
BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Masyarakat petani 

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dalam kurun 

waktu tertentu yang bekerjasama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan 

dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dan batas-batas 

tertentu (Moertopo, 1974).  

Menurut Samsudin (1982), petani adalah mereka yang untuk sementara 

waktu (temporary) atau secara tetap (permanent) menguasai sebidang tanah 

pertanian, menguasai sesuatu cabang atau beberapa cabang usaha tani dan 

mengerjakan sendiri, baik dengan tenaga sendiri maupun tenaga bayaran. 

Menguasai sebidang tanah dapat diartikan pula menyewa, bagi hasil atau berupa 

memiliki tanah sendiri. Di samping menggunakan tenaga sendiri ia dapat 

menggunakan tenaga kerja yang bersifat tidak tetap. 

2.1.1.  Perilaku Petani 

Tidak perlu diragukan lagi bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan 

paling kuat. Tegasnya ini berarti bahwa pada diri manusia yang selalu merasa 

kurang dalam kehidupannya, kebutuhan fisiologislah dan bukan yang lain yang 

merupakan motivasi terbesar. Seseorang yang kekurangan makanan, keamanan, 

kasih sayang dan penghargaan besar kemungkinannya akan lebih banyak 

membutuhkan dari yang lainnya (Young, 2006). 

Cara berfikir petani diturunkan dari generasi tua ke generasi muda dalam 

perjalanan sosialisasi primer. Dengan demikian, tercipta model perilaku yang 

berorientasi pada sistem nilai dan diikuti dengan patuh untuk jangka waktu lama, 

meskipun situasi yang menjadi dasarnya sudah lama berubah. Terdapat banyak 

contoh mengenai kelambanan budaya (culture lag). Ini  seperti misalnya di bidang 

teknik, tetap berpegang teguh pada pemakaian peralatan, metode pengolahan dan 

bentuk bangunan rumah lama meski telah dikenal alat, proses, bentuk baru yang 

secara objektif lebih sesuai dengan tujuan. Kesulitan mengubah cara berfikir juga 

terlihat jika mengambil alih suatu pembaharuan, misalnya jenis bibit tertentu yang 

lebih efisien, tanpa diikuti usaha yang diperlukan untuk menjamin 

keberhasilannya (Pollio, 1989). 



Melalui seperangkat pengetahuan yang dimiliki, masyarakat setempat 

berinteraksi dengan lingkungannya. Sumberdaya alam yang telah dikenalnya dan 

dikelola itu memberikan corak perilaku masyarakat setempat dalam menanggapi 

lingkungannya. Semuanya itu dilandasi atas persepsi mereka mengenai 

lingkungannya dan sumberdaya alam setempat seperti tanah, air atau sungai, 

hutan, gunung, dsb. (Setiana, 2005). 

 

2.2. Teori Risiko 

2.2.1. Definisi Risiko 

Seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau perusahaan 

mengandung risiko. Kegiatan bisnis sangat serta kaitannya dengan risiko. Risiko 

dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya pengambilan yang akan 

diterima oleh pengambil risiko. 

Semakin besar risiko yang dihadapi umumnya dapat diperhitungkan 

bahwa pengembalian yang diterima juga akan lebih besar. Pola pengambilan 

risiko menunjukkan sikap yang berbeda terhadap pengambilan risiko. Risiko 

merupakan ketidakpastian dan dapat menimbulkan terjadinya peluang kerugian 

terhadapat pengambil keputusan. Ketidakpastian merupakan situasi yang tidak 

dapat diprediksi sebelumnya, mendefinisikan risiko sebagai peluang terjadinya 

hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya tekait dengan situasi yang 

memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan 

memperkirakan terjadinya hasil negatif (Muslich, 2007). Dapat disimpulkan 

bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadimya sesuatu yang 

merugikan yang tidak diduga/ tidak diinginkan. 

2.2.2. Klasifikasi Risiko  

 Risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang menimbulkan kerugian 

(Uncertainty of loss), yang dimaksud disini kerugian daIam arti financial 

(financial risk), dimana kerugian tersebut dapat dinilai secara financial atau 

dinilai dengan uang. Menurut Djohanputro (2008) risiko dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut:  

a. Speculative Risks (Risiko Spekulatif)  



 Risiko spekulatif adalah risiko yang memberikan kemungkinan untung 

(gain) atau rugi (loss) atau tidak untung dan tidak rugi (break even). Risiko 

Spekulatif disebut juga risiko dinamis (dynamic risk). Contohnya dalam dunia 

perdagangan dan pertanian ada kemungkinan untung dan rugi.  

