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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Padi 

Menurut USDA (2018), tanaman padi dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledonae  

Ordo  : Poales  

Famili  : Poaceae  

Genus  : Oryza  

Spesies  : Oryza sativa L. 

  Tanaman padi yang memiliki nama latin Oryza sativa L. merupakan 

salah satu jenis tanaman semusim yang memiliki kemampuan beradaptasi 

pada berbagai kondisi lingkungan. Menurut Irawan dkk. (2020), tanaman padi 

merupakan tanaman pangan yang mudah ditemukan di daerah-daerah dengan 

iklim tropis dan subtropis. Tanaman padi sangat mudah ditemukan di 

Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi iklim di Indonesia yang 

sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi.  
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Tanaman padi menjadi tanaman pengahasil beras yang mana banyak di 

konsumsi oleh masyarakat Indonesia. Pernyataan serupa disampaikan oleh 

Irawan dkk. (2020), yang menyatakan bahwa tanaman padi merupakan salah 

satu tanaman pangan yang menjadi makanan pokok di Indonesia. Konsumsi 

beras di Indonesia mencapai 814,993 ton kapita/tahun pada tahun 2021 

(Kementan, 2022). Tingginya konsumsi beras di Indonesia tidak terlepas dari 

kandungan gizi yang ada di dalam beras. Menurut Irawan dkk. (2020), beras 

mengandung gizi berupa karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, abu dan 

vitamin yang bermanfaat bagi tubuh manusia.  

 

B. Usahatani  

Usahatani adalah suatu ilmu yang mempelajari cara petani melakukan 

manajemen kepada faktor produksi (Suratiyah, 2015). Manajemen dalam 

usahatani sangat perlu dilakukan agar meminimalkan biaya produksi. Serupa 

dengan hal tersebut, Soekarwati (2011) menyatakan bahwa usahatani menjadi 

ilmu yang bertujuan untuk mengalokasikan sumberdaya dan memanfaatkan 

sumberdaya secara benar agar petani dapat memperoleh keuntungan secara 

optimal.  

Menurut Saeri (2018), usahatani merupakan suatu kegiatan yang 

membutuhkan manajemen untuk mengelolanya. Manajemen dibutuhkan untuk 

mengatur segala kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan budidaya 

tanaman, seperti budidaya tanaman padi. Menurut Saeri (2018), usahatani 

disetiap daerah mengalami perbedaan. Hal tersebut karena adanya faktor fisik 
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(letak geografi, topografi, kondisi iklim), faktor ekonomis (biaya dan modal 

yang dimiliki petani) dan faktor lainnya (seperti hama dan penyakit tanaman).  

 

C. Faktor Sosial Ekonomi 

Menurut Elizabeth (2017), faktor sosial berkaitan erat dengan 

sosiologi pertanian yang mana lebih memfokuskan pada keseharian 

masyarakat yang bertani. Faktor sosial lebih menekankan kepada kehidupan 

sosial petani. Faktor sosial berupa umur petani, tingkat pendidikan dan lama 

berusahatani. 

Faktor ekonomi merupakan perkembangan dari ilmu ekonomi yang 

menganalisis sumberdaya alam yang terbatas untuk di alokasikan secara tepat 

dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas dan 

diharapkan sumberdaya alam tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu 

yang lama (Junaedi dkk., 2016). Faktor ekonomi lebih menekankan pada 

aspek-aspek ekonomi. Faktor ekonomi berupa luas lahan, tenaga kerja, pupuk, 

pestisida dan modal. 

Faktor sosial ekonomi dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu: 

1. Umur 

Umur adalah perkembangan usia dari seseorang. Perkembangan usia 

tersebut berdampak pada cara bekerja dan berfikir. Menurut Thamrin dkk. 

(2012), faktor umur berpengaruh pada kinerja yang dilakukan oleh 

seorang petani dan juga dapat mempengaruhi prestasi seseorang. Semakin 

bertambahnya umur maka secara fisik beban kerja akan terasa semakin 

Pengaruh Faktor Sosial…, Anis Syafira, Fakultas Pertanian dan Perikanan UMP, 2022



11 
 

berat sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap prestasi kerjanya dan 

begitu sebaliknya (Thamrin dkk., 2012). Selain itu, dengan bertambahnya 

umur petani berpengaruh juga kepada penerapan adopsi teknologi. Hal 

tersebut karena petani akan cenderung melakukan kegiatan yang sudah 

biasa dilakukan secara turun-temurun. 

2. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

penerimaan informasi dan inovasi. Hal tersebut karena tingkat pendidikan 

berpengaruh pada pengetahuan dan pola pikir petani. Semakin tingginya 

pendidikan petani maka semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh 

petani sehingga berdampak kepada usahataninya yang semakin 

berkembang karena petani akan lebih terbuka dan mudah untuk 

menerapkan teknologi yang baru (Santoso dkk., 2020).  

3. Lama berusahatani 

Lama berusahatani dapat dikatakan pengalaman yang diperoleh petani 

dalam berusahatani padi. Hal tersebut akan mempengaruhi pengetahuan 

petani terhadap usahatani yang dijalaninya. Pernyataan serupa 

disampaikan oleh Suratiyah (2015), dimana lama berusahatani dapat 

menambah wawasan petani dalam mengelola usahataninya dengan baik 

sehingga produksi yang dihasilkan semakin meningkat.  

4. Modal 

Modal menjadi hal yang sangat penting bagi usahatani. Pernyataan 

serupa juga disampaikan oleh Maharani (2016), yang menyatakan bahwa 
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modal merupakan faktor penting untuk membangun serta menjalankan 

suatu usaha. Modal dijadikan sebagai alat untuk memenuhi biaya 

produksi dari suatu barang atau jasa. Pernyataan serupa disampaikan oleh 

Hanafi (2010), yang menyatakan bahwa modal dalam bentuk uang 

digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli sarana produksi 

pertanian. 

5. Luas lahan 

Lahan menjadi hal yang penting bagi usahatani, mengingat luas lahan 

mempengaruhi hasil produksi tanaman budidaya. Semakin luas lahan 

yang digunakan petani dalam usahataninya maka produksi tanaman 

budidaya yang dihasilkan akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, 

dengan luas lahan yang sempit maka produksi tanaman budidaya yang 

dihasilkan akan semakin sedikit. Sama halnya dengan pernyataan tersebut 

Lismawati dkk. (2021) menyatakan bahwa luas lahan sangat 

mempengaruhi produksi padi. 

6. Pupuk  

Pupuk merupakan salah satu penunjang untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman padi. Pemberiaan pupuk pada tanaman budidaya 

dapat membuat tanaman menjadi lebih subur sehingga produksi dapat 

maksimal. Menurut Jumiati (2016), pupuk dibagi menjadi 2 jenis yaitu 

pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal 

dari bahan-bahan alami, sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk yang 

berasal dari bahan-bahan kimia. 
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7. Tenaga kerja 

Tenaga kerja menjadi sumberdaya manusia yang digunakan untuk 

menggerakan usahatani. Tenaga kerja menjadi faktor penggerak dalam 

kegiatan pertanian untuk dapat menghasilkan produksi pertanian. Tenaga 

kerja yang cukup dibutuhkan di setiap kegiatan pertanian agar proses 

produksinya dapat berjalan. Menurut Sejati (2020), tenaga kerja petani 

untuk mengggerakan kegiatan pertanian dibagi menjadi 2 yaitu tenaga 

kerja yang berasal dari dalam keluarga dan tenaga kerja yang berasal dari 

luar keluarga. 

8. Pestisida  

Pestisida merupakan obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi 

berbagai serangan hama. Pestisida dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 

pestisida anorganik yang berasal dari bahan-bahan kimia dan pestisida 

organik yang berasal dari bahan-bahan alami. Menurut Jumiati (2016), 

penggunaan pestisida dapat digunakan untuk mengendalikan serangan 

hama yang menyerang tanaman. Pengendalian hama tersebut memiliki 

dampak untuk mendapatkan hasil yang baik bagi usahatani (Jumiati, 

2016). 

 

D. Teori Produksi 

Produksi merupakan kegiatan menciptakan suatu produk dengan 

memanfaatkan beberapa faktor input (Jumiati, 2016). Besar kecilnya produksi 

bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Lismawati dkk. 
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(2021), peningkatan produksi padi dipengaruh oleh faktor lingkungan dan 

faktor sosial ekonomi. Produksi menjadi kegiatan yang menghasilkan produk 

yang nantinya akan di pasarkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Pernyataan serupa disampaikan oleh Duwila (2015), produksi merupakan 

kegiatan untuk mengubah barang dengan tujuan agar mempunyai kegunaan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia.  

