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II. TINJAUAN PUSTAKA 

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Pangan  

 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan 

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai kompenen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas.  Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, 

keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, 

bermutu, dan bergizi seimbang baik pada tingkat nasional maupun daerah 

hingga perorangan secara merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (UU RI No. 18 th. 2012 tentang pangan). 

 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal  dari sumber hayati dan air, 

baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan 

tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.  Pangan 

merupakan kebutuhan dasar manusia yang terpenting disamping papan, 
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sandang, pendidikan, kesehatan.  karena tanpa pangan tiada kehidupan 

dan tanpa kehidupan tidak ada kebudayaan (Diana,2013) 

 

Menurut Astrika (2012), pangan dibedakan atas pangan segar dan pangan 

olahan : 

a. Pangan segar 

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, 

yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku 

pengolahan pangan.  Misalnya segala macam buah, air segar. 

b. Pangan olahan tertentu 

Makanan / pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang 

diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan 

meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut. 

c. Pangan siap saji 

Pangan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah 

dan bisa langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat 

usaha atas dasar pesanan. 

 

2. Ketahanan Pangan  

 

Pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi 

rumah tangga yang tercermin dari: a) tersedianya pangan secara cukup, 

baik dalam jumlah maupun mutunya, b) aman, c) merata dan d) 

terjangkau.  Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan 

dapat lebih dipahami sebagai berikut: 
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a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, 

diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang 

berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan 

atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta 

turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 

b.  Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas 

dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, 

serta aman dari kaidah agama. 

c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan 

yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air. 

d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan 

mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau (UU RI 

No 7 th 1996 tentang pangan) 

 

Menurut Tambunan (2009), keberhasilan pembangunan di sektor 

pertanian di suatu negara  harus terceminkan oleh kemampuan negara 

tersebut dalam swasembada pangan atau paling  tidak ketahanan pangan.  

Ketahanan pangan merupakan salah satu topik yang sangat penting, 

bukan saja hanya dilihat dari nilai-nilai ekonomi dan sosial, tetapi 

masalah ini mengandung konsekuensi politik yang sangat besar. 

 

Konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia dapat dilihat dari UU 

No.7 tahun 1996 tentang pangan, pasal 1 ayat 17  yang menyebutkan 

bahwa “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah 
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tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau”.  UU ini sejalan 

dengan definisi ketahanan pangan menurut Organisasi Pangan dan 

Pertanian PBB  (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 

1992, yakni akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat 

memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang 

sehat. 

 

Menurut Tambunan (2009), faktor-faktor Utama Penentu Ketahanan 

Pangan di Indonesia yaitu lahan, infrastruktur, teknologi dan sumber 

daya manusia, energi, modal dan cuaca. 

a. Lahan 

Lahan sawah di Indonesia hanya 4,5% dari total luasan daratan. 

Sekitar 8,5% merupakan tanah perkebunan, 7,8% lahan kering, 13% 

dalam bentuk rumah, tegalan dan ilalang, serta 63% merupakan 

kawasan hutan.  Keterbatasan lahan pertanian, khususnya untuk 

komoditas-komoditas pangan memang sudah merupakan salah satu 

persoalan serius dalam kaitannya dengan ketahanan pangan di 

Indonesia selama ini. 

b. Infrastruktur 

Irigasi (termasuk waduk dalam sumber air) merupakan bagian 

terpenting dari infrastruktur pertanian.  Ketersediaan jaringan irigasi 

yang baik, dalam pengertian tidak hanya kuantitas tetapi juga 

kualitas, dapat meningkatkan volume produksi dan kualitas 

komoditas pertanian, terutama tanaman pangan, secara signifikan. 
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c. Teknologi dan Sumber Daya Manusia 

Teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM), bukan hanya jumlah 

tetapi juga kualitas, sangat menentukan keberhasilan Indonesia 

dalam mencapai ketahanan pangan. Bahkan dapat dipastikan bahwa 

pemakaian teknologi dan input-input modern tidak akan 

menghasilkan output yang optimal apabila kualitas petani dalam arti 

pengetahuan atau wawasannya mengenai teknologi pertanian, 

pemasaran, standar kualitas, dan lain-lain rendah. 

d. Energi 

Energi sangat penting untuk kegiatan pertanian lewat dua jalur, 

yakni langsung dan tidak langsung.  Jalur langsung adalah energi 

seperti listrik atau bahan bakar minyak, yang digunakan oleh petani 

dalam kegiatan bertaninya, misalnya dalam menggunakan traktor. 

Sedangkan Jalur tidak langsung adalah energi yang digunakan oleh 

pabrik pupuk dan pabrik yang membuat input-input lainnya serta 

alat-alat transportasi dan komunikasi. 

e. Modal 

Salah satu yang menyebabkan rapuhnya ketahanan pangan di 

Indonesia adalah keterbatasan dana.  Diantara sektor-sektor 

ekonomi, pertanian yang selalu paling sedikit mendapatkan kredit 

dari perbankan (dan juga dana investasi) di Indonesia.  Bahkan 

kekurangan modal juga menjadi penyebab banyak petani tidak 

mempunyai mesin giling sendiri. 
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f. Cuaca 

Tidak diragukan bahwa  pemanasan global turut berperan dalam 

menyebabkan krisis pangan, termasuk di Indonesia, karena 

pemanasan global menimbulkan periode musim hujan dan musim 

kemarau yang makin kacau.  Pertanian pangan merupakan sektor 

yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim, khususnya yang 

menyebabkan musim kering berkepanjangan, mengingat pertanian 

pangan di Indonesia masih sangat mengandalkan pada pertanian 

sawah yang berarti sangat memerlukan air yang tidak sedikit. 

