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ABSTRAK 

YANA TATANG TARYANA, 2020. Keragaan Usaha Tani Padi Sawah 

Berdasarkan Kelompok Tani Lanjut dan Pemula. Dibawah bimbingan Dety 

Sukmawati dan Ning Srimenganti 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan usaha tani padi 

sawah dan pendapatan di kelompok tani lanjut dan pemula. Metode yang 

digunakan adalah metode studi kasus. Hasil analisis data menunjukan sebagai 

berikut : 1). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang 

mempengaruhi dalam keragaan usaha tani padi sawah berdasarkan kelompok tani 

lanjut dan pemula yaitu umur kelompok tani, pengalaman bertani, pendidikan, 

jumlah tanggungan jiwa dan luas lahan. 2). Pendapatan atau keuntungan untuk 

setiap kelompok tani lanjut dan pemula yaitu, kelompok tani lanjut sebesar Rp. 

8.122.8000  /Ha  dan untuk kelompok tani pemula sebesar Rp. 6.848.000 /Ha. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan Diharapkan kepada para penyuluh 

pertanian lapangan selaku mitra kerja petani agar meningkatkan kunjungan 

kepada kelompok – kelompok tani yang ada di Desa Karangbungur sehingga 

mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi petani terutama tentang kendala 

budidaya padi sawah. 

 

Kata kunci : Keragaan, Usaha Tani, Lanjut,Pemula 



 

 

 

ABSTRACT 

YANA TATANG TARYANA, 2020. Rice Paddy Farming Business Model Based on 

Advanced and Beginner Farmers Group. Under the guidance of Dety Sukmawati 

and Ning Srimenganti 

This study aims to see the performance of lowland rice farming and 

the income of advanced and novice farmer groups. The method used is the case 

study method. The results of data analysis show the following: 1). Based on the 

results of the study, it was shown that the  affecting the performance of lowland 

rice farming based on advanced and novice farmer groups were age of farmer 

group, farming experience, education, number of dependents and land area. 2). 

Income or profit for each advanced and beginner farmer group, namely, 

advanced farmer group is Rp. . 8.122.8000  /Ha and for a beginner farmer group 

of Rp. 6.848.000/Ha. 

Based on the results of the research, it is hoped that the field agricultural 

extension workers as farmers' working partners will increase visits to farmer 

groups in Karangbungur Village so that they see the problems that are under 

understanding of lowland rice cultivation. 

 

Keywords: Performance, Farming Enterprises,Beginer,Advanced 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting dalam 

pembangunan perekonomian di Indonesia yang mayoritas penduduknya berusaha 

di bidang pertanian serta ditunjang oleh kondisi tanah, iklim, dan sumberdaya 

pendukung lain yang memadai untuk bercocok tanam. Menurut Arifin (2005), 

sektor pertanian merupakan pengganda pendapatan yang paling efektif dalam 

pengentasan masyarakat dari kemiskinan serta perbaikan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pengembangan sektor pertanian masih mengalami beberapa kendala, salah 

satunya dari segi sumberdaya manusia yaitu petani, oleh karena itu pembangunan 

sumberdaya manusia petani perlu dilakukan agar petani mampu menjadi subyek 

pembangunan yang handal. Tujuan utama dari program pemerintah pada sektor 

pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani. Program-program tersebut 

akan efektif sampai pada sasaran jika petani sadar akan pentingnya berkelompok. 

Kelembagaan petani menjadi kunci utama dalam pembangunan pertanian. 

Permasalahan yang terjadi di tingkat petani perlu suatu pemecahan masalah secara 

bersama-sama, selain itu petani diharapkan mempunyai daya saing dan posisi 

tawar, maka perlu adanya suatu kelompok tani yang merupakan kumpulan dari 

beberapa petani yang mempunyai orientasi dalam pengembangan usahatani 

(Telles, Reddy, and Nagendra 2019). 



2 
 

  
 

Rasio antara ketenagaan penyuluhan dengan jumlah petani mengharuskan 

penyelenggaraan penyuluhan dilakukan melalui pendekatan kelompok, maka para 

pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian perlu untuk didorong untuk 

bergabung kedalam kelompok tani. Pembinaan kelompok tani melalui kegiatan 

penyuluhan sangat diperlukan agar kelompok tani berfungsi, memiliki kekuatan, 

mandiri serta mampu menerapkan inovasi, sehingga diharapkan kelompok bisa 

berkembang dengan optimal. Pendekatan secara kelompok dalam kegiatan 

penyuluhan merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah petani. 

Penyuluh dalam kegiatan pendampingan dan pembinaan kelompok berfungsi 

sebagai mitra kerja yang bertugas mendampingi petani agar pengetahuan, sikap 

dan ketrampilannya dalam berusahatani dapat meningkat, selain itu dengan 

adanya kegiatan penyuluhan tersebut juga dapat menjadi stimulus sehingga 

memunculkan suatu gerakan dari dalam kelompok yang mampu mengidentifikasi 

dan memecahkan permasalahan yang menjadi kendala dalam kegiatan usahatani 

secara partisipatif yang pada akhirnya kelompok menjadi mandiri(Telles, Reddy, 

and Nagendra 2019).  

Tingkat pendapatan petani secara umum dipengaruhi oleh beberapa 

komponen yaitu jumlah produksi, harga jual, dan biaya-biaya produksi. Padi 

merupakan salah satu komoditi yang mempunyai prospek cerah guna menambah 

pendapatan para petani. Hal tersebut dapat memberi motivasi tersendiri bagi 

petani untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan produksinya dengan 

harapan agar pada saat panen memperoleh hasil penjualan tinggi guna memenuhi 

kebutuhannya. Namun secara aktual pada saat panen tiba, hasil melimpah tetapi 
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harga menjadi turun, dan terlebih lagi jika hasil produksi yang diharapkan jauh 

dari perkiraan, yaitu pembeli sangat rendah, produksi minim, biaya untuk kegiatan 

produksi, mulai dari pengadaan pupuk, pengolahan, pestisida dan biaya lainnya 

yang tidak terduga (Roidah Ida,S. 2015). 

Secara teoritis pengembangan kelompok tani dilaksanakan dengan 

menumbuhkan kesadaran para petani, dimana keberadaan kelompok tani tersebut 

dilakukan dari, oleh dan untuk petani. Pengembangan kelompok tani perlu 

dilaksanakan dengan nuansa partisipatif sehingga prinsip kesetaraan, transparansi, 

tanggung jawab, akuntabilitas serta kerjasama menjadi muatan-muatan barudalam 

pemberdayaan petani. Suatu kelompok tani yang terbentuk atas dasar adanya 

kesamaan kepentingan diantara petani menjadikan kelompok tani tersebut dapat 

eksis dan memiliki kemampuan untuk melakukan akses kepada seluruh sumber 

daya seperti sumber daya alam, manusia, modal, informasi, serta sarana dan 

prasarana dalam mengembangan usaha tani yang dilakukannya. (Jasmal 2007) 

Kelompok tani dikatakan berkembang apabila memiliki karakteristik yang 

berciri sebagai berikut : a) Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara 

sesama anggota, b) Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam 

berusaha tani, c) Memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, hampaan 

usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan 

ekologi, d) Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota 

berdasarkan kesepakatan bersama (Deptan ,2007). 

Kemampuan kelompoktani adalah kapasitas/kompetensi yang dimiliki 

kelompoktani dalam menjalankan fungsinya Kelompok tani diartikan sebagai 
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kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri atas petani dewasa 

(pria/wanita) maupun petani-taruna (pemuda-pemudi) yang terikat 20 orang 

secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan 

kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pimpinan seorang kelompok tani. 

Menurut Mardikanto (1993), salah satu syarat pelancar pembangunan pertanian 

adalah adanya kerjasama kelompok tani. Kelompok tani juga memiliki kelas yang 

terdiri pemula, lanjut, madya, utama. Kelas pemula adalah kelompok tani yang 

tergolong rendah, sedangkan kelas utama kelompok tani tersebut tergolong tinggi. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keragaan usaha tani padi sawah berdasarkan kelompok tani 

lanjut dan pemula? 

2. Berapa pendapatan usaha tani padi sawah berdasarkan kelompok tani 

lanjut dan pemula? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui: 

1. Mengetahui keragaan usaha tani padi sawah berdasarkan kelompok tani 

lanjut dan pemula di Desa Karangbungur 

2. Mengetahui pendapatan usaha tani padi sawah berdasarkan kelas 

kelompok tani lanjut dan pemula di Desa Karangbungur 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Secara ilmiah dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang 

pertanian 
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2. Secara Praktis bagi petani, peneliti, petani serta lembaga tertentu, 

diharapakan penelitian ini mampu memberikan informasi tentang 

pendapatan usaha tani padi sawah di  kelompok tani lanjut dan pemula. 

