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ABSTRAK 

Pangan utama sebagai menopang ketahanan pangan adalah beras.  Oleh sebab itu, pemenuhan 

kebutuhan beras melalui produksi dalam negeri menjadi prioritas pembangunan 

nasional.Agar pengadaan beras tetap terjaga, tentu saja diperlukan optimalisasi pemanfaatan  

faktor produksi, khususnya pada usahatani padi. Menurut prinsip ekonomi; untuk sampai 

pada aspek maksimum keuntungan maka suatu usahatani harus dioptimalkan.  Apabila 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakoptimalan petani dalam menggunakan teknologi 

tidak mendapat perhatian, maka aplikasi teknologi di tingkat petani menjadi tidak efisien. 

Penelitian bertujuan menganalisis efisiensi teknis usahatani padi sawah irigasi. Penelitian 

dilaksanakan di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar yang merupakan areal irigasi 

Riam Kanan meliputi dua desa yaitu Panggalaman dan Sungai Rangas Hambuku.  Jumlah 

sampel petani sebanyak 60 orang.  Analisis menggunakan Fungsi Produksi Stochastic 

Frontier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi padi sawah irigasi dipengaruhi 

oleh penggunaan luas lahan, benih dan pupuk.  Petani padi sawah irigasi  di daerah penelitian 

hampir efisien secara teknis dengan rata-rata nilai TER 0.9519. Faktor produksi yang 

ditemukan signifikan berpengaruh positip terhadap efisiensi teknis petani adalah pengalaman 

dan keanggotaan dalam kelompok tani sedangkan umur dan pendidikan berusahatani tidak 

nyata berpengaruh.  

Kata kunci  :  Efisiensi teknis;  Fungsi Produksi Stochastic Frontier; Usahatani Padi Irigasi. 

ABSTRACT 

Rice as the main food is the sustainability for food security. Therefore, the availability of rice 

through domestic production becoming national development priorities. In order for the 

procurement of rice is maintained, of course, it’s necessary to optimize the utilization of 

factors of production, particularly on rice farming. According to the principle of economy; to 

get the maximum benefit, therefore the aspect of farming should be optimized. If the factors 

that influence the optimal less used of technology by farmer does not get attention, then the 

application of technology at the farm level to be inefficient. The study aims to analyze the 

technical efficiency of farming rice field irrigation. The research was conducted in West 

Martapura, District of Banjar which is Riam Kanan irrigation area that covering two villages, 

Panggalaman and Sungai Hambuku Rangas. The samples of farmers are about 60 people. 

Analysis using Stochastic Frontier Production Function. The results showed that the irrigated 

rice fields production affected by the widespread use of land, seed and fertilizer. The farmers 

of irrigated rice fields in the study area is almost technically efficient with an average value 
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of TER 0.9519. Factors of production are found significant positive effect on farmers' 

technical efficiency is the experience and membership in farmer groups, while age and 

education did not significantly affect farming. 

Keywords: Technical efficiency;  Irrigation Rice Farming; Stochastic Frontier Production 
Function 

 

PENDAHULUAN 

Pangan yang penting dalam menopang ketahanan pangan adalah beras sebagai 

makanan pokok (Hanani, 2012). Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan beras melalui 

produksi dalam negeri menjadi prioritas pembangunan nasional. Pemenuhan kebutuhan beras 

yang mengandalkan impor akan berisiko tinggi, karena jumlah beras di pasaran internasional 

terbatas dibandingkan dengan kebutuhan nasional, serta akan memerlukan devisa yang cukup 

besar (Mulyana, 2012).  

Pengalaman dan pelajaran berharga bagi Indonesia adalah ketika capaian swasembada 

pangan (padi) tahun 1984 tidak bisa dipertahankan.   Pasca tahun 1984, kita lengah sehingga 

setelah swasembada tersebut, Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras dan 

komoditas pertanian lainnya yang sangat menguras devisa negara.  Tahun 2015 sekarang, 

pemerintah menggaungkan kembali upaya pencapaian kedaulatan pangan  khususnya untuk 

padi, jagung dan  kedelai yang dikenal dengan program “Pajale”.  Tahun 2015; produksi padi 

ditargetkan 73,4 juta ton GKG;  jagung 20,33 juta ton pipilan kering dan kedelai 1,27 juta ton 

biji kering (Deptan, 2014).   

