
 

 
 

BAB I 

  PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam menunjang 

keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia di 

anggap penting terlebih dari peranannya terhadap penyediaan lapangan kerja, 

penyediaan pangan, penyumbang devisa Negara melalui ekspor dan sebagainya. 

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian di bidang pertanian, sehingga pertanian memiliki peranan penting 

dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Dalam hal pencapaian 

kesejahteraan petani, pembangunan sektor pertanian masih difokuskan pada upaya 

peningkatan produksi.Padi (Oryza  sativa L) merupakan tanaman budidaya yang 

sangat penting bagi umat manusia karena lebih dari setengah penduduk dunia 

tergantung pada tanaman ini sebagai sumber bahan pangan (Utama, 2015). 

Negara Indonesia merupakan negara penghasil padi terbesar ketiga di-dunia, 

setelah China dan India.Seiring bertambahnya penduduk di Indonesia produksi 

padi pun juga meningkat. Pada tahun 2014 produksi padi sebanyak 70,8 juta ton. 

Tahun 2015 mengalami lonjakan sebanyak 75,3 juta ton. Ditahun 2016 sebanyak 

79.3 juta ton. Di tahun 2017 sebanyak 81,1 juta ton dan pada tahun 2018 sebanyak 

83 juta ton. Pada tahun 2014 luas panen padi seluas 13,7 hektare dan meningkat 

hingga tahun 2018 seluas 15,9 hektar. Tidak hanya dari produksi saja komoditas 

padi terus mengalami peningkatan, melainkan dari segi luas panen juga 

mengalami peningkatan (Badan Pusat Statistik). 

Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terkenal sebagai salah satu 

penghasil tanaman padi di kawasan Timur Indonesia.Predikat sebagai lumbung 

padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi selatan sebagai produsen tanaman 

pangan yang cukup potensial.  Selain padi sebagai komoditas tanaman pangan 

andalan, Tanaman pangan lainnya yang dihasilkan Sulawesi selatan adalah 

Jagung, Ubi kayu,  Ubi jalar dan Kacangkacangan (Rahmadi,  2017). 

Luas panen tanaman pangan di Kab. Luwu yang berada pada posisi paling 

atas adalah jenis tanaman padi dibandingkan dengan tanaman pangan  yang lain 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu). 
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Tabel 1.Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Luwu (Ha) 

Jenis Tanaman Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Luwu (Ha) 

Padi 66,233,8 

Jagung 6,798,7 

Ubi Kayu 98,8 

Ubi Jalar 74,8 

Kacang Tanah 38,3 

Kacang Hijau 38,2 

Kedelai - 

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Luwu 

Lingkungan kombong merupakan salah satu lingkungan yang berada di 

Kelurahan Suli Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Masyarakat Lingkungan 

Kombong yang berprofesi sebagai petani pada umumnya mengembangkan 

usahatani padi dan kakao. Kondisi usahatani kakao pada saat  ini sangat menurun 

sedangkan untuk usahatani padi meningkat, oleh karena itu penulis mengangkat 

penelitian dengan judul identifikasi faktor yang mempengaruhi petani memilih 

usahatani padi dibandingkan dengan usahatani kakao di Lingkungan Kombong 

Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

petani memilih usaha tani padi dibandingkan dengan kakao di Lingkungan 

Kombong Kecamatan Suli? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi petani memilih usahatani padi dibandingkan 

dengan kakao di Lingkungan Kombong Kecamatan Suli. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi penulis 
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Menambah wawasan bagi penulis mengenai faktor internal dan eksternal 

yang mempengaruhi petani memilih usaha tani padi dibandingkan dengan kakao 

di Lingkungan Kombong Kecamatan Suli. 

2. Manfaat bagi masyarakat 

Sebagai informasi tambahan bagi para petani dalam memilih usaha tani. 

3. Manfaat bagi akademik 

Memberikan pengetahuan dan masukan informasi baru pada mahasiswa di 

lingkungan kampus, serta menambah wawasan dan pemahaman tentang informasi 

mengenai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi petani memilih usaha 

tani padi dibandingkan dengan kakao. 

 



 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori dalam proses penelitian merupakan salah satu tahapan yang 

penting untuk diperhatikan oleh para peneliti. Kajian teori ini akan menjadi dasar 

yang kuat dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Para ahli memberikan banyak 

definisi teori dalam penelitian. 

1. Tanaman padi 

Tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah ditemukan, 

apalagi kita yang tinggal di daerah pedesaan. Hamparan pedesaan dipenuhi 

dengan tanaman padi. Sebagian besar menjadikan padi sebagai sumber bahan 

makana pokok. Tanaman padi termasuk tanaman yang berumur pendek, biasanya 

hanya berumur kurang dari satu tahun dan berproduksi satu kali. Setelah tanaman 

padi itu berbuah dan dipanen padi tidak tumbuh seperti semula lagi, tetapi mati. 

