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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh 

seseorang atau beberapa orang terdahulu, difungsikan agar penelitian yang akan 

dilakukan tidak keluar dari jalur-jalur penelitian yang seharusnya dilakukan. 

Menurut (Sugiyanto, 1994) studi literatur tertutama harus mengungkapkan atau 

membahas mengenai pendekatan, metode yang dilakukan dan topik yang memiliki 

sebuah kesamaan. 

Penelitian (Dwipradnyana, Windia, & Sudarma, 2015) berjudul “Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan serta Dampaknya Terhadap 

Kesejahteraan Petani: Kasus di Subak Jadi, Kecamatan Kediri, Kabupaten 

Tabanan”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin tergerusnya lahan pertanian 

khususnya didaerah penelitian dengan luas sebanyak 23 ha pada tahun 2014, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

konversi lahan pertanian di Subak Jadi, Kecamatan Kediri, Tabanan. Sampel dalam 

penelitian berjumlah 112 dengan penentuan menggunakan metode slovin. Metode 

pengambilan data menggunakan cara wawancara dengan alat kuesioner, pertanyaan 

kuesioner diukur dengan teknik likert dengan skoring 1-4 mulai dari sangat tidak 

setuju sampai sangat setuju. Metode analisis data menggunakan Analisis Regresi 

Linier Berganda menggunakan SPSS 19.0 Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

secara simultan faktor pendorong dan penghambat baik internal maupun external 

berpengaruh signifikan terhadap konversi lahan dengan kontribusi sebesar 63,2 

persen. Secara parsial hanya faktor pendorong konversi eksternal yang berpengaruh 

nyata terhadap konversi lahan, dan dari penelitian ini 
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menunjukan bahwa adanya penurunan pendapatan petani dari Rp. 19.707.568,902 

menjadi Rp. 16.241.197,991. 

 Penelitian (Aprilliana, 2016) berjudul “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi pengambilan Keputusan Petani dalam Menggunakan Benih pada 

Usahatani Jagung (Studi kasus di Desa Patokpicis, Kecamatan Wajak, Kabupaten 

Malang)”. Penelitian ini didasari oleh mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk 

usahatani jagung hibrida dibandingkan dengan varietas non hibrida dan 

keterlambatan penyaluran subsidi benih yang menjadi kendala bagi petani. 

Dihadapkan dengan kondisi tersebut petani dipaksa mengambil keputusan untuk 

menanam varietas hibrida atau non hibrida. Peneliti menentukan faktor-faktor yakni 

umur, tingkat pendidikan, pengalaman usahatani, luas lahan, pendapatan usahatani, 

kebutuhan pupuk, dan keikutsertaan kelompoktani. Metode Analisis dilakukan 

dengan pertama membandingkan tingkat produktifitas diantara keduanya, 

dilanjutkan dengan analisis regresi dengan hasil variabel pendapatan dan kebutuhan 

pupuk berpengaruh positif nyata terhadap keputusan petani untuk menggunakan 

produk hibrida, sedangkan variabel keikutsertaan kelompok tani berpengaruh 

negatif terhadap keputusan petani, dan variabel umur, tingkat pendidikan, 

pengalaman usahatani, dan luas lahan tidak tampak pengaruhnya terhadap 

keputusan petani. 

Penelitian (Sumanto, 2009)yang berjudul “Identifikasi Faktor-faktor Sosial 

Ekonomi Migrasi Tenaga Kerja (kasus ibu rumah tangga yang bekerja dari sektor 

pertanian ke sektor non pertanian)”. Adapun arah penelitiannya adalah 

dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan secara 

nyata dalam pengambilan keputusan Ibu-ibu rumah tangga yang dulunya bekerja di 
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sektor pertanian menjadi ke sektor non pertanian. Penelitian ini berangkat dari fakta 

banyaknya ibu rumah tangga yang berasal dari sosial ekonomi pertanian berpindah 

ke sektor non pertanian. Studi dipilih di Desa Dengkol Kecamatan Singosari 

Kabupaten Malang , terdapat 119 ibu rumah tangga yang beralih profesi dan 

sebanyak 35 orang yang tetap konsisten bekerja di sektor pertanian. Sampel diambil 

sebanyak 20% sehingga berjumlah 35 orang yang dipilih secara acak. Tekonik 

pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan kuesioner. Teknik 

analisis data menggunakan model logit. Karna variabel terikat (Y) merupakan data 

kualitatif dengan kriteria bekerja pada sektor non pertanian (1) atau tetap bekerja di 

sektor pertanian (2).  sampel dilakukan secara acak dan  memotivasi petani untuk 

mempertahankan sistem tradisional. Pembahasan dari hasil penelitian adalah dapat 

diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ibu rumah 

tangga di Desa Dengkol Kecamatan Singosari adalah upah di sektor non pertanian, 

pendapatan keluarga, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan dan luas 

lahan pertanian. Tiga variabel yakni upah di luar pertanian, jumlah tanggungan 

keluarga dan tingkat pendidikan berpengaruh positif sedangkan pendapatan 

keluarga dan luas lahan berpengaruh negatif.  

