanya masa petani padi dan 

penangkar benih padi melaksanakan pendidikan formal diukur dalam lama 

tahun.  

 

Luas lahan adalah seberapa luas lahan yang digunakan petani untuk 

melakukan usahatani padi selama satu kali musim tanam yang diukur dalam 

satuan hektar (ha). 
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Jumlah benih padi unggul adalah banyaknya benih padi unggul yang 

digunakan petani padi pada proses produksi selama satu musim tanam yang 

diukur dalam satuan kilogram (kg). 

 

Jumlah pupuk adalah banyaknya pupuk yang digunakan oleh petani pada 

proses produksi dalam satu kali musim tanam. Jumlah pupuk diukur dalam 

satuan kilogram (kg). 

 

Tenaga kerja adalah faktor produksi yang digunakan dalam usahatani 

penangkaran benih dan bukan penangkar benih padi dari pengolahan lahan 

hingga pasca panen.  Tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja manusia, 

hewan dan mesin.  Tenaga kerja manusia dibedakan menjadi dua yaitu 

tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga.  Penggunaan tenaga kerja 

diukur dalam satuan hari kerja orang (HKO). 

 

Harga input (benih, pupuk, pestisida) adalah harga input yang ditetapkan oleh 

kios/toko ditambah dengan biaya (ongkos) yang dikeluarkan oleh petani 

untuk memperoleh input tersebut. Harga input (benih, pupuk, pestisida) 

diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Harga produk adalah nilai tukar Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani 

dan diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg). 

 

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

usahatani dalam satu kali musim tanam yang diukur dalam satuan rupiah (Rp) 

per musim tanam. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. 
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Biaya irigasi adalah biaya yang dibayarkan oleh petani anggota kelompok 

tani kepada kelompok tani dengan gabah kering panen sebanyak 20 kg per 

hektar. 

 

Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada volume 

produksi.  Petani harus membayar berapapun jumlah produksi yang 

dihasilkan. Meliputi bunga modal pijaman, penyusutan alat, nilai sewa lahan 

usaha. Biaya tetap diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah 

produksi, merupakan biaya yang dipergunakan untuk membeli faktor 

produksi berupa lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja. Biaya variabel diukur 

dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Biaya total adalah total biaya dari biaya tetap dan biaya variabel.  Biaya total 

diukur dalam satuan rupiah (Rp) dalam satu musim tanam. 

 

Penerimaan total adalah penjualan total padi atau gabah selama satu kali 

musim tanam yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan usahatani dengan total 

biaya yang dikeluarkan petani dalam usahataninya (Rp). 

 

Pendapatan usahatani padi konsumsi adalah total pendapatan petani yang 

diperoleh dari usahatani padi konsumsi (Rp). 
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Pendapatan usahatani penangkaran benih padi adalah total pendapatan yang 

diperoleh dari usahatani padi konsumsi dan usahatani penangkaran benih padi 

(Rp). 

 

B.  Lokasi, Metode, Responden dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran.  Kabupaten Pesawaran 

adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan yang 

merupakan salah satu sentra produksi padi di Provinsi Lampung.  Kabupaten 

Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 

yang terdiri dari tujuh kecamatan.  Seluruh kecamatan tersebut, lima 

diantaranya terdapat lokasi penangkaran benih padi bersertifikat, dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Lokasi penangkaran benih padi di Kabupaten Pesawaran 

No Kecamatan Luas (Ha) 

1 Tegineneng 22,75 

2 Way Khilau 33,5 

3 Negeri Katon 7 

4 Gedong Tataan 55,75 

5 Way Ratai 15 

Pesawaran 134 

Sumber : BPSB Provinsi Lampung, 2015 

 

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa kecamatan Gedong Tataan merupakan 

lokasi penangkaran benih padi dengan luas lahan terluas di Kabupaten 

Pesawaran.  Terdapat 2 kelompok tani penangkar benih padi bersertifikat di 

kecamatan Gedong Tataan, yaitu Kelompok Tani Tunas Baru yang terletak di 

Desa Bagelen dan Mekarti Jaya 2 di Desa Kutoarjo.  Kedua kelompok tani 

tersebut secara mandiri telah mengembangkan usaha penangkaran benih padi 
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dan sudah mempunyai brand sendiri, namun tidak semua anggota Kelompok 

Tani Tunas Baru dan Mekarti Jaya 2 melakukan usaha penangkaran benih 

padi.  Sebagian petani melakukan penangkaran benih dan sebagian tidak. 