b. Pure Risks (Risiko murni)  

 Risiko yang hanya mempunyai satu akibat yaitu kerugian. Sehingga tidak 

ada orang yang akan menarik keuntungan dari risiko ini. Contoh dari risiko ini 

adalah kebakaran. 

c. Fundamental Risk (Risiko fundamental)  

 Risiko yang sebab maupun akibatnya impersonal (tidak menyangkut 

seseorang), dimana kerugian yang timbul dari risiko yang bersifat fundamental 

biasanya tidak hanya menimpa seorang individu melainkan menimpa banyak 

orang. Contoh risiko fundamental yaitu gempa bumi, perang, inflasi, dll. Risiko 

yang sifatnya fundamental dapat timbul misalnya dari sifat masyarakat dimana 

kita hidup, dari peristiwa-peristiwa fisik tertentu yang terjadi diluar kendali 

manusia.  

d. Particular Risks (Risiko khusus)  

 Risiko khusus dimana risiko ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa 

individual dan akibatnya terbatas seperti pencurian. 

2.2.3. Risiko Pertanian 

Pada usaha tani seperti padi, ada beberapa risiko yang terjadi akibat 

perubahan iklim. Banjir berhubungan dengan kelebihan air yang menggenangi 

areal pertanaman dan mengakibatkan kerusakan tanaman atau tanaman menunjuk 

angejalan kematian. Kekeringan berhubungan dengan keadaan kemarau dan atau 

panas yang mengakibatkan kerusakan tanaman yang dapat terjadi sejak tanam 

hingga masa panen. Semua hama dan penyakit tanaman (OPT) yang memakan 

atau menghisap zat makanan tanaman dapat mengakibatlan kerusakan tanaman 

dan kerugian.  

 Berbagai jenis risiko di sektor pertanian memiliki kekhasan tertentu dan 

perlu mendapat perlindungan, seperti yang dideskripsikan dibawah ini: 

1. Risiko produksi terjadi karena variasi hasil akibat berbagai faktor yang sulit 

diduga, seperti cuaca, penyakit, hama, variasi genetik, dan waktu pelaksanaan 



kegiatan. Beberapa contoh adalah variasi hasil tanaman pangan, bobot sapih 

ternak, kualitas hasil, pertumbuhan ternak, daya tampung padang 

penggembalaan, tingkat kematian, dan kebutuhan tenaga kerja. 

 

2. Risiko harga dan pasar biasanya dikaitkan dengan keragaman dan 

ketidaktentuan harga yang diterima petani dan yang harus dibayarkan untuk 

input produksi. Jenis keragaman harga yang dapat diduga antara lain adalah 

trend harga, siklus harga, dan variasi harga berdasarkan musim. Tingkat harga 

dapat berpengaruh pada harapan pedagang, spekulasi, program pemerintah, 

dan permintaan konsumen. 

 

3. Risiko usaha dan finansial berkaitan dengan pembiayaan dari usaha yang 

dijalankan, modal yang dipengaruhinya serta kewajiban kredit. Risiko usaha 

menjadi makin tinggi bila modal investasi atau pinjaman modal usaha 

menjadi lebih banyak. Pengeluaran untuk biaya tunai yang makin tinggi akan 

meningkatkan risiko tidak tersedianya uang tunai untuk membayar hutang 

dan kewajiban financial lainnya. 

 

4. Adopsi cara baru, yang dikaitkan dengan risiko teknologi, berkaitan dengan 

perubahan yang tejadi setelah pengambilan keputusan dan akibat cepatnya 

kemajuan teknologi. Adopsi teknologi baru yang terlalu cepat atau terlalu 

lambat merupakan risiko yang harus dihadapi. Pembelian suatu alat baru, 

misalnya, harus memperhitungkan kemajuan teknologi yang akan 

mempengaruhi tingkat efisiensinya dalam waktu yang singkat. 

 

5. Risiko kerusakan merupakan sumber risiko tradisional, misalnya kehilangan 

harta karena kebakaran, angin, banjir atau pencurian. Kehilangan yang 

disebabkan oleh tingginya inflasi dirasakan makin meningkat.  

 

6. Risiko sosial dan hukum berkaitan dengan peraturan pemerintah dan 

keputusan lainnya, seperti peraturan baru mengenai penggunaan input 



produksi, pembatasan subsidi, dan perencanaan lokasi baru untuk daerah 

pertanian. 