Tanaman padi adalah termasuk jenis tanaman rumput-rumputan (Mubaroq, 2013) 

Tanaman padi mempunyai klasifikasi sebagai berikut: 

1) Devisa : Spermarophyta  

2) Sub devisa : Gymnospermae  

3) Kelas  : Monotyledonae  

4) Keluarga  : Gramineae (Poaceae)  

5) Genus  : Oryza  

6) Spesies  : Oryza spp  

Terdapat 25 spesies Oryza, yang dikenal adalah Oryza sativa dengan dua 

subspies yaitu India (padi bulu) yang ditanam di Indonesia dan sinica (padi cere). 

Varitas unggul nasional berasal dari bogor: pelita I/1, pelita I/2, Adil dan makmur 

(dataran tinggi), Gemar, Gati, GH 34 dan GH 120 (dataran rendah). Varietas 

tunggal introduksi dan International Rice Ressearch Institute (IRRI) Filipina 

adalah jenis IR atau PB yaitu IR 22, IR 14, IR 46 dan IR 54 (datarann rendah), 

PB32, PB 34, PB 36, dan PB 48, (dataran rendah) (Wikipedia Indoneia). 

Tambunan F (2017), Tanaman padi dapat tumbuh pada dataran rendah sampai 

dataran tinggi. Di dataran rendah padi dapat tumbuh pada ketinggian 0 - 650 m 
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dpl dengan temperatur 22,50 C – 26,50 C sedangkan di dataran tinggi padi dapat 

tumbuh baik pada ketinggian antara 650 - 1.500 m dpl dan membutuhkan 

temperatur berkisar 18,70 C – 22,50 C. Temperatur sangat mempengaruhi 

pengisian biji padi. Temperatur yang rendah dan kelembaban yang tinggi pada 

waktu pembungaan akan mengganggu proses pembuahan yang mengakibatkan 

gabah menjadi hampa. Hal ini terjadi akibat tidak membukanya bakal biji. 

Temperatur yang rendah pada waktu bunting juga dapat menyebabkan rusaknya 

pollen dan menunda pembukaan tepung sari. 

Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis maupun subtropis 

pada 45°LU sampai 45°LS, cuaca panas dan kelembaban tinggi dengan musim 

hujan 4 bulan. Curah hujan yang baik, rata-rata 200 mm per bulan atau 1.500 - 

2.000 mm/tahun, dengan distribusi selama 4 bulan. Suhu optimum untuk 

pertumbuhan tanaman padi adalah 23 °C dan ketinggian tempat yang cocok untuk 

tanaman padi berkisar antara 0–1500 m dpl. Tanah yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman padi adalah tanah sawah yang kandungan fraksi pasir, debu, lempung 

dalam perbandingan tertentu dan air dalam jumlah yang cukup. Padi dapat tumbuh 

dengan baik pada tanah yang ketebalan lapisan atasnya antara 18–22 cm dengan 

pH antara 4–7. 

Budidaya Tanaman Padi  

Ade Famboyan Septiana(2016), ciri khusus budidaya padi sawah adalah 

adanya penggenangan selama fase pertumbuhan tanaman. Budidaya padi sawah 

dilakukan pada tanah yang berstruktur lumpur. Tahapan budidaya padi sawah 

secara garis besar adalah persiapan lahan, persiapan persemaian, persiapan benih, 

penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman dan panen. Pemberian air pada 

tanaman padi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman yakni dengan mengatur 

ketinggian genangan. Ketinggian kenangan berkisar 2-5 cm, karena jika 

berlebihan dapat mengurangi jumlah anakan. Prinsip pemberian air adalah 

memberikan pada saat yang tepat, jumlah yang cukup, kualitas air yang baik, dan 

disesuaikan fase pertumbuhan tanaman. Budidaya tanaman padi dilakukan dengan 

beberapa tahap yaitu: 

1) Persiapan Lahan 
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Sebelum padi ditanam di lahan terlebih dahulu tanah dibajak sedalam 2030 

cm. Pematang dibersihkan pula dari rumput dan telur-telur keong mas. Proses 

pembajakan dilakukan terlebih dahulu kemudian digaru untuk dihaluskan agar 

mudah ditanami padi, kemudian diratakan dan dibuat kemalir disisi petakan untuk 

menggiring keong agar mudah dikendalikan sehingga tidak menggangu tanaman.  

2) Persiapan Persamaian  

Lahan untuk dipersemaian sesuai dengan luasan lahan dan benih yang 

dibutuhkan, untuk luasan 1 ha dibutuhkan luas semaian 400 m atau 4% dari lahan 

yang akan ditanami. Benih yang dibutuhkan untuk 1 ha anatar 22 -25 kg (5 

kantong benih ukuran 5 kg kantong). 

3) Persiapan Benih  

Benih yang akan di Tanami adalah benih unggul, bersertifikat dan bermutu. 

