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Abstrak 

Produktivitas usahatanipadi dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi maupun dengan peningkatan efisiensi. 

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani padi.Penelitian ini juga 

menganalisis faktor-faktor sosial sebagai penentu dari efisiensi teknis yang mempengaruhi kinerja petani dalam 

melakukan usahataninya. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa penggunaan benih, pupuk, dan tenaga kerja secara 

signifikanmempengaruhiproduksi padi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa umur, pendidikan, dan 

pengalaman mempengaruhi tingkat efisiensi teknis, dimana efisiensi akan meningkat dengan ditingkatkannya tingkat 

umur (dalam usia produktif), pendidikan dan pengalaman dalam berusahatani. 

 

Kata Kunci: Usahatani padi, Analisisstochastik frontier,  efisiensi teknis. 

 

Abstract 

The productivity of paddy farmers can be raised either by adoption of improved production technologies and 

improvement in efficiency.This paper analysed the factors that affect the technical efficiency of paddy farming . The 

study also analysed of social  variablesto affecting the technical efficiency that  affect  their  performances.  The result 

indicated that, seeds, fertilizers, and labor are significantly influenced hybrid corn  production, The result also shows 

that, age of farmers, farmers‟ educational level, and farming  experience  significantly influenced the farmers‟ 

efficiency positively. Where ,  efficiency would  increase drastically  if variables  such  as;  age of farmers, farmers‟ 

educational level, and farming  experience of  the  farmer  are increased.  
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I.  PENDAHULUAN 

Pada pembangunan pertanian secara khusus dan 

pembangunan ekonomi secara umum, sub sektor 

pertanian tanaman pangan mempunyai posisi yang 

strategis sebagai penghasil bahan makanan pokok.Kondisi 

sekarang ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan bagi 

tercapainya ketahanan ekonomi maupun ketahanan 

politik. Oleh karena itu pengembangan potensi wilayah 

untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan sesuai 

dengan kondisi geobiofisik dan spesifik wilayah agar 

menjadikan pembangunan yang berkelanjutan. 

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu 

tujuan pembanguan nasional. Dari sisi produksi, 

peningkatan ketahanan pangan tersebut diupayakan 

melalui peningkatan produksi beras terutama yang 

dihasilkan dari lahan sawah.Pertimbangan yang 

melatarbelakangi kebijakan tersebut adalah bahwa beras 

merupakan bahan pangan pokok penduduk yang memiliki 

sumbangan paling besar terhadap konsumsi kalori. 

Untuk memenuhi kecukupan cadangan beras 

tersebut tidak terlepas dari jumlah lahan sawah yang 

harus dipertahankan atau ditambah.Namun kenyataan 

menunjukkan bahwa pulau jawa yang merupakan wilayah 

produksi beras terbesar terus mengalami penyusutan areal 

sawah akibat konversi yang terus meningkat. 

Pilihan rawa sebagai sumber partum-buhan baru 

produk pertanian, khususnya pangan disebabkan 

karena lahan rawa mempunyai beberapa 

keuntungan antara lain: (1) ketersediaan air yang 

melimpah, (2) topografi nisbi datar, (3) letak yang tidak 

jauh dari sungai sehingga memudahkan pencapaian 

menggunakan alur sungai, (4) memungkinkan 

pemilikan lahan yang luas atau ideal bagi 

pengembangan usaha tani secara mekanis yaitu 2.0 ha 

per kepala keluarga dapat tersedia. 

Di Kalimantan Selatan lahan yang mempunyai luasan 

besar dan berpotensi untuk dikembangkan adalah lahan 

rawa lebak.Agar pengembangan lahan untuk padi sesuai 

dengan daya dukungnya untuk keberlanjutan 

budidaya, maka diperlukan arahan pengembangan yang 

memperhatikan kepentingan ekonomi maupun ekologi. 

Pengembangan lahan rawa secara umum harus memenuhi 

tiga syarat yaitu, secara teknis bisa dilaksanakan dan 

diterima masyarakat, secara ekonomi layak dan 

menguntungkan, serta tidak merusak lingkungan. 

Oleh karena itu menarik untuk dikaji tentang 

pengalokasian penggunaan input yang efisien usahatani 

padi pada lahan rawa dalam rangka memberikan saran 

kebijakan pemanfaatan lahan rawa sebagai alternatif 

lahan pertanian di Kalimantan Selatan. 

Secara rinci tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis faktor-faktor produksi yang 

mempengaruhi produksiusahatani padidi lahan rawa 

Kalimantan Selatan. 

2. Menganalisis tingkat efisiensi teknis pada usahatani 

padidi lahan rawa Kalimantan Selatan. 
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3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

efisiensi teknis usahatani padidi lahan rawa 

Kalimantan Selatan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian, Teknik Sampling dan Sumber Data  

Untuk mewakili agroeko sistim lahan rawa pasang 

surut, dari masing Kabupaten Banjar dipilih dua 

Kecamatan secara sengaja (purposive); yaitu Kecamatan 

Aluh-Aluh dan Beruntung Baru.  Demikian pula untuk  

agroekosistim lahan rawa lebak yaitu  Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. Dari Kabupaten  ini dipilih dua buah 

Kecamatan secara sengaja (purposive); yaitu Kecamatan 

Babirik dan Sungai Pandan.    

