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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman padi (Oryza sativa L.) adalah salah satu makanan pokok yang 

sangat penting bagi setegah penduduk dunia khususnya Indonesia. Di Indonesia 

sendiri tanaman pangan sudah menjadi kebutuhan utama dalam memenuhi 

kebutuhan msayrakat. Rintangan dan kendala yang menjadi masalah dalam 

mengembangkan ketahanan pangan nasional ialah konversi lahan pertanian dan 

pemanfaatan sumber daya air dan lahan dalam aktivitas non pertanian dapat  

menurunkan produksi pertanian yang semakin sempit. Dalam kondisi ini sektor 

pertanain menghadapi kendala dalam mengembangkan optimilisasi pemanfaatan 

sumberdaya air dan lahan serta efisiensi. Pengembangan harus dilaksanakan 

dalam mengembangkan pertanaman efisiensi dengan melalui umur bibit 

persemaian dan sistem tanam yang tepat. Pelaksanaan umur bibit dan sistem 

tanam serta penggunaan varietas unggul padi yang tepat dan efektif dapat 

memberikan pertumbuhan tanaman yang efisien dalam waktu yang cepat serta 

peningkatan produktivitas yang maksimal. aktivitas petani padi yang memegan 

peranan penting dalam memelihara tanaman agar perkembangan tanaman padi 

dapat tumbuh dengan baik serta petani bekerja dalam mengelolah usahatani padi 

(Jamilah, 2013). 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dampak yang baik 

selama kurang lebih 10 tahun yang selalu mampu memcapai target surplus beras 

dengan dua juta ton serta berpartisipasi terhadap stok nasional dengan mencapai 

20%. Hal ini memberikan dampak yang baik serta kontribusi pemerintah Sulawesi 

Selatan dalam ketersedian bahan pangan bagi masyrakat Sulawesi Selatan 

terutama di sektor tanaman padi. Produksi tanaman padi di Provinsi Sulawesi 

Selatan sebanyak 5.952,616 ton pada tahun 2018 dengan hasil  50,21 ton/ha. Pada  

tahun 2018 khususnya di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu produksi tanaman 

padi mengalami fluktuasi hal ini dikarenakan karena berkurangnya luas lahan 

panen Hasil produksi tanaman padi pada tahun 2017 sebanyak 42.404 ton dengan 
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luas lahan panen 5.610 ha dan tahun 2018 menurun menjadi 25.867 ton dengan 

luas panen 5.378 ha (BPS Kabupaten Luwu, 2018). 

Perkembagan produksi tanaman padi Kabupaten Luwu 2013-2018 dapat di 

lihat Pada gambar 1 berikut. 

 

Sumber: BPS. Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013-2018 

Perkembangan Produksi tanaman padi di Kabupaten Luwu mengalami 

penurunan pada tahun 2018. Berdasarkan pada Gambar diatas produksi tanaman 

padi di Kabupaten Luwu paling rendah 2018 sebayak 295.000.00 ton, Produksi 

tanaman padi paling tinggi pada tahun 2014 sebanyak 329.249.00 ton. Kabupaten 

Luwu mengalami penurunan karena luas lahan panen dan alih fungsi lahan terus 

dilakukan. 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan suatu teknologi 

pertanian yang kembangkan oleh pemerintah serta memiliki bebarapa komponen  

yang penting dalam upaya meningkatkan hasil produktivitas dan efisiensi dalam 

perbaikan usahatani dan  pendekatan inovatif dengan pendekatan perakitan 

teknologi dan perbaikan sistem yang sinergis antara setiap komponen teknologi 

PTT yang dilaksanakan dengan cara spesifik lokasi dan partisipatif oleh petani. 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah inovasi yang baru yang 

dikembangkan oleh pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

khususnya diusahatani padi dalam meningkatan hasil produktivitas tanmanan 

padi. Teknologi PTT  intensifikasi yang bersifat spesifik lokasi tergantung pada 

suatu masalah yang akan dihadapi (demand driven technology). Komponen 

teknologi PTT dilaksanakan bersama-sama dengan petani dengan melihat 

kebutuhan teknologi (need assessment). Komponen teknologi Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (PTT) dasar/compulsory merupakan teknologi pertanian yang 
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disarankan untuk diterapkan di semua lokasi atau wilayah (kementerian Pertanian, 

2015). 