Fungsi produksi merupakan hubungan antara input dan output yang 

menunjukan hubungan output sebagai fungsi dari input (Jumiati, 2016). 

Secara matematis fungsi produksi dapat ditulis, sebagai berikut: (Jumiati, 

2016) 

Output= f (input) 

Q= f (X1, X2, X3,…, Xi) 

Keterangan: 

Q= Output 

Xi= Input yang digunakan dalam proses produksi 

i= 1, 2,3 ,…,n 

 

E. Pendapatan 

Pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor 

produksi di berbagai sektor yang dapat diperoleh berupa gaji, upah, sewa, 

bunga serta keuntungan (Hendrik, 2011). Pendapatan diperoleh dengan 

adanya usaha untuk menciptakan suatu produk. Menurut Pattipeilohy dkk. 

(2020), pendapatan merupakan aspek yang penting dalam sebuah usaha 
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karena pendapatan menjadi alat untuk mengukur dan mengevaluasi kelayakan 

suatu usaha.  

Pendapatan menjadi indikator untuk mengukur kesejahteraan 

seseorang atau masyarakat. Hal tersebut karena pendapatan menjadi alat untuk 

memenuhi kehidupan masyarakat. Menurut Soekartawi (2011), pendapatan 

yang diperoleh seseorang akan mempengaruhi kehidupan orang tersebut, 

seperti banyaknya barang yang di konsumsi, kualitas barang dan lainnya.  

Pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu. 

Rumus tersebut diperoleh dari selisih penerimaan dan biaya produksi. Nilai 

biaya produksi perlu diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan biaya produksi 

menjadi dasar dalam perbedaan konsep pendapatan dengan keuntungan. Pada 

konsep pendapatan, biaya produksi yang dimaksud yaitu biaya eksplisit atau 

biaya yang benar-benar dikeluarkan secara nyata oleh petani (Bahrun, 2017). 

Namun, pada konsep keuntungan biaya produksi yang dimaksud merupakan 

semua biaya yang dikeluarkan oleh petani yaitu biaya eksplisit dan implisit 

yang diantaranya biaya tenaga kerja dalam keluarga. 

Menurut Bahrun (2017), biaya eksplisit yang dikeluarkan oleh petani 

dapat dirumuskan, sebagai berikut: 

    ∑             

 

    

  

Keterangan: 

TEC = Total Explicit Cost 

EC = Explicit Cost 
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TEC adalah jumlah dari biaya eksplisit yang dikeluarkan oleh petani dan EC 

adalah komponen dari biaya eksplisit seperti sewa lahan, upah tenaga kerja 

luar lahan, penyusutan dan lainnya. Nilai pendapatan dapat diperoleh dari 

rumus, sebagai berikut: 

I = TR – TEC 

Keterangan: 

I  = Income/pendapatan (Rp.) 

TR  = Total revenue/total penerimaan (Rp.) 

TEC  = Total Explisit cost/total biaya ekplisit (Rp.) 

(Suratman, 2015) 

 

F. P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya) 

P4S (pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya) merupakan 

lembaga pendidikan non formal bagi petani yang berada di pedesaan dan 

dikelola oleh perorangan atau kelompok. Dilansir pada situs resmi P4S 

(2022), P4S (pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya) berperan besar 

untuk mengembangkan usahatani yang dimiliki petani anggotanya. Berbagai 

program pelatihan diadakan di P4S (pusat pelatihan pertanian dan pedesaan 

swadaya) untuk dapat membantu petani dalam mengembangakan 

usahataninya. Program pelatiahan tersebut diantaranya adalah proses pelatihan 

peralatan modern, pembukuan dan lain sebagainya. 

Dilansir dari situs resmi P4S (2022), P4S (pusat pelatihan pertanian 

dan pedesaan swadaya) memiliki 3 fungsi diantaranya: 
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1. Pelatihan, P4S sebagai tempat bagi petani untuk meningkatkan 

kemampuannya dengan palatihan yang dilakukan. 

2. Permagangan, P4S sebagai tempat bagi akademisi dan masyarakat untuk 

magang dan memberikan pengalaman di bidang pertanian. 