3. Bagi dunia akademisi, Skripsi ini merupakan bagian dari proses belajar 

yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Tanaman Padi  

Tanaman padi merupakan tanaman yang istimewa karena mempunyai 

kemampuan beradaptasi hampir di semua lingkungan baik daratan rendah sapai 

daratan tinggi, dari daerah tropis hingga sub tropis, dan dari daerah yang kering 

hingga daerah yang subur. Spesies padi banyak ditemukan di alam ini namun 

hanya beberapa spesies yang memiliki nilai ekonomis. Spesies yang 

dibudidayakan oleh petani umunya adala spesies Orzyza savita L. Berikut Ini 

adalah klasikfikasi padi : 

Kingdom : Plantae 

Divisi   : Spermathopyta 

Class   : Monokotiledon 

Ordo   : Glumeflorae 

Famili   : Graminaeae 

Genus   : Oryza 

Spesies  : Oryza sativa L  

Ada umumnya padi memiliki morfologi sebagai berikut : 

a) Batang 

Tanaman padi memiliki batang cylindris, agak pipih atau bersegi, berlubang 

atau masif, dan berbentuk herba. Batang pelepah tidak berambut. Tinggi tanaman 

padi sekitar 100 cm lebih rendah jika dibandingkan dengan tinggi tanaman padi 
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liar sekitar 200 cm. Batang padi berwarna hijau pada umumnya namun ketika 

sudah masuk ke fase generatif warna batang berubah menjadi kekuningan. 

b) Daun 

Tanaman padi memiliki daun tunggal, dua baris, dan terkadang seolah 

berbaris banyak. Helaian daun kasar dan pada ujung daun berbentuk 

runcing. Panjang Helaian daun sangat bervariasi namun umunya 100-150 

cm). 

c) Akar 

 Akar padi biasanya memiliki akar serabut yaitu akar yang tumbuh 

dari akar tunggang setelah tanaman berumur 5-6 hari. Fungsi akar tanaman 

padi sama halnya dengan tanaman lainnya yaitu sebagai menyerap air dan 

zat-zat makanan dari dalam tanah. 

d) Malai 

Bunga padi secara keseluruhan disebut dengan malai yang merupakan 

bunga majemuk. Umunya varietas padi hanya menghasilkan satu malai 

untuk satu anakan namun ada beberapa varietas lokal yang mampu 

meghasilkan malai lebih dari satu namun pertumbuhannya tidak sempurna. 

Bakal buah terdapat pada malai bakal buah ini yang nantinya akan menjadi 

padi. 

2.1.2 Budidaya Padi 

Menurut Badan Ketahan Pangan (2009) padi dapat tumbuh pada lahan 

basah atau yang biasa disebut sawah irigasi faktor curah hujan bukan merupakan 

faktor pembatas tanaman padi tetapi pada lahan kering tanaman padi 
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membutuhkan curahhujan yang optimum > 1.600 mm/tahun. Padi gogo 

memerlukan bulan basah yang berurutan minimal 4 bulan. Bulan basah adalah 

bulan yang mempunyai curah hujan > 200 mm dan tersebar secara normal atau 

setiap minggu ada turun hujan sehingga tidak menyebabkan tanaman stress karena 

kekeringan. Suhu yang optimum untuk pertumbuhan tanaman padi berkisar antara 

24º-29º C. 

Berikut ini adalah tahapan budidaya padi dengan pengelolaan tanaman 

terpadu (PTT) menurut Badan Ketahan Pangan (2009): 

a) Persemaian 

Awalnya benih dipilih dengan cara merendamkan benih ke dalam air 

dan ambil benih padi yang tenggelam. Benih beras yang tenggelam dibilas 

dengan air bersih dan kemudian direndam dalam air selama 24 jam. 

Selanjutnya diperam dalam karung selama 48jam dan dijaga kelembabannya 

dengan cara membasahi karung dengan air. Benih hibrida langsung 

direndam dalam air dan selanjutnya diperam. Luas persemaian sebaiknya 

400 m persegi per hektar atau 4 persen dari luas tanam. Lebar bedengan 

pembibitan 1,0-1,2 m dan diberi campuran pupuk kandang, serbuk kayu dan 

abu sebanyak 2 kg per meter persegi. Penambahan ini memudahkan 

pencabutan bibit padi sehingga kerusakan akar bisa dikurangi. 

b) Persiapan Lahan  

c) Persiapan lahan dapat dilakukan dengan mengolah tanah terlebih dahulu. 

Pengolahan lahan dapat dilakukan secara sempurna yang biasanya dibajak 

1-2 kali atau tanpa pengolahan tanah sesuai kondisi di lokasi. Dua minggu 
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sebelum pengolahan lahan sebaiknya dilakukan pemberian bahan organik 

secara merata di atas hamparan tanah. Bahan organik tersebut dapat berupa 

kompos jerami ataupun pupuk kandang. Penanaman  

Penananaman dilakukan saat tanah berada dalam kondisi jenuh air 

dengan menanam bibit mudah yang kurang dari 21 hari setelah disebar. 

Penanaman disarankan dengan sistem jajar legowo 2 :1 atau 4 : 1 dengan 

jarak tanam 40x(20x10) cm atau 50x(25x12,5) cm. Cara tanam jajar legowo 

ini memiliki keuntungan rumpun tanaman yang berada di daerah pinggir 

lebih banyak, terdapat ruang untuk pengaturan air dan pengendalian hama 

penyakit, dan dapat membantu penggunaan pupuk. 

d) Pemupukan  

Pemupukan disarankan memberikan pupuk yang berimbang yaitu 

pemberian berbagai unsur hara yang terkandung dalam pupuk yang 

dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman padi membutuhkan hara N sekitar 17,5 

kg, P sebanyak 3 kg dan K sebanyak 17 kg untuk setiap ton gabah yang 

dihasilkan. Agar efektif dan efisien, penggunaan pupuk disesuaikan dengan 

kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah. Kebutuhan N 

tanaman dapat diketahui dengan cara mengukur tingkat kehijauan warna 

daun dan pemupukan P dan K disesuaikan dengan hasil analisis status hara 

tanah dan kebutuhan tanaman. 

e) Pengendalian  

 Pengendalian ini terdiri dari gulma, hama dan penyakit. Pengendalian 

gulma dapat dilakukan dengan cara pengolahan tanah yang sempurna, 
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menggunakan benih padi bersertifikat, pengaturan air di petakan sawah dan 

jika memang infestasi gulma sudah tinggi dapat menggunakan herbisida. 

Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara 

menggunakan musuh alami atau menggunakan pestisida jika sudah tinggi 

serangan hama dan penyakit. 

f) Panen dan Pasca Panen  

Panen dilakukan saat gabah telah menguning tetapi malai masih segar. 

Cara pemanenan dengan memotong padi sekitar 30–40 cm di atas 

permukaan tanah. Menurut Balai Besar Penelitian Padi klasifikasi umur 

tanaman padi sebagai berikut :  

Dalam   : 151 Hari setetelah sebar 

Sedang  : 125 – 150 Hari setetelah sebar. 

Genjah  : 105 – 124 Hari setetelah sebar. 

Sangat Genjah : 90 – 104 Hari setetelah sebar.  

Ultra Genjah : < 90 Hari setetelah sebar.  

2.1.3 Kelompok Tani 

Kelompok tani merupakan sebuah kelembagaan ditingkat petani yang 

dibentuk untuk mengorganisir para petani dalam berusaha tani (Hermanto dan 

Swastika,2011). Kelompok tani juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan 

Gabungan Kelompok tani yang mendefinisikan bahwa ―kelompok tani adalah 

kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan 

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, 
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kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan 

usaha anggota‖. Dalam kelompok tani terdapat anggota kelompok tani yang 

disebut sebagai pelaku utama dan pelaku usaha. 

Pelaku utama adalah petani yang melakukan usaha tani dibidang 

pangan,holtikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan. Sedangkan pelaku usaha 

adalah setiap orang yang melakukan usaha agar mereka mau dan mampu 

menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, 

teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya untuk dapat meningkatkan 

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan 

kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.  

Berdasarkan hasil penelitian Nia Lita M Sianturi (2019) kelompok 

mempunyai peranan sebagai koordinator pemasaran. Pembeli yang berminat 

terhadap hasil pertanian tidak perlu repot untuk menemui petani kepada tiap-tiap 

individu yang membudidayakan hasil pertanian yang sama, tetapi dapat 

berkunjung langsung kepada kelompoknya sebagai pemasar dari hasil budi daya 

anggota kelompoknya. 