Kabupaten Luwu adalah salah kabupaten yang terdapat di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu secara umum mempunyai karakteristik 

bentang Alam yang terdiri atas pantai, pesisi dan pegunungan yang  berbentuk  

bukit maupun terjal. Hal ini membuat masyrakat di Kabupaten Luwu 

menggantungkan hidupnya di usahtani padi karena masyrakat di Kabupaten  

Luwu mayoritas bergerak pada sektor pertanian salah satunya sektor tanaman padi 

(Syam M, 2016).     

Kecamatan Lamasi merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di 

Kabupaten Luwu yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 20.569 jiwa. 

Kecamatan Lamasi terletak di Kelurahan Lamasi yang mempunyai luas wilayah 

42.20 km2 dengan letak geografis berada pada 2°49’ 3’’LS dan 120°10’34 BT. 

Masyrakat kecamatan lamasi banyak bergerak di sektor pertanian salah satunya di 

sektor tanaman padi. Desa Pongsamelung adalah salah satu Desa yang berada di 

Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Masyarakat di Desa Pongsamelung 

sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya di usahatani padi. 

Berdasarkan rumusan masalah latar belakang, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Hubungan faktor sosial ekonomi petani padi 

dengan pelaksanaan Pengeloaan Tanaman Terpadu (PTT) di Desa Pongsamelung 

Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang menjadi rumusan masalah adalah 

bagaimana Hubungan faktor sosial ekonomi petani padi dengan pelaksanaan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) di Desa pongsamelung Kecamatan Lamasi 

Kabupaten Luwu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumuskan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui Hubungan faktor sosial ekonomi petani padi dengan pelaksanaan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) di Desa Pongsamelung Kecamatan Lamasi 

Kabupaten Luwu.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori dan pengetahuan baik penulis 

maupun petani di ilmu pertanian khususnya teknologi penerapan teknologi 

komponen pengelolaan tanaman terpadu (PTT) 

2. Sebagai bahan informasi bagi pikak-pihak yang membutuhkan baik pikak 

akademis maupun non akademis. 

3. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti lainnya yang akan 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1.  Tanaman Padi (Oryza sativa L.) 

   Tanaman padi adalah salah satu tanaman yang sangat penting bagi umat 

manusia khusunya masyrakat Indonesia karena lebih dari setegah penduduk dunia 

bergantung pada tanaman padi sebagai sumber makanan pokok. tanaman padi 

hampir seluruh penduduk Indonesia mengantungakn kebutuhan hidupnya dari 

tanaman pangan dari tanaman yaitu tanaman padi. Tanaman padi sangat cocok 

dibudidayakan di daerah tropis seperti Indonesia. Sejarah asal usul perkembangan 

tanaman padi sebagai makanan pokok yang sangat penting bagi dunia tidak 

diketahui dengan pasti karena sejarahnya sudah sangat tua dan teramat sangat 

panjang. Sebagian ilmuan mengemukakan bahwa komoditas tanaman padi  

berasal dari wilayah Afrika Barat, Thailand, Tiongkok, Himalaya dan Myanmar 

serta ada juga ilmuan yang berpendapat bahwa komiditas tanaman padi 

kemungkinan berasal dari daerah Asia Tengah.    

   Tanaman padi adalah tanaman yang sangat penting bagi masyrakat 

Indonesia karena tanaman padi menjadi makanan pokok dan mempunyai 

kemampuan beradaptasi hampir pada semua lingkungan dari dataran tinggi 

sampai dataran rendah dari daerah subtropis sampai tropis kecuali benua Antartika 

(kutub), dari daerah basah (rawa-rawa) sampai kering (padang pasir), dari daerah 

subur sampai marjinal (cekaman salinitas, aluminium, fero, asam-asam organik, 

kekeringan, dan lain-lain). Tanaman padi termasuk jenis rumput yang mempunyai 

rumpun yang kuat dan dari ruasnya keluar banyak anakan yang berakar (Utama, 

Z.H.2015). 