 

3. Tanaman Padi dan Klasifikasi Tanaman Padi 

 

a. Tanaman Padi  

Padi (oryza sativa) adalah bahan baku pangan pokok yang vital bagi 

rakyat Indonesia.  Menanam padi sawah sudah mendarah daging bagi 

sebagian besar petani di Indonesia.  Sistem penanaman padi di sawah 

biasanya didahului oleh pengolahan tanah secara sempurna seraya 

petani melakukan persemaian, setelah itu sawah mulai dilakukan 

pembajakan yang dapat dilakukan dengan mesin, kerbau atau melalui 

pencangkulan oleh manusia.  Setelah dibajak, tanah dibiarkan selama 

2-3 hari.  Namun di beberapa tempat, tanah dapat dibiarkan sampai 

15 hari.  Selanjutnya tanah dilumpurkan dengan cara dibajak lagi 

untuk kedua kalinya atau bahkan ketiga kalinya 3-5 hari menjelang 

tanam.  Setelah itu bibit hasil semaian ditanam dengan cara 

pengolahan sawah seperti di atas (yang sering disebut pengolahan 
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tanah sempurna, intensif atau konvensional) banyak kelemahan yang 

timbul penggunaan air di sawah amatlah boros.  Padahal ketersediaan 

air semakin terbatas.  Selain itu pembajakan dan pelumpuran tanah 

yang biasa dilakukan oleh petani ternyata menyebabkan banyak butir-

butir tanah halus dan unsur hara terbawa air irigasi 

(Soemarjono,dkk,1990) 

 

Menurut Prasetiyo (2002), tanaman padi merupakan tanaman 

semusim termasuk golongan rumput-rumputan dengan klasifikasi 

sebagai berikut : 

1) genus =oryza linn  

2) family = gramineae (poaceae) 

3) spesies = ada 25 spesies di antaranya adalah  

a) oryza sativa L  

b) oryza glaberima steund. 

Sedangkan sub spesies oryza sativa L, dua di antaranya ialah  

1) Indica (padi bulu) 

2) Sinica (padi sere) dahulu di kenal japonica. 

Tanaman padi (oryza sativa ) mempunyai jumlah   kromosom  2n = 

24 dan dapat di bedakan dalam 2 tipe yaitu padi kering yang tumbuh 

di daratan tinggi dan padi sawah yang memerlukan air mengenang. 

 

b. Budidaya Tanaman Padi 

Padi merupakan tanaman yang membutuhkan air cukup banyak untuk 

hidupnya.  Tanaman ini tergolong semi aquatis yang cocok ditanam 
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di lokasi tergenang.  Biasanya padi ditanam di sawah yang 

menyediakan kebutuhan air cukup untuk pertumbuhannya.  Padi juga 

dapat diusahakan di lahan kering atau ladang yang biasanya disebut 

dengan padi gogo.  Terdapat beberapa sistem budidaya yang dikenal 

di Indonesia, di antaranya: 

1) Bertanam padi di sawah tadah hujan 

Dalam mengusahakan padi di sawah, soal yang terpenting adalah 

bidang tanah yang ditanami harus dapat: 

a) Menanam air sehingga tanah itu dapat digenangi air.  

b) Mudah memperoleh dan melepaskan air.  

2) Bertanam Padi Gogo Rancah (lahan kering) 

Padi yang di tanam pada lahan kering atau ladang atau biasa 

disebut padi gogo relatif lebih mudah dibandingkan dengan padi 

sawah tadah hujan.  Dalam sistem penggarapan padi di lahan 

kering atau ladang ini biasa dikerjakan sebelum musim penghujan 

tiba.  Sementara dalam proses pembibitan atau penanamannya, 

padi gogo rancah ini tidak memerlukan persemaian, sehingga 

benih dapat langsung ditanam di sawah sebelum atau pada 

permulaan musim hujan sehingga tidak ada resiko bibit menjadi 

terlalu tua.  

3) Bertanam Padi Sawah Tanpa Olah Tanah (TOT) 

Bertanam padi sawah tanpa olah tanah ini tidak berarti bahwa 

tidak ada persiapan sama sekali.  Sistem ini masih merupakan 

bagian pengolahan tanah konservasi yang melibatkan perbedaan 
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mendasar dengan penanaman padi biasa.  Pembajakan dan 

pencangkulan di dalam sistem TOT ini tidak ada dan dalam 

sistem TOT ini dilakukan penyemprotan herbisida terhadap sisa 

tanaman padi (singgang) atau gulma yang tumbuh (Utomo,1990). 

 

c. Pengolahan Lahan Padi Sawah 

1) Persyaratan Benih 

Syarat benih yang baik tidak mengandung gabah hampa, warna 

gabah sesuai aslinya dan cerah, bentuk gabah tidak berubah dan 

sesuai dengan aslinya, daya perkecambah 80 %. 

2) Persiapan Benih 

Benih dimasukan kedalam karung goni dan direndam 1 malam di 

dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan.  

Penyemaian benih untuk 1 ha padi sawah diperlukan 25-40 kg 

benih.  Lahan persemaian disiapkan 50 hari sebelum persemaian.  

Luas persemaian kira-kira 1/20 dari areal sawah yang akan 

ditanami.  Lahan persemaian dibuat bedengan sepanjang 500-600 

cm, lebar 120 cm dan tinggi 20 cm.  Sebelum penyemaian, taburi 

pupuk urea dan TSP-36 masing-masing 10 gram/meter persegi.  

Benih disemai dengan kerapatan 75 gram/meter persegi. 

3) Pemeliharaan Pembibitan atau Persemaian 

Persemaian diairi dengan berangsur sampai setinggi 5 cm.  

Semprotkan pestisida pada hari ke 7 dan taburi pupuk urea 10 

gram/meter persegi pada hari ke 10. 

4) Pemindahan Bibit 
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Bibit yang siap dipindahtanamkan ke sawah berumur 25-40 hari, 

berdaun 5-7 helai, batang bawah besar dan kuat, pertumbuhan 

seragam, dan tidak terserang hama dan penyakit. 