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei.   

Menurut Riduwan (2004) adalah penelitian yang dilakukan pada populasi 

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 

diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 

distributing, dan hubungan-hubungan antar variabel. Metode survei dapat 

digunakan untuk maksud penjajagan, deskriptif, penjelasan, evaluasi, 

prediksi, penelitian operasional dan pengembangan indikator-indikator sosial.  

Responden dalam penelitian ini adalah para petani penangkar benih dan 

petani padi konsumsi yang tergabung dalam suatu kelompok tani, untuk 

memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 19 penangkar benih 

padi dan 36 petani sawah.  Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

September 2016. 

 

C.  Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani 

penangkar benih dan petani padi sawah pada kelompok tani dengan 

menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah disediakan sebagai 

alat bantu pengumpulan data.  Data sekunder diperoleh dari lembaga/instansi 

yang terkait dengan penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik, Balai 
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Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan (BP4K), serta Dinas Pertanian dan Kehutanan dan 

pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian. 

 

D.  Metode Analisis Data 

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif.  Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui 

usahatani penangkaran benih padi dan usahatani padi konsumsi yang meliputi 

jumlah biaya, pendapatan, R/C ratio, dan pengaruh karakteristik petani 

terhadap pengambilan keputusan melakukan penangkaran benih padi 

bersertifikat.  Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil 

analisis kuantitatif.  

 

1.  Analisis Pendapatan Usahatani Penangkaran Benih Padi dan 

Usahatani Padi Konsumsi 

 

Analisis pendapatan pada penelitian ini meliputi analisis biaya, 

pendapatan, dan R/C ratio.  Biaya usahatani biasanya diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable 

cost).  Biaya tetap ini umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif 

tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh 

banyak atau sedikit.  Jadi besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada 

besar-kecilnya produksi yang diperoleh.  Disisi lain biaya tidak tetap atau 

biaya variabel biasanya didefinisikan sebagai biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh.  Analisis biaya usahatani 

dinyatakan dalam persamaan : 
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TC = TVC + TFC 

Keterangan : 

TC : Total Cost / Biaya total 

TVC : Total Variable Cost / Total biaya variabel 

TFC : Total Fix Cost / Total biaya tetap 

 

Ada dua unsur dalam pendapatan usahatani yang digunakan yaitu unsur 

penerimaan dan pengeluaran dari usahatani tersebut.  Penerimaan adalah 

hasil perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, sedangkan 

pengeluaran atau biaya sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan lain-

lain yang dikeluarkan pada proses produksi tersebut.  Secara matematis 

untuk menghitung pendapatan usahatani dapat ditulis sebagai berikut :  

 

π = TR - TC 

 

Keterangan: 

π  = pendapatan 

TR = total penerimaan 

TC = total biaya 

 

Untuk mengetahui usahatani padi pada penangkaran benih dan bukan 

penangkaran benih menguntungkan atau tidak secara ekonomi dapat 

dianalisis dengan menggunakan nisbah atau perbandingan antara 

penerimaan dengan biaya (Revenue Cost Ratio).  Secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

R/C = 
  

  
 

Keterangan:  

R/C = Nisbah penerimaan dan biaya  

TR = Penerimaan Total (Rp)  

TC = Biaya Total (Rp) 
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Adapun kategori usahatani tersebut adalah sebagai berikut:  

 

a. Jika R/C > 1, maka usahatani mengalami keuntungan karena 

penerimaan lebih besar dari biaya.  

b. Jika R/C < 1, maka usahatani mengalami kerugian karena penerimaan 

lebih kecil dari biaya  

c. Jika R/C = 1, maka usahatani mengalami impas karena penerimaan 

sama dengan biaya. 