   Tanaman padi (Oriza zativa L.) merupakan tanaman sejenis rumput-

rumputan yang menjadi makanan pokok tanaman padi tergolong masuk ke dalam 

golongan rumput-rumputan. Padi dapat tumbuh dengai baik di wilayah yang 

tropis yang banyak mengandung air atau padi dapat tumbuh dengan iklim yang 

baik panas dengan udara yang lembab dengan temperatur, ketinggian sinar 

matahari, curah hujan dan angin (Hastinin, 2014) 
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a. Klasifikasi Tanaman Padi 

Kingdom   : Plantae 

Deviso       : Spermathophyta 

Klas           : Monokotiledon  

Ordo          : Glumeflorae 

Famili        : Gramineae 

Genus        : Oryzae 

Spesies      : Oryza sativa L. 

b. Batang Tanaman Padi 

Batang tanaman padi cylendris memiliki tinggi mencapai 100 cm yang 

dibudidayakan secara insensif dan mempunyai bentuk batang seperti persegi 

,berlubang, agak pipih atau masif yang berbentuk herba dan membesar. Pelepah 

atau batang pada umunmya berwarana hijau tua dan ketika memasuki fase 

generatif batang akan menjadi warna kuning. 

c. Daun Tanaman Padi 

Daun tanaman padi umunya memiliki panjang 100 sampai dengan 150 cm 

yang mempunyai pelepah dan helain daun yang berbentuk daun tunggal dua baris 

dan lanset. Daun padi pada umunya berwarna hijau tua dan ketika memasuki fase 

masa panen akan berubah menjadi kunung keemasan.  

d. Malai Tanaman Padi 

Malai tanaman padi atau biasa juga disebut bunga padi yang terdiri 

tangkai malai dan sumbu malai yang berbentuk primer yang dapat menghasilkan 

tangkai bunga, daun bunga dan cabang sekunder. Setiap malai memiliki spikelet 

atau butir. Sebelum malai keluar akan dibalut oleh seludang pelepah daun atau 

daun bendera. Pada dasarnya malai padi hanya menghasilkan satu bunga untuk 

satu anakan dan ada juga varietas padi lokal yang mampu memberikan lebih dari 

satu bunga akan tetapi pertumbuhan bunga tidak sempurna. (Utama, Z.H.2015).  

 Yamori & Maruo (2014) menyatakan bahwa tanaman padi berkembang 

pada fotosintesis dengan intensitas cahaya dan suhu berkisar 800-100 umol i suhu 

25°-3030°C. Umumnya suhu yang optimal dapat diterima tanaman oleh daun 

tanaman padi untuk fotosintesis dengan suhu 30°C tergantung pada fase 
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pertumbuhan. Pada masa pamen yang maksimaal ketika umur padi memasuki 

umur 120 setelah masa tanam. 

 Wening & Susanto (2015) mengemukakan bahwa tanaman padi dapat 

menerima rangsangan oleh cekaman suhu yang rendah antara 10 sampai dengan 

12°C hari sebelum mengelurkan malai dan memasuki fase vegatatif. Hal yang 

dapat dilihat ketika tanaman padi terkena suhu cekaman rendah dapat memberikan 

dampak yang buruk pada tanaman padi dianataranya pertumbuhan benih yang 

tidak sempurna yang menyebabkan penurunan kualitas malai dan keluarnya bunya 

yang tidak sempurna pada tanaman padi. Bunga yang tidak keluar dengan baik 

dapat berdampak dengan serangan hama yang cukup tinggi sehingga dapat 

mengakibatkan penurunan produktivitas. Rangsangan suhu cekanam yang  rendah 

dapat menurunkan kualitas bunga selama masa pertumbuhan serbuk sari dan 

kotak sari. tanaman padi yang gagal menyerbukkan serbuk sarinya dapat 

mengakibatkan postur tanaman padi yang  relative cukup lebih pendek 

dibandingkan dengan tanaman padi yang normal. Cekaman salinitas adalah 

tekanan abiotik yang dapat memperlambat perkembangan dan pertumbuahan pada 

tanaman padi dan dapat merusak kesuburan pada tanah serta dapat menyebabkan 

penurunan hasil produktivitas. 

