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Abstrak. Dalam menghadapi tantangan era globalisasi, sudah barang tentu dituntut efisiensi yang tinggi pada 
khususnya di bidang pertanian agar mampu memiliki keunggulan pada daerah masing-masing, sehingga memperoleh 
hasil produksi maksimal dengan tenaga yang minim harus segera diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk : 1)  
Mengetahui penggunaan luas lahan dan status kepemilikan lahan, 2) Mengetahui besarnya produktifitas usahatani dan 
produktifitas tenaga kerja, dan 3) Mengetahui besarnya biaya, keuntungan dan RCR. Penggunaan alat dan mesin 
pertanian pada proses produksi dimaksudkan adalah efisiensi, efektivitas, produktifitas, kualitas hasil dan mengurangi 
beban kerja petani. Penelitian dilakukan di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. 
Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode survei digunakan terhadap populasi petani pengguna 
mekanisasi dan non mekanisasi di 14 desa. Sampel diambil secara purposive di Desa Tabing Rimbah yang populasi 
petani pengguna mekanisasi dalam usahatani padi 242 petani, sedangkan petani yang tidak menggunakan mekanisasi 
202 petani. Respondennya 60 orang; 33 petani pengguna mekanisasi dan 27 petani bukan pengguna mekanisasi. 
Petani pengguna mekanisasi dan non mekanisasi yang memiliki luas lahan 1-2 hektare adalah 60,61% dan 70,37% 
berturut-turut. Hal yang sama dengan status kepemilikan lahan yang berada pada kelompok pemilik penggarap masing-
masing sebesar 90,91% dan 96,30%. Produktifitas usahatani padi, petani pengguna mekanisasi lebih besar 
dibandingkan dengan petani non mekanisasi, yaitu 3.029 kg/ha dan 2.303 kg/ha. Produktifitas tenaga kerja petani 
pengguna mekanisasi 67,38 kg/hko/ha, sedanhkan petani non mekanisasi 37,41 kg/hko/ha. Total biaya yang 
dikeluarkan petani pengguna mekanisasi dan non mekanisasi relatif tidak berbeda, yaitu Rp10.734.111/ha untuk 
pengguna dan Rp10.682.639/ha untuk bukan pengguna. Keuntungan usahatani yang diterima oleh petani pengguna 
mekanisasi lebih besar dibandingkan dengan petani non mekanisasi, yaitu Rp10.465.499/ha dan Rp5.436.804/ha 
berturut-turut. Nilai RCR petani pengguna mekanisasi 1,97 dan petani non mekanisasi hanya 1,53. Dalam rangka 
persiapan lahan padi sebaiknya petani menggunakan mekanisasi pertanian, sebab secara komparatif usahatani dengan 
mekanisasi relatif lebih baik dengan keuntungan dan RCR yang lebih tinggi. Pemerintah dapat segera menambah 
kuantitas mekanisasi pertanian. 
 
Kata Kunci: mekanisasi, non mekanisasi, usahatani, padi, Kalimantan Selatan 

 
 

1. PENDAHULUAN  
 

Dalam menghadapi era globalisasi, 
dituntutadanyaefisiensi yangtinggi pada sektor 
pertanian agar mempunyai keunggulan. Oleh 
karena itu penggunaan mekanisasi pertanian 
merupakan teknologi yang harus diterapkan. 
Teknologi pertanian sangat berperan dalam 
mendukung pengembangan pertanian pangan 
(Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 1999). 

Mekanisasi pertanian bertujuan untuk 
meningkatkan produktivitas tenaga kerja, 
meningkatkan produktivitas lahan dan menurunkan 
biaya produksi. Penggunaan alat dan mesin 
pertanian pada proses produksi dimaksudkan untuk  
meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, 

kualitas hasil dan mengurangi beban kerja petani 
(Irwanto, 1996). 

Kecamatan Mandastana merupakan salah 
satu kecamatan sentra produksi padi di Kabupaten 
Barito Kuala yang sebagian besar petaninya sudah 
menggunakan mekanisasi dalam melaksanakan 
usaha tani padi. Pertanyaannya kemudian adalah 
sebagai berikut. 
1) Apakah terdapat perbedaan penggunaan luas 

lahan dan status kepemilikan lahan? 
2) Apakah terdapat perbedaan besarnya 

produktivitas usahatani dan produktivitas 
tenaga kerja? 

3) Apakah terdapat perbedaan besarnya biaya, 
keuntungan dan RCR ? 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 

menganalisis usahatani padi dengan mekanisasi 
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dan non mekanisasi. Penelitian secara terperinci 
untuk mengetahui  
1) penggunaan luas dan status kepemilikan lahan,  
2) besar produktivitas usahatani dan produktivitas 

tenaga kerja, 
3) besar biaya, keuntungan, dan RCR. 