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah sama-

sama dalam ranah pembahasan pertanian dalam arti luas, dalam topik yang sama 

yakni dengan memunculkan beberapa variabel yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan pelaku usahatani, penelitian pertama dan kedua sama-sama 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan peneletian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah pada objek penelitian, beda dalam penentuan variabel 
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beserta indikator, dengan penelitian ketiga perbedaan terletak pada metode analisis 

data.  

2.2  Lahan sawah 

Lahan sawah merupakan lahan untuk budidaya pertanian yang berbentuk 

petak-petak serta dibatasi oleh pematang (galengan), berfungsi untuk saluran aliran 

air yang biasanya ditanami oleh tanaman padi. (BPS, 2016). 

Lahan Sawah pada umunya memang diidentikan dengan tanaman padi, tetapi 

dalam prakteknya juga diusahakan seperti cabai, jagung dan lain-lain tergantung 

dari keputusan petani untuk menentukan jenis komoditas yang dipilih. Sejalan 

dengan itu menurut Tati Nurmala dalam (Sugiarto, 1992) lahan pertanian dibagi 

menjadi dua yakni lahan kering dan basah, lahan basah yakni lahan pertanian yang 

terus digenangi oleh air sehingga petani tidak perlu untuk menunggu hujan untuk 

pengairan, lahan kering adalah lahan pertanian yang mengandalkan air hujan untuk 

pasokan air irigasi yang biasanya pada musim kemarau ditanami jagung.  

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa lahan sawah atau lahan 

pertanian merupakan sebidang lahan yang dimiliki petani, berbentuk petak-petak 

tanah yang biasanya ditanam padi ataupun jenis tanaman yang lain, digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup petani. Lahan merupakan faktor produksi utama 

bagi petani yang ingin melakukan usahatani, karena keberhasilan petani dalam 

budidaya tanaman juga ditentukan oleh tingkat kesuburan lahan. Urgency lahan 

sawah tidak hanya berbicara mengenai kualitas lahan namun juga kuantitas, karena 

tidak mungkin produktivitas pangan akan meningkat kalau lahan sawah semakin 

habis.  
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2.3  Pangan 

Pangan menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 ialah segala sesuatu 

yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang 

diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam 

proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. 

Pengertian pangan sendiri memiliki dimensi yang luas. Mulai dari pangan yang 

esensial bagi kehidupan manusia yang sehat dan produktif (keseimbangan kalori, 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, dan zat esensial lain); serta pangan yang 

dikonsumsi atas kepentingan sosial dan budaya, seperti untuk kesenangan, 

kebugaran, kecantikan dan sebagainya.(BULOG, 2014). Jadi, pangan tidak hanya 

berbicara mengenai makanan pokok tetapi mencakup banyak kepentingan 

individunya, bahkan juga kesejahteraan seseorang dapat diukur dari makanan yang 

dia konsumsi. 

Suharjo dalam laporan (BULOG, 2014), menyebutkan bahwa pangan adalah 

bahan-bahan yang dimakan sehari-hari untuk memnuhi kebutuhan bagi 

pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, penggantian jaringan dan mengatur proses-

proses didalam tubuh. Sementara pangan menurut Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) adalah makanan untuk dikonsumsi yang tidak hanya berupa 

beras, tapi juga sayur mayur, buah-buahan, daging baik unggas maupun lembu, 

ikan, telur, juga air. Hal tersebut menunjukan bahwa pangan merupakan kebutuhan 

dasar dari tiap-tiap manusia, kesejahteraan manusia juga dapat diukur dalam 

diperolehnya kebutuhan akan pangan, dengan demikian maka pangan merupakan 
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hal yang sangat sensitif untuk menopang tingkat perekonomian suatu negara serta 

menuntut untuk setiap negara tahan dalam hal pangan. 

Ketahanan pangan menjadi salah satu unsur yang strategis, karena tidak ada 

negara di dunia yang dapat membangun negaranya secara menyeluruh ketika 

Negara tersebut mengabaikan mengenai ketahanan pangan. Konsep ketahanan 

pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya 

pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dapat ditarik ringkasan 

dari berbagai aspek ketahanan pangan, yakni kemerataan, keterjangkauan, 

ketersediaan dan keamanan pangan.  

Ketahanan pangan sebagai situasi dimana dalam segala waktu memiliki 

kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat 

dan aktif FAO dalam (BULOG, 2014) 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam ketahanan pangan menurut Sumardjo 

dalam (Purwaningsih, 2008)yakni: 

1. Rumah tangga sebagai unit terkecil berfungsi sebagai ujung tombak 

pemenuhan pangan nasional 

2. Kewajiban Negara untuk menjamin ha katas pangan setiap warganya. Negara 

sebagai pemilik kebijakan harus dapat menjamin hak dan kebutuhan 

rakyatnya utamanya dalam hal pangan, karena pangan menjadi salah satu 

faktor penting yang harus diberi perhatian khusus. 

3. Ketersediaan pangan harus memenuhi kuantitas dan kualitas yang cukup. 
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4. Produksi pangan yang mencakup kegiatan proses menghasilkan pangan, 

menyiapkan, mengolah, mengemas, mengawetkan, mengemas kembali dan 

merubah bentuk. 