Kelompok juga mempunyai fungsi sebagai tempat pembinaan bagi anggota 

kelompok tani. Pembinaan melalui kelompok memudahkan penyuluh 

menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dikarenakan kelompok memiliki kegiatan 

budi daya yang sama, terjadi proses belajar bersama, dan adanya tanggung jawab 

bersama atas program bantuan yang diberikan. Fungsi-fungsi kelompok tani juga 

diatur dalam Permentan No. 82 Tahun 2013 yaitu: 
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1. Kelas belajar, yaitu kelompok tani sebagai wadah belajar mengajar 

bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta 

kehidupan yang lebih baik. 

2. Wahana Kerjasama: kelompok tani merupakan tempat untuk 

memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam poktan dan 

antar poktan maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama tersebut 

diharapkan dapat membuat usaha tani lebih efisien dan lebih mampu 

menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih 

menguntungkan. 

3. Unit Produksi: Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing 

anggota poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu 

kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala 

ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun 

kontinuitas. 

4. Kelompok tani ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk mereka 

dengan jumlah berkisar 20 sampai 25 orang petani atau disesuaikan 

dengan kondisi lingkungan masyarakat sekitarnya (Menteri 

Pertanian). Kepengurusan anggota kelompok tani sekurangkurangnya 

terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai dengan 

kebutuhan. Sebagai penentu keberlanjutan dari penumbuhan 

kelompok tani maka harus dibentuk rencana kerja kelompok. 
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Kemudian, dalam meningkatkan kemampuan petani anggota 

kelompok tani dalam pengembangan agribisnis (Permentan No. 82 

Tahun 2013). 

5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif agar petani mampu untuk 

membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara 

partisipatif. 

6. Menumbuhkembangkan kreatifitas dan prakarsa anggota kelompok 

tani untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses 

permodalan yang tersedia. 

7. Membantu memperlancar proses dan mengidentifikasi kebutuhan dan 

masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam usaha taninya. 

8. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan 

peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya 

yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/ 

diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang optimal. 

9. Meningkatkan kemampuan anggota untuk dapat mengelola usaha tani 

secara komersial, berkelanjutan, dan akrab lingkungan. 

10. Meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha 

masing- masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang 

menjamin permintaan pasar yang dilihat dari kuantitas, kualitas, serta 

kontinuitas.  
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11. Mengembangkan kemampuan anggota untuk menciptakan teknologi 

yang spesifik lokalitas. 

12. Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu 

melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi 

pengembangan modal usaha kelompok tani. 

2.1.4 Karakterisitk Pengembangan Kelompok tani 

A. Kelengkapan Administrasi Petani 

Petani sering di hadapkan dengan sosialisasi dan penyuluh pertanian, 

didalamnya penyuluh memenuhi administrasi. Administrasi yang dimaksud 

adalah administrasi penyuluhan agar kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar 

atau terstruktur. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah 

organisasi yang terdapat dalam Dinas Pertanian. Kelembagaan pertanian 

menyesuaikan dengan perubahanperubahan yang ada. Organisasi digunakan 

sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara 

rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam 

memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana- 

parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif 

untuk mencapai tujuan organisasi (Ode, 2014). 

Administrasi sangat penting dalam suatu organisasi. Keberhasilan suatu 

organisasi dapat diukur juga dari administrasi. Dalam penyelenggaraan kerja yang 

dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama (kerjasama) untuk mencapai 

suatu tujuan yang ditetapkan dan juga admnistrasi yang menjalankan suatu 

kegiatan kelompok tani, Agri-sosio ekonomi – Volume 12 Nomor 2, Mei 2016 : 
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121 - 132 dimana Administrasi ini berupa buku daftar anggota, daftar tamu, 

keuangan, hadir rapat, dan lain-lain administrasi sangat diperlukan. Administrasi 

pertanian sangat penting bagi masyarakat kususnya kelompok tani, dengan adanya 

sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi 

ekonomi, yaitu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki 

keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan global 

yang selama ini terabaikan. 

B.  Susunan kepengurusan 

Susunan kepengurusan adalah suatu susunan komponen-komponen atau 

unit-unit kerja dalam sebuah kepengurusan. Struktur organisasi menunjukan 

bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan 

berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu susunan pengrus juga menunjukkan 

mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun 

penyampaian laporan. 

 Susunan kepengurusan adalah suatu susunan atau hubungan antara 

komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah pengurus, komponen-

komponen yang ada dalam pengrus mempunyai ketergantungan. Sehingga jika 

terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang 

lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada pengurus tersebut.  Susunan 

kepengurusan merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun 

posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Susunan kepengurusan dapat menggambarkan 
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secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan 

yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. 

Di dalam susunan kepengurusan yang baik harus dapat menjelaskan hubungan 

antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi 

terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan di kerjakan. Itulah beberapa 

definisi susunan kepengurusan. 

C. Permodalan 

Permodalan merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha 

pertanian. Sayangnya, aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan 

yang disediakan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang 

menguasai lahan sempit dan petani tanpa lahan yang merupakan komunitas 

terbesar dari masyarakat pedesaan. Dengan demikian, tidak jarang ditemui bahwa 

kekurangan biaya merupakan kendala bagi petani dalam mengelola dan 

mengembangkan usaha tani. 

Modal merupakan hasil produksi yang digunakan kembali untuk 

memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, kemudian modal ditekankan 

pada nilai, daya beli, atau pun kekuasaan menggunakan yang ada dalam barang – 

barang modal (Bambang Riyanto 2001). 

D.  Kerjasama dan pertemuan Kerjasama 

Kerjasama kelompok tani adalah kerjasama antara anggota dengan pihak 

luar,baik dengan kelompok yang lain maupun pihak – pihak lain misalnya : 

lembaga pemerintah, Bank, Perusahaan, LSM dan lain sebagainya. Bentuk 

kerjasama yang dilakukan dapat bermacam-macam misalnya : penyediaan 
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saprodi, kerjasama pemasaran hasil, penyediaan modal, penyediaan teknologi, 

atau tempat belajar, kerjasama dengan LSM dalam pengembangan organisasi 

kelompok dan masih banyak lagi bentuk – bentuk kerjasama lainnya yang bisa 

dilakukan.  

Kerjasama dalam jangka panjang misalnya pemasaran hasil pertanian 

kepada perusahaan tertentu dan banyak contoh lain sebagaimana sudah sering 

dialami oleh kelompok tani. Kerjasama ini penting untuk dilaksanakan karena :  

1. Membantu mengatasi kekurangan/kelemahan anggota kelompok tani. 

2. Untuk mendapatkan informasi baru. 

3. Untuk memperkuat kelompok tani baik dari segi administrasi, organisasi 

maupun usaha kelompok. 

4. Untuk menghadapi permasalahan – permasalahan yang dihadapi, 

Pertemuan kelompok adalah komunikasi antara beberapa orang dalam suatu 

kelompok seperti dalam rapat. Pertemuan kelompok tani biasanya diadakan ketika 

akan melakukan kegiatan dan setelah panen untuk bahan evaluasi kegiatan 

kedepannya agar lebih baik (Mandasari,2014). 

Penguatan kelembagaan kelompok tani juga dilakukan melalui kegiatan 

pendampingan dan pertemuan atau musyawarah petani dengan dihadiri tokoh 

masyarakat, penyuluh pertanian dan instansi terkait sehingga kelompok tani yang 

terbentuk makin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam 

meningkatkan produksi dan pendapatan dari usaha taninya (Swastika ,2011). 

E.  Pengembangan usaha tani 
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Pengembangan usaha tani suatu proses mendesain pembelajaran secara 

logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan 

dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan 

kompetensi peserta didik. Menurut Soekartawi (2002), usaha tani pada 

hakekatnya adalah perusahaan, maka seorang petani atau produsen sebelum 

mengelola usaha taninya akan mempertimbangkan antara biaya dan pendapatan, 

dengan cara mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien, 

guna memperoleh keuntangan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif 

bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki 

dengan sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya 

tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input). 

2.1.5 Konsep Usaha tani  

Ilmu usahatani adalah ilmu terapan yang membahas ataupun mempelajari 

bagaimana membuat atau menggunakan sumber daya secara efisien pada suatu 

usaha pertanian. Selain itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

bagaimana membuat dan melaksanakan keputusan pada usaha pertanian untuk 

mencapai tujuan yang telah disepakati oleh petani. 

Ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk memenuhi 

tujuan yaitu memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. 

Pengalokasian sumberdaya dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat 

mengalokasikan sumber daya mereka dengan sebaik baiknya. Pengalokasian 
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sumberdaya dikatakan efisien bila pengalokasian tersebut dapat menghasilkan 

keluaran (output) lebih besar daripada pemasukan (input) (Soekartiwi 2002). 

Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam 

sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. 

Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari 

cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan 

penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin sehingga 

usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin (Suratiyah 2015).  