5) Teknik Penanaman  

a) Pola Tanam 

Pada areal beririgasi lahan dapat ditanami padi 3 kali setahun, 

tetapi pada sawah tadah hujan harus dilakukan pergiliran 

tanaman dengan palawija.  Pergiliran tanaman ini juga 

dilakukan pada lahan beririgasi, biasanya setelah satu tahun 

menanam padi.  Untuk meningkatkan produktifitas lahan, 

seringkali dilakukan tumpang sari dengan tanaman semusim 

lainnya, misalnya padi gogo dengan jagung atau padi gogo 

diantara ubi kayu dan kacang tanah.  Pada penanaman padi 

sawah, tanaman tumpang sari ditanam di pematang sawah, 

biasanya berupa kacang-kacangan. 

b) Penanaman Padi Sawah  

Bibit ditanam pada larikan dengan jarak tanam 20 x 20 cm 

atau 25 x 25 cm, tergantung pada varietas padi, kesuburan 

tanah dan musim. 

6) Pemeliharaan Tanaman 

a) Pengarangan dan penyulaman-penyulaman tanaman yang 

mati dilakukan paling lama 14 hari setelah tanam.  Bibit 

sulaman harus dari jenis yang sama yang merupakan bibit 

cadangan pada persemaian bibit. 
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b) Penyiangan  

Penyiangan dilakukan dengan mencabut rumput-rumput yang 

dikerjakan sekaligus dengan menggemburkan tanah.  

Penyiangan dilakukan dua kali yaitu pada saat berumur 3 dan 

6 minggu dengan menggunakan landak (alat penyiang 

mekanis yang berfungsi dengan cara didorong) atau cangkul 

kecil. 

c) Pengairan  

Syarat menggunakan air disawah : 

Air berasal dari sumber air yang telah ditentukan dinas 

pengairan atau dinas pertanian dengan aliran air tidak deras, 

air harus bisa menggenangi sawah dengan merata, lubang 

pemasukan dan pembuangan air terletaknya bersebrangan 

agar air merata di seluruh lahan, air mengalir membawa 

lumpur dan kotoran yang diendapkan pada petak sawah.  

Kotoran berfungsi sebagai pupuk, genangan air harus pada 

ketinggian yang telah ditentukan.  Setelah tanam, sawah 

dikeringkan 2-3 hari kemudian diairi kembali sedikit demi 

sedikit.  Sejak padi berumur 8 hari genangan air mencapai 5 

cm pada waktu padi berumur 8-45 hari kedalaman air 

ditingkatkan menjadi 10 sampai dengan 20 cm.  Pada waktu 

padi mulai berbulir, penggenangan sudah mencapai 20-25 cm, 

pada waktu padi menguning ketinggian air dikurangi sedikit 

demi sedikit. 
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d) Pemupukan Padi Sawah 

Pupuk kandang 5 ton/ha diberikan ke dalam tanah dua minggu 

sebelum tanam pada waktu pembajakan tanah sawah.  Pupuk 

anorganik yang dianjurkan urea =300 kg/ha, TSP 36 = 75-175 

kg/ha dan KCl = 50 kg/ha.  Pupuk urea diberikan 2 kali, yaitu 

pada 3-4 minggu dan 6-8 minggu setelah tanam.  Urea 

disebarkan dan diinjak agar terbenam.  Pupuk TSP diberikan 

satu hari sebelum tanam dengan cara disebarkan dan 

dibenamkan.  Pupuk KCl diberikan 2 kali yaitu pada saat 

tanam dan saat menjelang keluar malai. 

7) Hama, Penyakit dan Gulma 

a) Hama-hama di persemaian basah (padi sawah) 

Hama putih (Nymphula depunctalis), padi trip (Trips oryzae), 

ulat tentara (Pseudaletia unipuncta, berwarna abu-abu; 

Spodoptera litura, berwarna coklat hitam; S. Exempta, 

bergaris kuning).  Pengendalian yairu dengan cara mekanis 

dan insektisida sevin, diazenon, sumithion dan agrocide. 

b) Hama-hama di Sawah 

Wereng penyerang batang padi, walang sangit (Leptocoriza 

acuta), kepik hijau (Nezara viridula), penggerek batang padi, 

hama tikus (Rattus argentiventer), burung. 
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c) Penyakit  

Bercak daun coklat, blast, penyakit garis coklat daun, busuk 

pelepah daun, penyakit fusarium penyakit bakteri daun 

bergaris/leafstreak penyakit kerdil, penyakit tungro. 

d) Gulma 

Gulma yang tumbuh diantara tanaman padi adalah rumpu-

rumputan seperti rumput teki dan gulma berdaun lebar.  

Pengendalian dengan cara mencabut/ menyiangi, jarak tanam 

yang tepat dan penyemprotan herbisida basagran 50 ML, 

difenex 7G, DMA 6. 

8) Panen dan Pasca Panen 

a) Ciri dan Umur Panen  

Padi siap panen : 95 % butir sudah menguning, bagian bawah 

malai masih terdapat sedikit gabah hijau, kadar air gabah 21-

26 %, butir hijau rendah. 

b) Cara Panen 

Keringkan sawah 7-10 hari sebelum panen, gunakan sabit 

tajam untuk memotong pangkal batang, simpan hasil panen di 

suatu wadah atau tempat yang dialasi. 

c) Perkiraan Produksi 

Dengan menanam dan penanaman dan pemeliharaan yang 

insentif, diharapkan produksi mencapai 7 ton/ha.  Saat ini 

hasil yang didapat hanya 4-5 ton/ha. 
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d) Pascapanen 

Perontokan, bersihkan gabah dengan cara diayak atau ditapi.  