2. Faktor Sosial Ekonomi 

Faktor Sosial Ekonomi adalah status sosial atau kedudukan oleh setiap 

individu dalam kelompok masyrakat yang dapat diukur dengan status sosial dari 

yang sangat tinggi hingga yang sangat rendah. Ekonomi berasal dari tiga makna 

yang mempunyai arti yang berbeda-beda, Stasus merupakan penempatan 

seseorang  pada suatu pekerjaan tertentu, Sosial berasal dari bahasa latin socius 

yang memiliki arti segalah bentuk yang lahir dan berkembang serta tumbuh dalam 

kehidupan bersama. Sedangkan status sosial merupakan sekumpulan hak asasi 

manusia serta kewajiban yang ada individu sebagai makluk sosial dalam 

sekelompok masyrakatnya. istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa yunani, 

adalah oikoc (oikos) yang mempunyai makna rumah tangga dan kelurga serta 

vouoc (nomos) yang mempunyai makna aturan dan peraturan. 
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3. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) 

 Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) merupakan suatu perakitan teknologi 

komponen pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yang sinergis antar setiap 

komponen melalui perakitan teknologi komponen pengelolaan tanaman terpadu 

(PTT) dan perbaikan sistem dalam usahatani dengan uapaya dapat meningkatkan 

hasil produktivitas dan menyelesaiakan permasalahan penurunan hasil 

produktivitas dengan menggunakan komponen pengelolaan tanaman terpadu 

(PTT) dengan pendekatan inovatif. Dilaksanakan oleh petani secara partisipatif 

tergantung pada masalah yang akan dihadap dii setiap lokasi tertentu. Pengelolaan 

tanaman terpadu (PTT) dan sumberdaya adalah terobosan baru yang di 

kembangkan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan usahatani yaitu 

peningkatan hasil produktivitas. komponen bersifat spesifik lokasi, tergantung 

pada suatu masalah yang akan dihadapi (demand driven technology). Komponen 

teknologi PTT dilaksnakan bersama-sama oleh  petani dengan analisis kebutuhan 

teknologi (need assessment). Komponen teknologi pengelolaan tanaman terpadu 

(PTT) meruapakan teknologi pilihan yang disesuaikan dengan kemampuan, 

kondisi, dan kemauan. Komponen teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) 

dapat menjadi solusi compulsory apabila hasil KKP (Kajian Kebutuhan dan 

Peluang) mengutamakan komponen teknologi yang dimaksud menjadi keharusan 

bagi petani dalam pemecahan masalah yang dihadapi suatu lokasi, begitupula 

dengan komponen teknologi dasar (Kementrian Pertanian, 2015) 

 Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) adalah salah satu bentuk atau 

pendekatan pengelolaan usaha tani padi, dengan mengoptimalkan berbagai 

komponen PTT yang sinergis untuk meningkatkan hasil produksi yang optimal 

(Gunawan & Haryanto, 2020). 

a. Tujuan Pelaksanaan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) 

1) Memberikan arahan dalam penerapan GP-PTT padi dengan pendekatan 

kawasan dan non kawasan/rintisan/regular bagi Dinas Pertanian Provinsi dan  

Kabupaten/Kota, untuk  mendukung peningkatan hasil produksi tanaman padi. 

2) Memproritaskan kerja sama dengan acauan  penerapan  GP-PTT padi dengan 

pendekatan kawasan dan non kawasan/rintisan/regular, antara pusat, Provinsi 

dan Kabupaten/Kota. 
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3) Membantu pengetahuan petani dan sikap petani  dalam melaksanakan 

komponen PTT pada usahataninya. 

4) Meningkatkan hasil produksi agar kesejahteraan dan pendapatan petani tetap 

maksimal. 

b. Langkah-langkah pelaksanaan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) 

1) Langkah pertama pelaksanaan komponen Pengelolaan Tanaman Terpadu 

(PTT) sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan 

peneurunan hasil produktivitas.   

2) Langkah kedua menerapkan komponen teknologi PTT sesuai lokasi dan 

permasalahan yang dihadapi suatu wialayah.  

