IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian
1. Keadaaan Geografis
a. Letak dan Batas wilayah
Kabupaten Wonogiri terletak pada 7 32' - 8 15' Lintang Selatan
dan 110 41' - 111 18' Bujur Timur. Keadaan alamnya sebagian besar
terdiri dari pegunungan yang berbatu gamping, terutama di bagian
Selatan, termasuk jajaran Pegunungan Seribu yang merupakan mata air
dari Bengawan Solo. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Wonogiri
sebagai berukut:
Selatan

: Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan Samudra
Indonesia.

Utara

: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan
Kabupaten Magetan (Jawa Timur).

Timur

: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo
(Jawa Timur).

Barat

: Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 ha.
Wilayah tersebut terdiri dari tanah sawah, tegal, hutan, tanah untuk
bangunan/pekarangan dan tanah yang digunakan untuk keperluan lain
seperti tanah kuburan, jalan dan sebagainya. Menurut Badan Pusat
Statistik Kabupaten Wonogiri (2018) luas areal ubi kayu di Kabupaten
Wonogiri yaitu 47.463 ha dengan produksi sebesar 76.201,85 ton. Data
ini menunjukkan bahwa sekitar 26,044 % dari luas total wilayah di
Kabupaten Wonogiri digunakan untuk usahatani ubi kayu.
1. Letak Geografis Kecamatan Ngadirojo
Kecamatan Ngadirojo terletak di ketinggian 243 mdpl,
memiliki luas daerah 9.325,55 ha. Wilayah administrasi terdiri dari
2 Kelurahan dan 9 Desa, yang berjarak 8 km di sebelah timur
Ibukota Wonogiri. Adapun batas wilayah Kecamatan Ngadirojo
sebegai berikut:

42

43

- Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Nguntoronadi
- Sebelah Barat

: Kecamatan Wonogiri

- Sebelah Timur : Kecamatan Sidoharjo
Kecamatan Ngadirojo di sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Karanganyar, di sebelah barat berbatasan dengan
Kecamatan Wonogiri, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Sidoharjo dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Nguntoronadi. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri
(2018) luas areal ubi kayu di Kecamatan Ngadirojo yaitu 4.138 ha.
Data ini menunjukkan bahwa sekitar 44,37 % dari luas total wilayah
di Kecamatan Ngadirojo digunakan untuk usahatani ubi kayu.
2. Letak Geografis Kecamatan Jatipurno
Kecamatan Jatipurno terletak di ketinggian 485 mdpl,
memiliki luas daerah 5.546,41 ha. Wilayah administrasi terdiri dari
2 Kelurahan, 9 Desa, 9 Lingkungan, 57 Dusun, 77 RW dan 223 RT,
yang berjarak 36 Km di sebelah timur Kota Wonogiri. Adapun batas
wilayah Kecamatan Jatipurno sebegai berikut:
- Sebelah utara

: Kabupaten Karanganyar

- Sebelah timur

: Kecamatan Slogohimo

- Sebelah selatan

: Kecamatan Jatisrono

- Sebelah barat

: Kecamatan Girimarto

Kecamatan Girimarto di sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Karanganyar, di sebelah barat berbatasan dengan
Kecamatan Girimarto, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Slogohimo dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Jatisrono. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri
(2018) luas areal ubi kayu di Kecamatan Jatipurno yaitu 1.495 ha.
Data ini menunjukkan bahwa sekitar 26,95 % dari luas total wilayah
di Kecamatan Jatipurno digunakan untuk usahatani ubi kayu.
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3. Letak Geografis Kecamatan Girimarto
Kecamatan Girimarto terletak di ketinggian 487 mdpl,
memiliki luas daerah 6.236,68 ha. Wilayah administrasi terdiri dari
2 Kelurahan, 12 Desa, 114 RW, 296 RT, yang berjarak 24 Km di
sebelah timur Kota Wonogiri. Adapun batas wilayah Kecamatan
Girimarto sebegai berikut:
- Sebelah utara

: Kabupaten Karanganyar

- Sebelah timur

: Kecamatan Jatipurno

- Sebelah selatan

: Kecamatan Sidoharjo

- Sebelah barat

: Kecamatan Ngadirojo

Kecamatan Girimarto di sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Karanganyar, di sebelah barat berbatasan dengan
Kecamatan Ngadirojo, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Jatipurno dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Sidoharjo. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri
(2018) luas areal ubi kayu di Kecamatan Girimarto yaitu 1.270 ha.
Data ini menunjukkan bahwa sekitar 20,36 % dari luas total wilayah
di Kecamatan Girimarto digunakan untuk usahatani ubi kayu.
b. Topografi Daerah
Kondisi topografi sebagian wilayah Kabupaten Wonogiri adalah
dataran rendah dengan ketinggian antara 100–500 m dari permukaan air
laut. Sebagian lagi dari wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan
dataran tinggi dengan ketinggian ≥500 m dengan relief yang cukup
bergelombang.
Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Wonogiri, yaitu aluvial,
litosol, regosol, andesol, grumusol, mediteran, latosol juga dari bahan
induk yang beraneka ragam pula, dari endapan, batuan maupun vulkan.
Kondisi tanah yang berbeda-beda, mengakibatkan penggunaan tanah
yang berbeda-beda pula. Dari catatan Dinas Pertanian tahun 2015
diperoleh bahwa penggunaan tanah untuk tegalan sebesar 48,66 %,

45

sawah 17,86 %, hutan rakyat 2,40 %, lahan bukan pertanian 20,81 %
dan lainnya 10,28 %.
Ubi kayu dapat tumbuh pada semua jenis tanah namun demikian,
untuk mencapai pertumbuhan dan produktifitas yang optimal maka ubi
kayu harus ditanam pada jenis tanah Aluvial, Latosol, Podsolik,
Mediteran, Grumosol, dan Andosol. Tingkat kemasaman tanah (pH)
untuk tanaman ubi kayu berkisar 4,5 – 6,0 dengan pH ideal 5,8,
keasaman tersebut cukup netral untuk kesuburan tanaman ubi kayu.
Ketinggian tempat yang cocok untuk tanaman ubi kayu antara 1–500
mdpl. Berdasarkan kriteria tersebut maka tanaman ubi kayu dapat
dikembangkan di berbagai ketinggian tempat asalkan sesuai dengan
kondisi tanahnya. Kondisi topografi Kabupaten Wonogiri sangat
mendukung untuk pertumbuhan tanaman ubi kayu sehingga ubi kayu
dapat tumbuh dengan baik.
c. Keadaan Iklim dan Cuaca
Kabupaten Wonogiri memiliki iklim tropis, mempunyai 2 musim
penghujan dan musim kemarau dengan temperatur rata-rata 24oC-32oC.
Tabel 8. Banyaknya Hari Hujan Dan Curah Hujan Per Bulan Di
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember

Curah Hujan
(mm3)
377
437
342
271
97
0
0
87
20
106
282
286

Hari Hujan
18
20
20
11
12
0
0
2
2
8
12
15

Sumber: Wonogiri Dalam Angka 2020
Berdasarkan Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa curah hujan
tahunan rata- rata yang tertinggi di Kabupaten Wonogiri pada tahun
2020 adalah pada bulan Februari yaitu 437 mm3 dengan 20 hari hujan.
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Sedangkan curah hujan tahunan rata-rata yang terendah di Kabupaten
Wonogiri pada tahun 2020 terjadi pada bulan Juni dan Juli yaitu 0 mm3
dengan 0 hari hujan atau tidak ada hujan sama sekali.
Adanya kesesuaian syarat tumbuh tanaman ubi kayu di Kabupaten
Wonogiri yang memiliki suhu udara berkisar 24ºC sampai dengan 32ºC
serta ketinggian wilayah antara 100 mdpl sampai 500 mdpl, membuat
beberapa wilayah di Kabupaten Wonogiri cocok untuk pertumbuhan
tanaman ubi kayu, karena tanaman ubi kayu dapat tumbuh dengan baik
pada wilayah dengan ketinggian 10-700 mdpl dengan suhu berkisar
antara 18ºC sampai 35ºC.
2. Keadaan Penduduk
a. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri tahun
2021, jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri menurut jenis kelamin
tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 9. Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri menurut Jenis
Kelamin Tahun 2018 – 2020
Tahun

Jenis Kelamin
Laki-Laki

2018
2019
2020

465.124
466.206
520.916

Jumlah

Sex Ratio

Perempuan
491.982
493.286
522.261

957.106
959.492
1.043.177

94,54
94,51
99,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri 2021
Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk
perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Pada
tahun 2020 jumlah penduduk perempuan tercatat mencapai 522.261
jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 520.916 jiwa.
Pertambahan dan penurunan jumlah penduduk dapat dipengaruhi oleh
beberapa hal seperti migrasi, kelahiran, dan kematian.
Perhitungan angka Sex Ratio menunjukkan perbandingan antara
jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu wilayah dalam
suatu waktu. Nilai Sex Ratio diperoleh sebesar 99,74 menunjukkan
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bahwa terdapat 99 orang penduduk laki- laki pada setiap 100 orang
penduduk perempuan di Kabupaten Wonogiri. Pekerjaan di sektor
pertanian terutama petani ubi kayu banyak dilakukan oleh petani lakilaki.