Kadar kotoran tidak boleh lebih dari 3%, jemur gabah selama 

3-4 hari selama 3 jam per hari sampai kadar airnya 14 %.  

Penyimpanan gabah dimasukan gabah kedalam karung bersih 

dan jauhkan dari beras karena dapat tertulari hama beras.  

Gabah siap dibawa ketempat penggilingan beras (Aak, 1990). 

 

d. Varietas Padi  

Menurut Budi (2013), secara umum tanaman padi dibedakan dalam 3 

jenis varietas, yaitu varietas padi hibrida, varietas padi unggulan, dan 

varietas padi lokal. 

1) Varietas Padi Hibrida 

Adalah varietas padi yang hasilnya akan maksimal bila sekali 

ditanam.  Tetapi bila benih keturunannya ditanam kembali maka 

hasilnya akan berkurang jauh.  Memang varietas ini dibuat atau 

direkayasa oleh pemiliknya untuk sekali tanam saja.  Tujuannya 

agar petani membeli kembali.  Harga benih hibrida sangat mahal, 

bisa mencapai 40 ribu-60 ribu per kilo.  Kualitas berasnya saat 

diolah lebih pulen.  Varietas padi hibrida ada juga yang dilepas 

pemerintah. Tapi ada juga yang didatangkan (import) dari negara 

lain.  Contoh padi hibrida seperti intani 1 dan 2, PP1, H1, bernas 

prima, rokan, SL 8 dan 11 SHS, segera anak, sembada B3, B5, B8 

dan B9, hipa4, hipa 5 ceva, hipa 6 jete, hipa 7, hipa 8, hipa 9, hipa 

10, hipa 11, long ping (pusaka 1 dan 2), adirasa-1, adirasa-64, 
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hibrindo R-1, hibrindo R-2, manis-4 dan 5, MIKI-1,2,3, SL 8 

SHS, SL 11 HSS. 

2) Varietas Padi Unggul 

Adalah varietas yang bisa berkali-kali ditanam dengan perlakuan 

yang baik dan tahan terhadap hama penyakit.  Hasil dari panen 

varietas ini bisa dijadikan benih kembali.  Ada  petani yang bisa 

menanam sampai 10 kali lebih dengan hasil yang hampir sama. 

Varietas padi unggul biasanya telah di lepas oleh pemerintah 

dengan SK Menteri Pertanian.  Varietas ini telah melewati 

berbagai uji coba.  Varietas padi ini cocok ditanam pada musim 

penghujan dan kemarau serta varietas ini cocok ditanam pada 

lahan dengan ketinggan 500 m diatas permukaan laut.  Hasil dari 

varietas padi ini cukup tinggi.  Harga benih verietas ini murah, 

harganya bisa mencapai 5 ribu- 10 ribu per kilo.  Contoh dari 

varietas ini yang banyak di tanam petani adalah Ciherang (bisa 

mencapai 47 % dari total varietas yang ditanam dan beberapa 

keunggulannya seperti produksi padi yang tinggi, tahan terhadap 

hama penyakit, cocok ditanam pada musim penghujan dan musim 

kemarau), IR-64, mekongga, cimelati, cibogo, cisadane, situ 

patenggang, cigeulis, ciliwung, membramo, sintanur, jati luhur, 

fatmawati, situbagendit.  Sejak tahun 2008, penamaan padi 

berubah.  Untuk padi sawah dinamakan inpari (Inbrid Padi 

Irigasi) misalnya, inpari 1-10, inpari 11, inpari 12 dan inpari 13.  

Sedangkan dari pihak BATAN telah mengeluarkan padi varietas 
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cilosari, diahsuci, bestari, inpari sidenuk, pandan putri.  Pada 

tahun 2010-2011 untuk varietas Inpari,inpari 13 yang sudah 

banyak  ditanam petani.  Pemerintah ingin agar inpari 13 

menggeser varietas ciherang yang paling banyak ditanam petani.  

Untuk tahun 2011 juga, BB padi telah mengeluarkan varietas 

terbaru dengan keunggulan yang lebih baik seperti inpari 14 

pakuan, inpari 15 parahyangan, inpari 16 pasundan, inpari 17, 

inpari 18, inpari 19, inpari 20, inpari 21.  Untuk tahun 2012 telah 

dilepas beberapa varietas padi, antara lain inpari 22-29.  Untuk 

padi rawa ( inpara ) juga banyak dilepas pemerintah.  Contohnya 

seperti inpara 1-8.  Demikian pula untuk padi gogo (inpago). 

Contohnya seperti inpago 1-5. 

3) Varietas Padi Lokal 

Varietas padi lokal adalah varietas padi yang sudah lama 

beradaptasi di daerah tertentu.  Sehingga varietas ini mempunyai 

karakteristik spesifik lokasi di daerah tersebut.  Setiap varietas 

mempunyai keunggulan dan kelemahan.  Varietas ini mempunyai 

ketahanan pada hama dan penyakit serta pada cekaman di 

lingkungan sekitar.  Umur dari varitas ini kisaran 3-4 bulan. 

Demikian juga untuk varietas lokal contoh varietas lokal yaitu 

varietas kebo, dharma ayu, pemuda idaman, Indramayu, 

Cilamaya Muncul (keunggulannya seperti tahan terhadap hama 

penyakit, dapat beradaptasi di daerah tertentu, umur tanaman 

hanya 3-4 bulan), gropak, ketan tawon, gundelan (malang), 
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merong (pasuruan), simenep , srimulih, andel jaran, ketan lusi, 

ekor kuda, hingga gropak (kulon progo-jogja), angkong, 

bengawan, engseng, melati, markoti, longong, rejung kuning, 

umbul-umbul, tunjung, rijal, sri kuning, untup, tumpang karyo, 

rangka madu, sawah kelai, tembaga, tjina. 

