
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Sebagai sumber pemberi tenaga, beras merupakan bahan makanan utama 

untuk ratusan juta umat manusia, terutama bagi umat manusia yang menduduki 

belahan timur ini. Oleh karenanya tidak heran bahwa tanaman padi yang terluas 

terdapat di negara-negara Asia dimana seluruh penduduknya memperoleh tenaga 

untuk sebagian terbesar dari beras sebagai sumbernya. Lebih dari 50 % dari areal 

yang ditanami  dengan padi terdapat di Negara-negara Asia dan Negara-negara 

yang mempunyai areal pertanaman masing-masing seluas 74.671.000 dan 

45.713.000 are (Ahyar, 2012). 

Usahatani merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola 

faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, teknologi, pupuk, benih, pestisida) 

dengan efektif yaitu menggunakan sumberdaya sebaik-baiknya, serta pemanfaatan 

sumberdaya yang efisien, dan continue untuk menghasilkan produk yang tinggi 

sehingga pendapatan usahanya meningkat (Rahim dkk., 2007). 

Dalam setiap usahatani selalu ada risiko yang akan didapatkan. Risiko 

merupakan ketidakpastian dan dapat menimbulkan terjadinya peluang kerugian 

terhadap pengambilan keputusan. Risiko dalam berusahatani sangatlah banyak, 

seperti risiko produksi, risiko harga dan pasar, risiko teknologi, risiko usaha dan 

finansial, risiko kerusakan, risiko sosial dan hukum, risiko faktor manusia.  

Keberhasilan usahatani salah satunya bergantung dengan musim, seperti 

varietas Unggul jika ditanam dimusim penghujan maka akan menghasilkan panen 

yang maksimal. Akhir-akhir ini cuaca sangat sulit untuk diprediksi. Adanya 

perubahan iklim di beberapa tempat dimuka bumi ini dapat mengganggu 

pertumbuhan tanaman.  Masyarakat petani di pedesaan agraris seperti Indonesia, 

khususnya pedesaan di pulau Jawa, menjadi salah satu pihak yang sangat 

dirugikan akibat adanya perubahan iklim.  

Petani mengalami penurunan produksi yang diakibatkan oleh serangan hama 

dan cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan banjir serta kekeringan. Ketika 

sawah digenangi air, tanaman padi akan roboh dan padi terkena lumpur sehingga 

kemungkinan untuk bisa dipanen sangat kecil selain itu pada saat musim hujan 



hama wereng pun juga menyerang tanaman padi. Selain banjir dan hama wereng, 

kekeringan pun juga menjadi penyebab gagal panen. Tanaman padi akan 

kekurangan air sehingga pertumbuhan terhambat dan mati, hama tikus menyerang 

ketika keadaan sawah kering. Hal ini yang menjadi keluhan para petani.  

Risiko harga dan pasar merupakan risko yang sering sekali terjadi. Ketika 

persediaan beras kurang stabil maka harga beras juga akan naikataupun turun. Hal 

ini akan memberatkan petani karena hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan 

biaya produksi.  

Mereka mengalami ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada nafkah 

yang tidak pasti untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari maupun untuk 

kebutuhan modal penanaman kembali. Dengan adanya risiko maka pendapatan 

petani menjadi minim dan untuk melanjutkan usahanya kembali petani 

kekurangan modal. Petani yang kekurangan modal akan susah melanjutkan 

usahanya, ini adalah salah satu contoh adanya risiko usaha dan finansial. 

Pada saat terjadi risiko, karena tidak ada hasil yang bisa dijual maka petani 

menjual hasil panen bulan lalu, memakai uang tabungan, mengambil sayur yang 

ada dikebun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam penanaman kembali 

petani memerlukan modal, namun karena tidak ada pendapatan maka petani 

hutang, sedangkan untuk anggota kelompok tani mereka mendapatkan subsidi 

pupuk dan benih sehingga dapat mengurangi beban. Penurunan pendapatan tidak 

perlu terjadi. Kelangsungan hidup petani dalam mencari nafkah dapat dipenuhi 

dengan berbagai cara. Petani di pedesaan mempunyai kearifan lokal untuk 

menyikapi ketidakpastian dan ketidaktentuan nafkah. 

Teknologi yang semakin berkembang dapat memudahkan petani dalam 

melakukan usahanya. Namun teknologi ini sering kali susah diterima oleh 

masyarakat petani karena lambannya dalam menerima teknologi baru. Adanya hal 

ini dipengaruhi oleh faktor usia dan pendidikan yang kebanyakan hanya SD. 