Ciri-ciri benih baik biasa dilihat dari bentuk fisiknya yang mengkilap bersih dan 

berisih, Untuk memilih benih yang baik dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Siapkan air, garam dan telur bebek. 

b) Masukan dan telur bebek kedalam air perhatikan telur bebek jika masih 

tenggelam tambahkan garam sampai telur terapung.  

c) Telur telah terapung daiambl dan dimasukan benih yang telah disiapkan, benih 

yang tenggelam adalah yang bagus untuk ditanam sedangkan yang 

mengapung dibuang. Benih direndam selama 8 jam, ditiriskan, kemudian 

diperan 24 – 36 jam yang biasa disebut proses tegenisasi dalam wadah karung 

goni. Serangan hama penyakit pada benih yang dikendalikan dengan 

penyemprotan benih menggunakan larutan insektisida dan fungsida dangan 

konsentrasi 0,1%1. 

4) Penanaman 

Metode tanam pindah umur benih siap dipindahkan antara 14 – 21 hari selama 

disemai, sebaiknya disemprot insektisida terlebih dahulu 2 hari sebelum tanam 

dengan kosentrasi 0,1% 1. Persiapkan sebelum tanah hendaknya lahan sawah 

digarit terlebih dahulu menggunkan kencaan yang berukuran 20 cm dengan sistem 

tanah legowo 2:1 (jarak tanam 20x10 cm) yang dihasilkan populasi tanaman 
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sebanyak  333 rbu setiap 1 ha. Jumlah benih ditanam tidak lebih dari 3 buah per 

lubang. 

5) Pemupukan  

Pemupukan oleh petani sebaiknya telah mengenal 6 tepat dalam kegiatan 

pemupukan (tepat jenis, sasaran, dosis, waktu, cara, dan mutu). Waktu 

pemupukan pada tanaman padi adalah pemupukan ke-1 umur 7-10 HST terdiri 

dari 37,5-40% pupuk urea dan 50% NPK dari rekomendasi pemupukan setempat. 

Pemupukan ke-2  dilakukan pada umur 21-25 HST dengan dosis dan komposisi 

pemupukan seperti pada pemupukan pertama. 

6) Pengendalian Hama dan Penyakit 

Penggunaan pestisida didasarkan pada pemantauan lapang agar dicapai 

efisiensi yang tinggi dan pencemaran lingkungan dapat diminimalisasi. 

Komponen pengendalian diterapkan sesuai dengan tahapan budidaya tanaman pra 

tanam (sebelum tanam), persemaian, fase vegetatif, fase generatif. Strategi 

pengendaliannya yaitu menggunakan varietas tahan, menanam tanaman yang 

sehat, termasuk pengendalian dari aspek kultur teknis (pola tanam tepat, pergiliran 

tanaman, kebersihan lapang, waktu tanam yang tepat, pemupukan yang tepat, 

pengelolaan tanah dan irigasi, tanam tanaman perangkap untuk mengendalikan 

tikus)  pengamatan berkala di lapang pemanfaatan musuh alami seperti, pemangsa 

(predator), misalnya laba-laba. Pengendalian secara mekanik, seperti 

menggunakan alat atau mengambil dengan tangan, menggunakan pagar, 

menggunakan perangkap, pengendalian secara fisik, seperti menggunakan lampu 

perangkap. Penggunaan pestisida hanya bila diperlukan dengan insektisida, 

pestisida atau fungisida. 

7) Pemeliharaan  

Resiko pengeringan lahan rumput akan subur. Pengendalian gulma dilakukan 

dengan meluarkan air sebelum pengendalian gulma. Lakukan lebih awal, dengan 

tangan atau alat mekanik. Dapat juga digunakan herbisida sesuai anjuran. 

Penyiangan secara manual dengan tangan saat tanaman berumur 25 HST dan 

diikuti dengan landak sebanyak 3 kali saat tanaman berumur 25, 35 dan 45 HST. 

8) Panen dan Pasca Panen 
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Panen dan pasca panen perlu ditangani secara tepat karena dapat kehilangan 

hasil dan penurunan mutu selama proses panen dan pasca panen masih tinggi 

(sekitar 20 %), penanganan panen dan pasca panen yang kurang baik 

menyebabkan kualitas benih rendah, panen padi dengan sistem kelompok dapat 

menekan kehilangan hasil dari 19 % menjadi 4%.  

Panen pada waktu yang tepat dengan memperhatikan umur tanaman antara 

varietas yang satu dengan lainnya kemungkinan berbeda, menghitung sejak padi 

mulai berbunga, biasanya panen jatuh pada 30 – 35 hari setelah padi berbunga, 

jika 95 % malai menguning, segera panen. Panen dan perontokan menggunakan 

alat sabit bergerigi atau mesin panen. Hasil panen dimasukkan ke dalam karung 

atau kalau ditumpuk perlu diberi alas untuk mencegah gabah tercecer. Perontokan 

12 harus segera dilakukan, dihindari penumpukan padi sawah sampai beberapa 

hari, untuk menjaga kualitas, menekan kehilangan hasil dan kerusakan gabah.  

