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1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Seluruh rangkaian program pertanian Indonesia pada masa Orde Baru 

diarahkan kepada swasembada beras. Cara utama untuk mencapai tujuan itu adalah 

dengan pemakaian varietas unggul. Dengan demikian maka penanaman varietas lokal 

yang tidak mendukung usaha ini karena produktifitasnya rendah tidak lagi 

dianjurkan. Sekalipun begitu, pemakaian varietas unggul ini ternyata tidak 

menggantikan varietas lokal yang telah ditanam sejak dulu di beberapa daerah. 

Kenyataan lain yang menarik perhatian di lapangan adalah adanya beberapa varietas 

padi yang ditanam dalam tempat dan waktu yang sama dalam satu musim, suatu hal 

yang sangat bertentangan dengan prinsip bertani modern dengan bibit unggul. 

Prioritas utama pembangunan pertanian adalah menyediakan pangan bagi 

seluruh penduduk yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Bila hal ini dikaitkan 

dengan keterjaminan pangan, selain menyiratkan perlu adanya pertumbuhan ekonomi 

juga perlu adanya pemerataan sehingga daya beli masyarakat meningkat dan 

distribusi pangan lebih merata. 

Alasan untuk memberikan prioritas pada pembangunan pertanian adalah 

sangat jelas yaitu karena faktor pertanian mempunyai kedudukan yang sangat 

menonjol dalam perekonomian. Pada masa krisis dewasa ini ternyata sektor 

pertanian, khususnya tanaman pangan dapat memberikan kontribusi dalam 

penyelamatan ekonomi Indonesia. Selain sebagai penyumbang devisa, peranan sektor 

ini diwujudkan dalam penyediaan pangan nasional yang dicoba dicapai melalui 

program intensifikasi. Padi sebagai komoditas strategis harus dikelola secara baik dan 

benar yang berorientasi kepada kesejahteraan dan peningkatan pendapatan para 

petani karena keberhasilan sektor pertanian dapat sebagai penyelamat perekonomian 

masyarakat.  

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, 

khususnya petani, pemerintah menetapkan kebijakan dalam menentukan urutan jenis 
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komoditas pertanian. Untuk menentukan urutan jenis komoditas tersebut disusun 

pedoman sebagai berikut : 

1. Mengutamakan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis dalam rangka 

meningkatkan pendapatan petani, baik untuk konsumsi luar negeri maupun dalam 

negeri. 

2. Mengutamakan jenis komoditas yang dapat memberikan kesempatan tenaga kerja 

lebih banyak. 

3. Mengutamakan jenis komoditas yang mempunyai prospek pasar dan pemasaran 

yang baik. 

Di Propinsi Jawa Tengah, pemikiran kearah lahan sawah perlu mendapat 

perhatian yang khusus dan tersendiri guna mengantisipasi situasi yang akan 

mempengaruhi produksi pertanian padi sawah secara total. Apalagi mengingat bahwa 

lahan sawah di Jawa Tengah sangat kecil dibandingkan dengan lahan kering. 

Disamping itu penduduk di Jawa Tengah akan terus meningkat dan berkembang dari 

tahun ke tahun, sehingga perlu adanya peningkatan produksi pertanian. 

Para petani padi dihadapkan pada masalah inefisiensi usahatani tentang 

teknologi yang tidak berkembang, harga input yang tinggi, dan harga output yang 

rendah. Selain itu salah satu masalah yang sering dihadapi para petani dalam kegiatan 

pertanian (bercocok tanam) adalah masalah hama dan penyakit.  Masalah ini sering 

kali memusingkan para petani karena jika saja mereka tidak dapat mengatasi hama 

dan penyakit sudah pasti kerugian yang akan mereka peroleh akibat dari tanaman 

yang tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. 

Usaha pokok intensifikasi ditempuh melalui panca usahatani, yang 

diantaranya adalah penggunaan benih unggul. Benih unggul yang digunakan harus 

bermutu tinggi karena sangat penting untuk menghasilkan produksi tanaman yang 

tinggi, dan ini ditentukan oleh faktor genetis dan faktor fisik. 

Faktor genetis menunjukkan bahwa genotipe yang baik adalah produksi 

tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, dan responsif terhadap kondisi 

pertumbuhan yang lebih baik. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor fisik adalah 

benih yang bermutu tinggi yang meliputi kemurnian, presentase perkecambahan 
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tinggi, bebas dari kotoran, benih gulma hama dan penyakit, serta kadar air biji 

rendah, yaitu 12-14%. 

Dalam menerapkan teknologi baru yaitu melaksanakan perubahan-perubahan 

tehnik atau mengadopsi inovasi kadang-kadang timbul persoalan. Akibat yang timbul 

dari adanya suatu perubahan adalah adanya pihak yang menjadi untung tetapi pada 

saat yang sama ada pihak-pihak lain yang dirugikan. Hal ini tidak dapat dihindarkan. 