 

7. Risiko faktor manusia berkaitan dengan perilaku, kesehatan, dan sifat-sifat 

seseorang yang tidak terduga sehingga dapat mengakibatkan risiko dalam 

usaha tani. Kehilangan pekerja utama pada saat keahliannya diperlukan dapat 

mempengaruhi tingkat produksi yang akan dicapai. Ketidakjujuran dan tidak 

dapat dipercayanya seseorang dapat pula mengakibatkan pelaksanaan usaha 

tani menjadi kurang efisien yang akhirnya menurunkan produksi. 

 

2.2.4. Manajemen Risiko 

 Menurut Alberts C. et al. (2003), manajemen risiko adalah proses yang 

berkelanjutan dalam mengenal risiko dan mengimplementasikan rencana untuk 

menunjuk mereka. Menurut Djojosoerdarso (2005) dalam Fitri (2016), 

manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam 

penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, 

keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, 

menyusun, dan memimpin, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program 

penanggulangan risiko. manajemen risiko dapat pula diartikan suatu proses 

identifikasi, mengatur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya 

melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain 

mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk 

dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko 

tertentu. Manajemen risiko dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1) Melakukan identifikasi risiko  

Identifikasi risiko bertujuan menemukan secara sistematis risiko (kerugian 

potensial) yang mungkin dihadapi usaha. Dalam hal ini apabila risiko tidak 

teridentifikasi, maka berarti usaha tersebut menanggung risiko secara tidak 

sadar. 

2) Melakukan pengukuran/analisis risiko 



Tujuan pengukuran/analisis terhadap risiko adalah untuk menentukan relatif 

pentingnya risiko yang dihadapi. Pengukuran risiko dilakukan dengan melihat 

frekuensi atau jumlah dan tingkat kerugian yang akan terjadi.  

3) Melakukan penanganan risiko  

Setelah diketahui dan dilakukan pengukuran risiko, pengusaha memutuskan 

bagaimana menangani risiko. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

menangani risiko adalah (Said, 2001):  

a. Menghindari risiko 

Risiko kerugian terhadap barang tertentu dihindari dengan tidak memiliki 

barang tersebut, misalnya dengan cara menyewa barang daripada membeli. 

b. Mencegah dan mengendalikan risiko 

Pencegahan dan pengendalian risiko dilakukan dengan tujuan 

menghilangkan segala kerugian, atau mengurangi kerugian seminimal 

mungkin. Keputusannya akan tergantung kelayakan program dari sudut 

teknis dan produksinya.  

c.  Menahan risiko 

Menahan risiko berarti memikul risiko kemungkinan terjadinya kerugian, 

dengan cara menganggapnya sebagai biaya operasi perusahaan atau 

menyisihkan cadangan untuk membayar kerugian sesuangguhnya yang 

diderita. 

d.  Memindahkan risiko 

Cara terpenting untuk memindahkan risiko adalah asuransi. Dengan 

asuransi, seseorang atau perusahaan memindahkan atau menggeser risiko 

tertentu yang dipikulnya kepada perusahaan asuransi dengan membayar 

premi. 

2.3. Pengelolaan Usahatani 

Untuk menghasilkan panen yang maksimal, petani harus menanam tanaman 

yang memiliki varietas unggul. Biasanya upaya ini dilakukan agar pertumbuhan 

bibit sehat dan kuat. Selama masih temperaturnya rendah, persemaian yang 

dilindungi sebaiknya menggunakan pemberantasan penyakit, hama serangga, dan 

rumput pengganggu harus dilakukan secara teratur waktunya dan hati-hati. 

Pengelolaan yang pantas menjadikan tanah pertanian padi produktif. Petani Bugis 



di Kalimantan menghasilkan 3 ton padi per Ha pada tanah berkandungan pirit 

yang tinggi. Dengan memperhatikan pengendalian air (pasang) termasuk pula 

pembiasan lapisan tanah permukaan. Mereka menggunakan suatu sistem pararel. 

Jarak tanam yang rapat dan pengaliran air yang dangkal yang menghilangkan 

secara efektif tiap pengembangan keasaman pada lapisan permukaan sementara 

dan mempertahankan tanah permukaan bagian bawah dijenuhi air (Isiyana, 2012). 

 

2.4. Strategi Hidup Masyarakat  

Pada hakekatnya strategi berarti hal yang berkaitan dengan cara dan usaha 

masyarakat, atau suatu bangsa mencapai tujuannya (Moertopo, 1974). 

Selanjutnya, Tjokroamidjoyo dan Mustopadidjaya dalam Jannah dan Kadarisman 

(2015), memaknai strategi sebagai “perhitungan” mengenai rangkaian 

kebijaksanaan dan langkah-langkah pelaksanaan namun Wahyudi (1996) 

mengatakan bahwa strategi adalah mengerjakan sesuatu yang tepat. Jadi strategi 

hidup masyarakat adalah rangkaian kebijaksanaan untuk mengerjakan sesuatu 

yang tepat demi mencapai tujuan.  