3. Bisnis, P4S melakukan kegiatan bisnis berbagai produk pertanian dalam 

meningkatkan perekonomian keluarga. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Tabel 4. Penelitian Terdahulu 

No. Judul Variabel Hasil 

1. Analisis Faktor - Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Tingkat Produksi Pada 

Usahatani Padi Di 

Kabupaten Lombok 

Barat (Hernawati, 2018). 

X1= Luas lahan 

X2= Tenaga kerja 

X3= Benih 

X4= Urea+Za 

X5= SP36 

X6= Pestisida 

Y= Hasil produksi 

padi 

Faktor-faktor 

produksi yang secara 

signifikan 

mempengaruhi 

tingkat produksi 

pada usahatani padi 

di Kabupaten 

Lombok Tengah 

adalah luas lahan, 

benih, pupuk (Urea + 

SP36) dan pestisida. 

2. Analisa faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

produksi padi di 

Kecamatan Sinjai, 

Kabupaten Sinjai 

(Jumiati, 2016) 

X1= Volume pupuk 

urea 

X2= Volume pupuk 

ZA 

X3= Luas lahan 

X4= Bibit 

X5= Pestisida 

X6= Tenaga Kerja 

X7= Pengalaman 

bertani 

X8= Tingkat 

pendidikan 

Faktor-faktor yang 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

produksi padi adalah 

jumlah pupuk urea, 

bibit, tenaga kerja 

dan luas lahan. 
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X9= Tingkat umur 

petani 

Y= Produksi padi 

3. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi 

padi (Studi kasus di 

Kecamatan Nogosari, 

Boyolali, Jawa Tengah) 

(Mahananto dkk., 2009) 

X1= Luas lahan 

garapan 

X2= Tenaga kerja 

X3= Jumlah pupuk 

X4= Jumlah pestisida 

X5= Pengalaman 

petani 

X6= Jarak lahan 

garapan 

Y= Produksi padi 

Secara bersama-

sama luas lahan 

garapan, tenaga 

kerja, jumlah pupuk, 

jumlah pestisida, 

pengalaman petani 

dan jarak lahan 

garapan berpengaruh 

nyata terhadap 

produksi padi. 

Secara parsial 

pengalaman bertani 

tidak berpengaruh 

nyata terhadap 

produksi padi. 

4. Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap 

produksi padi sawah 

irigasi pedesaan (Studi 

Kasus di Kecamatan 

Sadananya, Kabupaten 

Ciamis) (Lismawati 

dkk., 2021) 

X1= Luas lahan 

X2= Benih 

X3= Pupuk urea 

X4= Pupuk NPK 

X5= Pupuk organik 

X6= Pestisida 

X7= Tenaga kerja 

Y= Produksi padi 

Luas lahan, pupuk 

urea, pupuk organik 

dan tenaga kerja 

berpengaruh nyata 

terhadap produksi 

padi.  

5. Pengaruh faktor sosial 

ekonomi terhadap 

produksi jagung 

Kecamatan VII Koto, 

Kabupaten Tebo 

(Ardiansyah dkk., 2018) 

X1= Umur 

X2= Tingkat 

pendidikan 

X3= Luas lahan 

X4= Pengalaman 

berusahatani 

X5= Jumlah tenaga 

kerja 

X6= Modal 

Y= Produksi jagung 

Secara bersama-

sama umur, tingkat 

pendidikan, luas 

lahan, pengalaman 

berusahatani, jumlah 

tenaga kerja dan 

modal berpengaruh 

nyata terhadap 

produksi jagung. 

Secara parsial luas 

lahan berpengaruh 

nyata terhadap 

produksi jagung. 
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6. Analisis Faktor Sosial 

Ekonomi Petani 

Terhadap Produksi 

Usahatani Sayur Sayuran 

di Desa Plaosan, 

Kecamatan Plaosan, 

Kabupaten Magetan 

(Lukito dkk., 2020) 

X1= Umur 

X2= Pendidikan 

X3= Pengalaman 

X4= Tanggungan 

X5= Luas lahan  

X6= Tenaga kerja 

X7= Modal 

Y= Produksi 

usahatani 

Secara simultan 

semua variabel bebas 

berpengaruh 

terhadap variabel 

terikat. Secara 

parsial pendidikan, 

pengalaman, luas 

lahan, tenaga kerja 

dan modal 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

produksi usahatani. 
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