 

 

2.  Analisis Uji Beda Pendapatan Usahatani Penangkaran Benih Padi  

dan Padi Konsumsi 

 

Metode yang digunakan untuk mengetahui perbandingan rata-rata 

pendapatan berdasarkan luas lahan per 1 hektar antara petani padi 

konsumsi dengan petani penangkar benih padi, maka dihitung dengan 

menggunakan uji-t (Independent sample t-test).  Sampel dalam penelitian 

ini diambil dari dua varian yang berbeda. Rumus perbandingan 

keuntungan secara rata-rata menurut Yusri (2013), sebagai berikut: 

  

thit = 
     

√
(    )    (    )  

       
(
 

  
 
 

  
)

 

 

Keterangan: 

 

X1, X2  = Rata-rata data kelompok 1 dan 2 

S1^, S2^ = Varians data kelompok1 dan 2 

n1, n2  = jumlah sampel kelompok 1 dan 2 

 

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu 

 

H0 : Pendapatan petani padi konsumsi = Pendapatan petani penangkar  

 benih 
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H1 : Pendapatan petani padi konsumsi ≠ Pendapatan petani penangkar  

 benih 

 

Adapun kategori pengambilan keputusan hasil analisis adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak 

b. Jika t-hitung < t-tabel maka H0 diterima 

 

3.  Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan  

Usahatani Penangkaran Benih Padi 

 

Menurut Young (2005) dalam Kaizan, Arifin, dan Santoso (2014), model 

logit adalah suatu cara untuk mengkuantitatifkan hubungan antara 

probabilitas dua pilihan dengan beberapa karakteristik yang dipilih, dengan 

variabel terikatnya adalah dummy, yaitu 1 dan 0, residualnya yang 

merupakan selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya tidak perlu 

dilakukan. Secara umum fungsi logit dapat dinyatakan dalam persamaan 

berikut :  

Zi = ln 
  

    
     Zi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5+ β5X5 + μ. 

Keterangan:  

Pi    = Peluang petani dalam memilih melakukan penangkaran benih 

(1=  petani melakukan penangkaran benih dan  0 = petani tidak 

melakukan penangkaran benih)  

β0  = Intersep  

β1..βi = Koefisien regresi  

X1  = Umur petani  

X2  = Pendidikan  

X3  = Jumlah tanggungan  

X4 = Pengalaman berusahatani  

X5 = Luas lahan  

X6 = Produksi 

μ   = galat atau penggangu. 
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Pengujian hipotesis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan oleh petani untuk melakukan penangkaran benih menggunakan 

analisis Logit dengan Program Eviews 9. 

 

Pengujian hipotesis yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas 

(pengalaman berusahatani, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan, 

pendidikan, umur petani, dan produksi) terhadap variabel terikat yaitu 

keputusan petani untuk melakukan penangkaran benih padi bersertifikat.  

Hipotesisnya adalah : 

Ho : β1 = β2 = β3 = β4 = β5= β5 = 0 (tidak ada pengaruh veriabel bebas secara 

simultan terhadap variabel tak bebas 

H1 : paling sedikit satu koefisien regresi ≠ 0 (ada pengaruh paling sedikit 

satu variabel bebas terhadap variabel tak bebas)  
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IV.  GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

  

 

 

 

A. Kondisi Historis Kabupaten Pesawaran 

 

 

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah pemekaran dari kabupaten 

Lampung Selatan.  Kabupaten Pesawaran terbentuk melalui tahapan proses 

perjuangan yang cukup panjang.  Pada Tahun 1968, dimulai dengan 

diusulkan Kabupaten Lampung Selatan untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) 

Kabupaten yaitu:  

1. Kabupaten Rajabasa dengan Ibukota Kalianda sekarang Kabupaten 

Lampung Selatan 

2. Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung yang terbentuk pada 

Tahun 1997 dan, 

3.  Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan terbentuk pada 

Tahun 2007. 

 

Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pesawaran di Provinsi Lampung dan diresmikan pada tanggal 2 November 

2007, ditandai dengan dilantiknya Penjabat Bupati Pesawaran oleh Menteri 

Dalam Negeri di Jakarta. Pada awal diresmikan, Kabupaten Pesawaran  
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memiliki 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Gedong Tataan, 

Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Way Lima, 

Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan 

Kedondong, dan pada tahun 2012 dimekarkan kembali dengan penambahan 

kecamatan Marga Punduh pemekaran kecamatan Punduh Pidada dan Way 

Khilau pemekaran Kecamatan Kedondong, maka jumlah Kecamatan dan 

Desa di Kabupaten Pesawaran telah mengalami perubahan akibat adanya 

pemekaran yaitu menjadi 11 kecamatan dan 144 desa, salah satunya yaitu 

Desa Bagelen dan Kutoarjo di Kecamatan Gedong Tataan (Kabupaten 

Pesawaran, 2016).  