 

4. Konsep Usahatani 

 

a. Pengertian Usahatani 

Usahatani adalah himpunan dari sumber – sumber alam yang 

diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah, air, dan lain – 

lainya.  Usahatani dapat berupa bercocok tanam atau memelihara 

ternak (Mubyarto, 1989). 

 

Ilmu usahatani diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana 

seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan 

efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu 

tertentu.  Usahatani dikatakan efektif apabila petani atau produsen 

dapat mengalokasikan sumber daya yang dikuasai sebaik – baiknya.  

Usahatani dikatakan efisien apabila pemanfaatan sumber daya 

tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan 

(input).  Efisiensi usahatani dapat diukur dengan cara menghitung 

efisiensi teknis, efisiensi harga dan efisiensi ekonomis (Soekartawi, 

1986). 

 

 

 



28 
 

b. Klasifikasi Usahatani 

Menurut Rahim dan Retno (2007), usahatani diklasifikasikan menjadi 

tiga kelompok yaitu berdasarkan cara mengusahakan, sifat dan corak, 

pola usahatani, dan tipe usahatani.  Berdasarkan cara 

mengusahakannya, usahatani dapat dilihat dasar perbedaanya, yaitu 

organisasi atau lembaga dan pengusahaan faktor produksi. 

Pengusahaan dapat diartikan lebih luas, berasal dari milik sendiri, 

bagi hasil, dan sewa.  Berdasarkan cara mengusahakannya, usahatani 

dibagi menjadi tiga yaitu : 

1) Usahatani Perorangan 

Usahatani perorangan dilakukan secara perorangan dan faktor 

produksi dimiliki secara perorangan.  Kelebihan dari usahatani 

ini adalah dapat bebas mengembangkan kreasinya (menentukan 

jenis pupuk, bibit, pestisida, dan sebagainya), sedangkan 

kelemahan dari usahatani ini adalah kurang efektif. 

2) Usahatani Kolektif 

Usahatani kolektif merupakan usahatani yang dilakukan 

bersama–sama atau kelompok sehingga hasilnya dibagi oleh 

anggota kelompok tersebut. 

3) Usahatani Kooperatif 

Usahatani kooperatif merupakan usahatani yang dikelola secara 

kelompok dan tidak seluruh faktor produksi dikuasai oleh 

kelompok, hanya kegiatan yang dilakukan bersama – sama. 
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Berdasarkan sifat dan corak, usahatani dapat dilihat sebagai 

usahatani subsisten dan usahatani komersil.  Usahatani subsisten 

merupakan usahatani yang hasil panennya digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan petani atau keluarganya sendiri tanpa melalui 

peredaran uang.  Sedangkan usahatani komersial merupakan 

usahatani yang keseluruhan hasil panennya dijual ke pasar atau 

melalui perantara maupun langsung ke konsumen. 

 

Berdasarkan polanya, usahatani terdiri dari tiga macam pola, yaitu 

pola khusus, tidak khusus dan campuran. Pola usahatani yang khusus 

merupakan usahatani yang hanya mengusahakan satu cabang 

usahatani, pola usahatani tidak khusus merupakan usahatani yang 

mengusahakan dua cabang atau lebih usahatani, tetapi batasnya 

masih tegas, sedangkan pola usahatani campuran merupakan 

usahatani yang mengusahakan dua atau lebih usahatani yang 

batasnya tidak tegas. 

 

Tipe usahatani atau usaha pertanian merupakan jenis komoditas 

pertanian yang akan ditanam atau diusahakan, misalnya usahatani 

tanaman pangan, usahatani hortikultura, usahatani perkebunan, usaha 

perikanan, usaha peternakan, dan usaha kehutanan. 

 

c. Pendapatan Usahatani 

Menurut Hertanto (1993), pendapatan adalah penerimaan dari suatu 

hasil usaha yang telah dikurangi dengan biaya – biaya selama proses 

produksi.  Pendapatan merupakan suatu bentuk imbalan untuk jasa 
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pengelolaan (petani) yang menggunakan lahan, tenaga kerja, dan 

modal yang dimiliki oleh berusahatani. 

 

Menurut Soedarsono (1986), terdapat dua pengertian mengenai 

pendapatan.  Pendapatan kotor yaitu seluruh pendapatan yang 

diperoleh petani dalam usahataninya selama satu tahun yang 

diperhitungkan dari hasil penjualan/pertukaran hasil produksi. 

Pendapatan bersih yaitu sebagian pendapatan kotor yang telah 

dikurangi dengan biaya pruduksi merupakan biaya riil tenaga kerja 

dan biaya riil saana produksi. 

 

Menurut Mubyarto (1989), membagi biaya produksi menjadi dua 

bagian yaitu biaya tetap dan biaya variabel.  Biaya tetap adalah biaya 

yang dikeluarkan untuk input tetap yang jumlahnya tidak 

dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan, yang tergolong 

biaya tetap adalah sewa tanah, peralatan pertanian, pajak, dan iuran 

irigasi.  Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk input variabel yang jumlahnya tergantung dari jumlah yang 

ingin dihasilkan, yang tergolong ke dalam biaya variable adalah 

bibit, obat – obatan, pupuk dan upah tenaga kerja.    

 

Pendapatan bersih usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor 

dan pengeluaran total usahatani.  Pendapatan kotor usahatani 

didefinisikan sebagai nilai produk total usahatani dalam jangka 

waktu tertentu, baik yang  dijual maupun yang tidak dijual.  

Pengeluaran total usahatani adalah nilai semua masukan yang habis 
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dipakai atau dikeluarkan dalam produksi.  Pendapatan bersih 

usahatani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari 

penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan dan modal 

milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan ke dalam 

usahatani.  Karena itu ia merupakan ukuran keuntungan usahatani 

yang dapat dipakai untuk membandingkan penampilan beberapa 

usahatani.  Pendapatan bersih usahatani merupakan langkah antara 

untuk menghitung ukuran-ukuran keuntungan lainnya yang mampu 

memberikan penjelasan lebih banyak (Soekartawi, 1986). 