Ketika petani akan membeli teknologi baru, petani harus mengetahui spesifikasi 

teknologi tersebut seperti apa sehingga tidak sia-sia dalam penggunaannya dan 

tidak merusak tanaman maupun lahan, dan ini mencakup risko kerusakan.  

Pada risiko sosial dan hukum biasanya pemerintah mengeluarkan peraturan 

baru mengenai penggunaan input produksi, pembatasan subsidi, dan perencanaan 



lokasi baru untuk daerah pertanian. Pembatasan subsidi yang sering menjadi 

risiko petani, adanya pembatasan akan mengakibatkan terjadinya kecurangan 

seperti subsidi pupuk dan benih tidak datang tepat waktu. 

Faktor manusia seperti perilaku, kesehatan, dan sifat-sifat seseorang yang 

tidak dapat diduga dapat mengakibatkan risiko dalam usahatani. Adanya hal ini 

dapat mengakibatkan pelaksanaan usahatani kurang efisien yang akhirnya 

menurunkan produksi. Risiko-risiko seperti ini harusnya dikurangi karena akan 

merugikan suatu usaha, seperti adanya ketidakjujuran ini akan berakibat fatal. 

Penelitian sebelumnya juga menjadi referensi untuk penelitian ini. Menurut 

Gusti Made Offayana dkk. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Risiko Produksi Stroberi pada UD Agro Mandiri di Desa Pancasari Kecamatan 

Sukasada Kabupaten Buleleng” menjelaskan bahwa cara penanganan yang dapat 

diterapkan di perusahaan ketika terjadi risiko produksi yaitu membuat greenhouse 

dengan sistem hidroponik, membuat SOP perusahaan, menambah fasilitas 

perusahaan, pengembangan diversifikasi vertikal, melakukan kontrak produksi, 

dan kemitraan dalam pengadaan bibit stroberi. 

Petani memandang risiko merupakan sebuah kejadian yang tak bisa terduga, 

jadi mereka akan tetap giat dalam merawat tanaman padi sekalipun sudah tahu 

hanya sedikit yang bisa dipanen. Setelah mereka mengalami gagal panen, petani 

tetap akan menjalankan usahanya hingga mendatang. Petani tidak menyerah 

hanya karena gagal panen mereka berhenti menjalankan usahatani. Adanya 

pinjaman uang maupun menjual hasil panen yang lalu menjadikan keringanan 

dalam memperoleh modal. Hasil yang akan diperoleh yang akan dijadikan sebagai 

pembayaran hutang. Petani yakin bahwa dengan usaha tani ini mereka bisa 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Petani selalu mempunyai harapan-harapan 

untuk usahataninya. Harapan ini selalu didukung dengan usaha apa saja yang 

sudah dilakukan agar mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Penelitian dilakukan di Dusun Watugajah, Desa Wringinputih, Kec. Bergas, 

Kab. Semarang, yang terletak diarea persawahan dan perkebunan karet milik PTP 

N IX (Persero), tepatnya 10 menit dari jalan raya Semarang-Solo. Alasan peneliti 

melakukan penelitian di daerah ini karena daerah ini selalu mengalami risiko 

dalam satu tahun tanam dan belum adanya asuransi, sehingga jika terjadi risiko 



maka dampaknya akan sangat besar. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui usaha apa saja yang dilakukan petani ketika terjadi risiko dalam 

usahanya.  

 

1.2.Tujuan Penelitian 

1. Menggambarkan risiko usaha petani 

2. Menggambarkan upaya petani ketika terjadi risiko dalam usahanya 

3. Menggambarkan harapan petani tentang usahatani 

 

1.3. Signifikansi Penelitian 

1. Dari segi ilmiah, Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

tentang risiko dan upaya untuk mencapai suatu harapan dalam berusahatani. 

2. Bagi bidang Pertanian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi 

dalam upaya petani ketika terjadi risiko dalam usahanya, harapan tentang 

usahataninya serta usaha apa saja dilakukan petani.  

 

1.4. Batasan Masalah 

Mengingat waktu, tenaga, dan biaya yang terbatas maka ruang lingkup 

penelitian ini dibatasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai peneliti. Dalam 

penelitian ini akan dilaksanakan Dusun Watugajah dan untuk petani padi: 

1. Risko dan upaya apa saja yang dilakukan petani ketika terjadi risiko.  

2. Usaha apa saja yang dilakukan petani untuk harapan-harapan yang ingin 

dicapai petani. 

3. Responden : yang menjadi sampel pada penelitian ini ialah petani padi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