 

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Bagelen dan Desa Kutoarjo Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Desa Kutoarjo merupakan desa 

pemekaran dari Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran.  Luas tanah Desa Begelen mencapai 415,25 ha yang mempunyai 

pekarang atau pemukiman mencapai 87,25 ha dan sawah irigasi mencapai 

308 Ha, peladangan mencapai luas 20 ha. 

 

Luas tanah di Kutoarjo mencapai 1.010 ha, yang terdiri dari lahan sawah 

seluas 140 Ha, ladang seluas 179 ha, bangunan seluas 102 ha, dan sisanya 

adalah lahan pertanian bukan sawah. Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Pesawaran, dapat dilihat pada Tabel 6 potensi padi sawah 

di Desa Bagelen dan Kutoarjo. 
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Tabel 6. Luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah di Desa Bagelen 

dan Kutoarjo tahun 2015 

Desa Luas Panen (ha) Produksi (Kw) Produktivitas 

(Kw/ha) 

Bagelen 

Kutoarjo 

308 

140 

1.848 

840 

60 

60 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran 2015 

 

Bila melihat data di atas, luas lahan sawah dominan di Desa Begelen dan 

Desa Kutoarjo, oleh karena itu penduduk Desa Bagelen dan Desa Kutoarjo 

bermata pencaharian sebagai bertani. 

 

C. Letak Geografis Daerah Penelitian 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesawaran (2013) letak Desa Bagelen 

adalah Ibukota Kecamatan Gedong-Tataan Kabupaten Pesawaran terletak 

pada 4° LU- 6° LU dan antara 104° BT- 106° BT. Desa Bagelen memiliki 

topografi relatif datar. Ada pun perbatasan wilayah Desa Bagelen adalah 

sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang Anyar, sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Kebagusan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Sukaraja, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kutoarjo. Sedangkan batas 

wilayah Desa Kutoarjo adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa 

Purwosari, sebelah timur berbatasan dengan Gadingrejo, sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Bagelen, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Jembangan. Keadaan tanah di Bagelen memungkinkan untuk ditanami padi 

sepanjang tahun, maka selama satu tahun praktis tanah sawah di Bagelen 

terus menerus ditanami padi. Sawah-sawah di Desa Bagelen dialiri dua sungai 

yaitu Sungai Way Semak dan Sungai Way Ngison.  
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Berdasarkan data Badan Pusat Statstik Kabupaten Pesawaran (2013) keadaan 

tanah di Desa Kutoarjo hampir sama dengan Desa Bagelen. Berdasarkan 

informasi di Desa Kutoarjo sepanjang tahun ditanami padi sawah dan 

tanaman hortikultura. Desa Kutoarjo ini merupakan daerah dataran yang 

berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaaan laut.  Dataran desa 

merupakan dataran dengan tanah merah hitam dengan tekstur berdebu.  

Tingkat kemiringan tanah maksimal adalah 30°. Luas tanah di Kutoarjo 

mencapai 1.010 Ha, yang terdiri dari lahan sawah seluas 140 Ha, ladang 

seluas 179 Ha, bangunan seluas 102, dan sisanya adalah lahan pertanian 

bukan sawah.  Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Desa 

Kutoarjo sebagian besar digunakan sebagai areal pertanian.  Bahkan luas 

areal pertaniannya lebih luas dibandingkan areal untuk permukiman.  Desa 

Kutoarjo juga dilengkapi dengan prasarana transportasi berupa jalan raya dan 

jalan pemukiman. 

 

D. Potensi Demografi Daerah Penelitian 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran (2015), Desa 

Bagelen memiliki luas lahan sebesar 8,80 Km
2 

dengan jumlah penduduk 

sebanyak 7.184 jiwa dan kepadatan penduduk yaitu berjumlah 816,36 

jiwa/Km².  Kepadatan penduduk ini tersebar pada 5 dusun, 5 Rukun Warga 

(RW), dan 27 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan Desa Kutoarjo memiliki luas 

lahan sebesar 10,1 Km
2 

dengan jumlah penduduk sebanyak 2.751 jiwa dan 

kepadatan penduduk yaitu berjumlah 272,38 jiwa/Km².  Kepadatan penduduk 

ini tersebar pada 3 dusun, 3 Rukun Warga (RW), dan 15 Rukun Tetangga 
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(RT). Data mengenai jumlah penduduk Desa Bagelen dan Desa Kutoarjo 