B.  Metode Analisis Data 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi 

padi digunakan analisis fungsi produksi 

stochasticfrontier. Model persamaan penduga fungsi 

produksi frontier dari usahatanipadidapat ditulis sebagai 

berikut: 

Ln Y=β0+β1InX1+β2InX2+β3InX3+β4InX4+vi-ui........(1) 

dimana: 

Y = Output (kg/ha) 

X1 = Jumlah benih yang digunakan (kg/ha) 

X2 =Jumlah pupuk (kg/ha)  

X3 = Jumlah pestisida yang digunakan (liter/ha) 

X4 = Jumlah tenaga kerja yang digunakan petani 

(HOK/ha) 

β0 = intersep 

βj = koefisien parameter penduga dimana  j=1,2,3...4 

vi – ui = error term (ui) efek inefisiensi teknis dalam 

model. 

Nilai koefisien yang diharapkan: β1, β2, β3, β4>0. Nilai 

koefisien positif berarti dengan meningkatnya input 

berupa benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja 

diharapkan akan meningkatkan produksi padi. 

Nilai estimasi varians dalam bentuk parameterisasi 

sebagai berikut: 
222
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Nilai parameter  merupakan kontribusi dari efisiensi 

teknis di dalam efek residual total dimana 0 ≤  ≤ 1. 

Analisis efisiensi teknis diukur dengan menggunakan 

rumus berikut: 
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dimana: 

TEi    = Efisiensi Teknis yang dicapai oleh observasi ke-i 

Yi    = Output aktual usahatanipadi  (kg/ha) 

Yi *   /= Output potensial usahatanipadi (kg/ha) 

TEi adalah efisiensi teknis petani ke-i, yaitu 0 ≤ TEi ≤1. 

Nilai efisiensi teknis tersebut berhubungan terbalik 

dengan nilai efek inefisiensi teknis dan hanya digunakan 

untuk fungsi yang memiliki jumlah output dan input 

tertentu (cross section data). 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Teknis 

Metode efisiensi teknis yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu kepada  model  efisiensi teknis  

yang dikembangkan oleh Ref. [1]. Variabel ui yang 

digunakan untuk melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi efisiensi teknis, diasumsikan bebas dan 

distribusinya terpotong normal dengan N (µi,ζ
2
). 

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi 

teknis pada penelitian ini digunakan persamaan sebagai 

berikut: 

TE = δ0 + δ1Z1 + δ2Z2 + δ3Z3 + 

wit........................................(5) 

dimana: 

TE = Efisiensi teknis 

Z1 =  Umur petani (tahun) 

Z2 =  Pendidikan formal petani (tahun) 

Z3 =  Pengalaman petani (tahun) 

Nilai koefisien yang diharapkan: δ0 ≥ 0, δ1, δ2, δ3, > 0 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pendugaan Fungsi ProduksiStochastic Frontier 

Pendugaan parameter fungsi produksistochastic 

frontier menggambarkan kinerja terbaik (best pratice) 

dari petani responden pada tingkat teknologi yang ada. 

Tabel 1 disajikan parameter dugaan fungsi produksi 

frontier dan nilai signifikansinya. 

 
Tabel I. Pendugaan Fungsi Produksi Stochastic Frontier dengan 

Menggunakan Metode MLE 

 

Variabel 
Parameter 

Dugaan 

Simpangan 

Baku 
t-Rasio 

benih  (X1) 0.2437** 0.1886 12.917 

pupuk  (X2) 0.2717** 0.1501 18.100 

pestisida (X3)   0.6337 0.1649 0.3841 

tenaga kerja  

(X4) 
0.4312* 0.1581 2.7267 

Keterangan :   ** nyata pada α = 1 %; * nyata pada α = 5 %; 

Sumber : Pengolahan data primer, 2015 

 

Secara parsial dapat dilihat bahwa semua tanda 

parameter adalah positif sesuai dengan yang diharapkan. 

Penggunaan benih dan pupuk ditemukan berpengaruh 

nyata terhadap produksi pada taraf  1 persen, tenaga kerja 

berpengaruh nyata terhadap produksi pada taraf 5 persen.  

sedangkan pestisida tidak berpengaruh terhadap produksi.  

Parameter dugaan pada fungsi produksi stochastic 

frontier menunjukkan nilai elastisitas produksi potensial 

dari input-input yang digunakan. Hasil pendugaan pada 

Tabel 1 menunjukkan bahwa elastisitas produksi potensial 

dari benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja masing-

masing sebesar 0.2437;0.2717; 0.4312.  Angka-angka ini 

menunjukkan bahwa penambahan benih, pupuk, pestisida 

dan tenaga kerja masing-masing sebesar 10 persen dengan 

input lainnya tetap dan dilakukan tidak secara bersamaan 

masih dapat meningkatkan produktivitas padi hibrida di 
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daerah penelitian walaupun dengan tambahan yang relatif 

kecil yaitu 2.4 persen untuk benih; 2.7 persen untuk 

pupuk, dan 4.3 persen  untuk tenaga kerja. 