Agar program “Pajale” ini dapat berhasil, tentu saja diperlukan optimalisasi 

pemanfaatan  faktor produksi, khususnya pada usahatani padi. Menurut prinsip ekonomi; 

untuk sampai pada aspek maksimum keuntungan maka suatu usahatani harus dioptimalkan.  

Ukuran kinerja suatu usaha pertanian itu mencapai optimal; salah satu indikatornya 

adalah efisiensi, baik efisiensi teknik maupun alokatif serta ekonomi (Battese dan Coelli, 

1991; Battese, 1992).   Efisiensi teknik merupakan salah satu komponen dari keseluruhan 

efisiensi ekonomi. Pencapaian efisiensi teknik yang tinggi sangat penting dalam upaya 

meningkatkan tingkat kompetitif dan keuntungan suatu usahatani, termasuk dalam usahatani 

padi di lahan irigasi.  Penelitian bertujuan menganalisis efisiensi teknis usahatani padi sawah 

irigasi di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilangsungkan di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, 

dengan pertimbangan karena kabupaten ini  sebagai salah satu sentra yang mengembangkan 
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komoditas padi sawah irigasi sebagai komoditas strategis. Sumber data yang digunakan 

adalah data primer yaitu data Musim Tanam Tahun 2015 yaitu April – September 2015 dan 

data sekunder.  Jenis data yang digunakan adalah data cross section berupa data kualitatif dan 

kuantitatif.  

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah dengan multistage sampling (secara 

bertahap), yang terdiri dari : 

 Tahap pertama, penentuan daerah penelitian yang dilakukan secara sengaja (purposive 

sampling) dengan pertimbangan dua desa dari beberapa desa yang areal tanam dua kali 

setahun sebagai representatif sawah irigasi.  Desa tersebut adalah desa Panggalaman dan 

Sungai Rangas Hambuku. 

 Tahap Kedua pengambilan sampel dilakukan dengan cara proportional random sampling 

(acak proporsional berlapis) sebanyak 60 orang.  Jumlah ini dianggap mewakili populasi 

mengingat usahatani padi sawah di lahan irigasi  dari proses persemaian yaitu persemaian 

bertahap dari tahap Persemaian-Tanam-Panen yang dilakukan oleh petani di daerah 

penelitian relatif sama atau homogen.   

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yang harus dijawab.  Untuk menjawab kedua 

tujuan tersebut maka diperlukan analisis data sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah irigasi 

Untuk menjawab tujuan pertama ini, data yang dikumpulkan kemudian ditabulasi dan 

dianalisis. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah 

varietas lokal  digunakan analisis fungsi produksi stochastic frontier.Dengan memasukkan 

sebanyak 5 (lima) peubah bebas ke dalam persamaan frontier maka model persamaan 

penduga fungsi produksi frontier dari usahatani padi sawahdapat ditulis sebagai berikut: 

Ln Y=β0+β1InX1+β2InX2+β3InX3+β4InX4+β5InX5+vi-ui ………………………………… (2.1) 

dimana: 

Y = Output tanaman padi sawah dalam bentuk gabah kering giling  (kg) 

X1 = Luas lahan yang digarap (ha) 

X2 = Jumlah benih yang digunakan (kg) 

X3 =Jumlah pupuk (kg)  

X4 = Jumlah pestisida yang digunakan (liter) 

X5 = Jumlah tenaga kerja yang digunakan petani (HOK) 

β0 = intersep 

βj = koefisien parameter penduga dimana  j=1,2,3...5 

vi – ui = error term (ui) efek inefisiensi teknis dalam model. 
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Nilai koefisien yang diharapkan: β1, β2, β3, β4, β5,  >0. Nilai koefisien positif berarti dengan 

meningkatnya input berupa lahan, benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja diharapkan akan 

meningkatkan produksi padi sawah. 

2. Tingkat efisiensi teknis usahatani padi sawah irigasi 

Analisis efisiensi teknis dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut: 

*i

i
i

Y

Y
TE   ...................................................................................................  (2.2) 

Dimana: 

TEi  = Efisiensi Teknis yang dicapai oleh observasi ke-i 

Yi     = Output aktual tanaman padi sawah dalam bentuk gabah kering giling  (kg) 

Yi *= Output batas (potensial) tanaman padi sawah dalam bentuk gabah kering giling  

(kg) 

Dimana 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). 