 

Menurut Soekartawi (1986), pendapatan usahatani adalah selisih 

antara total revenue (TR) dan  total cost (TC) (selisih antara 

penerimaan dan semua biaya).  Penerimaan usahatani adalah 

perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual.  Untuk 

mengetahui apakah usahatani menguntungkan atau tidak secara 

ekonomi, maka dapat dianalisis dengan menggunakan perbandingan 

(nisbah) antara penerimaan dan biaya atau yang biasa disebut 

analisis R/C (Return Cost Ratio).  

 

Kriteria pengukuran pada R/C (Return Cost Ratio) adalah :  

1) Jika R/C = 1 artinya usahatani yang dilakukan tidak 

menguntungkan dan tidak pula merugikan atau berada pada titik 

impas (Break Even Point) yaitu besarnya penerimaan sama 

dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. 
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2) Jika R/C > 1, artinya suatu usahatani yang dilakukan itu dapat 

dikatakan menguntungkan.  

3) Jika R/C < 1,  maka usahatani itu dapat dikatakan merugikan. 

 

5. Konsep Kebutuhan  

Keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan 

kepuasan jasmani maupun rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas 

pada kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) tetapi juga bersifat abstrak 

(tidak nyata). Konsep kebutuhan dasar manusia menurut Dr. Abraham 

Maslow, kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang 

dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan 

fisiologis maupun psikologis, yang bertujuan untuk mempertahankan 

kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan Maslow harus memenuhi 

kebutuhan yang paling penting dahulu kemudian meningkatkan yang 

tidak terlalu penting. Untuk dapat merasakan nikmat suatu tingkat 

kebutuhan perlu dipuaskan dahulu kebutuhan yang berada pada tingkat 

dibawahnya.  

 

Ciri kebutuhan dasar manusia: manusia memiliki kebutuhan dasar yang 

bersifat heterogen. Pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan 

tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut ikut berbeda. Dalam 

memenuhi kebutuhan manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang 

ada. 
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Adapun hirarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut (Potter dan 

Patricia, 1997)  pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Piramida kebutuhan 

 

 

6. Konsep Persepsi 

 

a. Pengertian Persepsi 

 

Persepsi adalah proses yang berasal dari komponen kognitif manusia 

mengetahui suatu objek psikologis dengan kacamatanya sendiri yang 

diwarnai dengan nilai kepribadiannya.  Suatu objek psikologis ini 

dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu.  Faktor pengalaman, 

proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur 

terhadap apa yang dilihat, pengetahuan dan cakrawalanya 

memberikan arti terhadap objek psikologis tersebut.  Melalui 

komponen kognitif ini akan timbul ide kemudian konsep dari apa 

yang dilihat (Mar’at, 1984). 
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Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan.  

Pengindareaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat penerimaan yaitu alat indera.  Stimulus yang 

mengenai individu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, 

sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderakannya 

tersebut.  Dengan persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti 

tentang keadaan lingkungan yang ada disekitar dan juga tentang 

keadaan diri individu yang bersangkutan (Davidoff, 1981 dalam 

Walgito,1978). 

Persepsi tidak hanya datang dari luar diri individu, tetapi juga dapat 

datang dari dalam individu yang bersangkutan.  Apabila yang 

menjadi objek persepsi adalah diri individu sendiri maka disebut 

dengan persepsi diri, karena dalam persepsi tersebut merupakan 

aktivitas intergrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu 

seperti perasaan, pengalaman, kemampuan, berfikir, kerangka acuan, 

dan aspek lainnya yang ada dalam diri individu akan ikut berperan 

dalam persepsi tersebut, (Walgito, 1978). 

 

Moskowitz dan Orgel (1969) dalam Walgito (1978) berpendapat 

bahwa persepsi itu merupakan proses yang intergrated dari individu 

terhadap stimulus yang diterimanya.  Dengan demikian, persepsi 

merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap 

stimulus yang diterima oleh individu sehingga merupakan sesuatu 

yang berarti dan merupakan aktifitas yang intergrated dalam diri 

individu.  Seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, 
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pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek 

lain ikut berperan aktif dalam persepsi itu.  Oleh karena itu dapat 

dikemukakan bahwa dalam persepsi meskipun stimulusnya sama, 

tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir, kerangka 

acuan tidak sama adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu 

satu dengan yang lain tidak sama. 

 

Menurut Gibson (1993), pengertian persepsi dengan menggunakan 

gambar mulai dari stimulus hingga hasil proses persepsi. Proses 

persepsi ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Proses persepsi 

 

Persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera.  Persepsi 

mencakup penafsiran obyek, tanda dan orang dari sudut pengalaman 

yang bersangkutan.  Dengan kata lain, persepsi mencakup 

penerimaan, pengorganisasian, dan penterjemahan dengan cara yang 

dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. 
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Menurut Thoha (1999), pada hakekatnya persepsi adalah proses 

kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami 

informasi tentang lingkungannya, melalui penglihatan, pendengaran, 

penghayatan, perasaan dan penciuman.  Persepsi merupakan suatu 

penafsiran yang unik terhadap situasi yang menghasilkan suatu 

gambar yang  mungkin sangat berbeda dari kenyataannya. 