Berdasarkan

hasil

dari

perhitungan

nilai

sex

ratio,

menggambarkan semakin tingginya jumlah penduduk perempuan di
Kabupaten Wonogiri pada suatu waktu akan menciptakan keadaan
semakin tingginya jumlah petani perempuan yang melakukan usahatani
ubi kayu di Kabupaten Wonogiri.
b. Keadaan Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama
Keadaan penduduk menurut status pekerjaan utama dapat
menggambarkan kesejahteraan penduduk pada suatu daerah. Jumlah
penduduk menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Wonogiri
dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.
Tabel 10. Besarnya Penduduk menurut Status Pekerjaan Utama di
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
No
1
2
3
4
5
6

Status Pekerjaan Utama
Berusaha sendiri
Berusaha dibantu buruh tidak
tetap/buruh tidak dibayar
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh
dibayar
Buruh/Karyawan/Pegawai
Pekerja bebas
Pekerja keluarga/tak dibayar

Jumlah
71.988
176.581

Persentase
13,54
33,22

11.781

2,22

128.612
49.410
93.215
531.587

24,19
9,29
17,54
100

Sumber : Kabupaten Wonogiri Dalam Angka Tahun 2021
Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui sebesar 33,22% penduduk
di Kabupaten Wonogiri memiliki status pekerjaan berusaha dibantu
buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. Hal tersebut menujukkan belum
banyaknya lapangan pekerjaan tetap dan lebih banyak lapangan
pekerjaan yang bersifat musiman. Sektor pertanian merupakan salah
satu lapangan pekerjaan yang bersifat musiman karena dipengaruhi
oleh kondisi iklim dan cuaca. Berdasarkan hal tersebut, pekerjaan
disektor pertanian khususnya petani di Kabupaten Wonogiri termasuk
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kedalam status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tidak tetap/
buruh tidak dibayar, yang berarti sebagian besar penduduk di
Kabupaten Wonogiri berprofesi sebagai petani.
c. Keadaan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
Pendidikan

merupakan

hal

yang sangat

penting untuk

perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan berengaruh terhadap
perkembangan sumber daya manusia dalam hal pola berpikir, sehingga
seseorang dapat melakukan inovasi untuk lebih maju dalam upaya
pembangunan di suatu daerah. Pendidikan dapat digunakan untuk
mengetahui kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam
menyerap teknologi yang ada. Keadaan penduduk menurut tingkat
pendidikan tercantum pada Tabel 11.
Tabel 11. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Wonogiri Tahun
2020
Pendidikan yang Ditamatkan
Tamat ≥SD
Tamat SMP
Tamat SMA/SMK
Tamat DI, DII, DII, S1, S2, S3
Jumlah

Jumlah
(jiwa)
385.981
174.059
173.452
46.685
780.177

Persentase
(%)
49,47
22,31
22,23
5,98
100,00

Sumber: Kabupaten Wonogiri dalam Angka Tahun 2021
Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan
penduduk berumur 15 tahun keatas dengan jumlah tertinggi di
Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 adalah tamat ≥SD, yaitu
sebanyak 385.981 jiwa atau 49,47% dari penduduk berumur 15 tahun
keatas di Kabupaten Wonogiri. Penduduk yang tamat akademi atau
universitas berjumlah 46.685 jiwa atau sebanyak 5,98% dari penduduk
berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Wonogiri. Hal tersebut
menunjukkan bahwa untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi
(setingkat akademi/universitas) di Kabupaten wonogiri masih belum
menunjukkan

jumlah

yang

tinggi.

Keterbatasan

pendidikan

menyebabkan masyarakat berusaha mengembangkan dirinya dengan
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bekerja, salah satunya bekerja sebagai petani dalam kegiatan usahatani
ubi kayu. Meskipun tingkat pendidikan petani ubi kayu di Kabupaten
Wonogiri tidak terlalu tinggi, tetapi pengalaman bekerja sebagai petani
akan berpengaruh terhadap pola pikir dari petani itu sendiri dalam
pengambilan keputusan dan pengembangan (inovasi) pada kegiatan
usahatani ubi kayu.
3. Struktur Perekonomian
Struktur perekonomian mencerminkan peranan dari setiap lapangan
usaha terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).
Peranan setiap lapangan usaha terhadap PDRB dapat dilihat dari
sumbangan yang diberikan terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya.
PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi
perekonomian di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB juga
dapat menggambarkan sektor-sektor unggulan yang menggerakkan
perekonomian di suatu wilayah dalam kemampuan menciptakan nilai
tambah. PDRB berdasarkan harga terbagi menjadi dua, yaitu PDRB atas
dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar
harga berlaku menggambarkan nilai tambah bruto barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi berdasarkan harga setiap tahun,
sedangkan PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan pada harga tahun
dasar. Besarnya distribusi presentase PDRB atas dasar harga berlaku dapat
dilihat pada Tabel 12.
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Tabel 12. Distribusi Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 dan 2020
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan
Real Estat
Jasa Perusahaan
Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Jasa Lainnya
Jumlah

2019 (%)
28,57
3,15
16,86
0,07
0,06
7,60
16,37

2020 (%)
30,11
3,13
17,56
0,07
0,06
7,39
16,19

6,58
2,42
0,94
3,22
0,74
0,46
2,90

4,48
2,37
1,10
3,23
0,74
0,45
2,89

7,07
1,07
1,93
100,00

7,10
1,20
1,92
100,00

Sumber: Kabupaten Wonogiri dalam Angka 2021
Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa lapangan usaha yang
memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Wonogiri adalah
pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu sebesar 28,57% pada tahun 2019
dan 30,11% pada tahun 2020. Penyumbang PDRB terkecil di Kabupaten
Wonogiri adalah pada bidang pengadaan air, yaitu sebesar 0,06 pada tahun
2019 dan tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, lapangan usaha dibidang
pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan bidang usaha yang masih
diunggulkan karena merupakan penyumbang PDRB terbesar Kabupaten
Wonogiri. Usahatani ubi kayu merupakan usaha yang diunggulkan karena
termasuk kedalam lapangan usaha dibidang pertanian, kehutanan, dan
perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam menyumbang PDRB di
Kabupaten Wonogiri yang didukung dengan luas panen ubi kayu yang
tinggi.
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4. Pertanian
Sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat. Pembangunan dalam sektor pertanian
meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan,
peternakan, perikanan, dan kehutanan. Program kerja sub sektor tanaman
pangan diarahkan pada program peningkatan kesejahteraan petani,
peningkatan ketahanan pangan serta peningkatan produksi pertanian. Sektor
tanaman pangan di Kabupaten Karanganyar tercantum pada Tabel 13
Tabel 13. Produksi Tanaman Pangan kabupaten Wonogiri, 2019
Jenis komoditi
Padi
Jagung
Kacang Tanah
Kedelai
Sorghum
Ubi Kayu
Ubi Jalar

Satuan
Kwintal
Kwintal
Kwintal
Kwintal
Kwintal
Kwintal
Kwintal

Produksi
389.874
294.412
350
2.411
440
848.202
1.267

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri 2020
Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa ubi kayu merupakan
salah satu komoditas tanaman pangan di Kabupaten wonogiri yang
mempunyai jumlah produksi tertinggi dibandingkan dengan komoditas
tanaman pangan lainnya. Oleh karena itu, ubi kayu merupakan salah satu
komoditas yang masih diunggulkan petani di Kabupaten Wonogiri dalam
berusahatani demi memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk dijual
maupun dikonsumsi secara pribadi. Komoditas tanaman pagan di
Kabupaten Wonogiri yang mempunyai jumah produksi terendah yaitu
kacang tanah. Ubi kayu merupakan salah satu komoditas ubi kayu yang
dibudidayakan di Kabupaten Wonogiri. Luas lahan dan jumlah produksi
yang tinggi, menyebabkan ubi kayu merupakan salah satu komoditas
tanaman pangan yang potensial untuk dibudidayakan.
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.