Penelitian ini dapat  
1) memberikan informasi bagi masyarakat untuk 

bahan pertimbangan dalam usahatani padi, 
agar dapat memanfaatkan lahan seoptimal 
mungkin dengan teknik tepat guna dalam hal 
meningkatkan produktivitas. 

2) berguna bagi petani sebagai bahan informasi 
dan pengetahuan dalam penerapan mekanisasi 
pertanian, 

3) digunakan sebagai bahan pemikiran dan 
pertimbangan bagi pemerintah setempat atau 
instansi terkait yang melakukan penelitian 
usahatani padi di masa mendatang. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1  Faktor Sosial 
 

Luas lahan adalah areal atau tempat yang 
digunakan untuk melakukan usahatani diatas 
sebidang tanah, yang diukur dalam satuan hektare 
(ha). Luas lahan pertanian akan mempengaruhi 
skala usaha, dan skala usaha ini pada akhirnya 
akan mempengaruhi efisien atau tidaknya suatu 
usaha pertanian. (Soekartawi, 1993). 

Status kepemilikan dan penguasaan lahan 
sangatlah penting untuk menggambarkan informasi 
terhadap lahan yang ada atau lahan yang 
diusahakan. Penduduk yang makin berkembang 
dengan pesat, di sisi lain luas lahan semakin 
sempit. Jual beli dan sewa menyewa berakibat 
akumulasi kepemilikan dan penguasaan tanah dan 
makin banyak orang yang tidak memiliki atau 
menguasai tanah (Soeharjo dan Patong, 1977). 

 

2.2   Faktor Ekonomi 
 

Produktivitas adalah rasio dari keluaran suatu 
organisasi atau perusahaan (barang dan jasa). 
Produktivitas meningkat bersamaan dengan 
ditemukannya cara-cara baru oleh suatu organisasi 
untuk menggunakan sumber daya yang lebih sedikit 
untuk memproduksi keluarannya.  

Biaya adalah setiap kegiatan yang dilakukan 
pada suatu usaha memerlukan pengorbanan fisik 
non fisik, baik langsung maupun tidak langsung. 
Biaya terbagi menjadi dua yaitu biaya tetap dan 
biaya 201 ariable. Biaya tetap adalah biaya yang 
tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi 
(sewa lahan, biaya penyusutan alat). Biaya 

201ariable adalah biaya yang berhubungan dengan 
besar kecilnya produksi (benih, pupuk, obat, upah 
tenaga kerja) (Mubyarto, 1989). 

Keuntungan adalah selisih nilai seluruh 
penerimaan yang diperoleh dengan semua biaya 
yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan 
produksi, sejak awal sampai dengan akhir proses 
produksi atau saat diperolehnya penerimaan itu. 

 

2.3  Mekanisasi Pertanian 
 
Mekanisasi Pertanian dalam arti luas 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga 
kerja, meningkatkan produktivitas lahan dan 
menurunkan ongkos produksi. Penggunaan alat dan 
mesin pertanian pada proses produksi dimaksudkan 
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
produktivitas, kualitas hasil dan mengurangi beban 
kerja petani (Irwanto, 1996). 

 

3. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tabing 
Rimbah Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito 
Kuala dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2016. 

Data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh dengan cara 
observasi langsung ke lokasi penelitian dan 
mengadakan wawancara langsung dengan 
responden menggunakan daftar pertanyaan 
(kuesioner) tertutup yang disusun sesuai dengan 
tujuan penelitian. Data sekunder diperlukan untuk 
menunjang data primer yang diperoleh dari studi 
kepustakaan, lembaga – lembaga atau instansi – 
instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Balai 
Penyuluhan Pertanian (BPP). 

Penelitian ini menggunakan metode survei. 
Populasi penelitian adalah petani pengguna 
mekanisasi dan non mekanisasi di 14 desa di 
Kecamatan Mandastana. Desa Tabing Rimbah 
dipilih dengan pertimbangan jumlah petani yang 
menggunakan mekanisasi dan non mekanisasi 
cukup banyak dan juga berimbang, yaitu 242 petani 
dan 202 petani berturut-turut. Dan jumlah itu, 60 
orang (33 petani yang menggunakan mekanisasi 
dan 27 petani yang tidak menggunakan) diambil 
sebagai responden. 

Variabel dan definisi operasionalnya sebagai 
berikut. 
1. Luas lahan adalah areal atau bidang lahan 

yang digunakan dalam usaha tani yang dihitung 
dalam satuan (ha). 