Usaha memperoleh bahan-bahan makanan dari alam dapat dikatakan usaha 

pertanian, dikatakan usahatani ketika ada proses budidaya yang di dalamnya 

mencakup menanaman, pemeliharaan, dan pengembangbiakan untuk memenuhi 

kebutuhan Usahatani adalah suatu tempat dimana seseorang atau sekumpulan 

orang berusaha mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal 

dan ketrampilan dengan tujuan berproduksi untuk menghasilkan sesuatu di 

lapangan pertanian. 

Menurut (Tohir ,1991) bentuk bentuk usahatani sebagai berikut :  

a) Usahatani swasembada sejati atau murni  

Usahatani swasembada sejati atau murni merupakan suatu usahatani 

yang secara murni sungguh diusahakan untuk memperoleh produk yang 

diperlukan untuk menutupi keperluan primer dari keluarga petani. 

Usahatani ini berarti seseorang berusahatani hanya untuk memenuhi 

kebutuhannya saja. Biasanya jenis tanaman usahatani ini adalah umbi 
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umbian dan padi padian yang dapat langsung dapat digunakan sebagai 

bahan makanan. 

b) Usahatani tata niaga  

Usahatani tata niaga merupakan usahatani yang telah melakukan 

pengelolaan atas dasar teknologi dan ekonomi yang ditunjukan untuk 

memenuhi kebutuhan pasar. Usahatani ini berarti hasil dari usahatani 

tersebut dijual atau diniagakan, dan sebagiannya dipergunakan juga secara 

langsung oleh keluarga petani. 

2.1.6 Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan Murdani (2015) yang berjudul Pendapatan dan 

Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi (Oryza sativa) Di Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Tujuannya mengetahui tingkat pendapatan 

rumah tangga petani, tingkat pengeluaran rumah tangga, dan tingkat kesejahteraan 

rumah tangga. Metode, analisis pendapatan usahatani dan analisis tingkat 

kesejahteraan berdasarkan kriteria sajogyo. Hasil, Usahatani padi memberikan 

kontribusi besar bagi pendapatan rumah tangga petani padi yang selanjutnya 

diikuti oleh pendapatan rumah tangga non padi dan pendapatan diluar usahatani. 

Proposi pengeluaran masih rendah namun didominasi oleh pengeluaran untuk 

mencukupi kebutuhan pangan sehingga tingkat kesejahteraan rumah tangga petani 

padi sudah dikatakan kategori hidup layak. 

Penelitian yang dilakukan  Putri T.L., Aring D. (2013) dengan judul 

pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga petani padi organik SL-PTT (Sekolah 

Lapangan Pengelolaan Tanaman) dan Non peserta SL-PTT di Kecamatan 
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Pringsewu. Tujuan, Mengetahui tingkat pendapatan, keuntungan, kesejahteraan 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan usaha padi organik peserta SL-

PTT dan Non Peserta SL-PTT. Metode, Analisis pendapatan usahatani, fungsi 

UOP (Unit Keluaran (Output) Price), analisis pendapatan usahatani analisis 

tingkat kesejahteraan berdasarkan kriteria sajogyo. Hasil, Rata-rata tingkat 

pendapatan rumah tangga peserta SL-PTT lebih besar dibandingkan  non peserta 

SL-PTT. Petani padi organik peserta SL-PTT 1 orang tergolong cukup sedangkan 

sisanya sejahtera, disisi lain petani organik non peserta SL-PTT terdapat 3 orang 

cukup dan sisanya sejahtera. 

2.2 Pendekatan Masalah 

Padi merupakan salah satu komoditas pangan utama di Indonesia. Desa 

Karangbungur Kecamatan Buahdua  merupakan salah satu daerah yang sebagian 

penduduknya berprofesi menjadi petani khususnya padi. Petani di Desa 

Karangbungur ada sebagian kelompok tani kelas lanjut dan kelompok tani 

pemula. Sejak lahir peradaban manusia, pertanian memainkan peran sebagai suatu 

kegiatan yang sangat esensial dalam menopang hidup dan kehidupan manusia. 

Sektor ini merupakan satu-satunya sektor yang sangat bergantung pada sumber 

daya lahan, air, iklim dan ekosistem disekitarnya. Mengingat keadaan iklim, 

struktur tanah dan air di setiap daerah berbeda maka jenis tanaman padi di setiap 

daerah umumnya berbeda. Perbedaan tersebut umumnya terletak pada usia 

tanaman, jumlah hasil mutu beras, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit. 

Tanaman padi pada umumnya berumur 100 – 110 hari setelah tanam tergantung 
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pada varietas yang akan ditanam dan produktivitas hasil mencapai 6 – 7,8 ton 

perhektar (Suryana, 2003). 

Usahatani merupakan seluruh proses pengorganisasian faktor-faktor 

produksi yaitu alam, tenaga kerja, modal dan pengelolaan yang diusahakan oleh 

perorangan atau sekumpulan orang untuk menghasilkan output yang dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga ataupun orang lain di samping bermotif mencari 

keuntungan. Pada umumnya ciri-ciri usahatani di Indonesia adalah berlahan 

sempit, modal relatif kecil, pengetahuan petani terbatas, kurang dinamik sehingga 

berakibat pada rendahnya pendapatan usahatani (Rahardjo, P. 1995). 

Menurut Kotler (1997), pendapatan usahatani merupakan selisih biaya yang 

dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh. Besarnya pendapatan yang diterima 

merupakan balas jasa untuk tenaga kerja, modal kerja keluarga yang dipakai dan 

pengelolaan yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Bentuk dan jumlah 

pendapatan memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memenuhi keperluan sehari-

hari dan memberikan kepuasan petani agar dapat melanjutkan kegiatannya. 

Penelitian ini mencoba mengkaji keragaan usaha tani padi sawah 

berdasarkan kelompok tani lanjut dan pemula yang berada di Desa Karangbungur 

Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang digunkan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, 

atau lukisan secara sistemmatis,fatual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir,2014).  

3.2 Definisi dan Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap 

dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata 

dalam lingkup obyek penelitian /obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 1. Definisi dan Operasional Variabel 

No Komponen Keterangan 
Satuan 

Pengukuran 

1. Biaya Tetap 
Biaya yang penggunaannya tidak 

habis dalam satu masa produksi. 
Rp/Produksi 

2. Biaya Variabel 
Biaya yang besar kecilnya sangat 

tergantung pada skala produksi. 
Rp/Produksi 

3. Biaya Total  

Seluruh jumlah uang yang 

dikeluarkan dalam satu kali 

produksi (penjumlahan biaya 

tetap dan biaya variable) 

Rp/Musim Tanam  

4. Jumlah Produksi  Volume produksi yang dihasilkan  
Kg/Hektar/Musim 

Tanam 

5. Harga Jual Harga jual produk Rp/Kg 

6. Penerimaan  

Nilai produksi komoditas 

pertanian secara keseluruhan 

sebelum dikurangi biaya 

Rp/Produksi 
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produksi. 

7. Pendapatan 
Selisih antara penerimaan dengan 

biaya total 
Rp/Produksi 

3.3 Jenis Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh dari keterangan penyuluh dan kelompok tani 

selaku responden dengan menggunakan daftar kuisioner yang telah disiapkan 

sebelumnya dari petani atau kelompok tani sebagai informan untuk memastikan 

kebenaran data yang diperoleh dari responden. Data sekunder diperoleh dari 

lembaga atau instansi terkait seperti, Kantor BPP, kantor Kepala Desa serta 

literature atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3.4 Teknik Penetapan Responden 

Populasi dalam penelitian ini adalah ketua kelompok tani asem (lanjut) dan 

Garok (pemula) yang telah di pilih secara langsung yang berada di Desa 

Karangbungur Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang. Sampel yang akan 

dijadikan responden diambil dari populasi ketua kelompok tani. Untuk sampel 

ketua kelompok tani ditetapkan sebanyak 2 orang secara purposive (sengaja) 

dengan pertimbangan 2 orang tersebut berstatus sebagai ketua kelompok tani 

Asem (lanjut) dan Garok (pemula). 

3.5 Teknik Analisis  

Analisis biaya usahatani padi sawah memiliki komponen biaya usahatani 

yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel, diantaranya sebagai berikut. 

1. Biaya tetap 
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Biaya yang penggunaannya tidak habis dalam satu masa produksi. Biaya 

tetap yang tergolong dalam kelompok ini antara lain : sewa tanah, biaya alat kerja, 

dan lain sebagainya. 

2. Biaya Variabel 

Biaya yang besar kecilnya sangat tergantung pada skala produksi. Yang 

termasuk biaya variabel antara lain : benih, pupuk, pestisida, upah tenaga kerja, 

biaya panen, biaya pasca panen, biaya transportasi dan lain sebagainya (Dumairy, 

2004). Secara matematis, untuk menghitung biaya usahatani padi sawah di Desa 

Karangbungur maka digunakan rumus sebagai berikut.  