Metode efisiensi teknis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada model 

efek inefisiensi teknis yang dikembangkan oleh Battese, G.E. and T.J. Coelli (1991) dan 

juga olehBattese (1992) serta Battesedan Tessema,   (1993). Variabel ui yang digunakan 

untuk mengukur efek inefisiensi teknis, diasumsikan bebas dan distribusinya terpotong 

normal dengan N (µi,σ
2). 

Untuk menentukan nilai parameter distribusi (µi) efek inefisiensi teknis pada 

penelitian ini digunakan persamaan sebagai berikut: 

µi = δ0 + δ1Z1 + δ2Z2 + δ3Z3 + δ4Z4 +wit .........................................................  (2.3) 

dimana: 

µi = Efek inefesiensi teknis 

Z1 =  Umur petani (tahun) 

Z2 =  Pendidikan formal petani (tahun) 

Z3 =  Pengalaman petani (tahun) 

Z4 =  Keanggotaan dalam kelompok tani (Z4 = 1 bila ya dan Z4 = 0 bila tidak) 

Nilai koefisien yang diharapkan: δ0 ≥ 0, δ1> 0,  δ2, δ3, δ4< 0.  

 

Pengujian parameter stochastic frontier dan efek inefisiensi teknis dilakukan dengan 

dua tahap. Tahap pertama merupakan pendugaan parameter dengan menggunakan metode 

OLS. Tahap kedua merupakan pendugaan seluruh parameter β0, βj, varians ui dan vi dengan 

menggunakan metode Maximum Likelihood (MLE). 
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PEMBAHASAN 

1.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi sawah Irigasi 

  Untuk mengetahui pengaruh penggunaan faktor-faktor produksi terhadap produksi 

padi sawah irigasi dilakukan pendugaan dengan analisis regresi model fungsi Cobb Douglas.  

Faktor produksi yang dimasukkan kedalam  model adalah lahan (X1), benih (X2), pupuk urea 

(X3), Obat-obatan dalam bentuk pestisida (X4), dan tenaga kerja (X5).Untuk melihat pengaruh 

faktor produksi sawah irigasi secara keseluruhan terhadap tingkat produksi padi maka 

digunakan uji F dan nilai R2.  Sedangkan untuk melihat pengaruh dari masing-masing faktor 

produksi digunakan uji t.  Rincian hasil analisis tersaji pada Tabel 1.   

 Berdasarkan Tabel 1; secara simultan faktor produksi pada lahan sawah irigasi 

berpengaruh nyata terhadap produksi padi (Fhitung>Ftabel).  dengan kata lain secara bersama-

sama; faktor produksi lahan, benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja berpengaruh nyata 

terhadap tingkat produksi padi sawah irigasi di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten 

Banjar.  Nilai koefisien diterminasi (R2) untuk pendugaan fungsi pada lahan sawah irigasi 

sebesar 0,860 atau 86,60 % menunjukkan kinerja kesempurnaan fungsi produksi yang ada 

untuk menduga keterhubungan antara produksi padi sawah irigasi dengan faktor-faktor 

produksinya.  Nilai 86,60 % ini juga mengandung arti bahwa fungsi produksi yang ada telah 

memadai untuk menggambarkan keterhubungan tersebut.  Disamping itu dari nilai tersebut 

dapat pula dikatakan bahwa tinggi rendahnya produksi pertanaman padi sawah irigasi 

dipengaruhi oleh faktor produksi tersebut sebesar 86,60 % sedangkan sisanya sebesar 13,40 

% dipengaruhi oleh faktor lain diluar faktor produksi yang telah dimasukkan kedalam model. 

Nilai F hit > F tabel yang menunjukkan bahwa secara simultan seluruh faktor (faktor 

produksi lahan, benih, pupuk urea, pestisida dan tenaga kerja)  berpengaruh terhadap tingkat 

produksi padi.    