Karakteristik Rumah Tangga Petani Responden
Identitas petani sampel merupakan gambaran umum mengenai
kondisi petani sebagai pelaku usahatani. Identitas petani sampel dapat
dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Identitas Sampel Petani Ubi Kayu di Kabupaten Wonogiri
No. Identitas Petani
1
2
3

4

6
7

Jumlah petani sampel (orang)
Rata-rata umur petani (th)
Pekerjaan
a. Pokok
b. Sampingan
Pendidikan
a. Tidak Sekolah (orang)
b. Tamat SD (orang)
c. Tidak Tamat SD (orang)
d. Tamat SMP (orang)
e. Tamat SMA (orang)
f. Lulus Perguruan Tinggi (D3, S1)
Rata-rata lama mengusahakan ubi kayu (tahun)
Rata-rata luas lahan garapan (ha)

Jumlah

%

60
56
33
27

55,00
45,00

2
33
1
14
9
1
32,95
0,54

3,33
55,00
1,66
23,33
15,00
1,66

Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa terdapat 60
responden rumah tangga petani ubi kayu. Rata- rata umur petani ubi
kayu adalah 56 tahun, yang jika dilihat dari tabel kelompok umur
termasuk dalam usia produktif (umur 15-64) yaitu dimana petani
mempunyai produktifitas kerja yang tinggi karena tenaga yang dimiliki
dan kemampuan secara fisik yang cukup baik dalam penanganan
usahatani sehingga dapat lebih terorganisir dalam bertindak secara
rasional untuk memajukan kegiatan usahataninya.
Berusahatani ubi kayu merupakan perkerjaan pokok bagi petani
responden di Kabupaten Wonogiri yakni sebesar 55 % dari total
responden. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Wonogiri
dengan topografi wilayah pegunungan kapur dan lahan pertanian yang
luas, memberikan peluang bagi responden untuk mengusahakan
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pertanian sebagai pekerjaan pokok mereka. Karena

dengan

mengusahakan pertanian, mereka akan memperoleh pendapatan
(penghasilan) untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Tingkat pendidikan petani dapat mempengaruhi pola pikir dalam
menjalankan kegiatan usahataninya serta pengambilan keputusan
dalam pemasaran ubi kayu yang dihasilkannya. Pendidikan juga akan
mempengaruhi petani dalam menyerap dan menerima informasi
maupun inovasi terbaru yang dapat diterapkan dalam kegiatan
usahatani. Tingkat pendidikan petani responden sebagian besar hanya
Tamat Sekolah Dasar, yaitu sebanyak 33 responden dari 60 responden
atau sebesar 55%. Latar belakang pendidikan akan berpengaruh besar
terhadap petani, dalam menerima berbagai informasi, teknologi dan
inovasi baru yang akan maupun telah dikembangkan untuk peningkatan
usahatani yang dijalankannya.
Pendidikan yang rendah tentu mempengaruhi petani dalam
menjalankan usahataninya. Hal tersebut akan mempengaruhi petani
dalam menerima pengetahuan, informasi, teknologi maupun inovasi
baru terkait usahataninya sehingga menimbulkan rendahnya produksi
ubi kayu, karena kurang diterimanya pengetahuan, teknologi, dan
inovasi tersebut oleh petani maka seringkali disebut dengan “petani
kolot”. Namun dengan tingkat pendidikan yang rendah, petani dalam
mengelola usahataninya akan cenderung mengandalkan pengalaman
berusahatani ubi kayu selama bertahun-tahun secara otodidak atau
pengetahuan yang telah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang
petani responden.
Pengalaman berusahatani ubi kayu dalam waktu yang lama dan
pengetahuan yang diperoleh petani secara turun temurun merupakan
faktor yang dianggap penting oleh petani dalam berusahatani, karena
pengalaman seseorang dapat berpengaruh terhadap usahatani yang
sekarang dijalankan. Semakin lama usahatani ubi kayu yang dijalankan
oleh petani mengindikasikan bahwa petani telah melalui berbagai
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macam kondisi maupun kendala dalam menjalankan usahataninya.
Belajar dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, petani akan
memperoleh

banyak pelajaran praktek untuk menjalankan atau

memperlancar usahataninya.
Rata-rata petani telah menjalankan usahatani ubi kayu selama
32,95 tahun. Lamanya petani dalam menjalankan usahatani ubi kayu
akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan petani dalam proses
pembudidayaan ubi kayu dengan tujuan untuk meningkatkan hasil
produksi usahatani. Petani dengan pengalaman mengusahakan ubi kayu
lebih lama akan memahami situasi, kondisi maupun kendala
usahataninya,

sehingga

akan

lebih

mudah

mengelola

dan

meminimalisir resiko kegagalan dalam usahataninya. Berdasarkan
penjelasan yang ada, faktor umur, pendidikan dan pengalaman yang
dimiliki petani responden akan berpengaruh terhadap pola pikir, cara
kerja, dan kemampuan petani dalam menerima dan menyerap
informasi, teknologi, inovasi serta pengambilan keputusan dalam
usahatani

yang

diharapkan

dapat

meningkatkan

pendapatan

usahataninya.
Luas lahan rata-rata yang dimiliki petani responden yaitu sebesar
0,54 ha. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan lahan oleh sebagian
besar petani dalam usahatani ubi kayu termasuk dalam kategori yang
relatif luas. Sebagian besar petani responden menanam tanaman ubi
kayu berada di area tegal.
2.

Budidaya Tanaman Ubi Kayu di Kabupaten Wonogiri
a. Persiapan Lahan
Tahap persiapan lahan dalam budidaya ubi kayu terdapat
beberapa langkah mulai dari pembukaan dan pembersihan lahan,
pembuatan bedengan, serta pemberian pupuk kandang. Pembukaan
lahan merupakan tahap untuk membersihkan lahan dari segala
gangguan baik gulma maupun rumput atau akar tanaman
sebelumnya.

Tahap

ini

dilakukan

untuk

memudahkan
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perkembangan perakaran tanaman dan membasmi tumbuhan inang
bagi hama dan penyakit yang kemungkinan akan datang.
Pembuatan bedengan dibuat untuk memudahkan dalam
menanam yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan serta
berfungsi untuk memudahkan dalam pemeliharaan tanaman.
Pemberian pupuk kandang dilakukan untuk memberikan
sumber nutrisi dan bahan organik bagi tanaman. Pemberian pupuk
kandang dilakukan pada saat persiapan lahan bertujuan untuk
mengganti nutrisi dan bahan organik yang hilang pada masa tanam
sebelumnya.
b. Penanaman
Sistem tanam ubi kayu yang diusahakan di Kabupaten
Wonogiri sebagian besar menggunakan sistem monokultur dengan
varietas ubi kayu yang ditujukan kepada kebutuhan industri seperti
varietas Vandemir, UJ-5 dan varietas lokal lainnya. Bibit berasal
dari tanaman induk dengan umur 10-12 bulan. Batang ubi kayu yang
akan ditanam telah berkayu dan memiliki diameter kurang lebih 2,5
cm dan lurus, serta belum tumbuh tunas yang baru.
Cara penanaman ubi kayu dilakukan dengan membuat ujung
bawah batangnya lebih runcing, kemudian tanamkan sedalam 5-10
cm atau kurang lebih 1/3 bagian batang dapat tertimbun tanah
dengan jarak tanam digunakan untuk pola monokultur sekitar 80 cm
x 120 cm. Bagian yang ditancapkan adalah bagian yang telah
diruncingkan terlebih dahulu. Setelah beberapa hari, bibit ubi kayu
yang telah ditanam akan tumbuh dengan daun-daun kecilnya sebagai
tanaman ubi kayu yang baru yang akan terus meninggi.
c. Perawatan Tanaman
Perawatan tanaman ubi kayu dilakukan dengan beberapa
langkah