TC = TFC + TVC................. (Dumairy 2004). 

Keterangan : 

TC  : Total Cost (Rp/Periode)  

TFC  : Total Fixed Cost (Rp/Periode)  

TVC  : Total Variabel Cost (Rp/Periode) 

3. Penerimaan Usahatani Padi 

 Menurut Mulyadi, (2007) pendapatan usahatani adalah selisih antara 

penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan. Pendapatan kotor atau penerimaan 

adalah nilai produksi komoditas pertanian secara keseluruhan sebelum dikurangi 

biaya produksi. Penerimaan dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 TR = P x Q 

Keterangan :  

  TR = Penerimaan Total (Rp/Periode)  

  P = Harga Jual (Per/Kg)  
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  Q = Jumlah Produksi (Kg/Periode) 

4. Pendapatan atau Keuntungan Usahatani Padi  

  Menurut Mulyadi, (2007), keuntungan bersih, yaitu seluruh pendapatan 

yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi dengan biaya produksi selama 

proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya riil tenaga kerja dan biaya riil 

sarana produksi. Keuntungan dapat dirumuskan sebagai berikut.  

 π = TR – TC 

Keterangan :  

 π  = Pendapatan/Keuntungan 

 TR  = Total Revenue  

 TC  = Total Cost 

3.6 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Daerah yang dipilih menjadi tempat penelitian adalah Desa Karangbungur. 

Daerah penelitian ini dipilih karena desa ini merupakan salah satu desa yang 

memiliki jumlah petani yang lebih banyak dibandingkan desa lainnya dan 

kelompok taninya juga masih aktif. 

Tabel 2. Data Nama Pengurus Kelompok Tani di Desa Karangbungur 2020 

No 
Nama Kelompok 

Tani 
Ketua 

Jumlah 

Anggota 

Luas Lahan 

Sawah (Ha) 

1 Asem Ahud 100 55,10 

2 Cinta Asih Maman Casman 25 14,6 

3 Luluk Karna 97 62,53 

4 Garok Ahya 83 40,41 

5 Madkasik Ama 108 56,14 

6 Bungur Jaya Nardi 16 - 

7 Pasir Jaya Datam 24 - 

8 KWT Bungur Jaya Uji 19 - 

 Jumlah  531 236,18 

Sumber : UPTD PKP WIL.Buahdua 2019 
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Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2020. 

Adapun tahapan penelitian nya sebagai berikut : 

1) Tahap Penyusunan dan seminar Usulan Penelitian Juli 2020 

2) Tahapan Penyusunan data dari lapangan Agustus 2020 

3) Tahapan penyusunan, analisis data dan penyusunan skripsi 

Agustus – September 2020 

4) Tahap seminar kolokium Oktober 2020 

5) Tahap sidang skripsi Oktober 2020  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1 Letak Geografis 

Batas Wilayah Secara georafis Desa Karangbungur terletak pada posisi -

6.645185 Lintang Selatan dan 107.921017 Bujur Timur, Secara visualisasi 

wilayah administratif dapat dil ihat dalam peta wilayah Desa Karangbungur pada 

gambar 1 (Lampiran 1). 

Secara administratif, Desa Karangbungur terletak di wilayah Kecamatan 

Buahdua Kabupaten Sumedang dengan jarak tempuh ke kantor kecamatan ± 15 

km ke kantor kabupaten ± 40 km posisi Desa Karangbungur dibatasi oleh Wilayah 

desa tetangga. 

Batas wilayah Desa Karangbungur sebagai berikut : 

1. Sebelah utara : Desa Ciawitali 

2. SebelahTimur : Desa Gendereh 

3. Sebelah Selatan : Desa Mekarmukti 

4. Sebelah Barat : Ranggasari Kecamatan Surian 

Pembagian Wilayah Desa Desa Karangbungur secara administratif terbagi 

menjadi 3 (tiga) Wilayah Dusun yaitu : 

Wilayah /Dusun I : Dusun/Kampung Pasiripis Kidul dan Neglasari (RW. 01) 

Wilayah /Dusun II : Dusun/Kampung Pasiripis Kaler. ( RW. 02) 
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Wilayah /Dusun III : Dusun/Kampung Karangbungur. ( RW. 03) 

4.1.2 Keadaan Fisik  

1. Keadaan Tanah dan Topografi  

Dilihat  dari topografi dan kontur tanah, Desa Karangbungur Kecamatan 

Buahdua secara umum berupa darat dan pesawahan yang berada pada ketinggian 

antara 90-100m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 30° 

s/d 40° Celcius. Desa Karangbungur terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, 3 (Tiga) RW, dan 

19 (Sembilanbelas) RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari Ibukota Kecamatan 

Buahdua 15 km
2
 dengan waktu tempuh 60 menit dan dari Ibukota Kabupaten 35 

km
2
 dengan waktu tempuh 120 menit (Profil Desa Karangbungur Kecamatan 

Buahdua (Dalam Angka 2019). 

2. Keadaan Iklim 

Secara fisik kondisi Topografi Desa Karangbungur merupakan desa yang 

berada di daerah berbukit, dengan ketinggian antara 130 – 280 mdpl (diatas 

permukaan laut). Sebagian besar wilayah Desa Karangbungur adalah bukit dengan 

kemiringan antara ±200 - ±450. Di sebelah timur dibatasi oleh Gunung Goong 

yaitu Tanah eks Perkebunan, peninggalan jaman Belanda sekaligus berbatasan 

dengan Desa Gendereh, dan disebelah selatan dengan hutan Cipipisan sebagai 

tapal batas dengan Desa Mekarmukti. Di sebelah barat dibatasi oleh Sungai 

Cikandung yang langsung berbatasan dengan Desa Ranggasari Kecamatan Surian. 

Kondisi topografis yang berbukit dan persawahan, merupakan salah satu faktor 

yang menjadikan Desa Karangbungur tidak mengenal musim panen raya dan juga 
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musim paceklik berkepanjangan, karena pada saat di daerah perbukitan menanam 

padi pada daerah lembah lainnya sedang saatnya musim panen. 

Curah hujan rata-rata pertahun cukup tinggi mencapai ±2.242 mm dengan 

jumlah hari hujan efektif antara 93-123 hari. Lama penyinaran matahari termasuk 

sedang yang rata-rata sekitar 62,4 %, sedangkan suhu udara rata-rata berkisar 

antara 22,5 -23,3 °C dan kelembaban relatif sekitar 78,9%. 

Kecepatan angin yang terjadi secara umum relatif sedang yakni antara 2,8 

knot atau sekitar 5,18 km/jam, dengan kecepatan tertinggi terjadi Bulan 

Desember, yakni rata-rata 3,6  knot atau setara 6,66 km/jam. Kecepatan terendah 

terjadi pada Bulan Mei yakni rata-rata 2,4 knot atau 4,44 km/jam. 

Sedangkan tekanan udara secara umum relatif sedang  yakni antara 922,4 

mb dengan tekanan udara paling besar terjadi pada Bulan Agustus yaitu sekitar 

923 mb dan tekanan udara paling kecil terjadi pada Bulan Nopember dan April 

yakni sekitar 922,1 mb (Profil Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua (Dalam 

Angka 2019). 

3. Hidrologi dan Klimatologi 

Aspek hidrologi suatu wilayah desa sangat diperlukan dalam pengendalian 

dan pengaturan tata air wilayah desa. Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran 

sungai di wilayah Desa Karangbungur membentuk pola Daerah Aliran Sungai. 

Tercatat beberapa sungai maupun solokan baik skala kecil, sedang, dan besar, 

terdapat di Desa Karangbungur, seperti : 

- Sungai Cikandung/Cijurey (Terbesar, merupakan batas wilayah dengan 

Kecamatan Surian), 
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- Sungai Citareh, 

- Sungai Cinungkulan, 

- Lebak Saat, 

- Sungai Cikuda (Batas wilayah dengan Desa Wanajaya Kec.Surian), 

Disamping itu beberapa mata air (Mata Air Citareh, Mata Air Cijaringao, 

Mata Air Cisalada, Mata Air Cihanyir) mengalir sampai ke sungai 

Cikandung/Cijurey digunakan sebagai mata ai bersih, maupun sumber air untuk 

pertanian. 

Secara umum akhir-akhir ini terjadi penurunan kualitas curah hujan dan 

jumlah hujan dibanding keadaan selama tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat 

menjadi sangat berpengaruh terhadap beberapa sumber mata air yang menjadi 

sumber kehidupan masayarakat penggarap sawah. Ditunjang pula oleh terjadinya 

pembalakan hutan yang tidak terkendali, akibat kurangnya pengawasan dari 

semua pihak terkait (Profil Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua (Dalam 

Angka 2019). 

