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2. KERANGKA TEORITIS 
 

2.1. Pengambilan Keputusan Usahatani 

Pengambilan keputusan adalah tindakan untuk memilih salah satu dari 

berbagai alternatif yang mungkin. Sedangkan pengambilan keputusan menurut 

Besluitneming dalam Decisions Making (Atmosudirjo, 1982) yaitu suatu proses yang 

berlangsung dalam suatu sistem, walaupun merupakan suatu keputusan yang 

menyangkut masalah pribadi. 

Dalam suatu keputusan petani, pilihan untuk menanam satu varietas seringkali 

ditentukan juga oleh situasi saat keputusan akan diambil. Larson (1980:436) 

merekomendasikan kepada siapapun yang melakukan studi tentang penggunaan 

pengetahuan atau knowledge utilization untuk lebih memberikan perhatian kepada 

pertimbangan situasional yang muncul dan akhirnya menentukan apakah pengetahuan 

itu akan langsung membimbing satu tingkah laku yang diharapkan, atau justru faktor 

lain yang melandasi terjadinya tingkah laku tersebut. 

Bahwa pengetahuan tidak secara langsung menentukan sebuah tindakan telah 

disadari oleh para ahli antropologi. Machlup (1979) misalnya mengatakan bahwa 

pengetahuan yang berhubungan langsung dengan satu tindakan adalah practical 

knowledge, sementara itu masih ada intelectual knowledge yang hanya menunjukkan 

kepandaian seseorang tanpa harus diwujudkan dalam tindakan.  

 Seorang petani bisa memilih salah satu varietas dengan pertimbangan-

pertimbangan yang dianggap sesuai dengan keinginannya. Pengetahuan petani 

mengenai varietas padi yang akan di tanam dan pengetahuannya tentang pertanian 

pada umumnya serta keadaan pada saat akan menanam padi diharapkan dapat 

menjelaskan bagaimana dan mengapa petani memutuskan menanam varietas padi 

tertentu.  

Ada dua keberatan terhadap studi-studi tentang pemilihan padi yang sudah 

pernah dilakukan. Pertama, studi itu hanya merupakan bagian dari sebuah laporan 
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mengenai penerimaan program inovasi pertanian. Dalam analisanya perhatian hanya 

ditekankan pada latar belakang diterimanya varietas unggul di suatu daerah, tanpa 

memberi perhatian yang setimpal untuk kasus tetap dipilihnya varietas lokal. Ke dua, 

studi-studi yang ada nampaknya lebih menekankan faktor ekonomi sebagai dasar 

pertimbangan petani menanam satu varietas tertentu (Anonim, 2008) 

Faktor ekonomi memang penting, tetapi hanya menentukan sebagian dari 

proses pengambilan keputusan. Selanjutnya faktor ekonomi dan faktor sosial akan 

saling kait dan pengaruh dalam proses tersebut. Seperti dikemukakan Sumakto (1986) 

ada sejumlah pertimbangan lain di luar ekonomi yang turut menentukan pengambilan 

keputusan petani di Bali untuk memilih satu varietas. Petani Bali tidak menanam 

varietas unggul karena bibitnya tidak tersedia di pasar dan memilih menanam varietas 

lokal yang bibitnya mereka punya dan rasanya lebih cocok dengan selera mereka. 

Pengetahuan tentang rasa seperti yang disebut di atas bisa menjadi penentu 

keputusan untuk menanam satu varietas tertentu. Orang Indonesia, yang makanan 

utamanya beras, umumnya menyukai rasa nasi yang pulen, mengembang dan tidak 

lengket. Nasi tersebutlah yang disebut enak. Selera tentang rasa nasi ini berbeda-

beda, orang Indonesia seperti juga Filipina, Malaysia dan Thailand umumnya 

menyukai nasi dengan kadar asam amilosa sedang yaitu sekitar 20-24%. Orang 

Korea, Laos dan Jepang lebih suka nasi dengan kadar amilosa rendah yaitu 10-19%. 

Sedangkan orang Burma, Vietnam dan India lebih suka nasi dengan kadar amilosa 

tinggi sampai sekitar 25-30% (Suwarno, 2004). Kadar asam amilosa, disamping asam 

amilopektin, suhu glutinasi, gel konsistensi, pengembangan setelah ditanak dan 

aroma adalah hal-hal yang mempengaruhi rasa pulen dari nasi (Hanarida et.al, 1985). 