Pengeringan dilakukan dengan menjemur gabah di atas lantai jemur ketebalan 

gabah 5 – 7 cm dan dilakukan pembalikan setiap 2 jam sekali. Pada musim hujan 

gunakan pengering buatan. Pengemasan dan pengangkutan pada waktu 

pemanenan, perontokan, pembersihan, pengeringan, maupun penyimpanan, 

dianjurkan menggunakan karung goni atau plastik yang baik, tidak bocor, bersih, 

kuat, dan bebas hama. Simpan gabah/beras dalam wadah yang bersih dalam 

lumbung/gudang, bebas hama, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. 

2. Tanaman kakao 

Kakao merupakan dari pohon cokelat yang bijinya dibuat bubuk untuk 

minuman dan sebagainya, (Theobroma cacao L) tepung (bubuk) biji coklat.72 

Kakao (Theobroma cacao L) adalah pohon budidaya di perkebunan yang berasal 

dari Amerika Selatan, namun sekarang ditanam di berbagai kawasan tropika. Dari 

biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang dikenal sebagai cokelat. 

Biji kakao didefinisikan juga sebagai biji yang dihasilkan oleh tanaman kakao 

(Theobroma cacao Linn), yang dibersihkan dan dikeringkan. Mutu biji kakao 

merupakan salah satu hal terpenting dalam menentukan tingkat harga dipasar 

Internasional. Industri makanan dan minuman sebagai pengguna terbesar biji 

kakao menetapkan berbagai syarat yang ketat dari aspek citarasa dan keamanan 

pangan, biji kakao termasuk hasil perkebunan yang diekspor dan sangat 
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menguntungkan bagi Indonesia. Namun kualitas biji kakao yang diekspor oleh 

Indonesia dikenal rendah, rendahnya mutu kakao Indonesia ini disebabkan oleh 

beberapa hal, antara lain biji kakao Indonesia jarang yang difermentasi terlebih 

dahulu, padahal mutu biji yang telah difermentasi lebih baik daripada yang belum 

difermentasi. Selain itu, kakao Indonesia juga mempunyai keunggulan yaitu 

mempunyai titik leleh tinggi, mengandung lemak kakao dan dapat menghasilkan 

bubuk kakao dengan mutu yang baik. Mutu biji kakao juga menjadi bahan 

perhatian oleh konsumen, dikarenakan biji kakao digunakan sebagai bahan baku 

makanan atau minuman. 

Radot Manalu (2018) mengemukakan Kakao (Theobroma Cacao L) 

merupakan salah satu komoditas perkebunan di Indonesia yang memiliki peranan 

penting bagi perekonomian nasional untuk peningkatan devisa negara. Namun 

demikian, mutu kakao Indonesia khususnya produksi biji kakao perkebunan 

rakyat masih rendah. 

Ditjen Perkebunan (2014) menjelaskan bahwa Indonesia memiliki beberapa 

keuggulan dalam hal pengembangan kakao, antara lain ketersediaan lahan yang 

cukup luas, biaya tenaga kerja yang renalif murah, potensi pasar domestik yang 

besar dan sarana transportasi yang cukup baik. Namun, produksi kakao Indonesia 

pernah menyentuh angka 838.000 ton pada tahun 2010, namun kemudian 

menurun hingga mencapai 720.000 ton pada tahun 2013. 

a. Klasifikasi Tanaman Kakao  

Tanaman kakao termasuk golongan tanaman tahunan yang tergolong dalam 

kelompok tanaman caulofloris, yaitu tanaman yang berbunga dan berbuah pada 

batang dan cabang. Tanaman ini pada garis besarnya dapat dibagi atas dua 

bagian,yaitu bagian vegetatif yang meliputi akar, batang serta daun dan bagian 

generatif yang meliputi bunga dan buah, (Bulandari, 2016). sistematika tanaman 

kakao adalah sebagai berikut:  

1) Devisa : Spermatophyta 

2) Sub devisa : Aniosprmae 

3) Kelas : Dicoutiledoneae 

4) Bangsa  :  Malvales 

5) Suku  :  Sterculiacacae 
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6) Marga :  Theobroma 

7) Jenis  : Theobroma cacao L 

b. Jenis kakao 

 Kakao yang lebih dikenal dengan nama buah coklat merupakan jenis 

komuditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kakao juga berhasil 

menempatkan Indonesia sebagai negara produsen biji kakao ke 3 terbesar di dunia 

(550.000 ton) setelah Ghana (662.000 ton) dan Pantai Gading(1.242.000 ton). 

Tanaman yang berasal dari negara Amerika Selatan ini mampu mencapai tinggi 

10 meter dengan masa produksi buah pertama diumur 4-5 tahun. Jenis-jenis yang 

lebih dikenal di Indonesia adalah jenis (Criollo, Trinitario serta Farastero). Di 

Indonesia sendiri dari tahun 2010 tercatat memiliki areal perkebunan kakao 

mencapai 1.475.344 ha dengan kepemilikan kakao rakyat sekitar 93% yaitu 

mencapai 1.372.705. 