3) Langkah ketiga pembentukan data-data RUK berdasarkan kelompok tani 

4) Langkah keemapat peningkatan penerapan replikat PTT ke petani lain. 

c. Komponen Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) 

Komponen teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah 

teknologi terobosan pertanian yang telah diuji serta di kembangkan oleh 

pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan diusahatani yang diterapkan 

secara spesifik lokasi dan permasalahan yang dihadapi setiap wilayah. Adapun 

komponen pengelolaan tanaman terpadu (PTT) sebagai berikut: 

1) Varietas unggul adalah varietas yang telah uji dan dilepas oleh pemerintah 

yang melalui beberapa proses yang mempunyai keunggulan dalam 

meningkatkan hasil. Varietas unggul dapat melalui proses persilangan atau 

pemuliaan baik secara konvensional atau disebut varietas unggul Inbrida atau 

secara Inkonvensional atau di sebut varietas unggul lokal Tresnaningsih & 

Hardiyanto (2016).  

2) Sistem Tanam Jajar Legowo 

Sistem Tanam Jajar Legowo adalah suatu komponen teknologi 

pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dengan pola tanam yang memiliki beberapa 

barisan dan memiliki satu barisan kosong. Pola tanam ini memberikan petani 

kemudahan dalam pemeliharaan seperti pemupukan dan pengendalian hama dan 

gulma serta pola tanam ini memberikan peningkatan karena terjadi fotosistesis 

dan sirkulasi udara yang baik pada tanaman padi (Kementerian Pertanian, 2013). 
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Sistem tanam jajar legowo merupakan teknik tanaman padi yang 

mempunyai beberapa barisan tanaman antara satu barisan kosong yang diselingi 

dua atau lebih barisan tanaman Megawati & Adrian (2021). 

3) Pemupukan Berimbang 

Pemupukan berimbang merupakan pemberian jenis  pupuk dengan tepat 

dosis dan tepat waktu sesuai kebutuhan masing-masing ke tanaman. Tujuan 

pemupukan berimbang dapat memberikan dampak yang baik bagi tanah agar 

unsur hara tanah tetap terjaga dan seimbang sehingga dapat meningktakan hasil 

produksi yang maksimal Jamilah & Herman (2018). 

4) Pengairan Berselang 

Pengairan Berselang merupakan teknik  pengaturan kondisi air agar tetap 

terjaga sehingga tanaman padi tidak mengalamai kekeringan yang dapat merusak 

akar sehingga pertumbuhan tanaman padi dapat terhambat. Pengaturan kondisi air 

secara bergantian dapat menghemat air sehingga tanaman tetap dalam kondisi 

basah sehingga akar dapat tumbuh ke dalam dengan baik  (Kementerian Pertanian, 

2013). 

5) Organisme Penggangu Tanaman (OPT) 

Organisme penggangu tanaman (OPT) merupakan teknologi komponen 

pengelolaan tanaman terpadu (PTT) dalam rangka untuk melindungi tanaman agar 

terhindar dari hama dan penyakit dengan cara pengendalian hama terpadu (PHT) 

dengan menggunakan pestisida Tresnaningsih & Hardiyanto (2016). 

d. Keuntungan Penerapan Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) 

1)  Membantu petani dalam meningkatkan hasil kualitas dan kuantitas usahatani 

petani 

2) Mengurangi biaya petani dalam usahatani dengan pengunaan teknologi PTT 

yang tepat untuk masing-masing wilayah 

3) Menjamin pertumbuhan tanaman dengan baik  (Kementerian Pertanian, 2015) 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Menurut Anggun Masyarofah (2013)  dalam penelitian yang membahas 

tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (PTT) oleh Petani Padi di Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, 

Kabupaten Bogor”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknis 

analisis data berupa analisis deksripsi, uji regresi, analisis perbandingan 

usahatani dengan uji beda dan korelasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi penerapan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) di Desa Ciherang antara lain faktor 

sosial, faktor personal dan faktor kebudayaan yang di kategorikan tinggi. Hal 

ini dibuktikan dengan penerapan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) di Desa 

Ciherang memberikan pengaruh terhadap peningkatan atas pendapatan 

usahatani padi. 