2. Status kepemilikan lahan adalah status areal 
atau bidang lahan yang sedang diusahakan. 
Pengukurannya menggunakan peringkat 
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pemilik, penggarap dan pemilik penggarap 
yang dihitung dalam skala nominal. 

3. Produktivitas usahatani adalah besarnya 
jumlah luas lahan yang menghasilkan produksi 
yang diukur dalam satuan (kg/ha). 

4. Produktivitas tenaga kerja adalah besar jumlah 
tenaga kerja yang menghasilkan produksi padi, 
umumnya menggunakan satuan (kg/hko). 

5. Biaya total adalah besarnya jumlah biaya 
produksi padi yang dihasilkan mencakup 
keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel 
yang diukur dalam satuan rupiah. 

6. Keuntungan adalah jumlah penerimaan 
dikurangi dengan biaya total dan dihitung 
dalam satuan rupiah. 

7. RCR adalah hasil bagi antara penerimaan 
dengan total biaya dan dihitung melalui analisis 
Return Cost Ratio. 
Hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut. 

1. Produktivitas usahatani padi pengguna 
mekanisasi lebih besar daripada produktivitas 
usahatani padi non mekanisasi. 

2. Produktivitas tenaga kerja usahatani padi 
pengguna mekanisasi lebih produktif daripada 
produktivitas tenaga kerja usahatani padi non 
mekanisasi. 

3. Biaya usahatani padi pengguna mekanisasi 
lebih kecil daripada biaya usahatani padi non 
mekanisasi. 

4. Keuntungan usahatani padi pengguna 
mekanisasi lebih besar daripada keuntungan 
usahatani padi non mekanisasi. 

5. Usahatani padi pengguna mekanisasi lebih 
layak daripada usahatani padi non mekanisasi. 
Kompilasi dari seluruh jawaban responden 

dari kuesioner tertutup dihitung dalam bentuk 
persen dan ditabulasi berdasarkan nilai proporsi 
tertinggi dalam bentuk peringkat atau rangking 
dengan rumus sebagai berikut (Djarwanto, 1993). 

 

    
  

 
      

 
Produktivitas usahatani (PUi) dan produktivitas 

tenaga kerja (PTKi) dihitung dengan rumus berikut. 
  

 PUi  
               

                 
   kg/ha 

 

PTKi  
               

                       
   kg/hko 

 
Biaya, keuntungan, dan RCR dihitung dengan 

rumus berikut. 
 

TCi= FCi + VCi 
Πi = TRi – TCi 

RCRi = 
   

   
 

Dalam hal ini i adalah mekanisasi atau non 
mekanisasi. 

Hipotesis statistik untuk yang pertama adalah 

H0:    
 ≤        H1:    

>     

H0:    
>      H1:    

≤     

Dalam hal ini, i : mekanisasi dan j : non mekanisasi. 
Untuk yang kedua, hipotesis statistiknya: 

H0:    
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>     
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>     H1:    

≤     
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Dalam hal ini, i : biaya, j : keuntungan, dan k : RCR
  

Kedua hipotesis diuji dengan uji t. 
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Dalam hal ini, 

 ̅: rerata produktivitas usahatani, produktivitas 
tenaga kerja, biaya, keuntungan dan RCR, 

SP : simpangan baku gabungan dua ragam contoh, 
n :  jumlah sampel 
s : ragam dari petani 
i : produktivitas usahatani, produktivitas tenaga 

kerja 
j : biaya, keuntungan dan RCR  
Keputusannya diambil dengan kaidah  
1. H1 diterima jika t hitung ≥ t tabel pada taraf 

kepercayaan 95% (α = 0,05), berarti perbedaan 
nyata (signifikan). 

2. H1 ditolak jika t hitung < t tabel pada taraf 
kepercayaan 95% (α = 0,05), berarti berbeda 
tidak nyata. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1  Identitas Responden 
 

Kebanyakan umur petani pengguna 
mekanisasi 96,97% berada pada usia produktif, 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2014/01/pengertian-biaya-variabel-variable-cost.html
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sedangkan non mekanisasi 100% berada pada usia 
produktif (Tabel 1). Menurut pendidikannya, petani 
pengguna mekanisasi mayoritas (51,52%) lulusan 
Sekolah Dasar, sedangkan non mekanisasi lulusan 
Sekolah Dasar 44,44% (Tabel 2). 

