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I. PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Sektor pertanian menempati posisi penting sebagai partisipan 

produk domestik bruto dan porsi yang relatif besar dalam pertukaran mata 

uang, serta cukup fleksibel dalam menghadapi guncangan mata uang dan 

krisis ekonomi. Berdasarkan data dari BPS 2019, kontribusi pertanian, 

hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian terhadap PDRB 

cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan. Jika dilihat dari kontribusi 

indikator pertanian terhadap PDB cukup berpengaruh walaupun masih di 

bawah sektor industri serta perdagangan besar dan eceran dapat diketahui 

pada Tabel 1.1.  

Tabel 1.1 PDB 5 sektor tertinggi Atas Harga Berlaku 2015 - 2019 (Rp  

     milyar) 

 
No PDB Lapangan 

Usaha 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Industri 

Pengolahan 

2.418.891 2.545.203 2.739.711 2.947.450 3.119.617 

2 Perdagangan 

Besar dan Eceran  

1.532.876 1.635.410 1.768.865 1.931.818 2.060.772 

3 Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan  

1.555.207 1.671.597 1.787.963 1.900.803 2.013.626 

4 Konstruksi 1.777.084 1.287.600 1.410.513 1.562.297 1.701.741 

5 Pertambangan 

dan penggalian  

881.694 890.868 1.029.554 1.198.987 1.149.193 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 

 





 
 

 

  Berdasarkan Tabel 1.1 pertanian merupakan penyumbang sektor 

pendapatan nasional ketiga.Sektor pertanian  menjadi penopang kegiatan 

ekonomi masyarakat pada umumnya. Selain sebagai sumber pangan 

masyarakat setiap harinya, pertanian juga sebagai sumber devisa negara. 

Hingga saat ini, sektor pertanian terus menjadi andalan dalam penyerapan 

tenaga kerja karena usahanya bersifat konvensional dan selalu 

membutuhkan hasil pertanian. Berikut tabel kontribusi terhadap 

kesempatan kerja berdasarkan sektor. 

Tabel 1.2 Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan         

       pekerjaan utama 2015-2019 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020  

 

 

 

No Lapangan 

Pekerjaan Utama 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

40.122.816 318.296.298 39.683.855 38.700.530 38.109.196 

2 Perdagangan 

Besar dan Eceran  

22.563.346 24.148.820 23.249.255 23.456.668 24.468.769 

3 Industri 

Pengolahan 

16.764.857 16.467.505 17.284.305 17.924.002 18.228.162 

4 Konstruksi 7.714.384 7.707.297 7.162.968 7.052.350 7.624.749 

5 Jasa Pendidikan 5.891.633 5.737.573 6.390.920 6.310.134 6.599.165 





 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 tahun 2015-2019 sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor lapangan tenaga kerja yang 

terbesar walaupun setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Salah satu upaya 

untuk mendukung swasembada pangan adalah dengan jumlah tenaga kerja 

yang tinggi dan adanya komoditas pangan yang besar untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri sehingga tidak melakukan import.  

Komoditas pangan yang mempunyai peran penting baik dari sisi 

produsen, konsumen, pemerintah adalah komoditas beras. Menurut 

masyarakat, beras merupakan makanan pokok bagi hampir seluruh 

penduduk Indonesia dengan tingkat ketergantungan yang tinggi. Beras juga 

berperan sangat  besar bagi pelestarian lingkungan (Oktaviani dan Sahara, 

2004). Di Indonesia, peran beras sebagai makanan pokok sulit tergantikan 

jenis pangan lainnya. Konsumsi beras di Indonesia merupakan konsumsi 

yang besar di seluruh dunia, yang tidak mengherankan, karena rasio 

konsumen terhadap jumlah penduduk terus meningkat. Tabel 1.3 

menampilkan 5 komoditas dengan produksi tertinggi pada sektor pertanian.  