4.1.3 Keadaan Pertanian 

Berdasarkan data Profil Desa Se-Kecamatan Buahdua tahun 2019, Desa 

Karangbungur memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 749,5 hektar. Luas 

wilayah tersebut terbagi ke dalam beberapa peruntukan seperti lahan pertanian, 

pemukiman, dan penggunaan lainnya. Luas wilayah yang dipergunakan sebagai 

lahan pertanian seluas 346,49 hektar yang terbagi ke dalam dua jenis yaitu 

pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah (pesawahan). Luas lahan 
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pesawahannya sebesar 155 hektar, sementara luas lahan pertanian kering yaitu 

ladang, huma dan perkebunan sebesar 191,49 hektar. Sisanya seluas 403 hektar 

dipergunakan sebagai lahan lainnya seperti lahan pemukiman (perumahan dan 

pekarangan), lahan kehutanan dan lahan lainnya (Profil Desa Karangbungur 

Kecamatan Buahdua (Dalam Angka 2019). 

Berkaitan dengan mata pencahariannya, sebagian besar penduduk Desa 

Karangbungur memiliki mata pencaharian di sektor pertanian baik sebagai petani 

maupun buruh tani. Sebagian kecil lainnya bekerja di sektor konstruksi, 

perdagangan dan transportasi. Hasil pertanian yang utama adalah padi yang 

dihasilkan lahan pesawahan walaupun masih menggunakan sistem pengairan non-

teknis. Selain menghasilkan padi, lahan pertanian di Desa Karangbungur juga 

menghasilkan produk berupa jagung, ubi kayu, dan kedelai. Sementara lahan 

perkebunannya menghasilkan produk dari jenis buah-buahan seperti alpukat, 

mangga, pisang, dan petai. Sektor peternakan yang digeluti masyarakat Desa 

Karangbungur berkaitan dengan pemeliharaan binatang ternak dari jenis sapi, 

kerbau, ayam, bebek, kuda, kambing, domba dan angsa (Profil Desa 

Karangbungur Kecamatan Buahdua (Dalam Angka 2019). 

4.1.4 Keadaaan Sosial Ekonomi 

1. Keadaan Penduduk 

Desa Karangbungur dihuni oleh penduduk sejumlah 2.005 orang. Dengan 

rincian sebanyak 1.008 orang berjenis kelamin laki-laki ditambah 997 jiwa 

berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarganya sebanyak 692 KK. 
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Tabel 3. Tabel Rekap Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Desa 

Karangbungur Kecamatan Buahdua 

No Kelompok Usia (Tahun) 
              Dusun 

Jumlah 

1 2 3 

1 0-4 (balita) 31 20 19 70 

2 5-6 (TK) 16 11 9 36 

3 7-12 (SD) 108 63 52 223 

4 13-15 (SLTP) 43 35 27 105 

5 16-18 (SLTA) 51 30 27 108 

6 19-25 (Kuliah) 81 68 30 179 

7 26-64 (Dewasa) 440 340 255 1035 

8 65 (Keatas) 111 94 44 249 

Jumlah 881 661 463 2.005 

Sumber : Profil Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua (Dalam Angka 2019) 

Penduduk Desa Karangbungur dilihat dari klasifikasi mata 

pencaharian/pekerjaan sehari-hari adalah sebagai berikut : 

- Petani mencapai 50 % 

- Buruh Tani mencapai 25 % 

- Wiraswasta mencapai 2,5 % 

- Buruh mencapai 12 % 

- Jasa Perdagangan mencapai 2,3 % 

- PNS/TNI/BUMN/Instansi Pemerintahmencapai 0.5 % 

- Pertukangan mencapai 2,2 % 

- Lain-lain mencapai 5,5 % 

2. Kelembagaan Sosial Ekonomi 
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Lembaga sosial yang mengurusi masalah kegiatan dan kebutuhan ekonomi 

disebut dengan lembaga ekonomi. Dalam dinamika kehidupan masyarakat, 

lembaga ekonomi kegiatan pokoknya meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. 

Setelah kegiatan ini diatur dengan baik dalam tataran normatif, maka ia dapat 

disebut dengan lembaga ekonomi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan 

lembaga ekonomi adalah suatu lembaga sosial yang mengurusi masalah 

kebutuhan atau kesejahteraan materil, yakni mengatur kegiatan produksi, 

distribusi, dan konsumsi yang berupa barang maupun jasa yang diperlukan oleh 

masyarakat dalam rangka melangsungkan kehidupannya.  

Desa Karangbungur ditunjang dengan beberapa kelembagaan sosial 

ekonomi sebagai berikut :  
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Tabel 4. Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa Karangbungur Kecamatan 

Buahdua 

Sumber : Profil Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua (Dalam Angka 2019) 

4.2 Karakteristik Kelompok Tani Responden  

Kelompok tani responden dalam penelitian ini adalah Kelompok tani lanjut 

dan pemula yang berusahatani padi sawah yang ada di Desa Karangbungur 

Kecamatan Buahdua dimana responden yang dipilih adalah kelompok tani lanjut 

dan pemula yang melakukan musim tanam 3 antara April sampai dengan Juli 

2020, hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh dari hasil wawancara lebih 

No Keterangan Jumlah/Kondisi 

1 Lembaga Pemerintahan  

a. Jumlah Dusun 3 

b. Jumlah RW 3 

c. Jumlah RT 19 

2 Lembaga Kemasyarakatan  

a. Organisasi Karang Taruna 1 

b. Organisasi Kelompok Tani 8 

3 Kelembagaan Ekonomi  

a. UMKM/Penggilingan Padi 4 

b. Warung/Toko/Kios 27 

4 Lembaga Pendidikan  

a. SD 2 

b. TK/Paud/Kober/dll 2 

5 Lembaga Keamanan  

 a. Poskamling 19 

 b. Linmas 10 

 c. Babinsa 1 

 d. Babinkantibmas 1 

6 Lembaga Kesehatan  

 
a. Polindes 1 
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akurat. Beberapa karakteristik responden yang dianggap penting meliputi luas 

lahan, umur, pendidikan, pengalaman dan tanggungan jiwa. Bagi kelompok tani 

lanjut yang usianya lebih tua, biasanya akan lebih mengetahui kegiatan dalam 

berorganisasi dan penggunaan teknologi bila dibandingkan dengan kelompok tani 

pemula yang baru dan masih belum mengerti dalam berorganisasi dan penerapan 

suata teknologi dalam kelompok tani tersebut. Pendidikan adalah sarana belajar 

yang selanjutnya memberikan arahan yang lebih menguntungkan menuju 

pengaplikasian ilmu pertanian yang lebih modern. 

Karakteristik tersebut dianggap penting karena selain mempengaruhi 

pelaksanaan usahatani terutama dalam pelaksanaan teknik budidaya yang nantinya 

akan berpengaruh terhadap produksi, juga diperlukan untuk melihat bagaimana 

pengaruhnya terhadap biaya, penerimaan dan pendapatan usahatani serta 

produktivitas tanaman padi sawah. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan rata- 

rata karakteristik petani padi sawah dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 5. Karateristik Kelompok Tani Lanjut dan Pemula Padi Sawah di 

Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua 

No Karakteristik Keterangan 

1. Umur kelompok tani lanjut (th) 

Umur kelompok tani pemula (th) 

3 

8 

2. Pendidikan ketua kelompok tani lanjut (th) 

Pendidikan ketua kelompok tani pemula (th) 

8 

8 

3. Pengalaman ketua kelompok tani lanjut (th) 

Pengalaman ketua kelompok tani pemula (th) 

3 

8 

4. Luas Lahan kelompok tani lanjut (ha) 

Luas Lahan kelompok tani pemula (ha) 

55,10 

40,41 

Sumber : Data Primer (Diolah 2020) 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa  umur kelompok tani lanjut  31 tahun 

dan kelompok tani pemula 8 tahun. Umur kelompok tani akan mempengaruhi 
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kemampuan berorganisasi dan berfikir dalam perkembangan kelompok tani. 

Kelompok tani yang berumur lebih Tua biasanya mempunyai kemampuan 

berorganisasi yang lebih baik serta lebih cepat dalam mengadopsi inovasi baru 

dari pada petani yang berumur muda. Hal ini di sebabkan karna kelompok tani tua 

lebih berpengalaman dan lebih berani dalam mengambil resiko, lebih dinamis, 

sehingga lebih cepat mendapatkan pengalaman-pengalaman baru bagi 

peningkatan produktifitas usahataninya.  

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

keberhasilan kerja seseorang dan merupakan faktor penunjang di dalam 

penyerapan teknologi oleh petani. Pendidikan ketua kelompok tani lanjut adalah 8 

tahun dan kelompok tani pemula 8 tahun. Rendahnya pendidikan akan 

mempengaruhi daya serap petani terhadap perkembangan teknologi menjadi 

lambat, sehingga terjadi kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

mengadopsi inovasi-inovasi baru. Sedangkan petani dengan adanya pendidikan 

yang tinggi umumnya mudah menerima inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi 

kegiatan usahatani mereka. Usahatani padi sawah sudah menjadi profesi semenjak 

kecil sehingga pengalaman yang dimiliki oleh ketua kelompok tani lanjut 3 tahun 

dan kelompok tani pemula 8 tahun.  