 

b. Persepsi Sosial 

Dalam mempersepsikan diri sendiri, seseorang akan dapat melihat 

bagaimana keadaan dirinya sediri, orang dapat mengevaluasi tentang 

diri sendiri.  Namun, apabila yang menjadi persepsi di luar orang 

yang mempersepsikan, maka objek persepsi dapat bermacam-

macam, yaitu dapat berwujud benda-benda, situasi dan berwujud 

manusia.  Persepsi benda atau non-social perception adalah bentuk 

persepsi dimana yang menjadi objek persepsi seseorang adalah 

benda.  Sedangkan persepsi manusia atau persepsi sosial yaitu 

bentuk persepsi dimana yang menjadi objek persepsi adalah 

manusia.  Menurut Tagiuri dalam Lindzey dan Aronson dalam 

Walgito (1978), persepsi sosial adalah suatu proes seseorang untuk 

mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang 

dipersepsi, tentang sifat kualitas dan keadaan lain dalam individu 

tersebut. 
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c. Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Persepsi 

Menurut Robbins (2003), Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

persepsi adalah faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor internal 

yang dimaksud yaitu diri individu itu sendiri, sedangkan yang 

dimaksud faktor eksternal yaitu faktor stimulus dan faktor 

lingkungan pada persepsi itu berlangsung.  Faktor internal dan faktor 

eksternal ini saling berinteraksi dalam individu mengadakan 

persepsi.  Agar stimulus dapat dipersepsi, maka stimulus harus cukup 

kuat, stimulus harus melampaui ambang stimulus, yaitu kekuatan 

stimulus yang minimal tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran. 

 

Mengenai keadaan individu yang dapat mempengarui hasil persepsi 

datang dari dua sumber, yaitu yang berhubungan dengan segi 

kejasmanian, dan yang berhubungan dengan segi psikologis.  Bila 

sistem psikologisnya terganggu, hal tersebut akan berpengaruh 

dalam persepsi seseorang, segi psikologis yang dimaksud antara lain 

mengenai pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir, dan kerangka 

acuan. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah : 

1) Pelaku Persepsi 

Bila seseorang individu memandang pada suatu objek dan 

mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat 

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi 

indivitu itu.  Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi 
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adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa 

lalu dan pengharapan. 

2) Target 

Karakteristik-karakteristik dari target yang diamati dapat 

mempengaruhi apa yang dipersepsikan.  Karakteristik dari target 

yaitu hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang dan 

kedekatan.  Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, 

hubungan suatu target terhadap latar belakangnya mempengaruhi 

persepsi, seperti kecenderungan untuk pengelompokan benda-

benda yang kedekatan atau mirip.   

3) Situasi 

Unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi.  Waktu 

adalah dimana suatu objek atau peristiwa dapat mempengaruhi 

perhatian.  Karakteristik-karakteristik dari suatu yang dapat 

mempengaruhi persepsi adalah waktu, keadaan/ tempat kerja dan 

keadaan sosial. 

 

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan persepsi individu 

diantaranya yaitu keyakinan, proses belajar, cakrawala, pengalaman, 

dan pengetahuan. Selain itu juga faktor kepribadian individu 

mempengaruhi persepsi setiap individu. Proses terbentuknya 

persepsi dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Bagan persepsi (Ma’at, 1982) 

 

Menurut Gibson (1989) melukiskan terjadinya persepsi individu 

sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.  

 

 

 

 

           

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses terjadinya persepsi (Gibson, 1989) 
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Gambar 4 menunjukkan proses terjadinya persepsi.  Persepsi 

merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. 

Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya suatu stimulus 

oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera.  Stimulus 

diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan 

proses selanjutnya merupakan proses persepsi. 

 

Menurut A.W van de Ban dan H.S. Hawkins (1998), sebagian studi 

telah menganalisis hubungan antara ciri-ciri suatu inovasi dan 

tingkat adopsinya. Sebagian besar studi tersebut menggunakan 

pertimbangan objektif atau menganggap bahwa semua petani 

mempunyai persepsi yang sama. Hal ini menyebabkan hasil studi 

tidak mencapai kesimpulan yang sama, tetapi semuanya 

menunjukkan adalanya beberapa ciri penting, sebagai berikut: 

a. Keuntungan relatif 

Inovasi ini memungkinkan petani mencapai tujuannya dengan 

lebih baik, atau dengan biaya yang lebih rendah dari pada yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

b. Kompatibilitas atau Keselarasan 

Kompatibilitas berkaitan dengan nilai sosial budaya dan 

kepercayaan, dengan gagasan yang diperkenalkan sebelumnya, 

atau dengan keperluan yang dirasakan oleh petani. 
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c. Kompleksitas 

Inovasi ini sering gagal karena tidak diterapkan secara benar. 

Beberapa diantaranya memerlukan pengetahuan atau 

keterampilan khusus.  

d. Dapat dicoba 

Petani cenderung untuk mengadopsi inovasi jika telah dicoba 

dalam skala kecil di lahannya sendiri dan terbukti lebih baik dari 

pada mengadopsi inovasi dengan cepat dalam skala besar. 

e. Bisa diamati 

Petani dapat melihat dari jauh tentang rekannya yang telah 

beralih memberi jagung untuk pakan ternaknya, tetapi ia tidak 

tau tentang sistem tata buku yang digunakan tetangganya. 

 

Menurut Evertt M. Rogers dan F. Floyd Shoemaker (1981), terdapat 

5 sifat inovasi. Setiap sifat secara empiris mungkin saling 

berhubungan satu sama lain tetapi secara konseptual mereka itu 

berbeda. Kelima sifat itu ialah: 

a. Keuntungan relatif 

Keuntungan relatif adalah tingkatan dimana suatu ide baru 

dianggap suatu yang lebih baik dari pada ide-ide yang baru 

dianggap suatu yang lebih baik dari pada ide-ide yang ada 

sebelumnya. Tingkat keungtungan relatif sering kali dinyatakan 

dengan atau dalam bentuk keuntungan ekonomis. 
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b. Kompatibilitas  (keterhubungan inovasi dengan situasi klien) 

Kompatibilitas adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap 

konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu dan 

kebutuhan penerima. 

c. Kompleksitas (kerumitan inovasi) 

Kompleksitas adalah tingkat dimana suatu inovasi dinggap relatif 

sulit untuk dimengerti dan digunakan. Suatu ide baru mungkin 

dapat digolongkan ke dalam kontinum “rumit sederhana”. 