menurut jenis kelamin dan sex ratio dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Jumlah penduduk Desa Bagelen dan Kutoarjo menurut   

 jenis kelamin dan sex ratio tahun 2015  

Desa Klasifikasi Jumlah 

Bagelen Rumah Tangga 1.819 

Laki-laki 3.674 

Perempuan 3.510 

Jumlah 7.184 

Sex ratio 104,67 

Kutoarjo Rumah Tangga 716 

Laki-laki 1.409 

Perempuan 1.342 

Jumlah 2.751 

 Sex ratio 104,99 

Sumber:  Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2015 

 

Berdasarkan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa penduduk Desa Bagelen 

terdiri dari 1.819  rumah tangga jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari 

jumlah penduduk perempuan.  Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa 

Bagelen adalah berjumlah 7.184 jiwa dengan Sex Ratio sebesar 104,67. 

Sedangkan Desa Kutoarjo terdiri dari 716 rumah tangga jumlah penduduk 

laki-laki sebanyak 1.409 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.342 

jiwa.  Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Kutoarjo adalah berjumlah 

2.751 jiwa dengan Sex Ratio sebesar 104,99. 

 

E. Potensi Ekonomi 

 

Desa Bagelen dan Desa Kutoarjo memiliki luas lahan sawah yang cukup luas, 

yaitu 308 Ha dan 140 Ha. Didukung pula mata pencaharian penduduk yang 

mayoritas adalah petani.  Kondisi ini ternyata belum mampu memberikan 

kesejahteraan kepada penduduknya.  Dapat dikatakan masih memiliki 
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ekonomi yang lemah.  Namun, desa ini memiliki potensi dalam 

pengembangan usaha penangkaran benih padi unggul bersertifikat.  Kedua 

desa ini memiliki kelompok tani penangkar benih padi unggul bersertifikat 

yang telah terdaftar di Balai Pengembangan dan Sertifikasi Benih (BPSB) 

Provinsi Lampung.  Jika potensi ini dikelola secara maksimal, diharapkan 

dapat membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 

F.   Budidaya Penangkaran Benih Padi di Kelompok Tani Tunas Baru dan 

Mekarti Jaya 2 

 

Usahatani padi konsumsi dan usahatani penangkaran benih padi bersertifikat 

secara teknis budidaya hampir sama/tidak terlalu banyak perbedaan. 

Meskipun hampir sama dengan budidaya padi konsumsi dalam kegiatan 

penangkaran benih terdapat hal-hal yang harus mendapat perhatian serius 

oleh petani penangkar. Perbedaan antara usahatani penangkaran benih dengan 

usahatani padi konsumsi, diuraikan pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Perbedaan usahatani penangkaran benih dengan usahatani padi  

konsumsi 

No. Uraian Usahatani Penangkaran 

Benih 

Usahatani Padi 

Konsumsi 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Tujuan  Produksi 

(Output) 

Nilai jual output 

Posisi tawar petani 

dalam menentukan 

nilai produk 

 

 

 

Proses Budidaya 

 

 

 

 

Mekanisme Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pasca panen 

Gabah benih 

> gabah konsumsi 

Menentukan harga 

Petani harus melakukan 

Rouging, yaitu membuang 

tanaman yang memiliki 

morfologi dan fisiologi 

tidak sama dengan 

induknya 

Diawasi oleh lembaga 

perbenihan yang 

berwenang / Pengawas 

Benih Tanaman, yaitu 

BPSB daerah 

Sebelum memulai 

penanaman, petani 

penangkar wajib 

lapor/mengajukan 

permohonan ke BPSB 

setempat mengenai lokasi, 

luasan, varietas yang akan 

ditanam, asal benih pokok 

dengan mengisi formulir 

permohonan 

Penjemuran Gabah hingga 

kadar air <12%, 

penyimpanan 

menggunakan 

peralatan/wadah sesuai 

standard yang ditentukan 

untuk produksi benih 

Gabah konsumsi 

< gabah benih 

Menerima harga 

Petani tidak perlu 

melakukan 

Rouging 

 

 

 

Tidak perlu 

mendapat 

pengawasan dari 

BPSB 

 

