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ABSTRAK

FITRIA IDAYANTI 105960118612 Hubungan Karakteristik Dengan
Kompetensi Petani Pada Usahatani Padi di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan
Bissappu Kabupaten Bantaeng. Di bimbing oleh SYAFIUDDIN dan SYATIR.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan
kompetensi petani pada usahatani padi dan bagaimana tingkat hubungan
karakteristik dengan kompetensi petani pada usahatani padi di Kelurahan Bonto
Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara simple
random sampling / acak sederhana yaitu, pada petani yang melakukan usahatani
padi di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng
Dimana populasi 130 diambil 30% sehingga sampel responden yang diteliti
berjumlah sebanyak 39 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif kualitatif dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman.

Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik petani padi di Kelurahan
Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng adalah umur,
pendidikan, lama berusahatani, dan luas lahan. Kompetensi usahatani padi di
Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tergolong
kompeten. Sedangkan tingkat hubungan karakteristik dengan kompetensi petani
pada usahatani padi saling berhubungan nyata. yaitu, umur dengan pengolahan
lahan, umur dengan pemupukan, pendidikan dengan pengolahan lahan, lama
berusahatani dengan pengolahan lahan, lama berusahatani dengan pemupukan,
lama berusahatani dengan panen dan pasca panen. luas lahan dengan pengolahan
lahan, dan luas lahan dengan pemupukan. Hal ini mengindentifikasi bahwa
hubungan karakteristik dengan kompetensi petani pada usahatani padi saling
berhubngan nyata di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten
Bantaeng.

Kata Kunci : Karakteristik Petani, Kompetensi, Usahatani, Padi.
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I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Pertanian padi bagi Indonesia sangat penting. Hal ini tidak terlepas dari

fakta bahwa pertanian padi merupakan penghidupan bagi sebagian besar

penduduk, sementara beras merupakan makanan pokok hampir semua penduduk

Indonesia. Komoditas padi diharapkan dapat menjadi salah satu komoditas

andalan penyumbang devisa Negara dalam sektor pertanian. Prawiro (1998)

Mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia boleh dikatakan sebagai

perekonomian beras”.

Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan

jumlah penduduk. di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat

dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi yang semakin terbatas. Hal ini

menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara

nasional, dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat

penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara melalui

tidak tergantung pada impor pangan dari Negara maju. Ketergantungan suatu

Negara akan impor pangan (apalagi dari Negara maju) akan mengakibatkan

pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak bebas atau

tidak merdeka, dan karenanya Negara menjadi tidak berdaulat secara penuh

(Arifin, 2004).
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Kebutuhan secara kuantitas dan kualitas merupakan hal yang sangat

penting sebagai landasan bagi pembangunan manusia Indonesia seuntuhnya dalam

jangka panjang (Amang,1995). Sektor pertanian dengan produksi berbagai

komoditas bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional, telah

menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan. Kebutuhan pangan akan terus

meningkat dalam jumlah, keragaman, dan mutunya, seiring dengan perkembangan

populasi kualitas hidup masyarakat, jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar

sekitar 204 juta dan terus bertambah 1,6 persen per tahun, membutuhkan

ketersediaan pangan yang cukup besar, yang tentunya akan memerlukan upaya

dan sumberdaya yang besar untuk memenuhinya. (Suryana, 2003).

Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil komoditas pertanian

tanaman pangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Predikat sebagai lumbung

padi nasional mengukuhkan posisi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai produsen

komoditas tanaman pangan yang cukup potensial yaitu komoditas padi sebagai

komoditas andalan wilayah, komoditas padi antara lain berada di Kabupaten

Sidenreng Rappang (Sidrap), Pinrang, Bone, Wajo, Soppeng dan Luwu. Hasil

produksi Beras Provinsi Sulawesi Selatan telah diperdagangkan baik antar

wilayah di Kepulauan Sulawesi maupun wilayah di Kawasan Timur Indonesia,

serta telah menjadi suplier beras bagi 23 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih jauh lagi, saat ini Provinsi Sulawesi Selatan sedang melakukan penjajakan

kerjasama perdagangan dengan Malaysia, khususnya dalam hal ekspor beras ke

negara tersebut.
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Hasil produksi padi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 dengan

luas lahan sebesar 981.394 hektar dan hasil produksinya tercatat sebesar

5.003.011 ton. Pada tahun 2013 dengan luas 983.107 hektar, dan hasil

produksinya tercatat sebesar 5.035.835 ton. Dan pada tahun 2014 dengan luas

1.042.192 hektar, dan hasil produksinya tercatat sebesar 5.338.031 ton. Dari hasil

tersebut produksi padi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada

setiap tahun dengan luas lahan yang bertambah dan hasil produksi yang semakin

meningkat.

Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Bantaeng didominasi

sektor pertanian khususnya pertanian tanaman dengan komoditas utama padi. Luas

panen tanaman padi di Kabupaten Bantaeng akhir tahun 2012 (BKPMD Sulawesi

Selatan, Bantaeng 2012) sebesar 15.648 hektar sedangkan untuk hasil produksi

padi di Kabupaten Bantaeng tercatat 89.984 ton gabah kering giling atau rata-rata

produksi 5,75 ton/hektar.

Sektor pertanian di daerah Kabupaten Bantaeng merupakan sumber

kehidupan bagi sebagian besar penduduk terutama bagi mereka yang memiliki

mata pencaharian utama sebagai petani, terutama yang ada di Kelurahan Bonto

Lebang yang Mayoritas penduduknya adalah petani karena sudah turun temurun

sejak dulu. Petani biasanya dihadapkan pada beberapa permsalahan dalam

melakukan usahatani terutama dalam melakukan usahatani padi, sehingga

kurangnya hasil produksi padi yang diperoleh dalam usahatani padi tersebut.

Maka dari itu dalam meningkatkan usahatani padi salah satu aspek yang sangat

penting adalah petani harus memiliki karakteristik dan kompetensi usahatani



4

karena karakteristik dan kompetensi usahatani merupakan gambaran kemampuan

petani dalam mengelola usahatani berdasarkan perencanaan teknis budidaya

tanaman. Karakteristik petani dan kompetensi usahatani menunjukan kinerja dan

tanggung jawab petani dalam menjalankan usahatani secara lebih baik dan

berkesinambungan. Petani padi yang memiliki kompetensi adalah mereka yang

memiliki karakteristik perlikau terukur dalam bertindak dan bertanggung jawab

pada usahatani padi, sehingga petani  itu mampu dianggap oleh masyarakat lain.

Keberhasilan usahatani sangat tergantung kepada kompetensi petani

sebagai pengelola utama. Kompetensi petani tidak sama satu dengan lainnya, hal

ini sangat tergantung kepada karakteristik yang mereka miliki. Ada banyak faktor

terkait yang berkenaan dengan karakteristik petani dalam meningkatkan jumlah

dan kualitas usahatani padi maka untuk mengetahui kompetensi tersebut perlu

didentifikasi kompetensi petani dalam mengelola usahatani padi.

I.2 Rumusan Masalah

Peluang usahatani padi di Kabupaten Bantaeng sangat besar hal tersebut

dapat dilihat dari luas lahan yang memiliki potensial untuk pengembangan

tanaman padi. Namun dilihat dari permasalahan yang paling sering dihadapi petani

pada kegiatan usahatani padi terkait dengan kemampuan, pengetahuan dan

keterampilan yang dimiliki petani, sehingga kompetensi petani padi di Kabupaten

Bantaeng perlu ditingkatkan dengan mengedepankan karakteristik petani dan

kompetensi usahatani padi yang dapat menunjang peningkatan pendapatan secara

berkelanjutan.
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Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan

pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana karakteristik dan kompetensi petani pada usahatani padi di

Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng ?

2. Bagaimana tingkat hubungan antara karaktristik dengan kompetensi petani

pada usahatani padi di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu

Kabupaten Bantaeng ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan kompetensi petani pada

usahatani padi di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten

Bantaeng

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat hubungan antara karakteristik dengan

kompetensi petani  pada usahatani padi di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan

Bissappu Kabupaten Bantaeng

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan

pengalaman yang berkesan dan mendidik serta dapat menyalurkan ilmu yang

didapatkan kepada masyarakat terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2. Manfaat akademis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi positif dan dapat menunjang bagi pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya dalam mengetahui hubungan karakteristik dengan kompetensi

petani pada usahatani padi
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3. Manfaat bagi penulis dapat menambah dan memperluas wawasan /pengetahuan

penulis, dalam penulisan proposal terkait dengan permasalahan yang penulis

teliti, serta merupakan pembelajaran dan pengalaman yang berharga dalam

mengapresiasikan/mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama

proses perkuliahan. Sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna

menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usahatani Padi

Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menentukan,

mengorganisasikan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi

seefektif dan seefisien mungkin sehingga produksi pertanian menghasilkan

pendapatan petani yang lebih besar. Ilmu usahatani juga didefinisikan sebagai

ilmu mengenai cara petani mendapatkan kesejahteraan (keuntungan), menurut

pengertian yang dimilikinya tentang kesejahteraan. Jadi ilmu usahatani

mempelajari cara-cara petani menyelenggarakan pertanian (Tohir, 1991).

Usahatani adalah kegiatan mengorganisasikan atau mengelola aset dan

cara dalam pertanian. Usahatani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang

mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang

menyangkut bidang pertanian (Moehar, 2001).

Dari beberapa definisi dtersebut dapat disarikan bahwa yang dimaksud

dengan usahatani adalah usaha yang dilakukan patani dalam memperoleh

pendapatan dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja dan

modal yang mana sebagian dari pendapatan yang diterima digunakan untuk

membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan usahatani.

Tanaman padi dibudidayakan dengan tujuan mendapatkan hasil yang

setinggi-tinginya dengan kualitas sebaik mungkin, untuk mendapatkan hasil yang

sesuai denga harapan maka, tanaman yang akan ditanam harus sehat dan subur.

Tanaman yang sehat ialah tanaman yang tidak terserang oleh hama dan penyakit,
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tidak mengalami defisiensi hara, baik unsur hara yang diperlukan dalam jumlah

besar maupun dalam jumlah kecil. Sedangkan tanaman subur ialah tanaman yang

pertumbuhan dan perkembangannya tidak terhambat, oleh kondisi biji atau

kondisi lingkungan (Soekartawi, 1999).