Jenis-jenis Kakao yang dibudidayakan di Indonesia terdiri atas: 

1) Kakao Criollo, merupakan tipe tanaman kakao yang menghasilkan biji kakao 

kering premium yang dikenal sebagai Fine Flavour Cocoa, choiced Cocoa, Edel 

Cocoa, serta Kakao mulia. Kakao Criollo dibedakan atas 2 jenis, yaitu; Central 

America Criollos dan South America Criollos. Ciri-cirinya Kakao Criollo; 

Pertumbuhan tanaman kurang kuat dengan produksi yang rendah serta lamban 

berbuah, tunas muda berbulu, agak peka terhadap hama dan penyakit, terdapat 10 

alur dengan letaknya berselang seling (5 alur ahak dalam dan 5 alur dangkal) 

Memiliki tongkol buah berwarna hijau atau merah bila masih muda dan kuning 

orange ketika sudah matang buah berbentuk tumpul, sedikit bengkok serta tidak 

memiliki bottle neck, tekstur kulit kasar berbintil, tipis dan lunak, terdapat 30- 40 

biji ditiap buah kakao ,biji bulat telur dengan kotiledon berwarna putih pada saat 

kering.  

2) Kakao Forastero, merupakan tipe tanaman yang menghasilkan biji kakao 

kering bermutu sedang yang dikenal sebagai ordinary cacao atau kakao baku serta 

bulk cacao. 93% produksi kakao di dunia merupakan jenis Bulk cacao yang 

dihasilkan dari negara di Afrika Barat, Brazil dan Dominica. Ciri-ciri Tanaman 

Kakao Forastero adalah sebgai berikut: Pertumbuhan tanaman kuat dan 

produktivitas tinggi, menghasilkan buah lebih cepat, cenderung lebih tahan 
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terhadap hama dan penyakit, kulit buah agak keras namun permukaaannya halus, 

buah memiliki neck bottle neck ada juga yang tidak, endosperm berwarna ungu 

tua dan berbentuk gepeng pada waktu basah, kulit buah berwarna hijau dengan 

alur kulit buah dalam.  

3) Kakao Trinitaro, Merupakan tipe hibrida yang berasal dari persilangan alami 

Criollo dan forastero sehingga sangat heterogen dengan biji kering yang 

dihasilkan bisa Endel Cocoa maupun Bulk Cocoa yang artinya Kakao jenis ini 

dapat menghasilkan biji kakao Fine Flavour maupun Bulk Cacao. Ciri-ciri dari 

Kakao jenis ini adalah sebagai berikut: Memiliki masa pertumbuhan yang cepat, 

produktivitas tinggi, bentuk buah bermacam-macam dengan warna kulit buah 

berwarna merah dan hijau, warna kotiledon berwarna ungu dan ungu tua ketika 

masih basah 

 Berdasarkan keterangan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kakao 

memiliki jenis yang berbeda sehingga biji kakao yang dihasilkan juga memiliki 

kualitas yang berbeda. Dari ketiga jenis kakao tersebut peneliti menyimpulkan 

hanya satu jenis kakao yang memiliki kualitas unggul yaitu kakao jenis kakao 

Trinitaro. 

c. Morfologi Tanaman Kakao  

Habitat asli tanaman kakao adalah hutan tropis dengan naungan pohonpohon 

yang tinggi, curah hujan tinggi, suhu sepanjang relative sama, serta kelembahan 

yang relatif tetap. Dalam habitat seperti itu, tanaman kakao akan tumbuh tinggi 

tanaman umur 3 tahun akan mencapai 1,8-3,0 meter pada umur 12 tahun 

mencapai 4,50,7,0 meter. Tinggi tanaman tersebut beragam dipengaruhi oleh 

adanya insenitas naungan serta fakto-faktor tumbuh yang tersedia. 

Daun kakao bersifat dimorfisme. Pada tunas ototrop, memiliki tangkai daun 

yang panjang daun sekitar 7,5,10 cm sedangkan pada tunas plagiotrop memiliki 

tangkai daun sekitar 2,5 cm. Tangkai daun berbentuk slinder dan bersisik halus, 

tergantung pada tipenya. Sala satu sifat daun kakao yaitu dengan adanya 

persediaan yang terletak dipangkai dan di ujung tangkai daun, Daun memiliki 

bentuk helai bulat memanjang, ujung daun meruncing, dan pankai daun 

meruncing, susunan daun tulang menyirip dan tulang daun menonjol 

kepermukaan bawah helai daun, tapi daun rata daging daun tipis tetapi kuat.  
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Bunga tanaman kakao dapat tumbuh dapat tumbuh dan berkembang dari bekas 

ketiak daun pada batang dan cabang.Tempat tumbuh bunga tersebut semakin lama 

semakin membesar dan menebal atau bisa disebut dengan bantalan bunga.Warna 

dari bunga ini khas untuk setiap kultiver. Tangkai bunga kecil tetapi panjang (1-

1,5). Mahkota daun panjangnya 6-8 mm, terdiri atas dua bagian, bagian pankal 

berbentuk kuku binatang dan biasanya terdapat dua garis merah.Bagian ujungnya 

berupa lembaran daun tipis, fleksibel daun berwarna putih.Warna bunga kakao 

sangat beragam, tetapi pada dasarnya hanysa ada dua macam warna. Buah yang 

pada saat mudah berwarna hijau dan apa bila sudah agak masak berwarna kuning 

sementara itu, buah yang pada saat mudah berwarna merah, setelah nanti 

berwarna jingga. 