Tidak perlu 

melapor ke BPSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada umumnya 

langsung dijual 

dalam bentuk 

Gabah Kering 

Panen (Kadar air > 

12%) 

 

 

Kegiatan budidaya padi yang dilakukan Kelompok Tani Tunas Baru dan 

Mekarti Jaya II sebagai produsen benih bina, sejak persiapan hinga panen 

selalu bekerja sama dan mendapatkan pengawasan dari BPSBTPH dan Dinas 

Pertanian Kabupaten Pesawaran, karena sistem sertifikasi benihnya dilakukan 

melalui pengawasan pertanaman atau uji laboratorium.  Adapun kegiatan 

yang dilakukan oleh petani penangkar adalah sebagai berikut: 
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Petani mengajukan permohonan ke BPSBTPH, sepuluh hari sebelum tanam 

dan mengisi formulir permohonan sertifikasi yang telah ditentukan.  

Dilampiri label benih sumber yang akan ditanam pada formulir, yaitu benih 

pokok SS (label ungu), berasal dari BBU (Balai Benih Utama), dan sket peta 

lapangan.  Kemudian petani/produsen membayar biaya jasa pemeriksaan 

lapangan Rp 5000,- per Hektar.  Dokumen permohonan diperiksa 

kebenarannya oleh petugas BPSBTPH, sebelum benih disebar/ditanam. 

 

Selanjutnya, petani memberikan pemberitahuan kepada BPSBTPH untuk 

pemeriksaan lapangan, paling lambat satu minggu sebelum waktu 

pemeriksaan lapangan.  Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh Pengawas 

Benih Tanaman.  Setelah pemeriksaan lapangan, membuat pemberitahuan 

persemaian minimal seluas 20% dari luas lahan yang akan ditanami. 

Persemaian dibuat dalam satu blok/petak.  Benih yang digunakan adalah 

benih pokok (Stock Seed) benih label Ungu, varietas Ciherang produksi BBU. 

 

Tahap berikutnya, petani melakukan olah lahan secara sempurna dan 

melakukan perendaman lahan selama ± 1 bulan.  Tujuannya adalah untuk 

membuat biji rumput mati atau tidak tumbuh.  Pengolahan tanah dilakukan 

dengan menggunakan Hand Tractor.  Setelah lahan sudah siap tanam, 

melakukan penanaman dengan sistem tandur jajar untuk memastikan varietas 

yang ditanam.  Penanaman untuk seluas 2 hektar harus sudah selesai dalam 

waktu maksimal 2 hari.  Ketika tanaman suadah mulai tumbuh, petani 

melakukan pemeliharaan tanaman, yaitu memupuk, matun, pengendalian 

HPT dilakukan sebagaimana biasa mengelola atau merawat padi sawah.  
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Namun dalam kegiatan penangkaran, pemeliharaan tanaman pada masa 

pertanaman aktif membentuk anakan (fase vegetatif) harus dibersihkan dari 

rerumputan dan dilakukan seleksi (Roguing) terhadap varietas lain. 

 

Kegiatan Roguing dilakukan sebanyak tiga kali.  Hal-hal yang dilakukan pada 

saat Roguing adalah tipe pertumbuhan, kehalusan daun, warna helai daun, 

warna lidah daun, warna tepi daun, warna pangkal batang, bentuk/tipe malai, 

bentuk gabah, warna ujung gabah, warna gabah dan sudut daun bendera.  

Tahap selanjutnya, petani melakukan pemanenan dan langsung dirontokkan 

saat itu juga.  Pemanenan dilakukan setelah 90% hamparan padi menguning 

semua.  Peralatan panen yang digunakan telah diperiksa dan disahkan 

kebersihannya oleh petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT).  Perontokan 

masih menggunakan cara tradisional. 

 

G.   Proses Pengolahan Benih 

 

Prosesing benih dilakukan oleh Kelompok Tani Tunas Baru dan Mekarti Jaya 

2 diawali dari penerimaan hasil panen padi sawah yang telah dilakukan oleh 

petani penangkar berupa Gabah Kering Panen (GKP) dengan kadar air 

berkisar 22 - 25%.  GKP yang telah dimasukkan ke dalam karung dibawa dari 

sawah menuju Gudang Kelompok, oleh petani penangkar.  Alat angkut yang 

digunakan adalah gerobak dan/atau sepeda motor. 