2.2 Petani

Menurut Samsudin (1993), yang dimaksud dengan petani adalah mereka

yang untuk sementara waktu atau tetap menguasai sebidang tanah pertanian,

menguasai sesuatu cabang usahatani atau beberapa cabang usahatani dan

mengerjakan sendiri, baik dengan tenaga sendiri maupun dengan tenaga bayaran.

Menguasai sebidang tanah dapat diartikan pula penyewa, bagi hasil, atau berupa

memiliki tanah sendiri. Petani juga dapat menggunakan tenaga kerja yang sifatnya

tidak tetap di samping tenaganya sendiri.

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi

sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas

yang meliputi usahatani pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil

laut. Peranan petani sebagai pengelola usahatani berfungsi mengambil keputusan

dalam mengorganisir faktor-faktor produksi yang diketahui.

Mardikanto dan Sri Sutarni (1993), merumuskan batasan pengertian

petani, petani adalah penduduk atau orang-orang yang untuk sementara atau

secara tetap memiliki dan atau menguasai sebidang “tanah pertanian” dan

mengerjakannya sendiri, baik dengan tenaganya sendiri (beserta keluarganya)

maupun dengan menggunakan tenaga orang lain atau orang upahan, termasuk

dalam pengertian “menguasai” di sini adalah menyewa, menggarap (menyakap)
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dan memaro (bagi hasil). Sedang buruh tani tidak bertanah tidak masuk dalam

kategori petani. Para petani pada umumnya mengambil keputusan yang rasional

Mereka menyeleksi teknologi yang paling produktif yang dapat mereka pakai,

dengan sumberdaya yang tersedia untuk mereka, pengetahuan yang terakhir, dan

keprihatinan mereka pada resiko. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

petani untuk tidak memanfaatkan teknologi terbaik yang tersedia. Pertama,

masukan yang melekat pada teknologi baru. Kedua, teknologi tersedia di pusat

penelitian, namun petani tidak diberi penyuluhan. Ketiga, kemungkinan biaya

untuk membuat teknologi baru tidak terjangkau. Keempat, teknologi baru tidak

cocok dengan keadaan dan situasi mereka.

2.3 Kompetensi

Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seseorang

individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang

efektif. Karakteristik dasar berarti kompetensi merupakan suatu bagian

kepribadian seseorang yang cukup mendalam dan relatif menetap serta dapat

memprediksi perilaku dalam beragam situasi dan tugas-tugas jabatan. Standar

kriteria berarti bahwa kompetensi benar-benar memprediksi siapa yang

melakukan sesuatu dengan baik atau buruk, yang diukur pada kriteria atau standar

tertentu. Jadi kompetensi berkaitan erat dengan karakter dasar yang dimiliki oleh

seseorang dan berhubungan erat dengan kinerja efektif (Spencer and Spencer,

1993).

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan

mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Menurut Trotter
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dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah

orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat,

intuitifdan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Hutapea dan

Nurianna Thoha (2008) kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang

yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh

pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai

hasil yang diharapkan. Webster.s Ninth NewCollegiate Dictionary dalam Sri

Lastanti (2005) mendefinisikan kompetensi adalah keterampilan dari seorang ahli.

di mana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan

tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari

pelatihan dan pengalaman.

Kompetensi seorang petani dalam berusaha tani merupakan perwujudan

perilaku untuk merencanakan serangkaian aktivitas untuk mencapai target.

Kompetensi merujuk pada kemampuan petani secara umum untuk menjalankan

usahatani atau mengerjakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pekerjaannya secara

kompeten. Kompeten merupakan keterampilan fungsional yang dibutuhkan untuk

menjalankan tugas pada suatu pekerjaan sesuai standar yang di tetapkan, atau

dengan kata lain kompeten diartikan sebagai memiliki keterampilan dan

pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan (Palan, 2008). Selain

itu, petani yang kompeten harus mampu menjadi manager usahatani yang terampil

untuk melakukan tugas-tugasnya seperti merencanakan usaha tani, kapan waktu

yang tepat untuk menanam, memanen, memasarkan hasil, mencari modal,

mengontrol usaha taninya dan lain-lain.
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2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi

24.1 Karakteristik Petani

Karakteristik individu adalah bagian dari pribadi dan melekat pada diri

seseorang.Karakteristik ini mendasari tingkah laku seseorang dalam situasi kerja

maupun situasi yang lainnya.

a) Umur

Umur petani adalah salah satu faktor yang berkaitan erat dengan

kemampuan kerja dalam melaksanakan kegiatan usahatani.Umur dapat dijadikan

sebagai tolak ukur dalam melihat aktivitas seseorang dalam bekerja dimana

dengan kondisi umur yang masih produktif maka kemungkinan besar seseorang

dapat bekerja dengan baik dan maksimal (Hasyim, 2006).

Petani yang berumur sekitar 50 tahun keatas biasanya fanatik terhadap

tradisi dan sulit untuk diberikan pengertian yang mengubah cara kerja, cara

berfikir dan cara hidupnya. Mereka ini bersikap apatis terhadap adanya inovasi

dan teknologi barusemakin muda umur petani maka semakin tinggi semangatnya

mengetahui hal-hal baru (Kartasapoetra, 1994).

b) Pendidikan

Pendidikan menggambarkan tingkat kemampuan dan menggali tingkat

pemahaman petani mengenai segala sesuatu, baik peningkatan pengetahuan,

keterampilan, dan perubahan sikap petani. Pendidikan juga merupakan proses

belajar bagi petani mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan upaya

peningkatan taraf hidup petani. Hal ini sejalan dengan pendapat Totok Mardikanto

(1993) bahwa pendidikan adalah proses pengembangan pengetahuan maupun
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sikap seseorang yang dilakukan secara terencana, yang akan membentuk wawasan

terhadap suatu objek yang akhirnya akan mengarahkan pada pengambilan

keputusan.

Rendahnya tingkat pendidikan petani dan keterbatasan teknologi modern

merupakan dua faktor penyebab utama yang menyebabkan kemiskinan di sektor

pertanian di Indonesia. Keterbatasan dua faktor produksi tersebut yang sifatnya

komplementer satu sama lain mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas

yang pada akhirnya membuat rendahnya tingkat pendapatan riil petani sesuai

mekanisme pasar yang sempurna (Tambunan, 2003).

Model pendidikan yang digambarkan dalam pendidikan petani bukanlah

pendidikan formal yang acap kali mengasingkan petani dari realitas.Pendidikan

petani tidak hanya berorientasi kepada peningkatan produksi petanian semata,

tetapi juga menyangkut kehidupan sosial masyarakat petani. Masyarakat petani

yang terbelakang lewat pendidikan petani diharapkan dapat lebih aktif, lebih

optimis pada masa depan, lebih efetkif dan pada akhirnya membawa pada keadaan

yang lebih produktif (Soetpomo, 1997).

c) Lama Berusahatani

Lama berusahatani untuk setiap orang berbeda beda, oleh karena itu

lamanya berusahatani dapat dijadikan bahan pertimbangan agar tidak melakukan

kesalahan yang sama sehingga dapat melakukan hal-hal yang baik untuk waktu-

waktu berikutnya (Hasyim, 2006).

Pengalaman seseorang dalam berusahatani berpengaruh pula dalam

menerima inovasi dari luar. Di dalam mengadakan suatu penelitian lamanya
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berusahatani diukur mulai sejak kapan petani itu aktif secara mandiri

mengusahakan usahataninya tersebut sampai di adakan penelitian (Fauziah dan

Tampubolon, 1991).

Jika petani mempunyai pengalaman yang relatif berhasil dalam

mengusahakan usahataninya, biasanya mempunyai pengetahuan, sikap dan

keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan petani yang kurang

berpengalaman. Namun jika petani selalu mengalami kegagalan dalam

mengusahakan usahatani tertentu, maka dapat menimbulkan rasa enggan untuk

mengusahakan usahatani tersebut (Lubis, 2000).

d) Luas Lahan

Luas lahan yang selalu digunakan dalam skala usaha pertanian tradisional

karena komunitas yang ditanam oleh petani tradisional selalu seragam yakni

jagung dan tanaman keras yang sejenisnya. Dengan demikian pedoman luas lahan

juga secara otomatis mengaju pada nilai modal, aset dan tenaga kerja (Soekartawi,

2002).

Luas lahan garapan adalah jumlah seluruh lahan garapan sawah yang

diusahakan petani.Luas lahan berpengaruh terhadap produksi padi dan pendapatan

petani. Sesuai dengan pendapat Soekarwati (1990) bahwa semakin luas lahan

garapan yang diusahakan petani, maka akan semakin besar produksi yang

dihasilkan dan pendapatan yang akan diperoleh bila disertai dengan pengolahan

lahan yang baik.
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2.4.2 Kompetensi Petani Padi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh petani dalam

melaksanakan kegiatan usahatani. Dengan kata lain, kompetensi merupakan

kemampuan untuk melaksanakan tugas secara efektif dengan penuh

tangggungjawab. Suparno (2002) mengemukakan bahwa kemampuan atau

kompetensi sebagai kecakapan yang memadai, kewenangan untuk melakukan

suatu tugas dengan terampil, cakap sesuai yang disyaratkan.Seiring dengan itu,

Hornby (1995) mengemukakan bahwa, kompetensi berarti mengerjakan sesuatu

yang membutuhkan kemampuan, kewenangan, pengetahuan, dan keterampilan.

Dalam hubungannya dengan proses belajar, kompetensi merujuk kepada

perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam proses

belajar. Kompetensi dikatakan perbuatan karena berbentuk perilaku yang dapat

diamati, meskipun sering terlihat proses yang tidak nampak seperti pengambilan

pilihan sebelum perbuatan dilakukan. Kompetensi dilandasi oleh rasionalitas

dilakukan dengan penuh kesadaran ” mengapa dan bagaimana” perbuatan tersebut

dilakukan.

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai

dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Mulyasa,

2002). Kompetensi petani dalam pengelolaan usahatani padi. harus optimal

karena setiap petani harus memiliki pengetahuan, dan keterampilan dalam

mengelola usahatani padi agar produksi padi lebih meningkat.