seperti

penyulaman,

penyiangan,

penimbunan,

pemangkasan, pemupukan, dan pengairan. Penyulaman dilakukan
dengan cara mencabut dan mengganti tanaman yang dianggap
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pertumbuhannya tidak normal. Penyulaman ini dapat dilakukan saat
pagi atau sore hari, ataupun saat cuaca tidak terlalu panas.
Penyiangan dilakukan dengan membuang rumput ataupun
tanaman pengganggu disekitar tanaman ubikayu. Pada satu satu
musim, penyiangan dapat dilakukan minimal 2 kali. Tanaman harus
terhindar dan bebas dari segala tanaman pengganggu selama
beberapa periode yakni antara 5-10 minggu HST (Hari Setelah
Tanam).Penimbunan dilakukan dengan menggemburkan tanah yang
berada di sekitar tanaman dan setelah itu tanah dibuat seperti
gundukan. Waktu penimbunan ini dilakukan secara bersamaan
dengan penyiangan.
Tanaman ubi kayu yang tumbuh tinggi perlu dipangkas agar
terbentuk cabang-cabang baru dan dapat digunakan sebagai bibit
yang baru. Pemangkasan tunas dilakukan karena setiap pohon ubi
kayu harus mempunyai 2-3 cabang.
Pemupukan susulan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada saat
tanaman berumur 1 bulan dan 3 bulan. Pupuk yang digunakan adalah
pupuk an-organik seperti urea, phonska dan, TSP/ SP36.
d. Pemanenan
Pemanenan ubi kayu dilakukan setahun sekali yaitu pada
umur 8–10 bulan. Harga jual menjadi pertimbangan petani untuk
segera memanen atau menunda pemanenan. Pada harga yang baik,
petani cenderung memanen lebih awal. Adanya pandemi Covid-19
mengakibatkan harga turun dari musim tanam sebelumnya dimana
harga yang berlaku saat dilakukan penelitian adalah Rp 900,00 – Rp
1.200,00 / kg.Pemanenan ubi kayu dilakukan secara manual dengan
mencabut atau menggunakan pengungkit bila kondisi tanah keras.
3.

Keragaman Sumber Pendapatan Rumah Tangga
Sumber pendapatan rumah tangga responden dapat berasal dari
usahatani ubi kayu, usahatani non ubi kayu dan pendapatan dari non
pertanian. Pada masyarakat pedesaan biasanya memiliki lebih dari satu
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sumber pendapatan. Sektor pertanian tetap menjadi sumber utama yang
menyumbang sebagian besar pendapatan rumah tangga. Berikut data
keragaan sumber pendapatan petani responden dapat dicermati pada
Tabel 15.
Tabel. 15. Keragaman Sumber Pendapatan Rumah Tangga Petani Ubi
Kayu di Kabupaten Wonogiri
No
1
2

3
4

Sumber Pendapatan
Usahatani Ubi Kayu
a. Pemilik Penggarap
Usahatani Non Ubi Kayu
a. Sawah
b. Pekarangan
Usaha Pertanian diluar Budidaya
a. Ternak
b. Perikanan
Non Pertanian
a. Sampingan
b. Kiriman
c. Lainnya

Jumlah
(KK)
60
22
6
33
0
18
21
2

Sumber: Analisis Data Primer 2021
Berdasarkan Tabel 15 terdapat 4 sumber pendapatan rumah
tangga petani, yaitu berasal dari usahatani ubi kayu, usahatani non ubi
kayu, usaha pertanian diluar budidaya dan dari non pertanian. Sumber
pendapatan usahatani ubi kayu terdiri dari pemilik penggarap.
Sumber pendapatan dari usahatani non ubi kayu sebagian besar
berasal dari usahatani lahan sawah dan usahatani pekarangan. Lahan
sawah yang luas dapat di manfaatkan untuk membudidayakan padi dan
jagung dikarenakan sebagian pengairan bersifat tadah hujan yang
dimana tidak perlu membutuhkan irigasi. Pelaksanaan musim tanam
yang dilakukan dilahan sawah adalah 2 kali musim tanam padi dan 1
kali musim tanam jangung. Lahan pekarangan juga dimanfaatkan untuk
membudidayakan tanaman mete dan tanaman rempah-rempah. Hal
tersebut dikarenakan Kabupaten Wonogiri dikenal sebagai salah satu
sentra penghasil mete dan rempah-rempah yang baik sehingga memiliki
harga jual tinggi. Harga jual tinggi dan perawatan yang mudah menjadi
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pertimbangan rumah tangga petani untuk memanfaatkan lahan
pekarangan rumahnya untuk ditanami tanaman jambu mete dan
rempah-rempah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi rumah
tangga petani.
Sumber pendapatan usaha pertanian diluar budidaya berasal dari
ternak. Hewan ternak yang dipelihara oleh petani responden adalah sapi
atau kambing. Usaha perikanan tidak ditemukan karena dianggap oleh
petani responden memiliki resiko dan biaya yang lebih tinggi dari usaha
peternakan Sumber pendapatan petani responden tidak terbatas hanya
berasal dari kegiatan pertanian, melainkan juga berasal dari kegiatan
non pertanian. Sumber pendapatan non pertanian meliputi sampingan,
kiriman, dan lainnya.
4.

Pendapatan Rumah Tangga Petani Ubi Kayu di Kabupaten Wonogiri
Pendapatan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai total
penerimaan

dari

satu

rumah

tangga

dikurangi

total

dari

pengeluarannya baik dari segi usahatani maupun non pertanian.
Sumber pendapatan dari rumah tangga tani di pedesaan umumnya
berasal dari beberapa sumber, yaitu dari usahatani maupun dari non
pertanian.
a. Pendapatan Usahatani Ubi Kayu
Pendapatan usahatani ubi kayu diperoleh dari selisih antara
penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan
usahatani ubi kayu. Penerimaan memiliki hubungan positif dengan
pendapatan, sedangkan biaya memiliki hubungan yang negatif
dengan pendapatan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan dalam
usahatani, maka akan semakin kecil pendapatan yang diperoleh.
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Tabel. 16 Rata-rata Pendapatan Usahatani Ubi Kayu di Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021
No
1
2

3
4
5
6
7

Uraian

Nilai

Luas lahan garapan (ha)
Biaya Usahatani 1 musim tanam (Rp)
A) Biaya Alat-Alat Luar
1) Tenaga Kerja Luar
2) Saprodi
Bibit
Pupuk
Pestisida
3) Penyusutan Alat
4) Pajak Lahan
B) Biaya Tenaga Kerja
Dalam/ Keluarga
1) Tenaga Kerja
Keluarga
Total Biaya Mengusahakan

0,54

1.526.843,89

Total biaya usahatani ubi kayu (Rp/ Masa tanam)
Produksi ubi (kg)
Harga jual ubi kayu (Rp/kg)
Penerimaan usahatani ubi kayu (Rp/Masa Tanam)
Pendapatan usahatani ubi kayu (Rp/Masa Tanam)

1.526.843,89
8.075,5
1.121,28
9.034.750,00
7.507.906,11

406.000,00
0,00
495.613,33
666,67
211.897,22
93.250,00

319.416,67

Sumber:Analisis Data Primer, 2021
Berdasarkan data pada Tabel 16 dapat diketahui rata- rata luas
garapan petani ubi kayu dalam satu masa tanam adalah sebesar 0,54
ha dengan menggunakan sistem tanam monokultur. Luas lahan yang
digarap petani responden mempengaruhi jumlah produksi sehingga
berdampak pada penerimaan dan pendapatan bagi petani ubi kayu.
Biaya yang mengusahakan pada penelitian ini meliputi biaya alatalat luar dan biaya tenaga kerja dalam/ keluarga. Biaya alat-alat luar
meliputi biaya tenaga kerja luar, biaya saprodi (benih, pupuk dan
pestisida) dan biaya lain- lain seperti biaya penyusutan dan biaya
pajak tanah.
Biaya tenaga kerja luar dengan rata-rata sebesar Rp
406.000,00. Hal ini dikarenakan masa tanam ubi kayu yang relatif
lebih lama yang menyebabkan sebagian besar masyarakat memilih
bekerja di sektor non pertanian, sehingga dalam mencari tenaga kerja
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atau buruh tani mengalami kesulitan. Faktor sulitnya mencari tenaga
kerja dan mahalnya jasa buruh tani di Kabupaten Wonogiri,
menyebabkan petani ubi kayu lebih memilih mengerjakan sendiri
dan hanya mengerjakan dengan buruh tani pada waktu tertentu
seperti