 
Tabel 1. Sebaran umur petani mekanisasi dan non 

mekanisasi 
 

No 
Umur 

(tahun) 

Mekanisasi Non Mekanisasi 

Jumlah 
(Orang) 

(%) 
Jumlah 
(Orang) 

 (%) 

1 31-40 7 21,21 9 33,33 
2 41-50 14 42,42 12 44,44 
3 51-60 8 24,24 5 18,52 
4 61-70 3 9,09 1 3,70 
5 71-80 1 3,03 0 0,00 

Jumlah 33 100,00 27 100,00 
Sumber: pengolahan data primer 

 
Tabel 2. Tingkat pendidikan petani mekanisasi dan non 

mekanisasi 
 

No 
Tingkat 

pendidikan 

Mekanisasi Non mekanisasi 

Jumlah 
(Orang) 

(%) 
Jumlah 
(Orang) 

 (%) 

1 SD 17 51,52 12 44,44 
2 SMP 7 21,21 9 33,33 
3 SMA 6 18,18 5 18,52 
4 PT 3 9,09 1 3,70 

Jumlah 33 100,00 27 100,00 
Sumber: pengolahan data primer 

 

4.2 Luas dan Status Kepemilikan Lahan 
 
Jumlah petani pengguna mekanisasi relatif 

lebih banyak yang memiliki kelompok luasan lahan 
lebih besar dibandingkan dengan petani non 
mekanisasi (Tabel 3). 
 
Tabel 3.  Jumlah petani berdasarkan pada luasan lahan 

usahatani padi pada petani mekanisasi dan 
non mekanisasi  

 

No 
Luas lahan 

(ha) 

Mekanisasi Non mekanisasi 

Jumlah 
(Orang) 

(%) 
Jumlah 
(Orang) 

 (%) 

1. <1 1 3,03 6 22,22 
2. 1– 2 20 60,61 19 70,37 
3. >2 12 36,36 2 7,41 

Jumlah 33 100,00 27 100,00 
Sumber: pengolahan data primer 

 
Mayoritas petani pengguna mekanisasi dan 

bukan pengguna mekanisasi adalah petani pemilik 
sekaligus penggarap (Tabel 4). 
 

Tabel 4. Jumlah petani berdasarkan pada status 
kepemilikan lahan usahatani padi pada petani 
mekanisasi dan non mekanisasi 

 

No. 
Kepemilikan 

lahan 

Mekanisasi Non mekanisasi 

Jumlah 
(Orang) 

(%) 
Jumlah 
(Orang) 

 (%) 

1. Pemilik 0 0,00 0 0,00 
2. Penggarap 3 9,09 1 3,70 
3. Pemilik Penggarap 30 90,91 26 96,30 

Jumlah 33 100,00 27 100,00 
Sumber : Pengolahan Data Primer 

 

4.3 Produktivitas Usahatani dan Tenaga 
Kerja 

 
Produksi per usahatani maupun persatuan 

luas (produktivitas usahatani) petani pengguna 
mekanisasi lebih tinggi dibandingkan dengan petani 
non mekanisasi (Tabel 5). Perbedaan produktivitas 
ini signifikan (t hitung = 6,560; 0,05). 

 
Tabel 5. Tingkat produktivitas usahatani padi pada 

petani mekanisasi dan non mekanisasi  
 

No Kelompok 
Luas 

lahan (ha) 
Produksi 

(kg) 
Produktivitas 

(kg/ha) 

1 Mekanisasi 2,38 7.159 3.029 
2 Non mekanisasi 1,33 3.176 2.303 
Sumber: pengolahan data primer 

 
Produktivitas petani pengguna mekanisasi 

lebih tinggi dibandingkan dengan petani non 
mekanisasi (Tabel 6). Produktivitas petani 
pengguna mekanisasi signifikan dibandingkan 
dengan petani non mekanisasi (thitung = 9,827; 0,05).. 
 
Tabel 6.  Tingkat produktivitas tenaga kerja (PTK) 

usahatani padi pada petani mekanisasi dan 
non mekanisasi  

 

No Kelompok 
PTK per 

usahatani 
(kg/HKO) 

PTK per ha 
(kg/HKO/ha) 

1 Mekanisasi 67,38 67,38 
2 Non Mekanisasi 37,41 37,41 

Sumber : Pengolahan Data Primer 

 

4.4  Biaya, Keuntungan, dan RCR 
 
Biaya yang dikeluarkan dalam usahatani padi 

oleh petani pengguna mekanisasi lebih besar 
daripada petani non mekanisasi (Tabel 7). Biaya 
usahatani yang dikeluarkan oleh petani pengguna 
mekanisasi signifikan dibandingkan biaya usahatani 
yang dikeluarkan oleh petani non mekanisasi (t hitung 
= 0,491; 0,05). 
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Penerimaan dan keuntungan usahatani yang 
diterima petani pengguna mekanisasi lebih besar 
daripada non mekanisasi (Tabel 8). Keuntungan per 
hektare petani pengguna mekanisasi signifikan lebih 
besar daripada non mekanisasi (thitung = 6,617; 
0,05). 