Kompetensi petani dalam membudidayakan tanaman padi dengan Sistem

tanam jajar legowo merupakan cara tanam padi sawah dengan pola beberapa
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barisan tanaman yang diselingi satu barisan kosong. Tanaman yang seharusnya

ditanam pada barisan yang kosong dipindahkan sebagai tanaman sisipan di dalam

barisan. Istilah Legowo diambil dari bahasa jawa, yaitu berasal dari kata ”lego”

berarti luas dan ”dowo” berarti memanjang. Legowo diartikan pula sebagai cara

tanam padi sawah yang memiliki beberapa barisan dan diselingi satu barisan

kosong. Dengan penerapan jarak tanam, baik dalam barisan maupun antar barisan

disesuaikan dengan kesuburan tanah dan ketinggian tempat. Semakin subur tanah,

maka jarak tanam yang diterapkan semakin lebar, demikian pula dengan

ketinggian tempat, semakin tinggi tempat maka jarak tanam yang diterapkan

semakin lebar.

Sistem tanam berbaris ini memberikan kemudahan petani dalam

pengelolaan usahataninya seperti: pemupukan susulan, penyiangan, pelaksanaan

pengendalian hama dan penyakit (penyemprotan). di samping itu juga lebih

mudah dalam mengendalikan hama tikus. meningkatkan jumlah tanaman pada

kedua bagian pinggir untuk setiap set legowo, sehingga berpeluang untuk

meningkatkan produktivitas tanaman akibat peningkatan populasi (Abdulrachman,

dkk, 2013).

Kompetensi yang harus dikuasai oleh petani dalam menanam padi dengan

sistem jajar legowo sebagai berikut :

1. Kompetensi Pengolahan Lahan

Pada teknologi sistem tanam legowo pengolahan tanah harus dilakukan

hingga berlumpur dan rata yang dimaksudkan untuk menyediakan media

pertumbuhan yang baik bagi tanaman padi dan untuk mematikan gulma.



16

Pembajakan tanah dilakukan dua kali. Setelah pembajakan pertama sawah

digenang dahulu sekitar 7-15 hari, kemudian dilakukan pembajakan kedua diikuti

penggarukan untuk meratakan pelumpuran.Untuk tanah yang lapisan olahnya

dalam, pengolahan cukup dilakukan dengan penggarukan tanpa pembajakan

terutama pada musim kemarau. Kemudian diberikan pupuk organik dalam bentuk

jerami atau pupuk kandang sebanyak 2 ton/ha pada saat pengolahan tanah

kedua.Pada saat pemberian pupuk organik ini dilakukan sampai tercampur dengan

rata.

2. Kompetensi Pemilihan Benih/Bibit

Varietas padi merupakan teknologi yang paling mudah diadopsi petani

karena teknologi ini mudah dan penggunaannya sangat praktis. Dalam rangka

usaha peningkatan produksi padi, pemerintah selalu berupaya untuk mendapatkan

jenis-jenis padi yang mempunyai sifat-sifat baik. Jenis padi yang mempunyai

sifat-sifat baik itu disebut dengan “padi jenis unggul” atau disebut “varietas

unggul”. (Sugeng, 2001)

Petani yang kompeten dalam menanam padi yaitu petani yang mampu

memilih varietas benih/bibit yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat,

benih bermutu dan berlabel. Ciri-ciri bibit yang baik adalah berasal dari tanaman

induk yang sehat, tidak bercak dan bebas hama dan penyakit, benih dari bibit

sertifikat, Hasil panen musim Tanam yang lalu atau Memperoleh Benih dari

petani lain dengan cara menukarkan benih dengan gabah.
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3. Kompetensi Penanaman

Adapun sistem tanam yang digunakan adalah sistem tanam legowo 4:1.

Dalam penanaman pola jajar Legowo 4:1 ini terdapat empat baris tanaman padi

dan diselingi oleh satu baris tanaman padi dan diselingi satu baris yang sengaja

dikosongkan. Hal ini bertujuan untuk mengkompensasikan populasi tanaman pada

baris yang dikosongkan. Pada baris yang kosong dapat dibuat benteng. Benteng

berfungsi untuk memudahkan pada saat pemupukan sehingga petani tidak

perluturun kesawah.

Jumlah Benih Per Lubang Pada teknologi sistem tanam legowo ini jumlah

benih yang ditanam adalah 1-3 per lubang, sehingga dapat menghemat benih.

Manfaat lain dari pengurangan benih yang ditanam juga agar dapat tumbuh dan

berkembang lebih baik, perakaran lebih intensif dan anakan lebih banyak.

Umur bibit yang ditanam pada teknologi sistem tanam legowo ini adalah

sekitar 10-15 hari. Hal ini memungkinkan bagi tanaman untuk tumbuh lebih baik

dengan jumlah anakan cenderung lebih banyak. Perakaran bibit berumur <15 hari

lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat pulih dan stress akibat dipindahkan dari

persemaian ke lahan pertanaman, apalagi pada kondisi tanah macak-macak

dengan irigasi berselang dan diberi pupuk organik.

4. Kompetensi Pemupukan

Pada tanaman padi hal yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan

kebutuhan pupuk bagi tanaman padi adalah kebutuhan hara tanaman, ketersediaan

hara dalam tanah, pH tanah, dan adanya sumber hara lain terutama Kalium,
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Nitrogen dari bahan organik, air irigasi dan sebagainya. Bila sumber hara lain

dapat diketahui jumlahnya maka takaran pupuk perlu dikurangi.

Pemupukan dilakukan dengan cara tabur, petani memberikan pupuk pada

tanaman padi dengan menggunakan dosis pupuk Nitrogen, (urea), fosfat/P (SP36)

dan  kalium (KCl). Pemupukan dengan menggunakan Urea ( 200-250 kg/ha) SP36

(100-150 kg/ha) dan KCl (75-100 kg/ha) Satu hari sebelum tanam dilakukan

penyebaran pupuk SP36 150 kg(100%), setelah umur 7 hari lakukan penyebaran

urea 30,3 kg(30%), dengan kCl 50 kg (50%) .ketika umur 20 hari lakukan

penyebaran urea 40,5 kg(40 %), dan setelah berumur 30 hari lakukan penyebaran

urea 30,3 kg(30%)  dan KCl 50 kg (50%.)

5. Pengendalian Hama Dan Penyakit

Pengendalian hama penyakit yang dilakukan yaitu melakukan

pengendalian secara kimiawi, dan pengendalian secara mekanik melalui

penggunaan alat atau kemampuan fisik manusia. Hama yang sering menyerang

tanaman padi antara lain: Tikus (Rattus argentiventer) Keong mas (Pomacea

canaliculata Lamarck) dan Penggerek Batang. Pada pengendalian hama dan

penyakit digunakan alat semprot atau handsprayer.

6. Panen Dan Pasca Panen

Pemanenan dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin pemanen

seperti sabit dan reaper. Sabit merupakan alat panen manual untuk memotong padi

secara cepat sedangkan reaper merupakan mesin pemanen untuk memotong padi

sangat cepat. Adapun tanda-tanda padi siap panen adalah :

a. 95 %  gabah sudah menguning dan daun bendera telah mengering,
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b. Umur optimal malai 30-35 hari terhitung sejak hari sesudah berbunga.

Setelah padi dipanen gabah harus segera dirontokkan malainya.

Perontokan padi dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan

mesin, cara perontonkan padi yaitu : (1) diiles/diinjak, (2) pukul/banting, (3)

mesin power tresher. Penanganan pasca panen seperti menjemur diatas lantai

selama 1-3 harisampai kadar airnya 14 %. Melakukan pembersihan dengan

pemisahan bahan dari benda asing dan kotoran lainnya

dengan cara diayak/ditampi atau dengan blower manual. Penyimpanan gabah

dimasukkan ke dalam karung bersih, kemudian gabah siap dibawa ketempat

penggilingan beras (huller).

2.5 Kerangka Pemikiran

Petani sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, memiliki kebebasan

untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, mempelajari berbagai hal

baru, dan mengikuti setiap perkembangan yang ada. Hal ini, akan membentuk

karakteristik petani yang berhubungan dengan dengan tingkat kompetensi mereka

dalam berusaha tani. Karakteristik ini akan mencerminkan perilaku yang

menggambarkan motivasi, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai,

pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul dalam

berusaha tani

Karakteristik petani adalah sifat-sifat yang melekat pada diri petani dan

berhubungan dengan aspek kehidupannya baik yang bersifat internal maupun

yang bersifat eksternal. Dalam penilitian ini karakteristik petani padi terdiri dari,

umur, pendidikan, lama berusahatani dan luas lahan.
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Kompetensi adalah karakteristik mendalam atau perilaku terukur yang

dimiliki seseorang berupa tindakan cerdas penuh tanggung jawab pada bidang

tugasnya dan dengan tindakan tersebut ia dianggap mampu oleh masyarakat lain.

Bidang-bidang kompetensi petani adalah kempetensi pengolahan lahan,

kompetensi pemilihan benih/bibit, kompetensi penanaman, kompetensi

pemupukan dan kompetensi dalam pengendalian hama dan penyakit, dan panen

pasca panen.

Gambar 1. Kerangka Pikir Hubungan Karakteristik dengan Kompetensi Petani
pada Usahatani Padi di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan
Bissappu Kabupaten Bantaeng

Petani
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Karakteristik Petani

1. Umur
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3. Lama Berusahatani
4. Luas Lahan

Kompetensi Petani

1. Pengolahan Lahan
2. Pemilihan Benih/Bibit
3. Penanaman
4. Pemupukan
5. Pengendalian Hama

Dan Penyakit
6. Panen  dan Pasca Panen
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan

Bissappu Kabupaten Bantaeng, dari Bulan Maret sampai April 2016. Daerah

penelitian ini dipilih karena merupakan salah satu daerah sentra produksi padi

kabupaten Bantaeng.

3.2 Populasi dan  Sampel

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah

yang memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.

Populasi dan sampel penelitian merupakan sumber data artinya bahwa sifat-sifat

dan karakteristik dari sebuah kelompok subjek, gejala atau objek.