Kita mesti memahami bahwa konsumen beras di Indonesia benar-benar merupakan 

pencicip makanan yang ahli dalam memilih jenis beras. Beras dari varietas Rojolele 

di Jawa Tengah bisa tersedia di Jakarta yang jaraknya lebih dari 500 Km hanya untuk 

memenuhi selera warga Jakarta. Walaupun demikian ada kecenderungan pada 

golongan ekonomi menengah ke bawah untuk tidak terlalu menunjuk rasa sebagai 

pertimbangan memilih beras tertentu. Nasi yang memenuhi syarat seperti itu berasnya 

harus mengandung asam amilosa dengan kadar sekitar 23%. Varietas-varietas unggul 
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yang tidak disuka kebanyakan berkadar asam amilosa dibawah angka tersebut seperti 

IR 29 yang kadarnya hanya 4-7%, sedangkan Cisadane yang paling disukai 

mempunyai kadar 19-22% (Hanarida et.al. 1985). 

Faktor sosial yang menjadi salah satu penentu dalam pembuatan keputusan 

untuk menanam satu varietas padi tertentu dalam hal ini mengacu pada bentuk-bentuk 

hubungan antara petani penggarap dengan sesama rekannya dan antara petani 

penggarap dengan pemilik sawahnya. Dengan sesama rekannya, seorang petani bisa 

mencocokkan varietas padinya sehingga nanti waktu tumbuhnya menjadi sama dan 

ini merupakan salah satu keuntungan agar tidak terkena hama. Ada pendapat di 

kalangan petugas penyuluh lapangan (PPL) yang mengatakan bahwa bila usia 

tanaman padi tidak sama maka kemungkinan akan terjadi migrasi hama dari satu 

sawah ke sawah yang lain. 

Dengan pemilik sawah, yang biasanya menjadi patronnya, seorang petani 

penggarap akan menghadapi dua situasi berkenaan dengan kebebasan menentukan 

pilihan padi yang akan ditanam. Kalau dia dibebaskan untuk memilih varietas apapun 

yang dia sukai maka tidak ada masalah baginya, tetapi bila pemilik sawah ingin 

varietas padi yang tidak cocok dengan pilihan petani penggarap maka biasanya 

kepentingan pemilik sawah yang diutamakan. Di luar hubungan antar sesama petani, 

seorang petani juga berhubungan dengan penguasa yang membawahinya dalam 

struktur masyarakatnya, misalnya dengan kepala desa. Kepala desa bisa menentukan 

varietas apa yang harus ditanam oleh warganya yaitu petani atas nama kepentingan 

pembangunan desanya atau sekedar memenuhi sebuah program yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah desa. 

Pertimbangan-pertimbangan situasional seringkali muncul dan menjadi alasan 

kuat untuk memutuskan sesuatu. Keputusan untuk menanam varietas tertentu seperti 

Cisadane, misalnya, selain karena rasanya enak dan umurnya pendek, juga didasarkan 

pada situasi saat seorang petani menanam padi itu. Barangkali menanamnya karena 

paksaan dari pihak kelurahan yang ingin mendapatkan penilaian lebih dengan 

menanam padi unggul saat inspeksi dinas dari kecamatan atau kabupaten datang. 

Atau barangkali seorang petani menanam padi super dalam petak yang sama dengan 



 9 

padi merah karena saat ia menanam padi merah ternyata bibitnya kurang, sehingga ia 

harus meminjam bibit dari petani lain yang kebetulan cuma mempunyai bibit padi 

super. 

Dari sudut pandang petani sendiri, diduga ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi keputusan petani untuk berusahatani varietas padi Ciherang, IR.64, 

Barito dan jenis hibrida Arize yaitu: 

1. Sosial budaya 

Pada umumnya masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari masih patuh 

pada adat dan istiadat yang turun temurun. Untuk desa-desa yang terisolasi dari dunia 

luar, sebagian besar penduduknya sangat menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat 

yang ada dan menolak setiap usaha dengan segala bentuk perubahan. 