Yang kurang diperhatikan dalam mendorong masyarakat pertanian menerima 

teknologi baru adalah faktor waktu. Kelambanan petani dalam memutuskan untuk 

menerima atau menolak suatu inovasi haruslah dipandang sebagai contoh dari 

kecerdikan dan kehati-hatian mereka. Apabila petani merasa suatu hasil teknologi 

baru memang menguntungkan maka akan menerimanya. 

Teknologi dan inovasi yang telah menghasilkan varietas benih padi unggul 

berupa padi Ciherang, IR.64, Cisadani, Membramo, Barito, Rojo lele, Menthik dan 

masih banyak lagi. Usahatani selain padi Ciherang, IR.64, dan Barito sudah 

dibudidayakan oleh kebanyakan petani dengan produktivitas rata-rata baru mencapai 

3 sampai 5 ton per hektar. Produktifitas yang masih sangat minimal ini disebabkan 

oleh keterbatasan modal usahatani, kurangnya penguasaan teknologi, dan 

keterampilan. Masalah lain yang dihadapi oleh para petani dalam berusahatani padi 

adalah sulitnya memperoleh sarana produksi khususnya benih unggul dan pupuk. 

Melalui inovasi teknologi pembenihan padi ini, diharapkan akan diperoleh 

alternatife varietas padi unggul yang sesuai dengan kondisi wilayah, preferensi 

petani, serta dihasilkannya model sistem pembenihan bibit unggul dan model 

kelembagaan input produksi ditingkat petani. 

Sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, sekarang petani dihadapkan 

pada pilihan adanya berbagai jenis varietas tanaman padi jenis unggul, antara lain 

varietas Membramo, IR.64, Ciherang, Cisadani, Barito, Rojo lele, Menthik dan lain-

lain, maka penelitian ini ingin melihat alasan-alasan apa saja yang dipertimbangkan 

petani dalam menggunakan suatu jenis varietas padi pada usahatani yang 

dilakukannya. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan : 

1. Mengetahui perbedaan pendapatan kotor dan keuntungan bersih dari usahatani 

padi  varietas Ciherang, IR.64, Barito dan Hibrida Arize dalam satu musim 

tanam. 

2. Menjelaskan alasan petani dalam memilih suatu jenis varietas benih unggul 

padi. 

 

1.3. Signifikasi Penelitian 

Ditinjau dari segi ilmiah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

khasanah ilmu ekonomi pertanian  

 Dari segi praktis hasil pertanian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan atau masukan bagi petani untuk pengambilan keputusan dalam 

pemilihan varietas padi unggul untuk dibudidayakan. Keputusan dan perancangan 

serta pemikiran baik dalam membuat kebijakan yang menunjang pembangunan 

nasional guna tercapainya peningkatan kesejahteraan petani dalam rangka 

mengembangkan usaha pertanian tanaman padi jenis unggul. 

    

1.4. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai maka 

perlu dibatasi permasalahannya. Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi dengan : 

Pendapatan kotor yaitu rata-rata hasil produksi kali rata-rata harga gabah per 

kilo gram, dan keuntungan bersih merupakan selisih antara pendapatan kotor dengan 

biaya produksi (biaya total). Alasan yang dipertimbangkan dalam pemikiran dari 

dalam diri petani yang mempengaruhi keputusan penggunaan varietas padi IR.64, 

Ciherang, Barito dan Varietas Hibrida Arize dalam usahataninya. Alasan tersebut 

digolongkan menjadi alasan  teknis, ekonomi dan sosial budaya.  
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Adapun segi teknis lebih diartikan sebagai cara-cara bertani yang lebih baik 

dan sesuai dengan kondisi lahan, sesuai dengan ketersediaan air agar menghasilkan 

kualitas padi yang baik dengan resiko kecil dan budidaya lebih mudah.  

Segi ekonomi, adalah pertimbangan petani dalam hal pembiayaan, antara lain 

modal yang dibutuhkan besar atau kecil, produksi yang dihasilkan tinggi atau rendah, 

lebih menguntungkan, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, atau biaya 

produksi lebih sedikit.  

Alasan sosial budaya yang mempengaruhi petani dalam pengambilan 

keputusan adalah adat dan kebiasaan di daerah lingkungannya. Yang dimaksud adat 

adalah suatu peraturan yang telah dibuat oleh nenek moyang yang sudah 

dilaksanakan dan dipatuhi turun temurun. Sedangkan yang dimaksud kebiasaan 

adalah suatu aktifitas yang dilakukan secara terus menerus. 

Varietas yang diteliti dibatasi pada budidaya padi sawah yaitu empat varietas padi 

Ciherang, IR.64, Barito dan jenis Hibrida Arize  per musim tanam.  

 

 

 