Pengambilan Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi di Kelurahan

Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng keseluruhan populasi

sebanyak 130 orang. Penentuan sampel yang dilakukan secara acak sederhana

(Simple Random Sampling), kemudian diambil sampel 30 % sehingga diperoleh

responden sebanyak 39 orang. Hal ini sesuai dengan pendapat Neuman (1997)

yang menyatakan bahwa populasi di bawah 1000 dapat mengambil sampel

sebanyak 30 %.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan

kualitatif.
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a. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka antara lain , tentang

umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan luas lahan petani.

b. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka, tetapi berupa

informasi atau keterangan verbal yang berhubungan dengan masalah

penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu

atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner

yang biasa dilakukan oleh penelitian.

b. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan,

baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat berupa

keterangan atau pendapat yang kompeten. Pengumpulan data primer dalam

penelitian ini dilakukan dengan melakukan percakapan antar dua orang, yaitu

peneliti dan informan, dengan tujuan mendapatkan keterangan yang sesuai

dengan penelitian.

b. Metode angket (kuisioner) adalah Data penelitian dikumpulkan dari

responden dengan menggunakan daftar pertanyaan khususnya yang berkaitan

dengan hubungan karakteristik dengan kompetensi petani pada usahatani padi
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c. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang melalui pengamatan

secara langsung terhadap obyek penelitian. Pengamatan ini dilakukan melalui

pencatatan, dan pengukuran terhadap studi yang diperkirakan mempengaruhi

hasil penelitian

d. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui dokumentasi

berupa gambar (foto) dan film guna melengkapi atau memberikan informasi

mengenai penelitian yang sedang dilaksanakan.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan karakteristik dengan

kompetensi petani pada usahatani padi di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan

Bissappu Kabupaten Bantaeng di lakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian, suatu objek,

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat

deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen (X)

dengan variabel dependen (Y) yang diamati dengan menggunakan alat analisis

statistik nonparametrik, yaitu uji korelasi Rank Spearman (Rs). Koefisien korelasi

spearman merupakan statistik nonparametrik. Statistik ini merupakan suatu

ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau

kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal (berbentuk ranking) dengan

tingkat kepercayaan 95% atau α 0,05 dengan menggunakan perangkat lunak SPSS

versi 17 dengan rumus sebagai berikut:
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3.6 Definisi Operasional

1. Usahatani adalah suatu proses kegiatan yang mengusahakan tanaman padi

untuk mendapatkan hasil produksi yang baik.

2. Padi adalah bahan makanan yang menghasilkan beras yang dijadikan sebagai

makanan pokok bagi manusia dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

3. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usahatani padi di Kelurahan

Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

4. Karakteristik petani (X) adalah sifat atau ciri khas yang dimiliki setiap petani

dalam berusahatani

5. Umur (X1) adalah usia petani yang terlibat pada usahatani padi yang dihitung

sejak lahir sampai saat penelitian ini dilakukan atau saat menjadi responden.

Hasil pengukuran diklasifikasi menjadi kategori: (1) muda (26-38 tahun), (2)

sedang ( 39-51 tahun) dan (3)  tua ( 52-64 tahun).

6. Pendidikan (X2) adalah lama tahun yang ditempuh petani dalam mengikuti

sekeloh formal berdasarkan jenjang sekolah dasar samapi perguruan Tinggi.

Pengukuran dinyatakan dalam tahun dan hasilnya dikategorikan menjadi: (1)

tidak sekolah (1-2 tahun), (2) SD (3-8 tahun), dan (3)  SMP – SMA (9-12

tahun),
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7. Lama Berusahatani (X3) adalah jumlah tahun berupa pengalaman yang dilalui

petani sebagai bagian dari proses belajar dalam berusahatani. Hasil

pengukuran dinyatakan dalam jumlah tahun diklasifikasikan dalam kategori:

(1) pengalaman baru (2-13 tahun), (2) sedang (14-25 tahun), dan (3) lama

(26-37 tahun).

8. Luas Lahan (X4) adalah luas lahan sawah yang dimanfaatkan petani untuk

usahatani padi yang dihitung per satuan luas (are/ha). Hasil pengukuran

diklasifikasikan dalam kategori: (1) sempit (0,20-0,55), sedang (0,56-0,91

are), dan (3) luas ( 0,92-1,27).

9. Kompetensi petani (Y) adalah kesesuaian petani dalam melakukan usahatani

padi dengan sistem tanam jajar legowo di Kelurahan Bonto Lebang

Kecamatan Bissappu

10 Pengolahan lahan adalah proses petani dalam melakukan pembersihan,

pembajakan pada lahan sebelum melakukan penanaman

11 Pemilihan Benih/Bibit adalah cara petani dalam persiapan penanaman benih

padi dengan memilih varietas benih yang unggul.

12 Penanaman adalah kegiatan yang dilakukan petani dengan pemindahan bibit

dari tempat penyamaian kelahan pertanaman.

13 Pemupukan adalah proses pemeliharaan tanaman oleh petani dengan cara

memberikan dosis pupuk yang sesuai

14 Pengendalian Hama dan Penyakit adalah cara petani dalam mengendalikan

organisme pengganggu tanaman berupa hama sehingga terhindar dari

penyakit agar dapat meningkatkan produksi.
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15 Panen adalah proses pengambilan hasil produksi yang diusahakan oleh petani

mulai dari perlakuan benih hingga pengambilan hasil

16 Pasca panen adalah kegiatan yang dilakukan petani mulai dari setelah panen

sampai kepemasaran.

17 Kompeten adalah petani yang mampu melakukan praktek budidaya padi

dengan sesuai anjuran atau kaidah

18 Kurang kompeten adalah petani yang kurang mampu melakukan praktek

budidaya padi dengan sesuai anjuran atau kaidah.

19 Tidak kompeten adalah petani yang tidak mampu melakukan praktek

budidaya sesuai dengan anjuran atau kaidah.
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IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak dan Keadaan Geografi

Letak Kelurahan Bonto Lebang adalah salah satu Kelurahan yang

terletak di Kecamatan Bissappu yang berada dibagian Barat Kabupaten Bantaeng.

Jarak tempuh wilayah Kelurahan Bonto Lebang dari ibu kota kecamatan 0 km

(kurang lebih 500 meter) dan Ibukota Kabupaten Bantaeng kurang lebih 4 km.

Kelurahan ini memiliki luas wilayah ± 1,01 Km2, dengan potensi lahan yang

produktif seperti lahan perkebunan dan pertanian. Ketinggian wilayah dari

permukaan laut adalah sekitar 5 mdpl. Dengan luas wilayah 301 Ha, yang terbagi

atas luas pemukiman 12,80 Ha, Luas persawahan 198 Ha, Luas perkebunan 16,80

Ha, Luas pekuburan 2,00 Ha, Luas pekarangan 1,60 Ha, Luas saranan umum

(Kantor/Instansi pemerintah) 6,00 Ha, dan Luas ladang/kebun 57 Ha, serta hutan

rakyat 6,80 Ha.

Kelurahan Bonto Lebang derngan batas-batas wilayah sebagai berikut :

 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonto Salluang.

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bonto Sunggu.

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bonto Jai.

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bonto Manai.

4.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Bonto Lebang berjumlah 3,771 jiwa yang

terdiri dari 1.886 laki-laki dan 2.097 perempuan sedangkan jumlah rumah tangga

sebanyak 1.129 KK.



28

Tabel 1. Jumlah Penduduk diKelurahan Bonto Lebang berdasarkan jenis kelamin
No Jenis Kelamin Jamlah (jiwa) Persentase (%)
1
2

Laki-laki
Perempuan

1.886
2.097

50,01
55,60

Jumlah 3.771 100,00
Sumber : Data kantorKelurahan Bonto Lebang, 2016

Tabel 1 menujukkan bahwa selisi antara jenis kelamin laki-laki dan

perempuan tidak begitu jauh berbeda dimana jumlah pendudk berjenis kelamin

laki-laki memiliki persentase (50,01%) dan jumlah penduduk berjenis kelamin

perempuan (55,60%).

4.3 Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian menunjukan pekerjaan yang menjadi pokok

penghidupan manusia dan sebagai segala aktivitas manusia dalam

memberdayakan potensi sumber daya alam, mata pencaharian penduduk dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan
Bissappu Kabupaten Bantaeng

Pegawai Negeri Sipil 312    Orang
ABRI / Polri 10   Orang

Karyawan Swasta 75   Orang

Wiraswasta / pedagang 600    Orang

Petani / Pekebun 975 Orang

Petani Rumput Laut 256    Orang

Pensiunan 50    Orang

Jasa Transportasi 170    Orang

Sumber : Data Kantor Kelurahan Bonto Lebang 2016

Tabel 2 memperlihatkan Penduduk Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan

Bissappu Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bantaeng memiliki mata pencaharian
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yang pada umumnya bergerak di beberapa sektor, sektor yang menempati urutan

pertama pegawai negeri sipil yaitu sebanyak 312 orang, abri/polri 10 orang,

karyawan swasta sebanyak 75 orang, wiraswasta/pedagang sebanyak 600 orang,

petani/pekebun sebanyak 975 orang, petani rumput laut sebanyak 256 orang,

pensiunan sebanyak 50 orang, jasa transportasi sebanyak 170 orang.

4.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan berarti proses  mengembangkan kemampuan diri sendiri, Data

penduduk berdasarkan pendidik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Keadaan penduduk berdasarkan pendidikan di Kelurahan Bonto Lebang
Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

No Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (%)
1
2
3
4
5
6

Tidak Sekolah
Belum Sekolah

Tamat SD
SMP
SMA

Perguruan Tinggi

589
124
1185
850
335
236

17,74
3,76
35,70
25,61
10,09
7,11

Jumlah 3.319 100.00
Sumber Kantor Kelurahan Bonto Lebang 2016.

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 589 orang, penduduk yang tidak

memiliki pendidikan, sehingga berpengaruh pada kompetensi petani dalam

melakukan kegiatan usahatani padi namun pendidikan yang rendah bukan satu-

satuya faktor yang mempengaruhi petani dalam melakukan usahatani padi tetapi

bisa dukung oleh fisik, pengalaman usahatani, dan luas lahan yang mau tidak mau

akan memaksa petani lebih berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian padi.
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V. HASIL DAN PEMBAHASAAN

5.1 Karakteristik Responden

Seorang petani dalam menjalankan usahanya memiliki peranan dalam

mengatur dan memelihara pertumbuhan tanamannya. Namun demikian seorang

tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti usia, pendidikan,

lama berusahatani, jumlah tanggungan keluarga, dan luas lahan responden.