Biji kakao tersusun dalam lima baris mengelilingi poros buah, jumlahnya yang 

beragam, yaitu 20-25 butir per buah., dipotong melintang, akan tampak bawah biji 

disusun oleh dua kotiledon yang saling melipat dan bagian pangkalnya menempel 

pada poros lembaga. Biji dibungkus oleh daging buah yang berwarna putih, 

memiliki rasa asam manis dan diduga mengandung zat penghambat 

perkecambahan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

a. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi individu karena 

rangsangan dari luar (Gelar Luhur Perdana Putra,2013).Faktor eksternal yaitu 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sesorang yang berasal dari 

lingkungan.Faktor eksternal meliputi : 

1) Tenaga kerja 

Tenaga kerja adalah pengertian tentang potensi yang terkandung dalam 

dirimanusia yang dikaitkan dengan perdagangan di berbagai kegiatan atau usaha 

yangada keterlibatan manusia, yang dimaksud adalah keterlibatan  unsur-unsur 

jasaatau tenaga kerja. Yang biasa disebut sebagai tenaga kerja pada dasarnya 

adalah penduduk pada usia kerja (15-64 tahun), dan dapat pula dikatakan bahwa 

tenagakerja itu adalah penduduk yang secara potensial dapat bekerja. 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting 

disamping sumber alam, modal, dan teknologi. Ditinjau dari segi umum 
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pengertian tenaga kerja menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk 

menghasilkan barang dan jasa dan mempunyai nilai ekonomi yang dapat 

bergunabagi kebutuhan masyarakat, secara fisik kemampuan bekerja diukur 

dengan usia. 

Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan 

memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan usaha pertanian. Jumlah kerja 

yang dicurahkan untuk tiap kegiatan berbeda-beda, dimana semakin banyak 

tenaga kerja yang tersedia dan dicurahkan dalam kegiatan usaha pertanian maka 

jumlah produk yang dihasilkan semakin besar yang akan berdampak pada 

pendapatan yang semakin besar pula. 

2) Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana berfungsi sebagai penyokong proses pelaksanaan 

tupoksi di bidang kesehatan. Sedangkan perlengkapan hanyalah sebatas alat-alat 

yang disiapkan sesuai kebutuhan dan sesuai jenis kerja yang dilakukan. Lalu 

ruang kantor artinya hanya ruang/tempat dimana pekerja melaksanakan 

pekerjaannya, yang berisikan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan (Bella 

Shafira,2016). Karena pentingnya sarana dan prasarana, maka haruslah adanya 

pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sebuah organisasi secara rutin serta 

baik. Dapat diingatkan sekali lagi bahwa sarana dan prasarana kantor adalah hal 

atau faktor penting bagi keberhasilan bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi. Sebagai suatu organisasi, sarana dan prasarana menjadi bagian 

penting. 

3) Banyaknya anggota keluarga 

Timbulus (2015) berdasarkan jumlah tanggungan yang dimiliki, sebagian 

besar petani memiliki jumlah tanggungan dengan jumlah sedang yaitu terdiri dari 

4-5 orang anggota keluarga. Jumlah tanggungan dalam keluarga ini dapat 

berpengaruh pada banyak sedikitnya sumber tenaga kerja bagi kegiatan usahatani 

serta beban konsumsi pada rumah tangga. Jumlah tanggungan yang tinggi akan 

meningkatkan tenaga kerja keluarga pada usahatani dan beban konsumsi pada 

rumah tangga. Mayoritas petani telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. 

Hal ini dapat berpengaruh pada semakin banyaknya pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki oleh petani. 
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Pengelompokan ukuran rumah tangga berdasarkan jumlah anggota rumah 

tangga adalah sebagai berikut: 

a. Rumah tangga kecil adalah rumah tangga yang jumlah anggotanya kurang 

atau sama dengan empat orang 

b. Rumah tangga sedang adalah rumah tangga yang memiliki anggota antara 

lima sampai tujuh orang 

c. Rumah tangga besar adalah rumah tangga dengan jumlah anggota lebih dari 

tujuh orang 

4) Lingkungan  

Lingkungan kerja adalah lingkungan  dimana  pegawai melakukan 

pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman 

dan memungkinkan para pegawai untuk dapat berkerja optimal.Lingkungan kerja 

dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai menyenangi lingkungan kerja 

dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya untuk 

melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan optimis 

prestasi kerja pegawai juga tinggi. Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan 

kerja yang terbentuk antara sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan 

dan atasan serta lingkungan fisik tempat pegawai bekerja (A.Aji Tri, 2015) 

b. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang timbul karena pengaruh rangsangan 

dari dalam diri individu itu sendiri (Gelar Luhur Perdana Putra,2013). Faktor 

internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang.Faktor 

internal meliputi: 