 

Setelah sampai di gudang, Gabah Kering Panen ditimbang dan dicatat 

beratnya serta identitasnya agar diketahui nama pemiliknya.  Setelah 

ditimbang gabah kering panen dicurahkan/dihamparkan di lantai jemur 
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gudang.  Kegiatan selanjutnya adalah menjemur GKP hingga kadar air 11 - 

12%. Penjemuran dilakukan di bawah terik matahari pada lantai jemur milik 

kelompok tani.  Gabah yang telah dikeringkan selanjutnya dimasukkan ke 

dalam tempat penyimpanan sementara, yaitu karung dan disusun secara rapi 

di gudang kelompok.  Gabah yang telah tersusun rapi dalam karung yang 

berada di gudang kelompok tani tersebut merupakan bahan baku benih / calon 

benih yang akan diproses lebih lanjut. 

 

Langkah selanjutnya, Ketua Kelompok Tani selaku produsen benih 

mengajukan permohonan ke BPSBTPH untuk pengujian laboratorium guna 

keperluan sertifikasi. Pengawasan Benih Tanaman akan mengambil contoh 

benih resmi atas permintaan produsen benih, yang selanjutnya dibawa ke 

BPSB Provinsi untuk dilakukan uji laboratorium.  Banyaknya contoh benih 

paling sedikit 700 gram dari tiap kelompok benih.  Beberapa hal yang 

dilakukan dalam pengujian benih ini yaitu : pengujian kadar air, kadar 

kotoran benih, dan daya tumbuh benih.  Setelah pengujian selesai, berarti 

benih tersebut telah lulus dan bersertifikat, maka ketua kelompok selanjutnya 

melakukan pemesanan label ke BPSBTPH. 

 

Gabah calon benih sebagai bahan baku benih yang telah lulus uji lab 

selanjutnya, dibersihkan kembali dengan menggunakan "Seed Cleaner".  

Selanjutnya di-packing dalam kantong plastik kemasan ukuran 5 kg, 

kemudian diberi label biru sebagai identitas benih sebar.  Label dipasang pada 

kemasan benih pada tempat yang mudah dilihat dan terpasang di bagian luar 

kemasan/menyatu dengan kemasan.  Masa berlakunya label paling lama 6 



59 

 

(enam) bulan sejak tanggal selesai pengujian atau paling lama 9 (sembilan) 

bulan setelah tanggal panen.  Benih dalam kemasan 5 kg yang telah berlabel 

selanjutnya di packing dalam karung, yang setiap karungnya berisi 12 

kantong, dengan tujuan memudahkan pada kegiatan pemasaran.  Proses 

pengelolaan benih yang dilakukan oleh Kelompok Tani Tunas Baru dan 

Mekarti Jaya 2 sejak dari sawah hingga siap untuk dijual dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Proses pengolahan benih padi sawah bersertifikat di   

Kelompok Tani Tunas Baru dan Mekarti Jaya 2 

 

 

Benih padi yang di produksi oleh Kelompok Tani Tunas Baru dan Mekarti 

Jaya 2 dipasarkan oleh Ketua Kelompok Tani kemudian dipasarkan ke 

kelompok tani-kelompok tani yang ada di Kabupaten Pesawaran, sebagian 

juga ada yang dititipkan kepada agen.  Para agen tersebut umumnya adalah 

GKP 

KA : 22 - 25% 

Ditimbang + dicurahkan/dihamparkan + dijemur + disimpan 

Gabah Calon Benih 

ka : < 12% 

Pengambilan sampel benih + uji laboratorium 

Gabah Calon Benih 

Lulus Uji Lab 

Seed Cleanner + Pengemasan + Pelabelan 

Benih Bersertifikat 
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orang yang berprofesi sebagai sales produk pertanian yang ada di wilayah 

Kabupaten Pesawaran.  Hingga saat ini Kelompok Tani Tunas Baru dan 

Mekarti Jaya 2 sebagai produsen benih belum memiliki tenaga khusus 

pemasaran. 

 

Ikatan kerja sama dengan agen dalam penjualan benih dilakukan dengan 

sistem barang yang dibayar adalah yang terjual.  Jangka waktu 

pembayarannya dibatasi hingga waktu kadaluwarsa produk habis dan bila 

terjadi produk yang rusak/cacat akan ditukar yang baru oleh kelompok tani. 