2. Sri Narti (2015) dalam penelitiannya membahas tentang “Hubungan 

Karakteristik Petani Dengan Efektivitas Komunikasi Penyuluhan Pertanian 

Dalam Program SL-PPT di Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara”. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini di kategorikan tinggi di buktikan dengan efektivitas komunikasi penyuluhan 

pertanian dalam program SL-PPT Di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu 

Utara tergolong cukup. 

3. Riski Rosidilla (2017)  dalam penelitiannya membahas tentang ”Penerapan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi  Sawah di Kecamatan Toili 

Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan metode yang bersifat deskriptif ekplanatori. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan 

pengelolaan tanaman terpadu padi sawah di kategorikan tinggi. Hal ini di 

buktikan dengan tingginya penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi sawah 

berhubungan nyata dengan dukungan ketersediaan sarana produksi, dukungan 

kelompok tani, keuntungan relatif, kompatibilitas dan observabilitas. 

4. Dalam penelitian Nova Fachriyah (2018) membahas tentang “Hubungan 

Antara Pengelolaan Tanaman Terpadu (PPT) Dengan Produktivitas Padi 
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Sawah Di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, 

Banten”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuantatif dengan pendekatan korelasional, hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa tingkat skor Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada kategori 

sedang. Di buktikan dengan presentase tertinggi 71 % dan produktivitas padi 

sawah pada kategori sedang dengan presentase tertinggi 59 %. Komponen 

Pengelolaan Tamanan Terpadu (PTT) yang dilakukan sesuai dan yang 

disarankan oleh penyuluh pertanian akan berpengaruh tinggi terhadap 

produktivitas hasil yang diperoleh. Komponen yang berpengaruh tinggi 

terhadap produktivitas yaitu pada komponen pengelolaan lahan dan 

penggunaan bahan organik. 

5. Elvira Iskandar (2020) melakukan penelitian yang membahas tentang 

“Penerapan Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Pada Usahatani 

Padi Sawah di Desa Sukaresmi Kabupaten Bogor”. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah survey. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Penerapan teknologi PTT di Desa Sukaresmi berada pada 

kategori baik di buktikan dimana petani telah mulai menerapkan namun belum 

maksimal dan belum konsisten dalam menerapkan komponen teknologi PTT. 

Faktor-faktor yang berhubungan nyata dengan tingkat penerapan PTT adalah 

pengalaman berusahatani dan akses petani terhadap informasi penyuluahan. 

kedua faktor ini menjadi kunci dalam upaya perluasan penerapan teknologi 

PTT oleh petani. 
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2.3 Kerangka Pikir  

Faktor sosial ekonomi petani padi merupakan suatu kedudukan seseorang 

dalam kelompok masyrakat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (PTT) faktor sosial ekonomi petani padi meliputi umur, tingkat 

pendidikan, luas lahan, tanggugan keluarga dan pengalaman berusahatani. 

Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) adalah suatu terobosan teknologi pertanian 

dalam usahatani dalam upaya memecahakan masalah penurunan produktivitas. 

komponen yaitu varietas unggul, tingkat pendidkan, luas lahan, tanggugan 

keluarga dan pengalaman berusahatani. Desa Pongsamelung adalah salah satu 

Desa dari sepuluh Desa yang ada di Kecamatan Lamasi di mana sebagian besar 

mayoritas masyrakatnya masih bergantung pada hasil pertanian khususnya 

tanaman padi. 

Faktor Sosial Ekonomi Petani 

Padi:  

- Umur 

- Tingkat Pendidikan 

- Tanggungan Keluarga 

- Luas Lahan 

- Pengalaman Berusahatani  

 

Pengelolaan Tanaman Terpadu 

(PTT) : 

-    -   Varietas Unggul 

-    -   Sistem Tanam Legowo 

-    -   Pemupukan Berimbang 

-    -   Pengairan Berselang 

-    -   Organisme Penggangu  

       Tanaman (OPT) 

 

 

-     
Gambar 2. Skema Kerangka Pikir Penelitian 