Pemahaman budaya dalam pertanian tersebut umumnya terkonsentrasi pada 

aspek nilai, berkisar pada moral ekonomi petani. Konsep Scott tentang moral 

ekonomi petani “dahulukan selamat” telah lama kita dengar, namun kenyataan 

tersebut nampak masih melekat pada petani kita. 

Sangatlah jelas bahwa nilai budaya yang ada pada petani dan masih sangat di 

hargai disebabkan karena beberapa hal, yaitu dilihat dari latar belakang petani, bahwa 

petani yang sebagian besar tinggal didaerah pedesaan masih terikat norma-norma 

yang ada pada masyarakat. Selain itu mereka juga beranggapan bahwa nilai budaya 

harus dilestarikan, karena merupakan warisan nenek moyang. Namun disini  dalam 

memutuskan untuk memililih salah satu jenis varietas padi Ciherang, IR.64, Barito 

dan jenis Hibrida Arize petani tidak lagi bergantung dengan budaya setempat. 

2. Luas penguasaan lahan 

Lahan merupakan modal utama bagi petani. Hal ini berarti bahwa setiap 

kegiatan usahatani tidak bisa dilepaskan dari luas lahan yang di kuasai oleh petani. 

Semakin luas pemilikan lahan petani semakin berpikir untuk memutuskan dalam 

pemilihan varietas sebab penggunaan benih semakin banyak misalkan benih yang 

dipilih adalah varietas hibrida dimana harga benihnya sepuluh kali lipat dibanding 

varietas IR.64 dan Ciherang sehingga akan menambah biaya. Selain itu tanah 
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merupakan faktor produksi dari usahatani, karena penduduk semakin bertambah 

banyak, sedangkan tanah pertanian semakin sempit dan langka. 

Petani pasti berkeinginan untuk memiliki tanah yang luas berkaitan dengan 

tingkat pendapatan yang akan diperolehnya dan juga berkaitan dengan status yang di 

sandangnya. Petani yang memiliki tanah yang luas maka status sosialnya lebih tinggi 

dibandingkan dengan petani yang lahannya sempit. Oleh karena itu petani yang 

memiliki lahan yang luas akan tetap bertahan di sektor pertanian. 

3. Modal 

Petani dengan modal terbatas akan berpikir dan berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan untuk mengadoptasi dan menerapkan suatu teknologi baru. 

Biasanya kecepatan adopsi pengenalan teknologi baru tersebut, tidak sesuai dengan 

harapan yang telah direncanakan. Umumnya petani menanti sampai betul-betul yakin 

bahwa inovasi tersebut menguntungkan dan setelah orang-orang sekomunitasnya 

telah berhasil dalam mengusahakan teknologi baru (Warsito, 2001). 

4. Tenaga kerja 

Tenaga kerja yaitu jumlah penduduk yang dapat digunakan dalam 

berusahatani, termasuk kemahiran-kemahiran yang mereka miliki. Di pedesaan 

sekarang ini sulit sekali untuk mencari tenaga kerja untuk berusahatani, yang ada 

hanya tenaga kerja yang sudah tua. Sedangkan para pemuda banyak yang tidak mau 

berurusan dengan bidang pertanian mereka  justru cenderung  bekerja di pabrik Pada 

penggunaan tenaga kerja ini  semakin panjang umur suatu varietas padi maka 

semakin banyak tenaga kerja yang digunakan contohnya untuk varietas IR.64, 

Ciherang dan hibrida membutuhkan rata-rata  93 hari untuk mengairi sawah seluas 

satu hektar sedangkan pada varietas Barito butuh waktu 98 hari dalam satu hektar. 

e.  Pengalaman berusahatani 

Pengalaman berusahatani adalah pengetahuan yang didapat petani dari 

warisan keluarga, pengalaman pribadi dalam berusahatani, pengetahuan dari para 

penyuluh pertanian, dan membaca dari buku-buku pertanian. 

Dalam berusahatani setiap petani berupaya agar hasil panennya banyak, 

sehingga panennya tersebut dapat diberikan kepada seluruh keluarga sampai dengan 
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panen yang akan datang. Petani akan lebih senang jika hasil panen cukup besar 

sehingga terdapat sisa untuk dijualnya ke pasar dan hasil penjualan dapat dipakai 

untuk membeli pakaian, alat-alat rumah tangga, dan alat-alat pertanian. 