5.1.1 Umur Responden

Umur responden sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya dalam

bekerja dan berpikir, petani yang berumur muda mempunyai kemampuan yang

lebih besar dari petani yang lebih tua, yang muda cenderung menerima hal-hal

baru yang dianjurkan untuk menambah pengalaman–pengalaman baru dan

berharga dalam berusaha tani. Sedangkan yang berusia tua mempunyai kapasitas

mengelolah usahatani lebih baik dan sangat berhati-hati bertindak dikarenakan

telah banyak pengalaman yang dirasakan sekeluarga keadaan umur responden

dapat disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkah Umur Responden Di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan
Bissappu

No Kelompok umur Jumlah (jiwa) Persentase (%)
1
2
3

26-38
39-51
52-64

14
5
20

35,90
12,82
51,28

Jumlah 39 100.00
Sumber data primer setelah diolah 2016

Tabel 4 menunjukkan usia responden terbanyak berdasarkan tingkat umur

adalah 26-38 tahun yaitu sebesar 35,90 %,. Umur 39-51 tahun yaitu 12,82 %.
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Sedangkan yang paling tinggi adalah umur 52-64 tahun yaitu sebesar 51,28 %.

Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat

umur yang berbeda-beda dalam berusahatani padi, berdasarkan hasil tersebut

maka aktivitas petani jika dikaitkan dengan umur, dimana petani mampu

melakukan usahatani padi dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai

dengan kemampuannya dalam meningkatkan usahatani padi.

5.1.2 Tingkat  Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan pada umumnya sangat berpengaruh terhadap pola pikir

petani, petani yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi akan lebih cepat

menyerap inovasi dan perubahan teknologi yang mana petani yang berpendidikan

lebih tinggi sangat tanggap dalam menerapkan teknologi yang lebih maju

sehingga perubahan cara bertani akan seiring dengan kemajuan teknologi

pertanian.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan
Bissappu

No Tingkat pendidikan Jumlah Persentase (%)
1
2
3
4

Tidak Sekolah
SD

SMP
SMA

14
11
4
10

35,90
28,20
10,25
25,64

Jumlah 39 100.00
Sumber : primer setelah diolah, 2016

Tabel 5 menunjukkan tingkat pendidikan responden termasuk rendah

bahkan ada 14 orang atau 36,90 % yang tidak sekolah, 11 orang atau 28,20 %

yang sempat sekolah sampai SD, yang tingkat pendidikannya sampai SMP ada 4

orang 10,25 % dan SMA ada 10 orang atau 25,64%
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5.1.3 Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Penggambaran  tentang jumlah anggota keluarga petani bertujuan untuk

melihat seberapa besar tanggungan keluarga tersebut, keluarga petani terdiri dari

petani itu sendiri sebagai kepala keluarga, istri, anak, dan tanggungan lainnya,

yang berstatus tinggal bersama dalam 1 keluarga, petani yang ada di Kelurahan

Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebagian besar

menggunakan tenaga kerja yang berasal dari anggota diri sendiri, secara tidak

langsung merupakan tanggung jawab kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan

dan keluarganya.

Tabel 6. Jumlah tanggungan keluarga responden di Kelurahan Bonto Lebang
Kecamatan Bissappu

NO Jumlah tanggungan
keluarga(orang)

Jumlah (orang ) Prensentase (%)

1.
2.
3.

1-2
3-4
5-6

11
25
3

28,20
64,10
7,70

Jumlah 39 100,00
Sumber data primer setelah diolah, 2016

Tabel 6 menunjukan bahwa persentase jumlah tanggungan keluarga yang

terbesar adalah 3-4 orang yaitu ada 25 orang (64,10%), sedangkan terkecil adalah

5-6 ada 3 orang (7,70%). Banyaknya jumlah anggota keluarga akan berpengaruh

peningkatan produksi usahatani. Oleh karena itu seorang petani dengan beban

tanggungan keluarga yang cukup besar, akan selalu memaksimalkan kegiatan

usahataninya untuk mendapatkan produksi yang tinggi yang berdampak pada

tingkat pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu yang harus dilakukan

adalah untuk meningkatkan kompetensi petani pada usahatani padi.
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5.1.4 Lama Berusahatani

Semakin lama seseorang menekuni suatu kegiatan, maka semakin banyak

pula pengalaman yang dimiliki oleh orang tersebut seperti halnya petani semakin

lama seseorang petani maka akan berpengaruh terhadap keterampilan dan

kemampuan dalam menangani usahatani padi.

Tabel 7. Klasifikasi responden berdasarkan pengalaman bertani di Kelurahan
Bonto Lebang Kecamatan Bissappu

NO Lama berusahatani ( tahun) Jumlah (orang ) Prensentase
(%)

1.
2
3

2-13
14-25
26-37

14
4
21

35,90
10,26
53,84

Jumlah 39 100,00
Sumber data primer setelah diolah, 2016

Tabel 7 menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Bonto Lebang

sudah lama menjadi petani, hal ini ditunjukkan oleh persentase tertinggi pada

pengalaman bertani antara 26-37 tahun yaitu sebesar 53,84 % sebanyak 21 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa petani tersebut telah memiliki cukup pengalaman dan

pengetahuan yang ditunjukkan dengan lamanya mereka menjadi petani sehingga

semakin lama bertani diharapkan pengetahuan yang didapat semakin banyak agar

keterampilan dan kemampuan dalam berusahatani padi semakin meningkat.

5.1.5 Luas Lahan Responden

Luas lahan petani akan mempengaruhi efesiensi atau tidaknya suatu

usahatani, karena erat hubungannya dengan biaya yang dikeluarkan dan produksi

yang di terima. Semakin luas lahan dan biaya produksi yang dikeluarkan biasanya
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tidak seimbang dengan produksi yang diperoleh. klasifikasi luas lahan responden

dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Klasifikasi Luas Lahan Usahatani padi Responden di Kelurahan Bonto
Lebang Kecamatan Bissappu.

No Luas Lahan (ha) Jumlah (orang) Persentase (%)
1
2
3

0,20 - 0,55
0,56 - 0,91
0,92- 1,27

20
14
5

51,28
35,90
12,82

Jumlah 39 100,00
Sumber: data primer yang telah diolah, 2016

Tabel 8 menunjukkan bahwa persentase responden yang mempunyai luas

lahan 0,20 – 0,55 are ada 20 orang (51,28 %), sedangkan luas lahan dari 0,56 –

0,91 are ada 14 orang (35,90 %), sedangkan luas lahan dari 0,92 – 1,27 ha ada 5

orang (12,82 %). Hal inilah menunjukkan bahwa penguasaan lahan usahatani

petani responden termasuk kategori sempit, sehingga diharapkan petani dapat

memanfaatkan  lahan secara optimal dengan meningkatkan kompetensi petani

dalam mengelola usahatani padi agar dapat meningkatkan hasil produksi padi.

5.2 Kompetensi Petani Padi

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai

dan sikap. Kompetensi yang perlu dikuasai oleh petani adalah (1) pengolahan

lahan, (2) pemilihan benih/bibit, (3) penanaman, (4) pemupukan, (5) pengendalian

hama dan penyakit, (6) panen, dan pasca panen.

Pengolahan tanah harus dilakukan hingga berlumpur dan rata yang

dimaksudkan untuk menyediakan media pertumbuhan yang baik bagi tanaman

padi dan untuk mematikan gulma. Pembajakan tanah dilakukan dua kali. Setelah
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pembajakan pertama sawah digenang dulu sekitar 7-15 hari, kemudian dilakukan

pembajakan kedua diikuti penggarukan untuk meratakan pelumpuran.

Pemilihan benih/bibit yang baik yaitu petani harus mampu memilih

varietas benih/bibit yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, benih

bermutu dan berlabel. Bibit yang berasal dari tanaman induk yang sehat, tidak

bercak dan bebas hama dan penyakit, benih dari bibit sertifikat, Hasil panen

musim Tanam yang lalu atau Memperoleh Benih dari petani lain dengan cara

menukarkan benih dengan gabah.

Dalam penanaman padi Jumlah Benih yang harus ditanam Per Lubang.

Pada teknologi sistem tanam legowo ini adalah1-3 per lubang, sehingga dapat

menghemat benih. Manfaat lain dari pengurangan benih yang ditanam juga agar

dapat tumbuh dan berkembang lebih baik,perakaran lebih intensif dan anakan

lebih banyak. Umur bibit yang ditanam pada teknologi sistem tanam legowo ini

adalah sekitar 10-15 hari. Hal ini memungkinkan bagi tanaman untuk tumbuh

lebih baik dengan jumlah anakan cenderung lebih banyak. Perakaran bibit

berumur <15 hari  lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat pulih dan stress akibat

dipindahkan dari persemaian ke lahan pertanaman.

Pemupukan dilakukan dengan cara tabur, petani memberikan pupuk pada

tanaman padi dengan menggunakan dosis pupuk Nitrogen, (urea), fosfat/P (SP36)

dan  kalium (KCl). Pemupukan dengan menggunakan Urea ( 200-250 kg/ha) SP36

(100-150 kg/ha) dan KCl (75-100 kg/ha) Satu hari sebelum tanam dilakukan

penyebaran pupuk SP36 150 kg (100 %), setelah umur 7 hari lakukan penyebaran

urea 30,3 kg (30 %), dengank kCl 50 kg (50 %) .ketika umur 20 hari lakukan
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penyebaran urea 40,5 kg (40 %),  dan setelah berumur 30 hari lakukan penyebaran

urea 30,3 kg (30 %)  dan KCl 50 kg (50 %.)

Pengendalian hama penyakit yang dilakukan yaitu melakukan

pengendalian secara kimiawi, dan pengendalian secara mekanik melalui

penggunaan alat atau kemampuan fisik manusia. Hama yang sering menyerang

tanaman padi antara lain: Tikus (Rattus argentiventer) Keong mas (Pomacea

canaliculata Lamarck) dan Penggerek Batang. Pada pengendalian hama dan

penyakit digunakan alat semprot atau handsprayer.

Pemanenan dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin pemanen

seperti sabit dan reaper. Adapun tanda-tanda padi siap panen yaitu, 95 %  gabah

sudah menguning dan daun bendera telah mengering, dan umur optimal malai 30-

35 hari terhitung sejak hari sesudah berbunga.