 

 

Tabel 1. Hasil pendugaan fungsi produksi Cobb-Douglas  dengan Menggunakan metode 

 OLS 

Variabel Input 
Parameter Dugaan Simpangan 

Baku 

t-Rasio 

(Konstanta) 1.787 .237 7.527 

Luas Lahan (X1)   .051** .043 1.771 

Benih (X2)  .375** .054 6.895 
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Pupuk (X3)   .289** .048 6.016 

Pestisida (X4)  -.001 .049 -.025 

Tenaga kerja (X5)  .034 .055 .617 

F Hitung 73.664**   

Adj-R2 .860   

 

  Untuk melihat pengaruh dari masing-masing faktor produksi terhadap produksi padi 

sawah irigasi dilakukan analisis regresi secara parsial.  Pada Tabel 1 tersebut terlihat hasil 

analisis regresi secara parsial terhadap faktor produksi dalam model menunjukkan bahwa 

hanya faktor produksi benih dan pupuk yang berpengaruh terhadap produksi.  Hampir tidak 

ada perbedaan antara padi sawah tadah hujan dengan padi sawah irigasi dimana pada padi 

sawah irigasi faktor produksi yang sifatnya variabel seperti pupuk dan benih sangat 

menentukan selain  Faktor produksi lahan pada juga berpengaruh signifikan.    

 Karena model fungsi produksi aktualnya adalah bentuk fungsi produksi  tipe Cobb 

Douglas, maka nilai koefisiennya merupakan nilai elastisitas produksi atau elastisitas input.   

 

 Produktivitas total usahatani / Efisiensi Teknis (TER)   

 Berdasarkan koefisien fungsi produksi frontier dapat ditentukan tingkat produktivitas 

total / efisiensi teknis (TER) yang diukur dengan membandingkan produksi aktual yang 

dicapai petani dengan potensi produksi yang dapat didapai yaitu produksi estimasi dari fungsi 

produksi frontier. Nilai TER tersebut sebagai froxy faktor manajemen pada usahatani padi 

lahan lebak.  Semakin tinggi nilai TER yang dapat dicapai petani semakin baik manajemen 

yang dilaksanakan petani tersebut pada usahataninya dalam mengkombinasikan faktor-faktor  

produksi.  Nilai maksimum TER yang dapat dicapai oleh seorang petani adalah satu yaitu 

produksi yang dicapai sama dengan potensi produksi maksimum yang diduga dengan fungsi 

produksi frontier. 

 Hasil perhitungan tingkat efisiensi teknis masing-masing petani contoh; ternyata nilai  

rata-rata TER yang dicapai sebesar 0.9519 dengan nilai TER tertinggi sebesar 0.99393  dan 

terendah sebesar 0.86285  yang dapat menunjukkan semua petani relatif hampir mencapai 

nilai maksimum TER. Angka efisiensi 95,19 persen memberi makna bahwa rata-rata petani 

dapat mencapai paling tidak 95,19 persen dari potensial produksi yang diperoleh dari 

kombinasi masukan produksi yang dikorbankan. Ini berarti pula bahwa hanya ada peluang 

4,81 persen untuk meningkatkan produksi padi di daerah penelitian. Hasil ini lebih tinggi 

dibanding dengan kesimpulan yang diperoleh  dari beberapa penelitian sebelumnya. 

Sumber-sumber Inefisiensi Teknis 
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Bagian berikut ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi 

teknis petani responden dengan menggunakan model efek inefisiensi teknis dari fungsi 

produksi stochastic frontier. Hasil pendugaan model efek inefisiensi teknis diuraikan pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Parameter dugaan efek teknis fungsi produksi stochastic frontier 

Variabel Parameter Nilai Dugaan t-rasio 

(Konstanta) δ0 1.35E-03 1.41E-03 

Umur δ1 -3.00E-02 1.75E-01 

Pendidikan δ2 3.16E-02 8.55E-02 

Pengalaman  ** δ3 -1.02E-01 4.30E-01 

Keanggotaan dalam kelompok 

tani  ** 

δ4 

-5.74E-02 2.72E-01 

 

Hasil pendugaan model efek inefisiensi teknis pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 

faktor-faktor yang nyata berpengaruh dalam menjelaskan inefisiensi teknis di dalam proses 

produksi petani responden pada α = 5 %  adalah keanggotaan dalam kelompok tani dan 

pengalaman berusahatani padi sawah irigasi. 