 Tabel 1.3 Lima komoditas dengan produksi tertinggi sektor pertanian  

           2014-2018 (Ton) 

No Komoditas 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Padi 70.846 75.398 79.355 81.149 83.037 

2 Ubi Kayu 23.436 21.801 20.261 19.054 19.341 

3 Jagung 19.008 19.612 23.578 28.294 30.056 

4 Ubi Jalar 2.383 2.298 2.169 1.914 2.029 

5 Kedelai 955 963 860 539 983 

Sumber: Kementrian Pertanian, 2018  

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa komoditas padi dari tahun 2014-

2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut membuktikan 



 

 

bahwa padi merupakan komoditas pertanian yang penting dan komoditas 

yang besar dibandingkan komoditas pangan lainnya. Luas panen, 

produktivitas padi di lima provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia 

dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

 Tabel 1.4 Luas Panen, Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2019 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019 

  Tabel 1.4 menunjukan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi 

 penyumbang padi terbesar kedua setelah provinsi Jawa Timur. Luas panen 

 di provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 1.678.479,21 Ha dengan 

 produktivitas 57,53 Ku/Ha dan produksi sebesar 9.655.653,98 ton. 

 Tanaman pangan,  holtikultura, peternakan, perikanan, dan 

 perkebunan merupakan sektor yang menjadi tumpuan hidup sebagian 

 besar masyarakat Kabupaten  Banyumas khususnya masyarakat pedesaan, 

 hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.5. 

 Tabel 1.5 Kontribusi Lima Sektor PDRB Tertinggi Atas Dasar Harga  

      Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas  

      Tahun 2014-2018 (%) 

No Kategori / Industry 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Industri Pengolahan 23,38 24,19 24,48 24,32 24,32 

2 Perdagangan Besar dan 

Eceran 

16,42 15,77 15,45 15,19 15,28 

3 Pertanian, 

Kehutanan,dan 

Perikanan 

14,29 14,21 13,79 13,15 12,73 

4 Konstruksi 12,11 12,05 12,41 12,82 13,25 

No Provinsi Luas Panen (Ha) Produktivitas 

(Kw/Ha) 

Produksi (Ton) 

1 Jawa Timur 1.702.426,36 56,28 9.580.933,88 

2 Jawa Tengah 1.678.479,21 57,53 9.655.653,98 

3 Jawa Barat 1.578.835,70 57,54 9.084.957,22 

4 Sulawesi Selatan 1.010.188,75 50,03 5.054.166,96 

5 Sumatera Selatan  539.316,52 48,27 2.603.396,24 



 

 

5 Pertambangan dan 

Penggalian 

5,42 5,72 5,40 5,56 5,72 

 Sumber: BPS Banyumas, 2018 

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa selama periode 2014 - 2019 

kontribusi sektor usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta 

perdagangan besar dan eceran berangsur-angsur menurun sementara 

kontribusi industri, konstruksi, pertambangan dan penggalian berfluktuasi 

namun cenderung meningkat. Salah satu penyebab menurunnya peranan 

pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada 

lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha 

tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan 

lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (BPS Kabupaten 

Banyumas, 2018).  

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas memiliki luas 105,34 

Km2 dengan luas lahan pertanian 4.725,40 Ha menjadikan daerah tersebut 

sebagai wilayah yang memiliki potensi yang cukup besar (Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, 2017). Hal tersebut 

menyebabkan banyak warga bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan 

pertanian adalah kegiatan yang yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan pokok salah satunya yaitu kebutuhan akan beras sebagai bahan 

pangan pokok  masyarakat. Menurut Badan Pusat Statisik tahun 2018 

Kecamatan Cilongok merupakan penghasil produksi padi tertinggi di 

kabupaten Banyumas. Sebagaimana ditunjukan Tabel 1.6. 

 Tabel 1.6 Jumlah Produksi Padi Sawah tahun 2018 (Ton) 



 

 

No Kecamatan Jumlah Produksi 

1 Cilongok 28.627 

2 Sumbang 26.512 

3 Kemranjen 23.627 

4 Tambak 22.341 

5 Pekuncen 22.107 

6 Jatilawang 21.976 

7 Sokaraja 19.972 

8 Kembaran 19.786 

9 Wangon 18.044 

10 Rawalo 18.032 

Sumber: Badan Pusat Statistik Banyumas, 2018 

Dari Tabel 1.6 dapat diketahui jumlah produksi tertinggi padi sawah 

ada di Kecamatan Cilongok dalam yaitu sebesar 28.627 ton pada tahun 

2018. Daerah yang pengelolaan lahan pertanian terluas di Kecamatan 

Cilongok adalah Desa Panusupan. Sebagaimana ditampikan pada Tabel 1.8. 