Harga jual ditentukan oleh kelompok tani di gudang, yaitu sebesar Rp 

45.000,- per kantong, sedangkan agen diberi keleluasaan untuk menjualnya 

dipasaran, berdasarkan kondisi pasar yang berlaku.  Biasanya agen menjual 

ke kios saprodi, petani ataupun kelompok tani dengan harga Rp 50.000,- 

sampai Rp 60.000,- per kantong.  Cara pemasaran dengan menggunakan jasa 

agen ini dipilih dengan pertimbangan bahwa kelompok tani tidak perlu 

mengeluarkan biaya pemasaran, mengingat daerah pemasaran yang relatif 

jauh dari lokasi produsen, yaitu wilayah Pesawaran, Pringsewu, dan Bandar 

Lampung. 

 

Selain menggunakan jasa agen pemasaran benih produksi kelompok tani 

Tunas Baru dan Mekarti Jaya 2, juga dilakukan dengan cara bekerjasama 

dengan kelompok tani lainnya melalui PPL sebagai fasilitator.  Cara ini 

dilakukan untuk daerah pemasaran sekitar Kecamatan Gedong Tataan.  Harga 

jual ditentukan oleh kelompok tani di gudang sebesar Rp 45.000,- per 

kantong, selanjutnya kelompok tani konsumen mengambil sendiri 
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Wilayah pemasaran luar kecamatan dan kabupaten 

barangnya/benih di gudang milik kelompok tani Tunas Baru dan Mekarti Jaya 

2. Kedua kelompok tani ini juga bekerjasama dalam hal stok produk 

benihnya, apabila kelompok tani Tunas Baru kehabisan stok maka 

menyalurkan produk benih milik Mekarti Jaya 2, begitu pun sebaliknya. 

Rantai pemasaran benih padi sawah bersertifikat  

'Tunas Baru" dan "Mekarti Jaya 2" dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Rantai pemasaran benih padi sawah bersertifikat "Tunas Baru" dan  

"Mekarti Jaya 2" 
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VI.   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Usahatani penangkaran benih padi dan usahatani padi konsumsi di 

Kabupaten Pesawaran menguntungkan untuk diusahakan berdasarkan 

hasil analisis usahatani.  Setelah dibandingkan, besar biaya, pendapatan 

dan R/C ratio penangkaran benih padi lebih besar dibanding usahatani 

padi konsumsi. Besar biaya, pendapatan, dan R/C ratio per hektar 

usahatani penangkaran benih padi yaitu Rp 10.373.945,26;  Rp 

24.822.949,77; dan 3,39. Sedangkan besar biaya, pendapatan dan R/C 

ratio usahatani padi konsumsi per hektar yaitu  

Rp 11.280.754,67; Rp 14.602.487,00; dan 2,29. 

2. Berdasarkan Analisis uji beda dengan  menggunakan Independent sample 

T test, terdapat perbedaan keuntungan usahatani padi konsumsi dan 

usahatani penangkaran benih padi dengan taraf kepercayaan 95 persen.  

Keuntungan usahatani Penangkaran benih padi lebih tinggi dibandingkan 

usahatani padi konsusmsi yaitu sebesar Rp 10.220.462,77/ha. 
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3. Berdasarkan analisis faktor eksternal yang mempengaruihi petani 

melakukan penangkaran benih padi adalah faktor harga yang lebih tinggi, 

pendapatan yang lebih tinggi, dan saran atau motivasi dari penyuluh 

pertanian, sedangkan faktor internal yang mempengaruhi petani 

melakukan penangkaran benih padi berdasarkan analisis logit yang telah 

dilakukan, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan petani dalam penerapan inovasi 

penangkaran benih padi oleh petani padi adalah variabel jumlah 

tanggungan keluarga, luas lahan dan produksi usahatani dengan tingkat 

kepercayaan 90 persen. 

 

B.   Saran 

 

Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Petani padi konsumsi di Kabupaten Pesawaran disarankan untuk 

melakukan usahatani penangkaran benih padi karena dari hasil 

perhitungan analisis biaya, pendapatan dan R/C Ratio, usahatani 

penangkaran benih padi sangat layak dilaksanakan dan menghasilkan 

pendapatan yang lebih tinggi. 

2. Peneliti lain dapat membahas mengenai aspek-aspek lainnya pada 

usahatani penangkaran benih padi di Kabupaten Pesawaran. 
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