B. Sebaran Efisiensi Teknis 

Berdasarkan sebaran nilai efisiensi teknis per individu 

petani responden yang disajikan pada Tabel 2, ditemukan 

bahwa semua petani yang memiliki nilai efisiensi teknis 

lebih besar dari 0.9, nilai ini menunjukkan bahwa 

usahtani padi yang diusahakan petani responden 

mendekati nilai efisien secara teknis. nilai rata-rata 

efisiensi teknis dari fungsi stochastic frontier adalah 

0.9095 dengan nilai terendah 0.655dan nilai tertinggi 

0.996.  

 

C. Sumber-Sumber Efisiensi Teknis 

Hasil pendugaan model efisiensi teknis yang disajikan 

pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa faktor-faktor umur, 

pendidikan, dan pengalaman berpengaruh nyata dalam 

menjelaskan pengaruh efisiensi teknis di dalam proses 

produksi yang dilakukan oleh petani responden.  

Tabel II. Parameter Dugaan Faktor yang Mempe- ngaruhi 

Efisiensi Teknis dalam Usahatani Padi Hibrida 

Variabel 
Parameter 

Dugaan 

Simpangan 

Baku 

t-

Rasio 

Umur (Z1) 0.2538** 0.066 3.824 

Pendidikan 

(Z2) 

0.2885* 0.098 2.942 

Pengalaman 

(Z3) 

0.0952* 0.045 2.079 

Keterangan :   ** nyata pada α = 1 %; * nyata pada α = 5 %; 

Sumber : Pengolahan data primer, 2015 

Umur (Z1). Tabel 2  menunjukkan bahwa umur 

mempengaruhi efisiensi teknis pada tingkat kepercayaan1 

persen. Umur berpengaruh positif terhadap efisiensi 

teknis dalam berusahatani, tanda ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ref. [2],  dan Ref. [3] 

dimana umur berpengaruh positif pada efisiensi atau 

berpengaruh negatif terhadap inefisiensi. Menurut Ref. 

[2] semakin besarusia,semakin besar 

pengalamanpertanianyang dimiliki oleh petani yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kemampuan dalam 

mengelola faktor-faktor produksinya. 

Pendidikan Formal (Z2). Faktor pendidikan formal 

adalah jumlah waktu (tahun) yang dihabiskan petani 

untuk menjalani masa pendidikan formalnya. Variabel ini 

dianggap sebagai proxy dari kemampuan menejerial 

petani,semakin lama pendidikan petani diduga semakin 

mendorong petani untuk efisien dalam proses produksi 

dan penggunaan faktor-faktor  produksinya. 

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa lama 

pendidikan berpengaruh nyata  pada tingkat efisiensi 

teknis petani dengan  tanda bernilai positif.  Hal ini 

menunjukkan bahwa pendidikan yang semakin tinggi 

mengakibatkan semakin tinggi pula kemampuan mereka 

untuk mengadopsi teknologi dan menggunakan input 

secara proporsional sehingga akan meningkatkan kinerja 

dalam berusaha tani.  

Nilai ini sejalan dengan penelitian Ref. [2], [4], [3] 

dan [5], dimana peningkatan pengalaman disertai lamanya 

pendidikan dapat meningkatkan penilaian dalam 

memberikan keputusan pada kegiatan usahatani, termasu 

kefisiensi penggunaan input. Menurur Ref. [2] juga 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat 

meningkatkan kemampuan petani untuk mencari, 

menguraikan dan memanfaatkan informasi tentang input 

produksi. 

Pengalaman (Z3). Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa 

pengalaman petani berpengaruh positif terhadap efisiensi 

teknis pada taraf kepercayaan 5 persen.Tanda ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ref. [6] dimana 

semakin berpengalaman dalam usahataninya, maka petani 

semakin efisien dalam berproduksi dan dalam 

menggunakan faktor-faktor produksinya. 

IV. KESIMPULAN  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Produksi 

padipada daerah penelitian dipengaruhi secara nyata dan 

signifikan oleh benih, pupuk, dan tenaga kerja.(2) Rata-

rata petani padi di daerah penelitian belum mencapai 

efisien secara teknis. (3) Faktor –faktor yang 

mempengaruhi tingkat efisiensi teknis dalam 

usahatanipadi adalah umur, pendidikan,dan pengalaman 

dalam usahatani. 

Berdasarkan kesimpulan bahwa pendidikan dan 

pengalaman dalam usahatani berpengaruh positif dalam 

meningkatkan efisiensi teknis maka dipandang perlu 

untuk peningkatan kualitas penyuluhan pertanian dan 

meningkatkan kelembagaan kelompok tani sebagai proses 

alih teknologi dan pemberdayaan petani. Salah satu 

pendekatannya adalah  dengan sekolah lapangan, 

sehingga petani mengalami pemberdayaan  dalam  hal:  

peningkatan pengetahuan  bertani,  peningkatan  aktivitas  

secara  berkelompok  dalam  kelompok  tani (melakukan  

eksperimen  teknik baru,  pengamatan  dan  

membandingkan  hasil dengan  petani  lain).   
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