 

 

Tabel 1.7 Luas Lahan Sawah (Ha) di Kecamatan Cilongok Tahun 2020 

 

 

 

 

No Desa Luas Lahan 

1 Panusupan 294.445 

2 Karangtengah 278.020 

3 Panembangan  132.640 

4 Kalisari 123.946 

5 Batuanten 180.170 

6 Gununglurah 107.365 

7 Sambirata 107.235 

8 Karanglo 103.000 

9 Jatisaba 91.300 

10 Cipete 89.020 



 

 

 

 

      Sumber: Balai Pelatihan Pertanian Cilongok, 2020 

Dari Tabel 1.8 dapat dideskripsikan bahwa Desa Panusupan 

memiliki luas lahan sawah terbesar di Kecamatan Cilongok yaitu sebesar 

294.445 Ha. Salah satu faktor yang penting dalam peningkatan 

produktivitas pertanian adalah pengelolaan lahan. Suatu bidang lahan 

mempunyai nilai yaitu dari besarnya manfaat yang diperoleh sebagai contoh 

lahan dapat dinilai dari kemampuan berproduksi. Pengolahan lahan 

pertanian membutuhkan alat untuk meringankan petani. Petani di Desa 

Panusupan masih ada yang menggunakan teknik manual yaitu 

menggunakan tenaga manusia dengan alat – alat yang masih tradisional. 

Alat – alat pertanian untuk mengolah lahan antara lain, cangkul, garu tanah, 

dan ani–ani merupakan contoh alat–alat yang hingga kini masih digunakan 

untuk mengelola lahan tanaman padi. Namun ada juga masyarakat yang 

sudah menggunakan teknologi pertanian untuk memudahkan dalam 

pengolahan lahan seperti traktor, baik traktor roda empat maupun traktor 

tangan. Pada umumnya traktor hanya dapat bekerja optimal pada tanah yang 

permukaannya datar. Pada kondisi tanah dengan seperti ini traktor mampu 

mengolah tanah dengan tempo lebih singkat dan kualitas tanahnya lebih 

tinggi dibandingkan dengan dengan cara konvensional (Nursidah, 2003). 

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan alat pertanian 

semakin mengalami peningkatan yang awalnya hanya terbuat dari bahan 

kayu dan batu kemudian berkembang menjadi bahan logam. Penggunaan 



 

 

mesin pertanian pada hakekatnya untuk meningkatkan daya kerja manusia 

dalam proses produksi pertanian terutama pada pengolahan lahan.  

Jenis alat pertanian yang biasanya digunakan oleh para petani yakni 

alat pertanian tradisional dan modern. Alat pertanian tradisional bentuknya 

sederhana dengan menggunakan tenaga manusia maupun hewan, sedangkan 

alat pertanian modern digerakkan mesin. Dampak positif dari penggunaan 

alat tradisional yakni ramah lingkungan karena tidak menimbulkan 

kerusakan alam. Peralatan pertanian tradisional mengalami perkembangan. 

Perkembangan pertanian yang mengarah pada usaha peningkatan produksi 

pertanian pangan secara tepat tidak lepas dengan masuknya modernisasi 

teknologi pertanian. Tinggi rendahnya tingkat produksi pertanian antara lain 

ditentukan oleh tingkat penerapan penggunaan teknologi pertanian 

(Prayitno dan Arsyad, 2009: 127). 

 

 

Pada kondisi saat ini banyak buruh tani yang lebih memilih untuk 

bekerja di sektor industri, perdagangan besar dan eceran, jasa angkutan dan 

lain-lain. Sehingga tenaga kerja manual di pertanian berkurang. Untuk 

mengatasi hal ini, penggunaan alat - alat dan mesin pertanian khususnya 

traktor tidak dapat dihindarkan lagi. Dengan penggunaan traktor untuk 

pengolahan tanah, disamping untuk mengatasi tenaga kerja diharapkan 

dapat menekan biaya operasional. Biaya operasional yang dikeluarkan 

petani manual per musim tanam antara lain biaya tenaga kerja dan biaya 



 

 

penyusutan peralatan. Sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh 

petani traktor per musim tanam yaitu biaya bahan bakar, dan biaya sewa.  

Usahatani manual dan usahatani traktor dalam mengolah lahan 

pertanian harus mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh yaitu dari 

hasil produktivitas petani padi. Rahim & Hastuti (2007) menjelaskan bahwa 

petani mengusahakan usahataninya bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal sehingga dapat mengimbangi pengeluaran 

biaya-biaya yang dikeluarkan selama produksi. Dalam penelitian ini 

mekanisasi pengolahan lahan baik menggunakan manual maupun traktor 

yang paling efektif dan efisien nantinya akan memperoleh keuntungan yang 

paling maksimum. Dikatakan efisien apabila usahatani dapat mencapai 

ouput yang maksimum dari penggunaan sumber daya tertenu (Marhasan, 

2005).   