Terdapat dua pemikiran yang berbeda menyangkut istilah survival (strategi 

hidup masyarakat). Menurut Sajogyo (1985), Mosher berbicara tentang survival 

yang dilakukan oleh petani lapisan atas dan menengah (farmers) sedangkan Scott 

(1990) membahas menyangkut petani lapisan bawah/miskin (peasants). Menurut 

Mosher (1998) survival sebagai kemampuan segenap anggota keluarga dalam 

mengelola berbagai aset yang dimilikinya. Berdasarkan konsep ini Mosher telah 

membuat kerangka analisis yang meliputi berbagai pengelolaan aset diantaranya 

yakni:  

1. Aset Tenaga Kerja (labour assets), misalnya meningkatkan keterlibatan wanita 

dan anakanak dalam keluarga untuk bekerja membantu ekonomi dalam rumah 

tangga (Tenaga Kerja dalam Keluarga – TKDK dan Tenaga Kerja Luar 

Keluarga – TKLK).  

2. Aset Modal Manusia (human capital assets), misalnya memanfaatkan status 

kesehatan yang dapat menentukan kapasitas orang untuk bekerja atau 

ketrampilan, dan pendidikan yang menentukan kembalian atau hasil kerja 

(return) terhadap tenaga yang dikeluarkannya.  



3. Aset Produktif ( productive assets), misalnya menggunakan rumah, sawah, 

ternak, tanaman untuk keperluan hidupnya.  

4. Aset Relasi Rumah Tangga atau keluarga besar, kelompok etnis, migrasi tenaga 

kerja dan mekanisme “uang kiriman” (remittances).  

5. Aset Modal Sosial (social capital assets), misalnya memanfaatkan lembaga-

lembaga sosial lokal dan pemberian kredit informal dalam proses dan sistem 

perekonomian keluarga.  

Berbeda dengan Mosher, Scott, 1990 menjelaskan mekanisme survival 

sebagai upaya yang dilakukan kelompok miskin guna mempertahankan hidupnya. 

Upaya tersebut diantaranya yakni mereka mengurangi frekuensi makan yang 

mutunya lebih rendah. Di samping itu menggunakan alternatif subsisten lainnya 

dengan melakukan “swadaya” yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti berjualan 

kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, buruh lepas atau bermigrasi serta upaya 

terakhir menggunakan jaringan-jaringan sosial yang berfungsi sebagai 

pengetahuan kepada petani selama masa krisis ekonomi untuk lebih kreatif lagi 

melangsungkan kehidupan keluarga.  

Menurut Partini dkk dalam Juwanita (2004), strategi sering dilakukan untuk 

menyiasati kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam 

keadaan mendesak atau mendadak. Berbagai strategi dilakukan dengan meminjam 

uang, menjual barang-barang simpanan seperti perhiasan ataupun menggadaikan 

barang. Strategi cenderung dilakukan pada saat kebutuhan mendadak, antara lain 

dalam keadaan sakit, membayar sewa rumah dan kekurangan dalam kebutuhan 

hidup sehari-hari. 

 

2.5. Teori Harapan (Expectancy Theory) 

2.5.1. Definisi Teori Harapan  

 Teori Harapan/ Teori Ekspektansi (Expectancy Theory of Motivation) 

dikemukakan oleh Victor H. Vroom pada tahun 1964. Vroom lebih menekankan 

pada faktor hasil (outcomes), dibanding kebutuhan (needs) seperti yang 

dikemukakan oleh Maslow and Herzberg dalam Hubeis (2007) . Tiga asumsi 

pokok Vroom dari teorinya adalah sebagai berikut :  



1. Setiap individu percaya bahwa bila ia berprilaku dengan cara tertentu, ia akan 

memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah harapan hasil (outcome 

expectancy) sebagai penilaian subjektif seseorang atas kemungkinan bahwa 

suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut. 

2.  Setiap hasil mempunyai nilai, atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini disebut 

valensi (valence) sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang 

diharapkan.  

3. Setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai 

hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha (effort expectancy) sebagai 

kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu 

tujuan tertentu.  

 Teori ini menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk 

bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal 

balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu.  