Petani dalam melakukan perhitungan-perhitungan ekonomi dan keuangan 

tidak harus secara tertulis. Jika petani menghadapi pilihan antara menggunakan bibit 

lokal yang telah biasa ditanam dengan menggunakan bibit unggul yang belum biasa 

ditanamnya maka tanpa ditulisnya di atas kertas petani akan memperhitungkan 

untung ruginya. Juga bila harus memilih antara menggunakan pupuk hijau berupa 

daun-daun dari pekarangan, pupuk kompos dan dari kotoran ternaknya dengan pupuk 

urea yang harus dibelinya, petani akan melakukan perhitungan mana yang lebih 

menguntungkan. Petani membandingkan antara hasil yang diharapkan akan diterima 

pada waktu panen dengan biaya yang harus dikeluarkannya. Demikian seterusnya 

keputusan petani pada umumnya didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang 

seperti diatas (Mubyarto, 1989). 

Dalam berusaha tani atau berproduksi, pasti ada pendapatan dan pengeluaran 

modal yang dikeluarkan dalam proses produksi (yang semula dalam bentuk fisik 

kemudian diberi nilai berupa nilai rupiah). Biaya yang dikeluarkan oleh seorang 

petani dalam proses produksi serta membuatnya menjadi produk disebut biaya 

produksi (Hermanto,1989).  

 

2.2. Pengaruh Perkembangan Teknologi 

Petani dalam berusahatani selama ini hanya menerima pengetahuan tentang 

berusahatani melalui kebiasaan orang tua dan kakek buyut mereka. Selama ini 

berusahatani hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka saja, dan tidak 

berusaha untuk memaksimalkan produksinya yang nantinya sebagian dapat dijual ke 

pasar. Selain kurang pengetahuan berusahatani, mereka juga kurang mengenal 

tentang teknologi pertanian, yang antara lain berupa varietas padi yang 

produktifitasnya tinggi serta tahan hama dan penyakit.  

Varietas padi merupakan salah satu teknologi utama yang mampu 

meningkatkan produktivitas padi dan pendapatan petani. Dengan tersedianya varietas 
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padi  yang telah dilepas pemerintah, kini petani dapat memilih varietas  yang sesuai 

dengan kondisi  lingkungan setempat, berdaya hasil dan bernilai jual tinggi. 

Varietas padi merupakan teknologi yang paling mudah diadopsi  petani karena 

teknologi ini murag dan penggunaannya sangat praktis (Anonim, 2008). 

Kemajuan dan pembangunan dalam bidang pertanian tidak bisa lepas dari 

kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan 

cara-cara baru dalam bidang pertanian. Mosher mengartikan teknologi pertanian 

sebagai cara-cara bertani. Sebenarnya yang lebih perlu disadari adalah pengaruh dari 

suatu teknologi baru pada produktivitas pertanian. Teknologi baru yang diterapkan 

dalam bidang pertanian selalu dimaksudkan untuk menaikkan produktivitas dalam hal  

produktivitas tanah, modal, atau tenaga kerja. Sebagai contoh  menanam padi dengan 

baris lebih produktif dari pada menanam dengan tidak teratur. Demikianlah masih 

banyak lagi cara-cara bertani dengan cara baru dimana petani setiap waktu dapat 

meningkatkan produktivitas pertanian (Mubyarto, 1989). 

Kemajuan teknologi menyebabkan produksi meningkat pada tingkat 

penggunaan modal yang sama, atau untuk mencapai tingkat produksi tertentu dapat 

diproduksi dengan jumlah modal yang lebih sedikit. Perubahan produksi ini bukan 

hanya suatu kebetulan, melainkan sebagai akibat dari banyak kegiatan inovatif. 

Serangkaian kegiatan ini dapat dipecah menjadi: penemuan (invention), inovasi 

(innovation), dan penyebaran inovasi (the spread of innovation). Penemuan adalah 

pertama kali suatu cara baru ditemukan dan inovasi adalah penerapan secara 

komersial, sedangkan penyebaran inovasi adalah proses adaptasi pada usaha 

produksi. 

 

 

 

 

 

 

 