pengolahan

lahan,

penanaman,

pemeliharaan,

dan

pemanenan.
Biaya saprodi dengan rata-rata per usahatani per masa tanam
yaitu Rp 496.280,00. Biaya saprodi terdiri dari biaya penyediaan
bibit, biaya pupuk, dan biaya pestisida. Biaya rata-rata penyediaan
bibit ubi kayu sebesar Rp 0, dikarenakan petani responden dalam
penyediaan bibit dalam usahatani ubi kayu menggunakan batang ubi
kayu pada musim tanam sebelumnya, sehingga tidak memerlukan
biaya penyediaan bibit. Biaya rata-rata penyediaan pupuk dalam
usahatani ubi kayu sebesar Rp 495.613,33 per masa tanam sebagai
nutrisi bagi tanaman ubi kayu yang terdiri dari pupuk organik, pupuk
phonska, pupuk urea, dan pupuk TSP/SP36. Biaya rata-rata
penyediaan pestisida dalam usahatani ubi kayu sebesar Rp 666,67
per masa tanam yang berfungsi sebagai perlidungan tanaman ubi
kayu dari serangan hama dan penyakit, biaya pestisida yang
dikeluarkan petani dalam penyediaan pestisida tidak terlalu besar
karena jarang terjadi serangan hama maupun penyakit pada tanaman
ubi kayu
Biaya lain-lain dalam usahatani ubi kayu meliputi biaya
pengairan dan biaya selamatan serta biaya yang menjadi biaya tetap
yaitu biaya penyusutan alat dan pajak lahan. Untuk biaya pengairan
berasal dari irigasi di pungut biaya apabila lahan sawah, sedangkan
lahan bentuk tegal tidak menggunakan irigasi dan lebih
mengandalkan pengairan dari air hujan. Selamatan adalah tradisi
atau adat istiadat untuk mensyukuri hasil panen, namun pada
masyarakat petani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri tradisi selamatan
ini sudah jarang dilakukan karena selain kondisi masyarakat yang
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semakin maju dan modern adalah adanya pendemi Covid-19. Biaya
lain yang harus dikeluarkan oleh petani adalah penyusutan alat dan
pajak lahan bagi petani pemilik penggarap. Rata-rata biaya
penyusutan alat yang dikeluarkan pada usahatani ubi kayu adalah
sebesar Rp 211.897,22 per masa tanam. Biaya penyusutan alat
diperoleh dengan pengurangan total harga dengan nilai sisa dan
kemudian dibagi dengan umur ekonomis alat tersebut. Biaya pajak
lahan yang dikeluarkam petani ubi kayu dengan rata-rata sebesar Rp
93.250,00 per masa tanam.
Biaya tenaga kerja dalam/keluarga berasal dari biaya yang
secara tidak langsung dikeluarkan petani ubi kayu untuk anggota
keluarga yang berperan dalam kegiatan budidaya ubi kayu
berdasarkan sistem upah yang berlaku. Rata-rata biaya tenaga kerja
dalam/keluarga yang dikeluarkan oleh petani ubi kayu sebesar Rp
319.416,67 per masa tanam.Total biaya rata-rata yang dikeluarkan
oleh petani ubi kayu dalam beruasahatani ubi kayu adalah sebesar
Rp 1.526.843,89 per masa tanam.
Proses pemanenan ubi kayu dilakukan pada saat tanaman
berusia 8-10 bulan. Rata-rata hasil panen petani ubi kayu sebesar
8.057,5 kg dengan harga jual rata-rata sebesar Rp 1.121,28/ kg.
Total penerimaan merupakan hasil dari perkalian antara jumlah
produksi dengan harga jual produk tersebut. Rata- rata penerimaan
dari usahatani ubi kayu adalah sebesar Rp 9.034.750,00. Pendapatan
merupakan selisih antara penerimaan yang didapat dari usahatani ubi
kayu dengan biaya mengusahakan dikeluarkan oleh petani. Total
pendapatan rata-rata usahatani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri
adalah sebesar Rp 7.507.906,11 per musim tanam ubi kayu atau
sebesar Rp 625.658,84 per bulan. Berdasarkan kriteria Badan Pusat
Statistik pendapatan usahatani ubi kayu yang diperoleh petani
responden dalam satu musim termasuk kedalam kriteria pendapatan
rendah karena pendapatan rata-rata usahatani ubi kayu dibawah Rp
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1.500.000,00 per bulan. Produktivitas dan harga jual ubi kayu yang
rendah mengakibatkan pendapatan usahatani ubi kayu di Kabupaten
Wonogiri rendah. Perlu adanya peran petani dan dinas terkait dalam
upaya meningkatkan produktivitas tanaman ubi kayu, serta
penetapan harga jual ubi kayu agar pendapatan usahatani ubi kayu
dapat meningkat.
b. Pendapatan Usahatani Non Ubi Kayu
Usahatani non ubi kayu merupakan salah satu usaha yang
dilakukan oleh petani ubi kayu untuk menambah penghasilan.
Usahatani non ubi kayu dapat berupa usahatani di lahan sawah
lainnya maupun usaha di lahan pekarangan. Usahatani non ubi kayu
seperti tanaman pangan misal padi dan jagung.
Tabel. 17 Rata-Rata Pendapatan Usahatani Non Ubi Kayu di
Kabupaten Wonogiri
No

Lahan

Luas Lahan

1

Sawah

0,104

6.621.750,00

2

Pekarangan

0,001

311.100,00

Jumlah

Pendapatan

6.932.850,00

Sumber : Analisis Data Primer,2021
Berdasarkan pada Tabel 17 dapat diketahui sumber
pendapatan usaha tani non ubi kayu berasal dari hasil panen lahan
sawah dan lahan pekarangan. Sumber pendapatan dari lahan sawah
menyumbang rata-rata pendapatan sebesar Rp 6.621.750,00 per
tahun. Rata-rata luas lahan sawah yang digunakan sebagai sumber
pendapatan non ubi kayu adalah sebesar 0,104 ha, dimana dalam
setahun lahan sawah memiliki 3 musim tanam dengan rincian 2
musim tanam padi dan 1 musim tanam jagung atau palawija.
Sumber pendapatan dari lahan pekarangan menyumbang ratarata pendapatan sebesar Rp 311.100,00 per tahun. Rata-rata luas luas
lahan pekarangan yang digunakan sebagai sumber pendapatan non
ubi kayu adalah sebesar 0,001 ha. Petani responden memanfaatkan
lahan sekitar rumahnya sebagai sumber pendapatan dengan ditanami
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berbagai jenis tanaman seperti jambu mete, jahe, dan kunyit.
Total pendapatan yang diperoleh dari usahatani non ubi kayu
sebesar Rp 6.932.850,00 per tahun atau Rp 577.715,00 per bulan.
Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik pendapatan usahatani non
ubi kayu yang diperoleh petani responden dalam satu tahun
termasuk kedalam kriteria pendapatan rendah karena pendapatan
rata-rata usahatani non ubi kayu dibawah Rp 1.500.000,00 per bulan.
Dikarenakan besaran pendapatan usahatani non ubi kayu yang
diperoleh rendah, maka untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga
petani ubi kayu mencari pendapatan lain diluar usahatani.
c. Pendapatan Usaha Pertanian Diluar Budidaya
Usaha pertanian diluar budidaya merupakan usaha dibidang
pertanian yang dilakukan oleh petani diluar kegiatan budidaya
dilahan pertanian. Usaha pertanian diluar budidaya meliputi
peternakan dan perikanan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petani
sebagai sumber penghasilan tambahan.
Tabel 18. Rata-Rata Pendapatan Usaha Pertanian Diluar Budidaya
di Kabupaten Wonogiri
No
Sumber pendapatan
1
Ternak
2
Perikanan
Pendapatan Pertanian diluar budidaya (Rp/Tahun)