 Vroom dalam Koontz (1990) mengemukakan bahwa orang-orang akan 

termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila 

mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan 

tersebut. Teori harapan ini didasarkan atas : 

a. Harapan (Expectancy) adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi 

karena perilaku atau suatu penilaian bahwa kemungkinan sebuah upaya akan 

menyebabkan kinerja yang diharapkan.  

b. Nilai (Valence) adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai/ martabat 

tertentu (daya/nilai motivasi) bagi setiap individu yang bersangkutan. Dengan 

kata lain, Valence merupakan hasil dari seberapa jauh seseorang menginginkan 

imbalan/ signifikansi yang dikaitkan oleh individu tentang hasil yang 

diharapkan.  

c. Pertautan (Instrumentality) adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat 

pertama ekspektansi merupakan sesuatu yang ada dalam diri individu yang 

terjadi karena adanya keinginan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan 

atau keyakinan bahwa kinerja akan mengakibatkan penghargaan.  

 Ekspektansi merupakan salah satu penggerak yang mendasari seseorang 

untuk melakukan suatu tindakan. Karena dengan adanya usaha yang keras 



tersebut, maka hasil yang didapat akan sesuai dengan tujuan. Dalam teori ini 

disebutkan bahwa seseorang akan memaksimalkan sesuatu yang menguntungkan 

dan meminimalkan sesuatu yang merugikan bagi pencapaian tujuan akhirnya. 

 Expectancy Theory berasumsi bahwa seseorang mempunyai keinginan 

untuk menghasilkan suatu karya pada waktu tertentu tergantung pada tujuan-

tujuan khusus orang yang bersangkutan dan juga pemahaman seseorang tersebut 

tentang nilai suatu prestasi kerja sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Ini 

adalah kepuasan yang diharapkan dan tidak aktual bahwa seorang karyawan 

mengharapkan untuk menerima setelah mencapai tujuan. Harapan adalah 

keyakinan bahwa upaya yang lebih baik akan menghasilkan kinerja yang lebih 

baik. Harapan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemilikan keterampilan 

yang sesuai untuk melakukan pekerjaan, ketersediaan sumber daya yang tepat, 

ketersediaan informasi penting dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan (Roen, 2013). 

 Dalam hal ini Victor Vroom (1964) yang pertama kali mengemukakan 

teori harapan secara konseptual dengan mengajukan persamaan sebagai berikut : 

Motivasi = Harapan x Valensi x Instrumen (Waditra), atau 

M = H x V x I 

 

Motivasi = Upaya Kinerja x Penjumlahan dari (Hasil Kinerja) (Valensi) 

Atau dalam bentuk rumus menjadi : 

M = UK x S (KH) x (V) 

UK = Upaya Kinerja 

KH = Kinerja Hasil 

V   = Valensi     

Tabel 2.5.1. Penjelasan dari harapan, instrumen, dan valensi 

Harapan Instrumen Valensi 

Kemungkinan 

melakukan tugas untuk 

mencapai target kinerja 

Kemungkinan mencapai 

target kinerja yang 

dipandu berbagai program 

kerja 

Nilai hasil kerja 

seseorang baik atau 

buruk 

 Sumber : John R. Schermerhorn Jr., dkk. (1989)  



Keterangan : 

Valensi ialah nilai ketertarikan dirinya akan mengerjakan tugas dengan 

kemungkinan sukses 

 

2.5.2. Kelebihan Expectancy Theory 

1.  Expectancy Theory mendasarkan diri pada kepentingan individu yang ingin 

mencapai kepuasan maksimal dan ingin meminimalkan ketidakpuasan. 

2. Expectancy Theory menekankan pada harapan dan persepsi, apa yang nyata 

dan aktual. 

3. Expectancy Theory menekankan pada imbalan atau pay-off.  

4. Expectancy Theory sangat fokus terhadap kondisi psikologis individu dimana 

tujuan akhir dari individu untuk mencapai kesenangan maksimal dan 

menghidari kesulitan. 

 

2.5.3. Keterbatasan Expectancy Theory 

1. Expectancy Theory tampaknya terlalu idealis karena hanya individu tertentu 

saja yang memandang korelasi tingkat tinggi antara kinerja dan penghargaan. 

2. Penerapan teori ini terbatas sebab tidak langsung berkorelasi dengan kinerja di 

banyak organisasi. Hal ini terkait dengan parameter lain juga seperti posisi, 

tanggung jawab usaha, pendidikan, dan lain-lain (Cokroaminoto, 2007).  

 

 

 

2.6. Kerangka Pikir 

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. Ketika petani mengalami penurunan produksi, 

hasil yang mereka peroleh menjadi berkurang dan untuk mencukupi kebutuhan 



sehari-hari juga berkurang. Risiko pertanian bisa diminimalisir dengan beberapa 

cara. Jika produksi meningkat maka kesejahteraan petani akan membaik.  

 

Gambar 2.6.1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