Faktor pengalaman ternyata berpengaruh signifikan negatif terhadap inefisiensi.  Pada 

penelitian Kebede (2001) ditemukan bahwa, petani yang berumur relatif lebih tua tidak selalu 

memiliki pengalaman yang lebih banyak dari petani yang lebih muda, sehingga pemisahan 

antara faktor umur dan pengalaman petani sebagai faktor yang berdiri sendiri dianggap 

relevan. Adanya pengaruh ini menunjukkan penelitian ini bertolak belakang dengan pengaruh 

umur terhadap inefisiensi teknis petani.   Semakin berpengalaman petani, semakin efisien 

petani dalam berproduksi dan menggunakan masukan-masukan produksinya.  Artinya 

semakin berpengalaman petani, maka akan semakin meningkatkan efisiensi teknis usahatani 

padi sawah varietas lokal. 

Faktor keanggotaan petani di dalam kelompok tani, disertakan kedalam model dengan 

dugaan berhubungan negatif dengan tingkat inefisiensi teknis petani. Hasil pada Tabel 2 

menunjukkan bahwa faktor keanggotaan dalam kelompok tani berpengaruh negatif dan nyata 

terhadap inefisiensi teknis.  Ini menunjukkan bahwa keanggotaan petani dalam kelompok tani 

akan meningkatkan efisiensi penggunaan inputnya.  Petani yang menjadi anggota kelompok 

tani akan dapat meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan non formal, meningkatkan 

kemampuan manajerialnya, meningkatkan aksesibilitas terhadap teknologi dan inovasi baru 

dan meningkatkan aksesibilitas terhadap bantuan kredit dan bantuan lainnya, sebab umumnya 

bantuan disalurkan melalui kelompok tani. 



PROSIDING HASIL-HASIL PENELITIAN TAHUN 2016 ISBN : : 978-602-71393-4-3 
 

58 
 

Hasil wawancara dengan petani responden dan pengamatan di lapangan menunjukkan 

bahwa secara umum kelompok tani memberikan kontribusi positif kepada anggotanya 

terutama dalam beberapa hal, yaitu : meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama yang 

tinggi antara anggota dalam melakukan aktivitas usahatani mereka terutama dalam hal 

pengaturan air, memberikan kesempatan yang besar kepada anggota untuk berkonsultasi 

dengan PPL, dan membuka peluang untuk mendapatkan bantuan modal jika ada proyek-

proyek percontohan yang dilakukan baik Dinas Pertanian maupun oleh balai-balai penelitian. 

Ada beberapa faktor yang terkait dengan hasil analisis diatas yang menjadi penentu 

kekuatan kelompok tani yang dikelola petani sawah irigasi yang tergabung dalam P3A di 

Martapura Barat yaitu antara lain :   

(a) Memiliki kemampuan teknis dibidang pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi 

tersier. 

(b) Memiliki anggota yang banyak. 

(c) Memiliki rencana dan program kerja terstruktur. 

(d) Memiliki kemampuan manajemen keuangan, serta administrasi kelompok yang baik. 

(e) Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). 

(f) Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dilakukan secara musyawarah. 

Namun ada juga beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki  dalam pengelolaan 

kelompok tani yaitu : 

(a) Petani berpandangan bahwa untuk pengembangan dan perbaikan  jaringan irigasi di 

tingkat sekunder/primer adalah semata-mata tanggung jawab pemerintah. 

(b) Petani beranggapan kalau selama ini selalu mendapat bantuan dari pemerintah, dan 

mengapa sekarang mereka harus membiayai sendiri. 

(c) Tingkat pendidikan dari kebanyakan petani yang masih rendah, sehingga mengalami 

kesulitan dalam menjabarkan program dari pemerintah. 

(d) Kelompok memiliki status kelas kemampuan kelompok yang belum berkembang. 

(e) Kelompok belum berstatus badan hukum. 

 

Kesimpulan 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1 Produksi padi sawah irigasi di Martapura Barat, nyata dipengaruhi secara positif oleh 

penggunaan luas lahan, benih dan pupuk.  Sedangkan jumlah pestisida dan tenaga kerja 

tidak berpengaruh nyata.  
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2 Petani padi sawah irigasi  di daerah penelitian hampir efisien secara teknis dengan rata-

rata nilai TER 0.9519.  

3 Faktor produksi yang ditemukan signifikan berpengaruh terhadap efisiensi teknis petani 

adalah pengalaman dan keanggotaan dalam kelompok tani sedangkan umur dan 

pendidikan berusahatani tidak nyata berpengaruh.  
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