Jumlah
4.440.833,33
0,00
4.440.833,33

Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Tabel. 18 menjelaskan sumber pendapatan usaha pertanian
diluar budidaya. Usaha peternakan merupakan sumber pendapatan
pertanian diluar kegiatan budidaya yang dilakukan mayoritas petani
responden. Usaha peternakan dipilih karena ketersediaan pakan
yang melimpah dengan memanfaatkan limbah hasil pertanian
dengan resiko yang lebih kecil daripada usaha perikanan.Usaha
ternak yang dilakukan oleh petani responden umumnya adalah usaha
ternak sapi dan kambing. Pemilihan usaha ternak tersebut dilakukan
dengan tujuan sebagai tambahan penghasilan dan sebagai investasi
apabila sewaktu-waktu membutuhkan dana tak terduga. Pendapatan
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rata-rata yang diterima petani dari usaha ternak sebesar Rp
4.440.833,33 per tahun atau Rp 370.069,44 per bulan. Berdasarkan
kriteria Badan Pusat Statistik pendapatan usaha ternak yang
diperoleh petani responden dalam satu tahun termasuk kedalam
kriteria pendapatan rendah karena pendapatan rata-rata usaha ternak
dibawah Rp 1.500.000,00 per bulan. Usaha perikanan tidak
ditemukan karena dianggap oleh petani responden memiliki resiko
dan biaya yang lebih tinggi dari usaha peternakan.
d. Pendapatan Non Pertanian
Sumber pendapatan rumah tangga petani selain berasal dari
usahatani juga berasal dari kegiatan non pertanian. Pendapatan dari
non pertanian ini biasanya dipergunakan sebagai tambahan
penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga
petani. Pekerjaan non pertanian dilakukan oleh petani ubi kayu pada
saat setelah proses tanam untuk mencukupi kebutuhan sebelum
waktu panen ubi kayu. Tabel 19 menunjukkan pendapatan yang
diperoleh petani responden dari kegiatan non pertanian.
Tabel 19. Rata-Rata Pendapatan Non Pertanian di Kabupaten
Wonogiri.
No
Sumber pendapatan
1
Sampingan (Rp/ tahun)
2
Kiriman (Rp/ tahun)
3
lainnya (Rp/ tahun)
Pendapatan Non Pertanian (Rp)

Jumlah
7.881.666,67
813.333,33
1.166.666,67
9.861.666,67

%
79,92
8,25
11,83
100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 19. rata-rata
pendapatan yang diperoleh petani ubi kayu dari non pertanian adalah
sebesar Rp 9.861.666,67. Dari total pendapatan non pertanian
tersebut 79,92% berasal dari pekerjaan sampingan, 8,25% dari
kiriman, 11,83% berasal dari pendapatan lainnya. Sumber
pendapatan sampingan menyumbang pendapatan paling besar
diantara sumber pendapatan non pertanian lainnya. Hal ini
dikarenakan sebagtian besar petani setelah melakukan proses tanam
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pada usahataninya memilih bekerja disektor luar pertanian.
Pekerjaan sampingan setelah waktu tanam dipilih petani untuk
mendapatkan tambahan penghasilan yang dapat dipergunakan untuk
mencukupi kebutuhan hidup selama menunggu waktu panen tiba,
setelah waktu panen tiba petani kembali untuk melakukan
pemanenan dari hasil usahataninya.
e. Pendapatan Total Rumah Tangga Petani Ubi Kayu
Pendapatan rumah tangga didefinisikan sebagai

total

penerimaan dari satu rumah tangga dikurangi total dari
pengeluarannya baik dari segi usahatani maupun non pertanian.
Sumber pendapatan dari rumah tangga petani umumnya berasal dari
beberapa sumber, yaitu dari usahatani dan non pertanian. Sektor
pertanian tetap menjadi sumber pendapatan utama pendapatan bagi
rumah tangga pertanian, sedangkan pendapatan non pertanian
digunakan sebagai tambahan pendapatan dalam rumah tangga
petani.
Tabel 20. Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Petani Ubi Kayu di
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021.
No
1
2
3
4

Sumber pendapatan
Usahatani ubi kayu (Rp/
masa tanam)
Usahatani non ubi kayu
(Rp/ tahun)
Usaha Pertanian diluar
budidaya (Rp/ tahun)
Non pertanian (Rp/ 1
tahun)
Pendapatan Rumah
Tangga Petani (Rp)

Jumlah
7.507.906,11

%
26,12

6.932.850,00

24,12

4.440.833,33

15,45

9.861.666,67

34,31

28.743.256,11

100,00

Sumber: Analisis Data Primer,2021
Berdasarkan Tabel 20 menjelaskan bahwa selama satu tahun
rata-rata pendapatan dari usahatani ubi kayu adalah sebesar Rp
7.507.906,11. Pendapatan usahatani ubi kayu memiliki persentase
26,12% dari pendapatan rumah tangga. Dari hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa usahatani ubi kayu belum menjadi sumber
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pendapatan andalan masyarakat di Kabupaten Wonogiri, sehingga
sebagian lainnya memilih untuk bekerja di luar bidang pertanian.
Selain itu kegiatan bercocok tanam ubi kayu tidaklah mudah dan
membutuhkan proses yang lama, sedangkan harga ubi kayu yang
rendah dan tidak ada keterjaminan harga jual ubi kayu
mengakibatkan petani mendapatkan keuntungan yang relatif kecil.
Perlu

adanya

inovasi

terkait

teknologi

yang

menunjang

produktivitas ubi kayu di Kabupaten Wonogiri, mengingat wilayah
Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah yang sesuai untuk
pengembangan ubi kayu dalam skala besar.
Rata-rata pendapatan dari usahatani non ubi kayu adalah
sebesar Rp 6.932.850.00. Usahatani non ubi kayu yang di terapkan
oleh petani responden adalah usahatani tanaman pangan yang
terbagi menjadi 2 lahan yaitu lahan sawah dan lahan pekarangan.
Jenis tanaman yang diusahakan adalah selain ubi kayu seperti padi,
jagung, mete, dan tanaman rempah-rempah. Usahatani non ubi kayu
juga memiliki andil dalam menyumbang pendapatan rumah tangga.
Hal ini dikarenakan tanaman padi dan jagung dapat dipanen lebih
dari satu kali dalam setahun, serta memiliki harga jual yang lebih
tinggi daripada ubi kayu.
Rata-rata pendapatan dari usaha pertanian diluar budidaya
adalah sebesar Rp 4.440.833,33 yang berasal dari usaha peternakan
yang dilakukan oleh petani. Hewan ternak yang di pelihara antara
lain kambing dan sapi. Usahatani ternak cukup menyumbang dalam
pendapatan rumah tangga karena sebagian besar petani lebih
cenderung memilih usahatani ternak sebagai salah satu investasi
apabila sewaktu-waktu membutuhkan biaya-biaya tak terduga.
Pendapatan non pertanian merupakan salah satu pendapatan
yang menunjang paling besar terhadap pendapatan rumah tangga
petani. Rata-rata pendapatan yang berasal dari non pertanian dalah
sebesar Rp 9.861.666,67. Pendapatan non pertanian yang dilakukan
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oleh petani responden adalah berasal dari usaha sampingan, kiriman
dan pendapatan lain- lain. Dikarenakan usahatani terutama ubi kayu
tidak memerlukan perawatan yang lebih, sehingga petani dapat
bekerja diluar pertanian sebagai sumber pendapatan untuk
menunjang kehidupan sehari- hari.
Pendapatan rumah tangga petani ubi kayu di Kabupaten
Wonogiri dalam satu tahun adalah sebesar Rp 28.743.256,11 Atau
sebesar Rp 2.395.271,34 per bulan. Pendapatan rumah tangga
nantinya akan mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga
dalam suatu daerah. Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik
pendapatan rumah tangga petani ubi kayu yang diperoleh petani
responden dalam setahun berada dikisaran Rp 1.500.000,00 – Rp
2.500.000,00, maka dapat disimpulkan pendapatan rumah tangga
petani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri termasuk kedalam kriteria
pendapatan sedang.
5.

Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Ubi Kayu di Kabupaten
Wonogiri
Distribusi atau tingkat kemerataan di suatu masyarakat atau
daerah menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan di suatu
masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kemerataan adalah
dengan menggunakan indeks gini. Pengukuran tersebut dilakukan
dengan membagi sampel menjadi kuintil atau desil dan disusun menurut
tingkat

pendapatan

yang

semakin

meningkat

dan

kemudian

menentukan proporsi dari total pendapatan yang diterima oleh masingmasing golongan.
a. Indeks Gini (Gini Ratio)
Indeks gini merupakan suatu koefisien yang berkisar antara 0–
1 yang menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi
lahan dan pendapatan. Semakin kecil (semakin mendekati 0)
koefisiennya maka semakin baik atau semakin merata tingkat
distribusi pendapatan dan lahan disuatu daerah. Semakin besar
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angka koefisiennya maka semakin timpang atau tidak merata
distribusi pendapatan dan lahan di daerah tersebut.
Tabel 21. Analisis Distribusi Pendapatan Usahatani Ubi Kayu,
Pendapatan Rumah tangga petani, dan Pendapatan Rumah
Tangga Tanpa Usahatani Ubi Kayu dengan Indeks Gini
Distribusi
Pendapatan Usahatani Ubi Kayu
Pendapatan Rumah Tangga petani
Pendapatan Rumah Tangga Tanpa Usahatani Ubi kayu
Kemerataan Lahan Ubi Kayu

Kriteria Gini Ratio
0,38
0,41
0,55
0,35

Sumber : Analisis Data Primer,2021
Berdasarkan Tabel 21 dapat dilihat tingkat kemerataan
pendapatan (distribusi pendapatan) usahatani ubi kayu menurut
indeks gini menunjukan nilai 0,38 yang menunjukkan distribusi
pendapatan usahatani ubi kayu memiliki kemerataan sedang.
Tingkat kemerataan pendapatan rumah tangga petani berdasarkan
indeks gini adalah sebesar 0,41 yang menujukkan tingkat
kemerataan sedang. Tingkat kemerataan pendapatan rumah tangga
tanpa usahatani ubi kayu berdasarkan indeks gini adalah sebesar
0,55 yang menujukkan tingkat kemerataan rendah. Hal tersebut
dikarenakan perbedaan jenis pekerjaan diluar usahatani ubi kayu
yang diusahakan oleh petani. Pendapatan usahatani memiliki peran
terhadap tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga petani ubi
kayu. Terlihat bahwa ketika dimasukkan pendapatan usahatani ubi
kayu maka nilai indeks gini pendapatan rumah tangga petani ubi
kayu turun, dari nilai indeks gini 0,55 menjadi 0,41 yang
menunjukkan tingkat kemerataan sedang. Hal tersebut menjelaskan
bahwa usahatani ubi kayu memiliki peran penting dalam
menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga petani
ubi kayu di Kabupaten Wonogiri dimana terjadi pergesaran nilai gini
sebesar 0,14.
b. Kurva Lorenz
Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara
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persentase penduduk (petani ubi kayu) dan persentase pendapatan
atau luas lahan petani ubi kayu. Sumbu vertikal menyatakan bagian
dari total pendapatan dan luas lahan oleh masing- masing persentase
jumlah penduduk (petani) dalam persentase kumulatif. Sumbu
horizontal menyatakan jumlah penduduk (petani) dalam persentase
kumulatif. Apabila semakin jauh Kurva Lorenz dari garis pemerata,
maka semakin rendah kemerataan distribusi pendapatan dan luas
lahannya. Apabila semakin dekat Kurva Lorenz dengan garis
pemerata, maka semakin tinggi kemerataan distribusi pendapatan
dan luas lahannya

Gambar 4. Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Ubikayu,
Pendapatan Rumah Tangga, dan Pendapatan Rumah
Tangga Tanpa Usahatani Ubi Kayu di Kabupaten
Wonogiri
Berdasarkan grafik pada gambar 4 tersebut menunjukkan
bahwa garis kurva lorenz pendapatan rumah tangga tanpa usahatani
ubi kayu menjauhi garis diagonal yang berarti memiliki kemerataan
rendah. Selaras dengan indeks gini pendapatan rumah tangga tanpa
usahatani ubi kayu yang menunjukkan nilai 0,55 yang menunjukkan
kategori kemerataan rendah. Berdasarkan gambar grafik kurva
lorenz, hasil analisis distribusi pendapatan rumah tangga tanpa
usahatani ubi kayu mengalami kemerataan pendapatan rendah,
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ketika dimasukkan pendapatan usahatani ubi kayu, maka kurva
pendapatan rumah tangga petani ubi kayu bergerak mendekati garis
diagonal (kemerataan sempurna) sehingga distribusi pendapatan
rumah tangga petani ubi kayu menjadi kemerataan sedang. Hal
tersebut menjelaskan bahwa usahatani ubi kayu memiliki peran
penting dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan rumah
tangga petani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri.
Terlihat bahwa peran dari pendapatan usahatani ubi kayu
menjadi bias positif dari distribusi pendapatan rumah tangga petani
dikarenakan

peran

pendapatan

usahatani

ubi

kayu

dapat

menurunkan ketimpangan pendapatan rumah tangga petani. Adanya
sumber pendapatan selain usahatani ubi kayu yang memiliki bias
negatif dari distribusi pendapatan rumah tangga petani, sehingga
usahatani ubi kayu harus tetap dijalankan untuk dapat memperbaiki
ketimpangan pendapatan rumah tangga petani ubi kayu di
Kabupaten Wonogiri.

Gambar 5. Kurva Lorenz Distribusi Luas Garapan Usahatani Ubi
Kayu
Berdasarkan grafik pada gambar 5. dapat dikatakan bahwa
garis kurva lorenz mendekati garis diagonal, maka distribusi luas
lahan garapan ubi kayu di Kabupaten Wonogiri memiliki tingkat

71

kemerataan yang tinggi. Selaras dengan indeks gini luas lahan
garapan usahatani ubi kayu yang menunjukkan nilai 0,35 yang
menunjukkan kategori kemerataan tinggi. Hal berbeda ditunjukkan
dengan

kemerataan

pendapatan

usahatani

ubi

kayu

yang

menunjukkan kemerataan sedang. Hal tersebut membuktikan
penyebab penurunan tingkat kemerataan pendapatan usahatani ubi
kayu bukan berasal dari luas lahan, tetapi berasal dari produktivitas
usahataninya.
Ditinjau dari distribusi luas lahan ubi kayu menunjukkan
bahwa kemerataan lahan tinggi sehingga tidak mempengaruhi
distribusi pendapatan petani usahatani ubi kayu. Berdasarkan hal
tersebut bahwa produktivitas usahatani ubi kayu mempengaruhi
ketimpangan pada distribusi pendapatan usahatani ubi kayu
sehingga perlu kerja keras petani ubi kayu dan peran pemerintah
untuk meningkatkan produktivitas usahatani ubi kayu yang akan
mampu meningkatnya pendapatan usahatani ubi kayu dan
menurunnya ketimpangan pendapatan rumah tangga petani ubi kayu
di Kabupaten Wonogiri.
6.

Pembahasan Komprehensi
Pertanian mempunyai arti penting dan peran strategis dalam
pembangunan nasional. Sektor pertanian tidak hanya sebagai penyedia
pangan tetapi juga sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar
penduduk Indonesia. Rivai dan Iwan (2011), menjelaskan bahwa
pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian
nasional ditunjukkan oleh perannya dalam pembentukan kapital,
penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi,
penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan.
Pembangunan pertanian di Indonesia memegang peranan yang
sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Pemerintah tiap tahunnya menempatkan pertanian dalam setiap
perencanaan pembangunan hal itu bertujuan dalam upaya menjaga
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ketersediaan komoditas tanaman pangan di Indonesia. Oleh karena itu
diperlukan upaya dalam peningkatan produksi yang dilaksanakan oleh
petani dengan dukungan dari pemerintah. Peningkatan produksi
dilakukan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan
rehabilitasi. Usaha peningkatan produksi dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, serta untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani.
Ubikayu (Manihot esculenta crantz) merupakan komoditas
strategis dalam menopang ketahanan pangan suatu wilayah, karena
dapat menjadi pengganti bahan pangan utama masyarakat Indonesia
yaitu beras dan jagung. Ubi kayu juga dapat dijadikan sebagai bahan
baku industri, serta dapat menjadi bahan pakan. Ubi kayu merupakan
salah satu komoditas ekspor yang bersumber dari subsektor tanaman
pangan dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Indonesia
merupakan produsen ubikayu ke-4 terbesar di dunia. Secara umum
perdagangan ubikayu dunia adalah dalam bentuk pellet dan chip untuk
kebutuhan pakan (70 persen) dan sisanya dalam bentuk pati dan tepung
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri dan industri
pengolahan pangan. Produktivitas ubi kayu yang rendah menjadi
permasalahan dalam memenuhi permintaan ubi kayu secara nasional.
Penyebab rendahnya produksi ubi kayu secara nasional antara lain
pengembangan ubi kayu umumnyadilakukan di lahan marjinal sehingga
produksinya rendah; budidaya di tingkat petani petani umumnya
dilakukan secara sederhana, jarak tanam terlalu rapat, tidak dipupuk
secara intensif, dan tidak dilakukan pengendalian hama dan penyakit
secara intensif sehingga produksinya kurang. Harga jual yang tidak ada
jaminan dan cenderung rendah menyebabkan petani memilih
mengusahakan tanaman lain. Upaya meningkatkan produktivitas
tanaman ubi kayu perlu dilakukan, salah satu cara adalah dengan
pengembangan ubi kayu dilakukan dengan cara tumpang sari baik
dengan tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Peran pemerintah
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juga diperlukan dalam menjamin harga jual ubi kayu dan penyerapan
hasil panen ubi kayu sehingga dapat meningkatkan penghasilan petani
ubi kayu.
Kabupaten Wonogiri adalah penghasil ubi kayu terbesar di
Provinsi Jawa Tengah. dalam lima tahun terakhir Kabupaten Wonogiri
mengalami penurunan jumlah produksi ubi kayu dan luas lahan ubi
kayu yang berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi bangunan. Petani
ubi kayu di Kabupaten Wonogiri mengakui bahwa melakukan
usahatani ubi kayu tidak dapat untung banyak dan terkadang harus
mengalami kerugian, dikarenakan produktivitas yang berkurang serta
harga jual ubi kayu yang rendah. Petani ubi kayu di Kabupaten
Wonogiri untuk mendapatkan pendapatan lebih akan menanam selain
ubi kayu seperti padi, jagung, mete, dan tanaman rempah-rempah.
Ternak merupakan salah satu usaha pertanian yang dilakukan petani ubi
kayu untuk memperbesar jumlah pendapatan petani. Hal ini diharapkan
dapat