1) Luas lahan/tanah 

Luas lahan adalah merupakan luas lahan pertanian atau areal tanaman yang di 

dalamnya terdapat bagian tanaman yang sedang mengeluarkan hasil, bagian 

tanaman yang sudah tua atau yang tidak menghasilkan lagi atau bagian tanaman 

yang belum berbuah atau yang baru ditanam. Luas lahan merupakan luas lahan 

tanaman pertanian yang terdapat pokok-pokok yang mengeluarkan hasil. Luas 

lahan menghasilkan pada satu periode (jangka waktu) tertentu adalah tergantung 

kepada keputusan untuk menanam pada masa lalu. Lahan termasuk dalam modal 

tetap dan merupakan salah satu faktor produksi yang sangat berperan dalam setiap 
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usaha yang dilakukan. Menurut (Desi Saputra Rafiie, 2013), lahan merupakan 

salah-satu faktor produksi yang merupakan pabrik hasil-hasil pertanian yaitu 

dimana tempat produk itu berjalan dan darimana hasil produksi itu keluar. 

2) Modal 

Modal dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang yang bersama-

sama faktor produksi lahan dan tenaga kerja digunakan untuk menghasilkan suatu 

barang baru atau hasil pertanian dalam suatu proses produksi. Sedangkan modal 

merupakan bentuk kekayaan berupa uang tunai ataupun barang yang akan 

digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Pengertian barang disini meliputi 

alat-alat produksi dan sarana produksi pertanian lainnya seperti pupuk, bibit, 

danobat-obatan (Desi Saputra Rafiie, 2013). 

Modal menurut sifatnya dibedakan menjadi modal tetap  (fixed cost) yaitu 

modal yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi, seperti tanah, 

bangunan dan alat pertanian. Sedangkan modal bergerak  (variable cost)  yaitu 

modal yang habis terpakai dalam satu kali proses produksi seperti uang tunai yang 

dibayarkan kepada tenaga kerja. Sumber modal petani bisa berasal dari petani itu 

sendiri maupun dari luar usahatani. 

3) Pengalaman 

Pengalaman kerja tercermin dari pekerja yang memiliki kemampuan bekerja 

pada tempat lain sebelumnya. Semakin banyak pengalaman yang didapatkan oleh 

seorang pekerja akan membuat pekerja semakin terlatih dan terampil dalam 

melaksanakan pekerjaannya (Adya Dwi Mahendra, 2014). Adanya tenaga kerja 

yang memiliki pengalaman kerja diharapkan memperoleh pekerjaan sesuai dengan 

keahliannya. Semakin lama seseorang dalam pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya maka diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitasnya. 

Yasa dan Hadayani (2017), pengalaman berusahatani umumnya dapat 

mempengaruhi pengetahuan petani dalam teknik budidaya dalam kegiatan 

usahatani yang dijalankan. Petani yang lebih berpengalaman dalam usahatani padi 

secara umum akan lebih mampu untuk meningkatkan produktivitas dibandingkan 

dengan petani yang kurang berpengalaman. Pengalaman kerja merupakan salah 

satu modal utama selain tingkat pendidikan, apabila seseorang ingin memasuki 
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dunia kerja. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang didalam dunia kerja 

kadang-kadang lebih dibutuhkan dari pada tingkat pendidikan yang tinggi. 

4) Produksi  

Produksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi 

output atau dapat dipahami dengan kegiatan untuk menambah nilai pada suatu 

barang atau jasa dengan melibatkan faktor produksi sebagai inputnya. Kegiatan 

ini merupakan mata rantai dari kegiatan ekonomi sehingga sangatlah penting bagi 

kelangsungan hidup masyarakat dan sebaiknya tetap dijalankan dengan baik oleh 

pihak swasta maupun pemerintah.Hubungan antara jumlah input dengan 

outputnya dalam kurun waktu tertentu disebut faktor produksi. Dalam teori ini 

terdapat penjelasan tentang producen behavior atau perilaku produsen yang 

memaksimalkan keuntungan hasil produksi namun dengan penggunaan kombinasi 

antara faktor produksi dengan fungsi produksi yang seefektif mungkin. Fungsi 

produksi merupakan suatu hubungan teknis yang menghubungkan faktor produksi 

atau input dengan hasil produksinya atau output (Faizah dan Fita Nurotul, 2018) 

4. Usaha tani 

Menurut Wanda (2015), ilmu usahatani merupakan suatu ilmu yang 

mempelajari bagaimana menentukan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan 

dalam menggunakan sumberdaya dengan efektif dan efisien sehingga pendapatan 

yang diperoleh oleh petani lebih tinggi. Moh Saeri, (2011), Ilmu usahatani adalah 

suatu upaya penelaahan tritugal antara lain manusia, tanaman atau hewan, 

sehingga ilmu usahatani berkaitan dengan beberapa aspek yaitu aspek sosial 

(manusia), kimia, fisika (lahan) dan budidaya, dimana sistem usahatani dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:  

a. Sistem penggunaan lahan. Sistem penggunaan lahan merupakan suatu sistem 

dalam usahatani dimana petani menggunaan lahan untuk melakukan kegiatan 

penanaman terhadap tanaman seperti menanam padi, menanam cabe dan lain-

lain. 