Setelah padi dipanen gabah harus segera dirontokkan malainya.Perontokan

padi dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan mesin, cara

perontonkan padi yaitu : (1) diiles/diinjak, (2) pukul/banting, (3) mesin power

tresher. Penanganan pasca panen seperti menjemur diatas lantai selam 1-3

harisampai kadar airnya 14 %. Melakukan pembersihan dengan pemisahan bahan

dari benda asing dan kotoran lainnya dengan cara diayak/ditampi atau dengan

blower manual. Penyimpanan gabah dimasukkan ke dalam karung bersih,

kemudian gabah siap dibawa ketempat penggilingan beras (huller).

Untuk menganalisa data yang diperoleh dari responden yaitu kriteria yang

digunakan adalah tidak kompeten, kurang kompeten dan kompeten, dengan

menggunakan metode skoring.
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1. Untuk menjawab tidak kompeten mendapat skor 1

2. Untuk menjawab kurang kompeten mendapat skor 2

3. Untuk menjawab kompeten mendapat skor 3

Skor tertinggi – skor terendah
=3-1=2

Banyaknya bilangan
2/3 = 0,66

1. Tidak kompeten jika nilai skor rata-rata 1,00 - 1,66

2. Kurang kompeten jika nilai skor rata-rata 1,67 - 2,33

3. Kompeten jika nilai skor rata-rata 2,34 - 3,00

Tabel 9. Kompetensi Petani Pada Usahatani Padi di Kelurahan Bonto Lebang
Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

No Kompetensi Rata-Rata Kategori

1

2

3

4

5

6

Pengolahan Lahan

Pemilihan Benih/Bibit

Penanaman

Pemupukan

Pengendalian Hama Dan Penyakit

Panen Dan Pasca Panen

2,69

2,38

2,74

2,15

2,71

2,89

Kompeten

kompeten

Kompoten

Kurang kompeten

Kompeten

Kompeten

Jumlah 15,56
Kompeten

Rata-rata 2,59

Sumber: data primer yang telah diolah, 2016

Tabel 9 menunjukkan kompetensi petani dalam pengolahan lahan

memperoleh informasi menurut petani/responden di Kelurahan Bonto Lebang

dapat di ketahui berdasarkan survey penelitian yang di lakukan dengan hasil rata

rata 2,69 dalam kategori kompeten. Dikatakan tergolong kompeten karena petani
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kompeten dalam melakukan pengolahan lahan di Kelurahan Bonto Lebang

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng meskipun petani tidak melakukan

secara langsung tapi secara pengetahuan petani dapat memahami sistem

pengolahan lahan dengan sistem jajar legowo.

Kompetensi petani dalam pemilihan benih/bibit dengan nilai rata rata 2,38

dalam kategori kompeten. Hal ini di katakana kompeten karena petani responden

memilih benih padi yang bersertifikat, meskipun ada juga petani yang

menggunakan benih padi hasil panen musim tanam yang lalu dan petani biasanya

memperoleh benih dari sesama petani dengan cara menukarkan benih dengan

gabah tetapi lebih banyak petani yang menggunakan benih padi yang bervarietas

unggul.

Kompetensi petani dalam penanaman di Kelurahan Bonto Lebang

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Dapat di ketahui dalam survey

penelitian yang di lakukan dengan nilai rata rata 2,74 dalam kategori kompeten.

Hal ini di katakan dalam kategori kompeten karena petani melakukan penanaman

sesuai dengan anjuran yang ditetapkan dalam sistem jajar legowo, meskipun

penanaman sistem jajar legowo berbeda dengan penanaman biasa dan

memburtuhkan banyak tenaga kerja dan waktu yang lama tetapi petani mampu

melakukan penanaman dengan baik sehingga dengan penanaman sistem jajar

legowo ini hasil produksi padi yang diperoleh petani lebih meningkat dibanding

dengan penanaman padi secara konvensional.

Kompetensi petani dalam pemupukan memiliki nilai rata rata 2,15 dalam

kategori kurang kompeten. Dikatakan kurang kompeten karena menurut petani
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pemupukan pada tanaman padi dilihat dari berapa luas lahan yang digarap jadi

jika lahan yang digarap itu luas maka pupuk yang digunakan untuk mempercepat

pertumbuhan padi itu lebih banyak, Pengetahuan petani di Kelurahan Bonto

Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dalam melakukan pemupukan

pada tanaman padi dengan sistem jajar legowo masih kurang karena petani

melakukan pemupukan sesuai dengan takarannya sendiri dan petani tidak pernah

menggunakan pupuk organik karena menurut petani jika pupuk organik yang

digunakan membutuhkan waktu yang lama sehingga petani selalu menggunakan

pupuk kimia.

Kompetensi petani dalam pengendalian hama dan penyakit memiliki nilai

rata rata 2,71 dalam kategori kompeten. Dikatakan kompeten karena pengetahuan

petani tentang pengendalian hama dan penyakit dengan sistem jajar legowo itu

tinggi karena petani saling memberikan informasi kepada sesama petani jika

mendapatkan informasi baru tentang cara pengendalian hama dan penyakit yang

baik seperti dalam mengendalikan hama dan penyakit yang dilakukan dengan cara

menyemprotkan pestisida pada tanaman padi. Petani di Kelurahan Bonto Lebang

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sudah kurang yang menggunakan

kemampuan fisik untuk membasmi hama dan penyakit.

Kompetensi petani dalam penanganan panen dan pasca panen  memiliki

nilai rata rata 2,89 dalam kategori kompeten. Dikatakan kompeten karena semua

petani/responden melakukan panen dan pasca panen dengan baik dan sesuai

dengan anjuran yang ditetapkan meskipun, dalam melakukan pemanenan petani

masih menggunakan alat tradisional belum menggunakan alat yang modern.
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Jadi tingkat kompetensi dari enam kompetensi petani pada usahatani padi

dengan sistem jajar legowo yang dikuasai petani tergolong kompeten dengan skor

15,56 dan nilai rata-rata 2,59. Hal ini mengendentifikasikan bahwa petani di

Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tergolong

kompoten dalam melakukan usahatani padi.

5.3. Hubungan Karakteristik dengan Kompetensi Petani pada Usahatani

Padi

Untuk melihat bentuk dan kekuatan hubungan antara variabel independen

(umur, pendidikan, lama berusahatani, dan luas lahan). Dengan variabel dependen

(kompetensi petani pada usahatani padi) dapat menggunakan uji korelasi rank

spearman.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Uji Korelasi Rank Spearman Antara Variabel
Independen Dengan Variabel Dependen.

KARAKTER
ISTIK (X)

KOMPETENSI (Y)

Pengolahan
Lahan

Pemilihan
Benih

Penanaman Pemupukan
Pengendalian

hama

Panen
Pasca
Panen

Umur
0,405* 0,115 -0,057 0,317* 0,208 -0,226

Pendidikan
-0,470** 0,047 0,011 -0,006 0,142 0,008

Lama
Berusahatani

0,424** 0,196 0,057 0,413** 0,189 -0,331*

Luas Lahan 0,437** 0,290 -0,150 0,504** 0,003 -0,108

Keterangan **: berhubungan sangat nyata pada tingkat kepercayaan 95% (α =
0,05)

5.3.1 Hubungan Umur dengan Kompetensi Petani Padi

Tabel 10 Menunjukkan hasil perhitungan Rank Spearman nilai koefesien

korelasi variabel umur berhubungan nyata dengan pengolahan lahan dengan  nilai
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sebesar 0,405* ini berarti, bahwa umur petani semakin muda maka semakin baik

dalam proses pengolahan lahan hal tersebut disebabkan karena umur yang muda

masih sangat kuat dalam mengelola lahan. Hasyim 2006, mengemukakan bahwa

umur dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat aktivitas seseorang dalam

bekerja dimana dengan kondisi umur yang masih produktif maka kemungkinan

besar seseorang dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Hal ini juga

menunjukkan tingginya pemahaman petani akan pentingnya mengolah tanah

untuk mendapatkan media tumbuh tanaman yang baik seperti pelumpuran tanah

yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga penerapan

pengolahan tanah yang baik menjadi hal yang sangat penting meskipun, petani di

Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tidak

melakukan secara langsung tapi secara pengetahuan petani memahami sistem

pengolahan lahan dengan sistem jajar legowo.

Umur tidak berhubungan nyata dengan pemilihan benih dengan nilai

sebesar 0,115 hal ini berarti umur petani yang muda maupun tua pengetahuannya

dengan benih padi yang akan digunakan masih rendah karena petani di Kelurahan

Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng ada yang menggunakan

benih yang sudah ditanam pada musim lalu dibandingkan dengan memilih benih

yang bervarietas unggul.

Umur tidak berhubungan nyata dengan penanaman dengan nilai sebesar -

0,057 hal ini berarti bahwa umur petani yang semakin tua maka petani kurang

produktif lagi untuk melakukan penanaman dengan baik apalagi, dalam

penanaman padi dengan sistem jajar legowo cara penanamannya berbeda dengan
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cara tanam biasa atau yang konvensional, karena penanaman padi secara sistem

jajar legowo dalam penanamanya secara berbaris dan diselingi barisan kosong

sehingga cara penanamanya harus dikuasai agar tanaman padi yang ditanam

sejajar dengan garis yang sudah ditentukan.

umur dalam pemupukan berhubungan nyata dengan nilai sebesar 0,317*

hal ini berarti bahwa dengan umur petani yang semakin tua maka petani semakin

banyak mengetahui tehnik pemupukan yang baik terhadap tanaman padi karena

sesuai pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan.

Umur dengan pengendalian hama dengan nilai sebesar 0,208 hal ini berarti

umur petani tidak berhubungan nyata dengan pengendalian hama karena petani

yang melakukan pengendalian hama dan penyakit tidak mesti petani yang lebih

tua atau muda tetapi petani yang memiliki pengetahuan tentang cara

mengendalikan hama yang menyerang tanaman padi. Pengendalian hama dan

penyakit terhadap tanaman padi, petani lebih banyak melakukan pengendalian

hama dengan cara kimiawi karena lebih cepat bereaksi dan dikarenakan umur

petani juga sudah tidak produktif menggunakan tenaga atau kemampuan fisik

dalam mengendalikan hama dan penyakit.