Nilai RCR usahatani padi pada petani 
pengguna mekanisasi lebih besar dibandingkan 
dengan petani yang tidak menggunakan mekanisasi 
(Tabel 9). Nilai RCR yang dikeluarkan petani 
pengguna mekanisasi signifikan daripada non 
mekanisasi (t hitung = 5,942; 0,05). 

 
Tabel 7.  Biaya usahatani padi pada petani mekanisasi 

dan non mekanisasi  
 

Jenis 
Biaya 

Per usahatani Per hektare 

Mekanisasi 
(Rp) 

Non 
mekanisasi 

(Rp) 

Mekanisasi 
(Rp) 

Non 
mekanisas

i (Rp) 

Biaya 
variabel 

22.523.610 12.189.264 9.633.120 9.332.253 

Benih 316.364 88.333 131.390 68.338 
Pupuk 2.781.667 1.460.815 1.314.864 1.144.957 
Pestisida 621.818 484.444 282.702 380.873 
Tenaga 
kerja 

11.424.716 10.155.671 5.063.273 7.738.086 

Sewa alat 
mekanisasi 

7.379.045 - 2.840.892 - 

Biaya 
tetap 

752.825 669.352 367.604 552.465 

Penyu-
sutan 

736.455 660.901 360.725 545.243 

Pajak 16.371 8.451 6.879 6.222 

Jumlah 23.276.435 12.858.616 10.000.725 9.883.718 

Sumber : Pengolahan Data Primer 

 
Tabel 8. Penerimaan dan keuntungan petani pengguna 

mekanisasi dan non mekanisasi  

 

Kelompok 

Penerimaan 
per 

usahatani 
(Rp) 

Keuntung-
an per 

usahatani 
(Rp) 

Penerimaan 
per ha (Rp) 

Keuntungan 
per ha (Rp) 

Mekanisasi 50.113.636 26.837.201 21.199.610 11.198.886 
Non 
mekanisasi 

22.231.481 9.372.865 16.119.443 6.235.725 

Sumber : Pengolahan Data Primer 

 
Tabel 9. Tingkat kelayakan usahatani padi pada petani 

mekanisasi dan non mekanisasi berdasarkan 
analisis RCR per satuan luas (hektare) 

 

No Kelompok 

RCR 

Per 
usahatani 

Per 
hektare 

1 Mekanisasi 2,12 2,12 
2 Non mekanisasi 1,65 1,65 

Sumber : Pengolahan Data Primer 

 

5. SIMPULAN  
 

Petani pengguna mekanisasi dan non 
mekanisasi yang memiliki luas lahan 1-2 hektare 
berturut-turut 60,61% dan 70,37%. Hal yang sama 
dengan status kepemilikan lahan yang berada pada 
kelompok pemilik penggarap berturut-turut 90,91% 
dan 96,30%. 

Produktivitas usahatani petani pengguna 
mekanisasi lebih besar dibandingkan dengan petani 
non mekanisasi berturut-turut 3.029 kg/ha dan 
2.303 kg/ha. Produktivitas tenaga kerja petani 
pengguna mekanisasi 67,38 kg/hko/ha dan petani 
non mekanisasi 37,41 kg/hko/ha. 

Total biaya yang dikeluarkan petani pengguna 
mekanisasi dan non mekanisasi relatif tidak 
berbeda yaitu Rp10.734.111/ha dan 
Rp10.682.639/ha. Berbeda dengan keuntungan 
usahatani yang diterima oleh petani pengguna 
mekanisasi lebih besar dibandingkan dengan petani 
non mekanisasi, yaitu Rp10.465.499/ha dan 
sebesar Rp5.436.804/ha. Nilai RCR petani 
pengguna mekanisasi 1,9 dan petani yang tidak 
menggunakan mekanisasi hanya 1,53. 

Petani penggarap lahan sebaiknya 
menggunakan mekanisasi pertanian dalam 
persiapan lahan sebelum tanam. Hasil pengujian 
menunjukkan perbedaan positif, ketika para petani 
penggarap lahan menggunakan mekanisasi dalam 
usahataninya.  

Pemerintah segera dapat menambah alat-alat 
mekanisasi pertanian, mengingat alat-alat yang 
tersedia saat ini masih terbatas.  
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