Sedangkan luas lahan yang dimiliki oleh kelompok tani lanjut 55,10 Ha dan 

kelompok tani pemula 40,41 Ha. 

Bila ditinjau dari luas lahan padi sawah di wilayah penelitian maka sangat 

berpotensi untuk berswasembada pangan terutama di Desa Karangbungur 

Kecamatan Buahdua, Namun hal ini sangat sulit terjadi tanpa ada campur tangan 
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lembaga pemerintahan terkait seperti Dinas Pertanian dan Balai Penyuluhan 

Pertanian Perikanan Peternakan selaku lembaga pemerintahan yang berperan 

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para kelompok tani. 

4.2.1 Pendapatan Usahatani Padi Sawah kelompok tani lanjut dan pemula  

Pendapatan usahatani penting untuk diketahui guna memberikan gambaran 

mengenai keuntungan dari kegiatan usahatani. Pendapatan usahatani meliputi 

pendapatan atas biaya tunai dan pendapatan atas biaya total. Pada komponen 

biaya, biaya yang dikeluarkan oleh petani terdiri dari biaya tunai dan biaya 

diperhitungkan. Biaya tunai terdiri dari biaya sarana produksi yang digunakan 

dalam usahatani padi sawah seperti benih, pupuk, pestisida, sewa lahan, biaya 

angkut, biaya tenaga kerja luar keluarga dan biaya. lain-lain. Sedangkan 

komponen biaya yang diperhitungkan termasuk didalamnya adalah biaya tenaga 

kerja dalam keluarga.  

4.2.2 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua biaya atau modal baik yang dibayar tunai 

maupun yang tidak dibayar tunai selama proses produksi berlangsung. Biaya tunai 

adalah biaya yang dikeluarkan secara nyata dalam memproduksi padi sawah, 

seperti membeli sarana produksi (bibit, pupuk, pestisida dan lain sebagainya), 

alat-alat pertanian dan upah tenaga kerja dari dalam dan luar keluarga. Biaya tidak 

tunai yaitu biaya yang tidak dikeluarkan secara langsung tetapi diperhitungkan, 

biaya tidak tunai dalam penelitian ini adalah upah tenaga kerja dalam keluarga 

dan sewa tanah sawah  (hamid, 2016). 



39 
 

 

Tabel 6.  Rata-rata Biaya Usahatani Padi Sawah Kelompok Tani Lanjut 

untuk Luas Lahan 0,5  Ha dan Kelompok Tani Pemula 0,4 Ha. 

No 
Nama 

Komponen 
Satuan Volume 

Harga 

(Rp/Kg) 

Total Harga (RP/Ha) 

Lanjut Pemula 

1 Sarana Produksi : 

a. Benih  

 

b. Pupuk Urea 

 

c. Pupuk SP-36 

 

d. Pupuk NPK 

 

e. Pestisida  

 

f. Insektisida  

 

Kg 

Kg   

Kg  

Kg  

Kg  

Kg  

Kg  

Kg  

Liter  

Liter  

Liter  

Liter  

 

9.7 

8.7 

51 

50 

12 

11 

41 

40 

3 

2 

2.5 

1.5 

 

10.000 

10.000 

2.500 

2.500 

2.500 

2.500 

3.200 

3.200 

60.000 

60.000 

75.000 

75.000 

 

97.000 

 

127.500 

 

30.000 

 

131.200 

 

180.000 

 

187.500 

 

 

87.000 

 

125.000 

 

27.500 

 

128.000 

 

120.000 

 

112.500 

2 Bahan : 

- Goni/karung 

 

Buah  

Buah  

 

27 

26 

 

2.000 

2.000 

 

54.000 

 

 

52.000 

Jumlah 807.200 652.000 

Sumber : Data Primer (Diolah 2020) 

Berdasarkan tabel 6 di atas, jika luas lahan padi sawah untuk setiap 

kelompok tani lanjut 0,5 Ha dan kelompok tani pemula 0,4 Ha, maka jumlah 

biaya produksi yang harus dikeluarkan dalam usahatani budidaya padi sawah 

untuk satu musim tanam yang meliputi benih, pupuk Urea, NPK, Sp-36, 

,pestisida, insektisida dan goni/karung adalah sebesar Rp 807.200/Ha untuk 

kelompok tani lanjut dan kelompok tani pemula sebesar Rp. 652.000/Ha. 

Sedangkan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan adalah untuk 

kegiatan pengolahan tanah, penanaman, penyiangan, pemupukan pengendalian 

hama penyakit panen dan pascapanen. Adapun biaya yang harus dikeluarkan 
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untuk tenaga kerja dengan luas lahan kelompok tani lanjut 0,5 Ha dan Kelompok 

tani pemula 0,4 Ha dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 7. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja untuk Kelompok Tani Lanjut dengan 

Luas Lahan 0,5 Ha. 

No Uraian Jumlah Biaya (Rp/Ha) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pengolahan Tanah 

Penanaman 

Penyiangan 

Pemupukan 

Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pemanenan 

750.000 

150.000 

120.000 

150.000 

90.000 

150.000 

 Jumlah 1.410.000 

Sumber : Ketua Kelompok Tani Lanjut (2020) 

Tabel 8. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja untuk Kelompok Tani Pemula 

dengan Luas Lahan 0,4  Ha. 

No Uraian Jumlah Biaya (Rp/Ha) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pengolahan Tanah 

Penanaman 

Penyiangan 

Pemupukan 

Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pemanenan 

500.000 

120.000 

60.000 

100.000 

60.000 

120.000 

Jumlah 960.000 

Sumber : Ketua Kelompok Tani Pemula (2020) 

 Berdasarkan tabel  7 dan 8 di atas, dari beberapa keterangan atau hasil 

wawancara dengan responden bahwa total biaya tenaga kerja untuk kegiatan 

pengolahan  lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan, pengendalian H/P, dan  

pemanenan yang harus dikeluarkan oleh kelompok tani lanjut dengan luas lahan 

0,5 Ha adalah  sebesar Rp. 1.410.000/Ha dan kelompok tani pemula dengan luas 

lahan 0,4 Ha  adalah sebesar Rp. 960.000/Ha. 
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4.2.3 Produksi dan Harga Jual 

Jumlah produksi padi sawah yang dihasilkan oleh kelompok tani lanjut dan 

pemula tergantung pada sistem penanaman dan pemeliharaan yang intensif. 

Produksi adalah bentuk fisik terhadap padi sawah yang dihasilkan oleh petani dan 

juga merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya 

laba/keuntungan yang akan diterima oleh para petani. Nilai produksi dan harga 

jual/kg diterima kelompok tani responden padi sawah di daerah penelitian dapat 

diperlihatkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 9. Rata-rata Produksi dan Harga Jual Padi Sawah/Kg untuk 

Kelompok Tani Lanjut dan Pemula di Desa Karangbungur Kecamatan 

Buahdua, Tahun 2020. 

No 
Luas Lahan 

( Ha) 

Produksi 

(Kg/Ha) 

Harga Jual 

(Rp/Kg) 

Penerimaan  (Rp/Ha) 

Lanjut Pemula 

1 0,5 2.200 4.700 10.340.000  

2 0,4 1.800 4.700  8.460.000 

Jumlah  10.340.000 8.460.000 

Sumber : Data Primer (Diolah,2020) 

Berdasarkan Tabel 9 di atas, total luas lahan kelompok tani lanjut 0,5 Ha 

dan Kelompok tani pemula 0,4 Ha. Jumlah produksi padi sawah untuk kelompok 

tani lanjut mencapai 2.200 kg dengan harga jual mencapai Rp 4.700, sehingga 

diperoleh penerimaan sebesar Rp. 10.340.000/Ha. Sedangkan untuk kelompok 

tani pemula jumlah produksi padi sawah mencapai 1.800 Kg dengan harga jual 

mencapai Rp. 4.700 sehingga diperoleh penerimaan sebesar Rp. 8.460.000/Ha. 

4.2.4 Pendapatan/Keuntungan Usahatani 

Usahatani budidaya padi sawah di kelompokm tani lanjut dan pemula yang 

berada di Desa Karangbungur Kecamatan Buahdua terdapat keuntungan yang 



42 
 

 

bervariasi setelah dikurangi dengan biaya produksi dan biaya tenaga kerja yang 

dikeluarkan oleh kelompok tani responden. Pendapatan atau keuntungan adalah 

selisih antara penerimaan dengan pengeluaran dengan menggunakan rumus 

berikut ini. 