Inovasi-inovasi tertentu begitu mudah dapat dipahami oleh 

penerima tertentu, sedangkan orang lainnya tidak. 

d. Triabilitas (dapat dicobanya suatu inovasi) 

Triabilitas adalah suatu tingkat dimana suatu inovasi dapat 

dicoba dengan skala kecil. Ide baru yang dapat dicoba biasanya 

diadopsi lebih cepat dari pada inovasi yang tak dapat dicoba 

lebih dulu. Suatu inovasi yang dapat dicoba akan memperkecil 

resiko bagi adopter.  

e. Observabilitas (dapat diamatinya suatu inovasi) 

Observabilitas adalah tingkat dimana hasil-hasil suatu inovasi 

dapat dilihat oleh orang lain. Hasil inovasi-inovasi tertentu 

mudah dilihat dan dikomunikasikan kepada orang lain sedangkan 

beberapa lainnya tidak.  
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B. Kerangka Pemikiran 

 

Moskowitz dan Orgel (1969) dalam Walgito (1978) berpendapat bahwa 

persepsi itu merupakan proses yang intergrated dari individu terhadap 

stimulus yang diterimanya.  Dengan demikian, persepsi merupakan proses 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh 

individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas 

yang intergrated dalam diri individu.  Seluruh apa yang ada dalam diri 

individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan 

dan aspek-aspek lain ikut berperan aktif dalam persepsi itu.  Oleh karena itu 

dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi meskipun stimulusnya sama, tetapi 

karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir, kerangka acuan tidak 

sama adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu satu dengan yang 

lain tidak sama. 

 

Penelitian ini mencoba mengkaji seberapa besar persepsi pertani terhadap  

padi varietas Cilamaya Muncul dan padi varietas Ciherang di Kecamatan 

Palas Kabupaten Lampung Selatan, mengetahui persepsi petani dalam 

memilih jenis padi yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan serta 

mengetahui perbedaan persepsi petani terhadap varietas lokal dengan jenis 

padi Cilamaya Muncul dengan varietas unggulan dengan jenis padi Ciherang.  

Diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi petani dalam memilih suatu 

jenis varietas padi yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dan juga 

untuk meningkatkan taraf hidup petani padi khususnya yang berada pada 

wilayah pedesaan.   
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Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. 

Variabel X adalah pengetahuan petani (X1), pengalaman berusaha tani (X2), 

interaksi sosial petani (X3), kebutuhan petani (X4). Variabel Y adalah 

persepsi petani terhadap padi Cilamaya Muncul dan padi Ciherang yang 

didasarkan menurut sifat-sifat inovasi yang dikemukakan oleh Evertt M. 

Rogers dan F. Floyd Shoemaker (1981), meliputi (1) Keuntungan relatif yaitu 

semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat dari penerapan ide atau 

inovasi baru maka semakin cepat petani akan menerima inovasi, (2) 

Kompatibilitas yaitu semakin tidak berbeda jauh suatu inovasi yang baru 

dengan yang sudah ada sebelumnya maka petani akan semakin cepat untuk 

melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap inovasi baru tersebut, (3) 

Kompleksitas yaitu semakin susah atau rumit suatu inovasi untuk dipraktekan 

atau diterapkan maka petani semakin lama untuk menerima suatu inovasi, (4) 

Triabilitas yaitu semakin mudah suatu inovasi untuk dicoba atau diterapkan 

maka petani semakin cepat untuk menerima suatu inovasi, (5) Observabilitas 

yaitu semakin mudah suatu inovasi bila dilihat dari cara maupun hasilnya 

oleh petani maka petani semakin cepat untuk menerima suatu inovasi.   

 

Perberbedaan varietas padi yang ada tersebut menyebabkan adanya yang 

diperoleh oleh petani, hal tersebut melatarbelakangi petani mengusahakan 

varietas padi yang dianggap memberikan pendapatan yang lebih besar dari 

pada pendapatan dari varietas padi lainnya. Berdasarkan uraian diatas dapat 

digambarkan paradigma kerangka berpikir dalam penelitian ini, seperti yang 

tertera pada Gambar 5. 
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Gambar 5.  Kerangka pemikiran persepsi petani terhadap usahatahi padi varietas 

Cilamaya muncul dan Ciherang di Kecamatan Palas Kabupaten 

Lampung Selatan, Tahun 2014. 
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C. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka d 

apat diturunkan beberapa hipotesis berikut ini: 

1. Ada hubungan nyata antara pengetahuan petani mengenai padi Cilamaya 

Muncul dan padi Ciherang dengan persepsi petani terhadap padi 

Cilamaya Muncul dan padi Ciherang di Kecamatan Palas Kabupaten 

Lampung Selatan. 

2. Ada hubungan nyata antara pengalaman berusahatani padi Cilamaya 

Muncul dan padi Ciherang dengan persepsi petani terhadap padi 

Cilamaya Muncul dan padi Ciherang di Kecamatan Palas Kabupaten 

Lampung Selatan. 

3. Ada hubungan nyata antara interaksi sosial petani dengan persepsi petani 

terhadap padi Cilamaya Muncul dan padi Ciherang di Kecamatan Palas 

Kabupaten Lampung Selatan. 

4. Ada hubungan nyata antara kebutuhan petani terhadap persepsi petani 

terhadap padi Cilamaya Muncul dan padi Ciherang di Kecamatan Palas 

Kabupaten Lampung Selatan. 

5. Ada perbedaan  persepsi petani terhadap petani padi Cilamaya Muncul 

dengan padi Ciherang di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. 