b. Sistem produksi ternak pada sistem kedua ini petani menggunakan lahannya 

untuk beternak atau memelihara hewan baik hewan ternak maupun ikan.  

c. Sistem rumah tangga petani pada sistem ini para petani tidak melakukan 

kegiatan pertanian (off farm) mereka melakukan usaha diluar kegiatan 
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pertanian. Hal ini dikarenakan setiap petani memiliki karakteristik yang 

berbeda sehingga kegiatan usahatani yang mereka lakukan relatif berbeda 

sesuai karakter dan keinginan masing masing petani. 

 

2.2  Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang terdahulu digunakan 

sebagai acuan dan perbandingan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini 

bukanlah penelitian yang awal, terbukti dengan telah adanya penelitian yang lain 

yang sejenis dengan ini dalam materi yang berbeda. Dengan demikian penelitian 

ini bersifat meneruskan penelitian sebelumnya untuk bisa memberikan beberapa 

manfaat pada dunia pertanian. Diantaranya penelitian yang tealah ada, yaitu : 

1. Firdaus (2017), “Strategi Pengembangan Usahatani Padi di Daerah Perbukitan 

dengan Metode Jajar Legowo desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Kabupaten 

Purworejo”. 
 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal 

yang menjadi peluang, ancaman, usahatani padi jajar legowo daerah 

perbukitan di desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Kabupaten 

Purworejo.Penentuan jumlah sampel petani berdasarkan purposive sampling 

dan informan kunci purposive sampling.Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu angket atau kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan 

usahatani padi jajar legowo di desa Kaliwungu terbagi menjadi empat yaitu 

kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. 

2. Neonbota (2016), “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usahatani Padi Sawah 

Di Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur” 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi usahatani padi sawah yang dilakukan di desa Haekto 

Kecamatan Noemuti Timur, dengan pertimbangan lokasi ini memiliki 

produksi tertinggi di Kecamatan Noemuti Timur.Analisis yang digunakan 

adalah analisis fungsi Cobb-Douglass. 

3. Wadua, Yuliawatib, Nuswantarac (2019), “Strategi menghadapi risiko 

produksi padi sawah di Kabupaten Sumba Timur”.  
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorfaktor yang 

mempengaruhi produksi dan risiko produksi, serta menyusun strategi untuk 
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menghadapi risiko produksi menggunakan analisis SWOT.Teknik 

pengambilan sampel digunakan secara acak sederhana (Simple Random 

Sampling). Penelitian ini memakai model Cobb-Douglas dalam bentuk 

logaritma natural untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi adalah luas lahan, pupuk Urea, Phonska, pestisida, tenaga kerja, dan 

dummy musim tanam.Sedangkan faktor yang mempengaruhi risiko produksi 

adalah luas lahan, benih, dan herbisida. Sementara itu, hasil analisis 

menunjukkan strategi yang ditetapkan dengan TAS (Total Actractiveness 

Score) tertinggi adalah mengikuti pelatihan-pelatihan dan pembinaan melalui 

peningkatan kerja sama dengan pemerintah dan pihak lainnya. 

4. Jumiati (2015),  “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi di 

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor produksi padi di 

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.Pengumpulan data dilakukan 

dengan metode primer dan sekunder.Data yang diperoleh dianalisis dengan 

fungsi produksi Cobb-Douglas yang perhitungannya menggunakan persamaan 

regresi linear berganda dan diolah dengan program SPSS versi 21.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan 

terhadap produksi padi di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai adalah 

pupuk urea, bibit, tenaga kerja, dan luas lahan. 

Rencana penelitian yang akan dilakukan dan penelitian yang relevan 

mempunyai tujuan yang sama yaitu membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi usahatani sehingga menyebabkan petani tetap 

menjalankan usahatani padi sawah. Faktor-faktor yang dimaksud antaranya 

luas lahan, tenaga kerja, pemupukan serta lingkungan. Rencana penelitian ini 

dilakukan dengan analilis data deskriptif sedangkan analisis dari penelitian 

yang relevan menggunakan analisis SWOT dan analisis model Coob-Douglas. 

 

2.3 Kerangka pikir 

Kerangka pikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa 

konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara 

variabel yang satu dengan varibel yang lainnya. Pada kerangka pikir ini berisi 
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Keputusan 

gambaran yang akan dilakukan pada penelitian mengenai faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi petani memilih usahatani padi dibandingkan 

dengan kakao di lingkungan Kombong Kecamatan Suli. Untuk lebih jelasnya, 

akan dijelaskan pada skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir  