meningkatkan

kesejahteraan

petani

dengan

menaikkan

pendapatan petani. Berbeda dengan yang diharapkan dengan produksi
yang tinggi maka akan meningkatkan kesejahteraan petani dengan
kenaikan pendapatan, banyak faktor dapat mempengaruhi pendapatan
sebagai contoh apabila produksi ubi kayu tinggi tetapi tidak ada wadah
untuk pemasaran maka ubi kayu tidak terjual atau terjual dengan harga
yang sangat rendah.
Distribusi

pendapatan

merupakan

ukuran

kemerataan

kemakmuran masyarakat pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi suatu
daerah. Biasanya terjadi trade off antara pertumbuhan ekonomi dan
distribusi pendapatan (Soekartawi, 1995). Distribusi pendapatan dalam
penelitian ini diukur dengan dua cara yaitu dengan menggunakan Kurva
Lorenz dan menghitung indeks gini. Penggunaan kurva Lorenz akan
lebih informatif dalam menerangkan hubungan antara proporsi
pendapatan yang didistribusikan pada populasi yang ada, dan dengan
bantuan kurva tersebut bisa didapatkan nilai indeks gini. terlihat bahwa
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kurva Lorenz pada pendapatan usahatani ubi kayu lebih merata
dibandingkan pendapatan rumah tangga petani ubi kayu. Hal ini
ditunjukkan dengan kurva Lorenz yang lebih mendekati pada garis
pemerata. Sedangkan pada pendapatan rumah tangga petani ubi kayu
relatif menjauh dari garis pemerata, yang menunjukkan distribusi
pendapatan rumah tangga petani pada pola tersebut lebih tidak merata
atau lebih besar ketimpangannya. Sumber ketimpangan diduga berasal
dari perbedaan sumber pendapatan selain usahatani ubi kayu, karena
petani responden yang memiliki pekerjaan sampingan memiliki
nominal pendapatan yang lebih besar. Petani yang memiliki lahan
relatif lebih luas cenderung masih mengandalkan usahatani sehingga
tidak semua petani mencari tambahan pendapatan di luar usahatani. Hal
ini berbeda dengan petani yang memiliki lahan garapan relatif lebih
sempit, karena mereka beranggapan pendapatan dari usahataninya
masih belum mencukupi sehingga masih mencari tambahan pendapatan
di luar sektor pertanian.
Distribusi pendapatan yang ditunjukkan dengan kurva Lorenz
telah menunjukkan perbedaan distribusi pendapatan petani. Untuk
memastikan lebih detail dapat digunakan indeks gini. Nilai indeks gini
pada pendapatan usatani ubi kayu lebih rendah daripada pendapatan
rumah tangga petani. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan
distribusi pendapatan usahatani ubi kayu lebih rendah dibandingkan
dengan pendapatan rumah tangga petani ubi kayu. Ketidakmerataan
distribusi pendapatan rumah tangga berasal dari perbedaan sumber dan
besarnya pedapatan selain usahatani ubi kayu. Namun secara
keseluruhan distribusi pendapatan rumah tangga petani ubi kayu
tersebut relatif sedang, sebagaimana dinyatakan oleh Todaro (2000)
bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan suatu wilayah dikatakan
sedang apabila nilai indeks gini terletak antara 0,36 – 0,49.
Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil dari penelitian-penelitian
terdahulu yang mempunyai hasil distribusi pendapatan rendah dan

75

sedang. Menurut (Todaro, 2000) bahwa apabila negara yang masih
dalam

tahap

berkembang

maka

distribusi

pendapatan

akan

menunjukkan tingkat distribusi pendapatan dan tingkat kemerataan
sedang. Lain halnya dengan negara yang sudah ditingkat negara maju
maka tingkat distribusi pendapatan akan tinggi yang berarti
ketimpangan pendapatan jauh lebih kecil dengan ketimpangan
pendapatan yang ada di negara berkembang. Ketimpangan ekonomi
antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan
ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh
adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi
demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari
perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses
pembangunan juga menjadi berbeda. Hal tersebut menimbulkan pada
setiap daerah terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang.
Terjadinya ketimpangan ini membawa implikasi terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan
pembagunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap
formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh
pemerintah daerah (Sjafrizal, 2008).
Daerah penelitian termasuk pada kriteria kemerataan sedang dan
kemerataan rendah. Pendapatan usahatani ubi kayu memiliki
kemerataan sedang dengan indeks gini sebesar 0,38. Sedangkan,
Pendapatan rumah tangga petani ubi kayu memiliki kemerataan sedang
dengan indeks gini sebesar 0,41. Distribusi luas lahan ubi kayu
memiliki kemerataan tinggi indeks gini sebesar 0,35. Pendapatan
tangga petani tanpa pendapatan usahatani ubi kayu memiliki
kemerataan rendah 0,55. Kemerataan yang rendah dicirikan oleh nilai
Indeks Gini yang besar, kemerataan tinggi nilai Indeks Gini yang kecil.
Faktor yang mempengaruhi produksi adalah luas lahan dan
produktivitas. Dapat dilihat bahwa luas lahan tidak menjadi masalah
pada distribusi pendapatan, sehingga dapat disimpilkan penyebab
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terjadi ketimpangan itu karena perbedaan produktivitas dibuktikan
kemerataan yang tinggi terhadap kepemilikan lahan.
Terlihat bahwa peran dari pendapatan usahatani ubi kayu menjadi
biaspositif dari distribusi pendapatan rumah tangga petani dikarenakan
peran pendapatan usahatani ubi kayu dapat menurunkan ketimpangan
pendapatan rumah tangga petani. Adanya sumber pendapatan selain
usahatani ubi kayu yang memiliki bias negatif dari distribusi
pendapatan rumah tangga petani, sehingga usahatani ubi kayu harus
tetap dijalankan untuk dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan
rumah tangga petani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri.
Ditinjau dari distribusi luas lahan ubi kayu menunjukkan bahwa
kemerataan lahan tinggi sehingga tidak mempengaruhi distribusi
pendapatan petani usahatani ubi kayu. Berdasarkan hal tersebut bahwa
produktivitas usahatani ubi kayu mempengaruhi ketimpangan pada
distribusi pendapatan usahatani ubi kayu sehingga perlu kerja keras
petani ubi kayu dan peran pemerintah untuk meningkatkan
produktivitas usahatani ubi kayu yang akan mampu meningkatnya
pendapatan usahatani ubi kayu dan menurunnya ketimpangan
pendapatan rumah tangga petani ubi kayu di Kabupaten Wonogiri.