Dimana:            C 

  = Keuntungan Kelompok Tani  

TR = Total Revenue (Penerimaan Keseluruhan)  

TC = Total Cost (Biaya Variabel + Biaya Tetap)  

Untuk lebih jelasnya tentang penerimaan, biaya produksi, biaya tenaga 

kerja dan keuntungan bersih yang diperoleh kelompok tani padi sawah pada tiap 

responden di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 

Tabel 10.  Rata-rata Penerimaan, Biaya Produksi, Biaya Tenaga Kerja dan 

Keuntungan untuk Kelompok Tani Lanjut dan Pemula di Desa 

Karangbungur. 

No 

 

 

 

Luas 

Lahan 

(Ha) 

Penerimaan 

(Rp/Ha) 

Biaya 

Produksi 

(Rp/Ha) 

Biaya TK 

(Rp/Ha) 

Keuntungan (Rp/Ha) 

Lanjut Pemula 

1 0,5 10.340.000 807.200 1.410.000 8.122.800  

2 0,4 8.460.000 652.000 960.000  6.848.000 

Jumlah 8.122.800 6.848.000 

Sumber : Data Primer (Diolah,2020) 

Berdasarkan tabel 10 di atas, luas lahan  kelompok tani lanjut 0,5 Ha dan 

kelompok tani pemula 0,4 Ha, untuk penerimaan kelompok tani lanjut sebesar Rp. 

10.340.000/Ha dan kelompok tani pemula sebesar Rp. 8.460.000/Ha biaya 
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produksi kelompok tani lanjut adalah sebesar Rp. 807.200/Ha dan kelompok tani 

pemula sebesar Rp.652.000/Ha untuk biaya tenaga kerja kelompok tani lanjut  

sebesar Rp. 1.410.000/Ha dan kelompok tani pemula sebesar Rp. 960.000/Ha 

Setelah dikurangi biaya produksi dan tenaga kerja maka keuntungan yang 

diperoleh kelompok tani lanjut padi sawah di wilayah penelitian sebesar Rp. 

8.122.8000/Ha dan kelompok tani pemula padi sawah di wilayah penelitian 

sebesar Rp. 6.848.000/Ha. Keuntungan yang diperoleh kelompok tani tersebut 

bervariasi menurut Umur kelompok tani. Pendidikan ketua kelompok tani,dan 

luas lahan responden. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kondisi 

lahan di daerah tersebut sangat bagus untuk usahatani padi karena kondisi lahan 

selalu dalam keadaan basah meskipun dalam musim kemarau sehingga tidak 

menjadi kendala bagi masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, menurut para 

Penyuluh Pertanian Lapangan, petani di wilayah penelitian sangat cepat dalam 

mengadopsi inovasi inovasi baru yang  berkaitan dengan pertanian terutama 

dalam bidang budidaya padi sawah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari keragaan usaha tani padi sawah 

berdasrkan kelompok tani lanjut dan pemula,yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut.  

1. Berdasarkan hasil penelitian dalam keragaan usaha tani padi sawah 

berdasarkan kelompok tani lanjut dan pemula yaitu umur kelompok tani, 

pengalaman bertani, pendidikan, jumlah tanggungan jiwa dan luas lahan.  

2. Hasil penelitian pendapatan atau keuntungan untuk  kelompok tani lanjut 

dan pemula yaitu, kelompok tani lanjut sebesar Rp. 8.122.8000 /Ha  dan 

untuk kelompok tani pemula sebesar Rp. 6.848.000 /Ha. 

 5.2 Saran  

1. Diharapkan kepada para petani dan kelompok tani di Desa Karangbungur 

untuk terus meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada 

sektor pertanian terutama pengalaman bertani padi dan harus mampu 

menyerap inovasi – inovasi baru yang menguntungkan yang disampaikan 

oleh instansi – instansi terkait dengan harapan mampu mempengaruhi 

produksi padi dan peningkatan pendapatan ke arah yang lebih baik 

sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakatnya. 

2. Kepada para penyuluh pertanian lapangan selaku mitra kerja petani agar 

meningkatkan kunjungan kepada kelompok – kelompok tani yang ada di 
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Desa Karangbungur sehingga mengetahui permasalahan yang sedang 

dihadapi petani terutama tentang kendala budidaya padi sawah. 
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LAMPIRAN 1. Peta Desa Penelitian 

Gambar 1. Peta Desa Karangbungur 
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LAMPIRAN 2. Rata-rata Perincian Penggunaan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kegiatan Usahatani Padi Sawah di  Kelompok 

Tani Lanjut dan Pemula Desa Karangbungur, Tahun 2020. 

No 

Sampel 

Luas Lahan 

(Ha) 

Olah Tanah 

(HKP/Ha) 

Penanaman 

(HKW/Ha) 

Penyiangan 

(HKP/Ha) 

Pemupukan 

(HKP/Ha) 

Pengendalian 

H/P 

(HKP/Ha) 

Pemanenan 

(HKP/Ha) 
Total HKP 

1 0,5 3 5 4 3 3 5 23 

2 0,4 2 4 2 2 2 4 16 
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LAMPIRAN 3. Rata-rata Perincian Penggunaan Biaya Tenaga Kerja Menurut Jenis Kegiatan Usahatani Padi Sawah di 

Kelompok Tani Lanjut dan Pemula Desa Karngbungur, Tahun 2020. 

No 

Sampel 

Luas Lahan 

(Ha) 

Pengolahan 

Tanah 
Penanaman Penyiangan Pemupukan 

Pengendalian 

H/P 
Pemanenan Total Biaya 

Tenaga Kerja 

(Rp/Ha) Biaya (Rp/Ha) 
Biaya 

(Rp/Ha) 

Biaya 

(Rp/Ha) 

Biaya 

(Rp/Ha) 

Biaya 

(Rp/Ha) 

Biaya 

(Rp/Ha) 

1 0,5 750.000 150.000 120.000 150.000 90.000 150.000 1.410.000 

2 0,4 500.000 120.000 60.000 100.000 60.000 120.000 960.000 
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LAMPIRAN 4. Rata-rata Kebutuhan Sarana Produksi Padi Sawah di Kelompok Tani Lanjut dan Pemula Desa 

Karangbungur , Tahun 2020. 

No 

Sampel 

Luas 

Lahan 

(Ha) 

Sarana Produksi 

Benih (Kg) Urea (kg) SP-36 (Kg) NPK (Kg) Pestisida (Liter) Insektisida (Liter) Goni/Karung 

Vol Harga/Kg Vol Harga/Kg Vol Harga/Kg Vol Harga/Kg Vol Harga/Kg Vol Harga/Kg Vol Harga/Kg 

1 0,5 9.7 10.000 51 2.500 12 2.000 41 3.200 3 6.000 2.5 75.000 27 2.000 

2 0,4 8.7 10.000 50 2.500 11 2.000 40 3.200 2 6.000 1.5 75.000 26 2.000 
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LAMPIRAN 5. Rata-rata Biaya Produksi Padi Sawah di Kelompok Tani Lanjut dan Pemula Desa Karangbungur, Tahun 

2020. 

No 

Sampel 

Luas 

Lahan 

(Ha) 

Benih 

(Rp/Ha) 

Urea 

(Rp/Ha) 

SP-36 

(Rp/Ha) 

NPK 

(Rp/Ha) 

Pestisida 

(Rp/Ha) 

Insektisida 

(Rp/Ha) 

Goni/Karung 

(Rp/Ha) 

Total Biaya 

(Rp/Ha) 

1 0,5 97.000 127.500 30.000 131.200 180.000 187.500 54.000 807.200 

2 0,4 87.000 125.000 27.500 128.000 120.000 112.500 52.000 652.000 
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LAMPIRAN 6. Rata-rata Perincian Volume Produksi, Harga Jual, Penerimaan, Biaya Produksi, Biaya Tenaga Kerja dan 

Pendapatan Bersih di Kelompok Tani Lanjut dan Pemula Desa Karangbungur, Tahun 2020. 

No 

Sampel 

Luas Areal 

Lahan (Ha) 

Volume 

Produksi 

(Kg/Ha) 

Harga Jual 

(Rp/Kg) 

Nilai 

Penerimaan 

(Rp/Ha) 

Biaya Produksi 

(Rp/Ha) 

Biaya Tenaga 

Kerja 

(Rp/Ha) 

Pendapatan 

Bersih 

(Rp/Ha) 

1 0,5 2.200 4.700 10.340.000 807.200 1.410.000 8.122.800 

2 0,4 1.800 4.700 8.460.000 652.000 960.000 6.848.000 
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LAMPIRAN 7. Dokumentasi Kegiatan 

Gambar 2. Lahan Kelompok Tani Asem 

  

Gambar 3. Lahan Kelompok Tani Garok 
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