Umur dengan panen dan pasca panen menghasilkan nilai sebesar -0,226,

hal ini berarti umur petani dalam melakukan panen dan penanganan pasca panen

berhubungan negatif dikarenakan umur petani sudah tergolong tua sudah tidak

bisa melakukan panen dan pasca panen dengan baik, dan di Kelurahan Bonto

Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng belum mempunyai alat panen

yang modern. Petani hanya menggunakan alat tradisional saja sehingga petani



43

yang umurnya kurang produktif tidak mampu lagi menangani masa panen padi

dan pasca panen dengan baik dan terampil

5.3.2 Hubungan Pendidikan dengan Kompetensi Petani Padi

Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan dalam menggunakan uji

korelasi rank spearman, nilai koefesien korelasi variabel pendidikan dengan

pengolahan lahan sebesar -0,470** hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat

berhubungan nyata dan signifikan tetapi memiliki hubungan negatif dengan

pengolahan lahan. Karena, semakin tinggi pendidikan petani maka petani dalam

melakukan pengolahan lahan masih belum optimal, hal ini disebabkan karena

pengetahuan yang dimiliki petani tidak dimanfaatkan dengan baik.

Tingkat pendidikan petani tidak berhubungan nyata dengan pemilihan

benih dengan perolehan nilai sebesar 0,047 hal ini berarti bahwa tingkat

pendidikan tidak mempengaruhi pemilihan benih ini disebabkan karena rendahnya

pendidikan petani untuk mengetahui jenis benih yang bervarietas unggul, petani

banyak menggunakan benih yang sudah ditanam dimusim yang lalu padahal benih

yang sudah di tanam sebelumnya itu mengalami perubahan ketika sudah ditanam

dan produksi yang dihasilkan berkurang.

Pendidikan tidak berhubungan dengan penanaman dengan nilai sebesar -

0,011 hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan berhubungan negatif dengan

penanaman karena semakin rendah tingkat pendidikan petani maka pengetahuan

petani dalam proses penanaman padi dengan sistem jajar legowo belum sesuai

dengan anjuran yang ditetapkan.
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Tingkat pendidikan petani tidak berhubungan nyata dengan pemupukan

dengan hasil sebesar -0,006 hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat

pendidikan petani maka dalam melakukan pemupukan petani kurang optimal

dikarenakan petani tidak bisa memberikan dosis pupuk pada tanaman padi dengan

sesuai atau pemberian pupuk yang tidak seimbang.

Tingkat pendidikan petani tidak berhubungan nyata dengan pengendalian

hama dan penyakit dengan nilai koefesien korelasi sebesar 0,142 hal ini berarti

pendidikan yang dimiliki petani dalam pengendalian hama dan penyakit masih

rendah karena petani kurang memahami cara pengendalikan hama dan penyakit

dengan baik.

Tingkat pendidikan petani tidak berhubungan nyata dengan panen dan

pasca panen dengan nilai sebesar 0,008 hal ini berarti tingkat pendidikan petani

dengan panen dan pasca panen itu rendah karena petani hanya melakukan panen

dan pasca panen yang mereka ketahui saja dan tidak pernah mencoba inovasi yang

baru, dan disebabkan juga karena keterbatasan alat yang dimiliki petani.

5.3.3 Hubungan Lama Berusahatani dengan Kompetensi Petani Padi

Berdasarkan hasil perhitungan Menggunakan rank spearman nilai

koefesien korelasi variabel lama berusahatani sangat berhubungan nyata atau

signifikan dengan pengolahan lahan nilai sebesar 0,424** hal ini berarti bahwa

petani yang sudah lama bertani sangat berhubungan pada pengolahan lahan karena

semakin lama petani bertani maka petani semakin banyak pengetahuan dan

keterampilanya dalam mengolala lahan dengan sistem jajar legowo sehingga

petani dapat meningkatkan usahataninya.
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Lama berusahatani tidak berhubungan nyata dengan pemilihan benih

dengan nilai koefesien korealasi sebesar 0,196 hal ini berarti bahwa petani yang

sudah lama bertani tidak berhubungan dengan pemilihan benih yang unggul

padahal  di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

memiliki petani yang sudah berpengalaman, karena sudah melakukan usahatani

padi dengan lama. Tetapi lama bertani tidak berhubungan dengan pemilihan benih

disebabkan, karena pengetahuan petani yang belum memahami pemilihan jenis

benih yang baik dan unggul untuk ditanam.

Lama berusahatani tidak berhubungan nyata dengan penanaman dengan

nilai sebesar 0,057 hal ini berarti bahwa lama berusahatani yang dimiliki petani

tidak berhubungan dengan penanaman karena pengalaman dan kemampuan petani

dalam menanam padi dengan menggunakan sistem jajar legowo itu masih kurang

disebabkan, karena cara penanaman dengan sistem jajar legowo lebih sulit

dibandingkan dengan cara penanaman padi secara konvensional dan petani di

Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng lebih banyak

yang menanam padi dengan cara konvensional dibandingkan sistem jajar legowo.

Lama berusahatani ternyata sangat berhubungan nyata dan sangat

signifikan dengan pemupukan dengan nilai sebesar 0,413** hal ini berarti bahwa

dengan pengalaman petani yang dimiliki dapat melakukan pemupukan secara

berimbang sehingga petani berkompeten dengan pemupukan meskipun, petani

hanya melakukan pemupukan pada padi dengan menggunakan pupuk kimia petani

tidak pernah menggunakan pupuk organik disebabkan, karena pupuk organik

reaksi pertumbuhannya pada tanaman padi itu membutuhkan waktu yang lama.
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Lama berusahatani dengan kompetensi pengendalian hama dan penyakit

tidak berhubungan nyata dengan nilai sebesar 0,189 hal ini disebabkan

pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki petani dalam mengendalikan hama

dan penyakit masih rendah karena petani belum memahami secara baik dalam

mengendalikan hama, petani hanya melakukan pengendalian hama dan penyakit

dengan cara yang sering petani lakukan tanpa ada inovasi baru yang diketahui.

Lama berusahatani dengan kompetensi panen dan pasca panen

berhubungan nyata tapi negatif dengan mendapatkan nilai koefesien korelasi

sebesar -0,331* hal ini berarti bahwa petani yang memiliki pengalaman banyak

dalam berusahatani tidak selamanya menangani masa panen dan pasca panen

dengan baik, disebabakan karena petani tidak memahami dengan baik cara panen

dan pasca panen  yang sesuai anjuran sehingga mengurangi hasil produksi.

5.3.4 Hubungan Luas Lahan dengan Kompetensi Petani Padi

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rank spearman, nilai

koefesien korelasi variabel luas lahan dengan pengolahan lahan sebesar 0,437**

hal ini berarti bahwa luas lahan sangat berhubungan nyata dan signifikan karena

dengan petani yang memiliki lahan yang luas maka petani harus melakukan

pengolahan yang baik karena luas lahan cenderung terkait dengan pendapatan

usahatani jadi petani yang memiliki lahan yang luas harus mengetahui cara

pengolahan yang baik terutama dalam melakukan usahatani padi dengan sistem

jajar legowo.
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Luas lahan petani tidak berhubungan nyata dengan pemilihan benih

dengan perolehan nilai sebesar 0,290 hal ini berarti bahwa petani dalam

melakukan pemilihan benih yang akan digunakan pada lahan yang luas

pengetahuannya masih rendah karena tidak memilih benih yanga baik, padahal

harusnya petani memilih benih yang unggul untuk ditanam di lahan yang luas agar

mendapatkan hasil yang berkualitas.

Luas lahan tidak berhubungan dengan penanaman dengan nilai sebesar -

0,150 hal ini berarti bahwa luas lahan yang dimiliki petani berhubungan negatif

dengan penanaman karena semakin luas lahan yang dimiliki petani maka cara

penanaman petani tidak maksimal terutama pada penanaman dengan sistem jajar

legowo, sebab dengan sistem jajar legowo penanaman padi harus sesuai dengan

pola jarak tanam yang ditentukan.

Luas lahan petani berhubungan nyata dan sangat signifikan dengan

pemupukan dengan hasil sebesar 0,504** hal ini berarti bahwa dengan luas lahan

yang dimiliki petani maka petani lebih banyak mengetahui kebutuhan pupuk yang

digunakan untuk tanaman padi karena semakin luas lahan yang digarap maka

semkin banyak pupuk yang digunakan dan petani juga akan menguasai cara cara

pemupukan yang baik, agar tanaman padi bisa menghasilkan produksi yang

maksimal.

Luas lahan petani tidak berhubungan nyata dengan pengendalian hama dan

penyakit dengan nilai koefesien korelasi sebesar 0,003 hal ini berarti bahwa petani

yang memiliki luas lahan tidak melakukan pengendalian hama dan penyakit
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dengan baik disebabkan karena petani membutuhkan banyak biaya untuk

melakukan pengendalian hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi.

Luas lahan petani berhubungan negatif dengan panen dan pasca panen

dengan nilai sebesar -0,108 hal ini berarti petani yang memiliki luas lahan tidak

melakukan panen dan pasca penen ini dengan baik disebabkan karena petani tidak

terampil dalam menangani panen padahal petani memiliki lahan yang luas

sehingga perlu meningkatkan cara pemanenan padi dengan baik agar hasil bisa

meningkat.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pada penelitian ini

dapat disimpulkan hal – hal yang berhubungan dengan masalah dan tujuan

penelitian, yaitu:

1. Karakteristik petani padi di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu

Kabupaten Bantaeng adalah umur, pendidikan, lama berusahatani, dan luas

lahan. Sedangkan untuk tingkat kompetensi petani pada usahatani padi di

Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tergolong

kompeten.

2. Hubungan karakteristik dengan kompetensi petani pada usahatani padi di

Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng yang

berhubungan nyata dan signifikan berdasarkan uji korelasi Rank Spearman

dengan tingkat kepercayaan 95% atau α 0,05 adalah umur dengan pengolahan

lahan, umur dengan pemupukan, pendidikan dengan pengolahan lahan, lama

berusahatani dengan pengolahan lahan, lama berusahatani dengan pemupukan,

lama berusahatani dengan panen dan pasca panen, luas lahan dengan

pengolahan lahan, dan luas lahan dengan pemupukan.

6.2 Saran

1. Peneliti disarankan bahwa kompetensi usahatani padi masih perlu ditingkatkan

dan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan karakteristik
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dengan kompetensi petani pada usahatani padi di Kelurahan Bonto Lebang

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

2. Pemerintah disarankan agar kiranya melakukan penyuluhan pertanian secara

berkelanjutan melalui perencanaan program penyuluhan yang melibatkan

petani sesuai dengan kemampuannya agar bisa lebih meningkatkan

kompetensi petani dalam berusahatani dan pembangunan pertanian

kedepannya bisa berkembang.