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Penelitian Hartoyo et al. (2019) membahas tentang besarnya 

biaya dan komparasi efisiensi penggunaan traktor (hand tractor), ternak 

kerbau dan tenaga kerja manusia dalam pengolahan lahan usahatani padi 

sawah. Penelitian tersebut dilakukan di Tasikmalaya. Penelitian Tsaputra et 

al. (2012) menganalisis tentang efisiensi dan resiko usahatani padi dengan 

traktor tangan dan tanpa traktor tangan. Penelitian tersebut menggunakan 

metode analisa efisiensi. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisa pendapatan dan uji beda dua rata – rata karena hanya 

terdapat dua kelompok yaitu usahatani manual dan usahatani traktor. Sejauh 



 

 

ini belum ada penelitian mengenai perbandingan mekanisasi pertanian 

tradisional dengan modern di kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Perbandingan Pendapatan Usaha Tani yang 

Menggunakan Traktor dengan Teknik Manual Di Desa Panusupan 

Kecamatan Cilongok.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Pertanian merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan 

perekonomian. Adanya mekanisasi pertanian diharapkan dapat membantu 

petani dalam mengolah lahan sehingga akan lebih efisien dan dapat 

meningkatkan pendapatan petani. Kondisi perdesaan saat ini tidak tersedia 

tenaga kerja yang cukup akibat perpindahan kerja ke sektor industri. 

Sementara kebutuhan kerja sektor pertanian khususnya usahatani padi 

terikat dengan musim tanam dan masal sehingga menimbulkan kelangkaan 

tenaga kerja. Hal tersebut mendorong terjadinya teknologi pengolah lahan 

pertanian secara mekanik yaitu berupa mesin traktor.  

 Melalui analisis perbandingan diharapkan dapat membantu petani 

untuk melihat apakah dengan menggunakan teknologi traktor lebih efektif 

dan efisien dibandingkan dengan menggunakan teknik manual. Berdasarkan 

situasi dan kondisi yang dijelaskan, perlu adanya suatu penelitian dalam 

rangka untuk mengedukasi para petani untuk mengusahakan pertaniannya. 



 

 

Berdasarkan pertanyaan di atas, pertanyaan penelitian berikut dapat 

disusun: 

1. Bagaimana perbandingan biaya pengolahan lahan antara usahatani 

yang menggunakan teknik manual dan usahatani yang sudah 

menggunakan traktor? 

2. Bagaimana perbandingan keuntungan antara petani yang menggunakan 

teknik manual dan usahatani traktor? 

3. Bagaimana perbandingan tingkat efisiensi pengolahan dengan traktor 

dan teknik manual?  

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian 

ini adalah:  

1. Untuk menganalisis perbedaan biaya pengolahan lahan antara usahatani 

manual dan usahatani traktor. 

2. Untuk menganalisis perbedaan keuntungan yang diperoleh antara 

usahatani manual dan usahatani yang sudah menggunakan teknologi 

traktor. 

3. Untuk menganalisis perbandingan efisiensi usahatani teknik manual dan 

usahatani traktor.  

D. Ruang Lingkup Penelitian  

 

 Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup ekonomi pertanian 

yang difokuskan untuk menganalisis perbandingan biaya operasional, 



 

 

perbandingan keuntungan, dan efisiensi usahatani manual dan usahatani 

traktor.  

E. Manfaat Penelitian  

 

  Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini 

 diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis 

 di bidang pertanian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

selain meneliti biaya pengolahan lahan dan tingkat efisiensi 

penggunaan mekanasi pertanian, penelitian ini juga meneliti 

keuntungan yang diperoleh usahatani padi.  

2. Manfaat Praktis  

a. Petani  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada petani 

padi yang ada di Desa Panusupan Kecamatan Cilongok, dalam 

pengambilan keputusan, lebih spesifik menggunakan manual dengan 

usahatani menggunakan traktor. 

b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas  

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

menambah pemikiran dalam menentukan kebijakan terutama dalam  

menganalisis perbandingan pendapatan usahatani manual dengan usaha 

tani yang menggunakan traktor.  



 

 

 