3. kepada akademis disarankan dari hasil penelitian ini agar dapat memperluas

wawasan/pengetahuan, terkait dengan hubungan karakteristik dengan

kompetensi petani pada usahatani padi

4. Kepada petani disarankan agar lebih meningkatkan kompetensi dalam

berusahatani padi sehingga dapat memeperoleh hasil produksi padi yang

maksimal.
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Lampiran 1. Kuisioner

KUESIONER PENELITIAN

Sebagai syarat menyelesaikan study sarjana pertanian di Universitas

Muhammadiyah Makassar, penelitian tentang “Hubungan Karakteristik Petani

Dengan Kompetensi Usahatani Padi di Kelurahan Bonto Lebang Kecematan

Bissappu Kabupaten Bantaeng” mohon bantuan dan kesediannya untuk

memberikan jawaban yang sesungguhnya.

No. Kuesioner : ..........................................................................

Tgl/Bulan/Thn          : ..........................................................................

Lokasi Wawancara

Dusun          : ..........................................................................

Desa             :..........................................................................

Kecamatan   : .........................................................................

Identitas Responden

Nama : .............................................

Umur :……………………………..

Pendidikan Terakhir :……………………………..

Jumlah Tanggungan Keluarga  :…………………………….. Orang

Luas Lahan Usaha Tani :……………………………..

Lama Berusahatani                  : …………………………….
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A. Pertanyaan Umum

1. Bagaimanakah pengetahuan bapak/ibu terhadap sistem tanam jajar legowo ?

Jawab : …………………………………..................................................................

......................................................................................................................

2. Apa bapak/ibu mulai menerapkan sistem tanam jajar legowo?

Jawab : …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

3. Apakah dengan sistem tanam padi jajar legowo bisa meningkatkan hasil

produksi bapak/ibu ?

Jawab : ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Apakah hanya tanaman padi saja yang ditanam dilahan bapak/ibu ?

Jawab : ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

5. Apakah bapak/ibu selalu menggunakan bibit unggul?

Jawab : ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

6. Apakah Bapak.Ibu Sering menggunakan pupuk organik?

jawab :……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….



57

7. Apa kendala bapak/ibu dalam menanam padi dengan sistem jajar legowo?

Jawab :……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

B.  Kompetensi Petani

Beri Tanda Ceklis (√ ) Pada Jawaban yang Di Anggap Paling Tepat.

N
o Bagian

Tingkat Kompetensi

Tidak
kompeten

Kurang
kompeten

Kompeten

A Pengolahan lahan
1. Pembajakan tanah dilakukan 2

kali.
2. Setelah pembajakan pertama

sawah digenang dahulu sekitar 7-
15 hari,

3. Penggarukan untuk meratakan
pelumpuran.

B Pemilihan Benih/Bibit
1. Pemilihan bibit unggul yang

berasal dari tanaman induk yang
sehat.

2. Tidak cacat dan bebas dari hama
dan penyakit,

3. Memiliki daya tumbuh Cepat  dan
kecambah tinggi ( > 80 %).

4. Bibit dari benih bersertifikat.
5. Benih Hasil panen musim Tanam

yang lalu.
6. Memperoleh Benih dari petani lain

dengan cara menukarkan benih
dengan gabah.

C Penanaman
1. sistem tanam yang digunakan

adalah sistem tanam legowo.
2. Dalam penanaman bibit Gunakan
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D

E

F

1-3 bibit per lubang .
3. Penanaman dilakukan jika bibit

sudah berumur 10-15 hari

Pemupukan
1. Pemupukan dilakukan dengan cara

tabur atau disebar.
2. Pemupukan dengan menggunakan

a. Urea ( 200-250 kg/ha)
b. SP36, (100-150 kg/ha)
c. KCl (75-100 kg/ha)

3. Satu hari sebelum tanam dilakukan
penyebaran pupuk SP36 150 kg
(100%)

4. Setelah umur 7 hari lakukan
penyebaran urea 30,3 kg (30%)
dengan KCl 50 kg (50%)

5. Ketika umur 20 hari lakukan
penyebaran urea 40,5 kg (40 %)

6. Setelah berumur 30 hari lakukan
penyebaran urea 30,3 kg (30%)
dan KCl 50 kg (50%)

Pengendalian Hama dan Penyakit
1. Hama yang sering menyerang

tanaman padi yaitu: Tikus (Rattus
argentiventer
Keong mas (Pomacea canaliculata
Lamarck) dan Penggerek Batang.

2. Pengendalian hama penyakit dilak
ukan dengan pengendalian secara
kimiawi.

3. Melakukan penyemprotan dengan
alat semprot atau handsprayer
terhadap tanaman yang terserang
hama.

4. Cara Mekanik, melalui penggunan
alat atau kemampuan fisik manusia
.

Panen Dan Pasca Panen
1. Pemanenan dilakukan dengan men

ggunakan alat dan mesin pemanen
seperti sabit dan reaper

2. Padi dipanen 95 %  gabah sudah
menguning dan daun bendera telah
mengering
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3. Umur optimal malai 30-35 hari
terhitung sejak hari sesudah
berbunga.

4. Cara perontokan padi dengan
diiles/diinjak, pukul/banting, dan
mesin power tresher.

5. Penanganan pasca panen seperti
menjemur diatas lantai selam 1-3
hari sampai kadar airnya 14 %.

6. Melakukan pembersihan gabah
dengan Pemisahan bahan dari
benda asing dan kotoran lainnya d
engan cara diayak/ditampi atau de
ngan blower manual.

7. Penyimpanan. Gabah dimasukkan
kedalam karung bersih.

8. Gabah siap dibawa ketempat
penggilingan beras (huller).
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Lampiran 2. Identitas Responden Petani Padi di Kelurahan Bonto Lebang
Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

Nama Responden Umur Pendidikan

Lama
Berusahatan

(tahun)

Luas
Lahan
(ha)

Tanggungan
keluarga
(orang)

Dg. Halim 41 SD 23 1.00 5

Dg. Gassing 58 SD 32 0,50 2

Dg.  Kalu' 59
TIDAK

SEKOLAH 34 0,75
2

Dg. Yusuf 45 SD 28 0,75 4

Dg.Muhammad 62 SD 34 1,00 3

Dg. Sabollah 60
TIDAK

SEKOLAH 32 1,25
2

Dg. Damang 58
TIDAK

SEKOLAH 32 0,75
2

Dg. Alwi 47 SD 27 0,35 3

H. Saido 58 SD 34 0,75 2

Dg. Aziz 34 SMA 4 0,25 3

Dg.  Baha 35 SMA 9 0,75 4

Dg. Syamsu 37 SD 12 0,45 3

Dg. Ancu 39
TIDAK

SEKOLAH 10 0,45
4

Dg. Sangkala 54
TIDAK

SEKOLAH 32 0,75
4

Dg. Jubi 60
TIDAK

SEKOLAH 30 0,25
2

H. Hakim 60 SD 35 0,75 2

Dg. Caci' 34
TIDAK

SEKOLAH 12 0,75
3

Dg. Sade' 36
TIDAK

SEKOLAH 25 0,50
3

Dg. Anwar 56 SMA 32 0,75 4

Dg. Isha 58
TIDAK

SEKOLAH 34 0,45
1

Dg. Epo 32 SMP 6 0,35 3

Dg. Hilman 26 SMA 3 0,25 3

Dg. Subhan 53 SMA 13 0,45 3

Dg. Saro' 35 SMA 8 0,50 4

Dg. Asdar 32 SMA 2 0,20 3

Dg. Basareng 62
TIDAK

SEKOLAH 35 0,75
3

Dg. Boko' 61
TIDAK

SEKOLAH 35 0,75
3

Dg.  Saleh 35 SMA 15 0,50 4
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Dg. Sahrir 30 SMP 10 0,50 5

Dg. Budi 33 SD 5 0,35 4

Dg. Sahar 29 SMP 6 0,45 3

Dg. Ali 35 SMA 4 0,45 4

H. Saing 60
TIDAK

SEKOLAH 36 0,75
3

H. Bisman 61 SD 36 1,00 2

H. Tiro 52 SMP 31 0,75 3

H. Sapo 63 SD 37 1,25 4

Dg. Abu 40 SMA 22 0,45 3

Dg. Saparong 60
TIDAK

SEKOLAH 35 0,75
5

Dg. Latuwo 57
TIDAK

SEKOLAH 30 0,35
2
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Lampiran 3.  Data karakteristik dan data kompetensi usahatani padi di Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten
Bantaeng.

Pengendalian Panen dan

No
Umur Pendidkan

Lama
berusahatani

Luas
Lahan

Pengolahan
lahan

Pemilihan
benih

Penanaman Pemupukan Hama
Pasca
Panen

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6

1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3
2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3
3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3
4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3
5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3
6 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3
7 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3
8 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3
9 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3

10 1 3 1 1 2 3 3 2 3 3
11 1 4 1 2 2 2 3 3 3 3
12 1 2 1 1 3 2 3 2 2 3
13 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3
14 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3
15 3 1 3 1 2 2 3 3 3 3
16 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3
17 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3
18 1 1 2 1 3 3 3 2 2 3
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19 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2
20 3 1 3 1 3 2 3 1 3 2
21 1 3 1 1 2 3 2 1 3 3
22 1 3 1 1 2 3 2 2 3 3
23 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3
24 1 3 1 1 3 2 3 1 3 3
25 1 3 1 1 2 2 3 3 2 3
26 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3
27 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2
28 1 3 2 1 3 2 3 2 3 3
29 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3
30 1 2 1 1 3 2 3 1 2 3
31 1 3 1 1 3 2 3 1 3 3
32 1 3 1 1 2 2 2 2 3 3
33 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3
34 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
35 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2
36 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3
37 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3
38 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3
39 3 1 3 1 3 2 3 1 3 3

Jumlah 83 79 84 63 105 93 107 84 106 113
Rata-
rata 2,12 2,02 2,15 1,61 2,69 2,38 2,74 2,15 2,71 2,89
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Gambar 1.tanaman Padi  usia 1 hari setelah ditanam

Gambar 2. Tanaman Padi Usia 40 Hari
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Gambar 3. Wawancara petani padi

Gambar 4. Tanaman Padi Masa Panen

Gambar 5. Wawancara Petani Padi
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