5. Penyiapan standar mutu pangan, dengan standarisasi yang jelas dan mampu 

menjamin kebutuhan kualitas pangan. 

6. Keamanan pangan (food safety), yakni upaya untuk mencegah kontaminasi 

makanan dari cemaran yang bersifat biologis, kimia, serta benda lain yang 

dapat mengancam kesehatan tubuh manusia. 

7. Kemerataan pangan merupakan hal yang penting untuk keadilan seluruh 

masyarakat, diharapkan Negara mampu menjamin hak pangan 

masyarakatnya dengan mendistribusikan hasil pangan nasional secara merata.  

8. Keterjangkauan pangan menggambarkan mengenai kemampuan rakyat untuk 

menjangkau pangan baik dari sisi tempat maupun ekonomi, hal ini perlu 

diperhatikan untuk menuai keadilan pangan. 

2.4  Konversi Lahan 

Konversi lahan sawah adalah suatu proses yang disengaja oleh manusia 

(anthropogenic), bukan suatu proses alami. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa 

percetakan sawah dilakukan dengan biaya tinggi, namun ironisnya konversi lahan 

tersebut sulit dihindari dan terjadi setelah system produksi pada lahan sawah 

tersebut berjalan dengan baik. Konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari 

peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. 

Konversi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, tetapi pada 

realitanya konversi lahan menjadi masalah karena terjadi diatas lahan pertanian 

yang masih mampu menghasilkan (produktif). 
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Utomo dalam (H. P. Setiawan, 2016) menjelaskan definisi alih fungsi lahan atau 

lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi  lahan baik 

sebagian saja maupun keseluruhan dari lahan tersebut dengan mengubah fungsi 

demula menjadi fungsi lain yang dapat mengakibatkan masalah baik bagi 

lingkungan maupun potensi lahan yang dikonversi. Sejalan dengan itu menurut 

(Barokah, Supardi, & Handayani, 2003) menjelaskan bahwa konversi lahan 

merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta 

proses pembangunan. Berkurangnya proporsi lahan sawah sering terjadi terutama 

di wilayah sekitar urban perluasan pengembangan pemukiman dan kawasan 

industri / pariwisata telah menelan lahan-lahan pertanian tanpa pilih kasih bahkan 

juga pada lahan sawah yang produksinya tinggi. Hal ini menunjukan bahwa kondisi 

menyusutnya kuantitas lahan pertanian sudah menjadi konsekuensi yang dapat 

diwajarkan dan logis dari angka pertumbuhan jumlah populasi manusia, akan tetapi 

tidak bisa didiamkan begitu saja pasalnya hal ini baik sekarang maupun kedepan 

akan menjadikan tumpukan masalah-masalah sosial ekonomi pertanian. Tingkat 

kepadatan penduduk meningkat berdampak pada pembangunan-pembangunan 

yang sangat cepat sehingga lahan pertanian penghasil pangan akan berada pada 

posisi yang tidak strategis. 

Konversi lahan memang merupakan fenomena yang tidak bisa dihindarkan 

dari kemajuan jaman dan pembangunan. Kesadaran petani sebagai pemilik dan 

pengelola lahan untuk mempertahankan lahan sawahnya memang sangat 

dibutuhkan dan harus diimbangi dengan instrumen-instrumen pendukung yang lain. 

Strategi juga harus digencarkan oleh pemegang kekuasaan, dalam hal ini adalah 

pemerintah dengan tata ruang daerah dan penegasan terhadap peraturan yang telah 
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dibuat dengan pemaksimalan peran dan fungsi lembaga yang dibentuk serta seluruh 

instrumennya. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sihaloho 

dalam (Munir, 2008) membagi menjadi tujuh pola yakni: 

1. Konversi gradual-Berpola sporadic; pola konversi yang disebabkan oleh dua 

faktor utama yakni adanya ketidakproduktifannya lahan serta ada 

keterdesakan ekonomi. 

2. Konversi sistematik berpola enclave; pola konversi yang disebabkan oleh 

wilayah dan lingkungan yang relative serentak dan sama. 

3. Konversi Adaptasi Demografi (population growth driven lan convension); 

pola konversi yang diakibatkan kebutuhan tempat tinggal oleh masyarakat. 

4. Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial (social problem driven land 

conversion); pola konversi yang disebabkan oleh persepi dan motivasi untuk 

beralih dari pertanian ke non pertanian. 

5. Konversi Tanpa Beban; pola konversi yang dilakukan oleh pemilik lahan 

yang menjual kepada pembeli selanjutnya dimanfaatkan oleh keperluan lain.  

6. Konversi Adaptasi Agraris; pola konversi yang disebabkan oleh keinginan 

untuk meningkatkan hasil pertaniannya sehingga pemilik lahan menjual dan 

kembali membeli lagi di tempat lain yang dianggap lebih memiliki 

keunggulan disbanding lokasi yang lama serta dianggap lebih 

menguntungkan.  

7. Konversi Multi Bentuk atau Tanpa Pola; Konversi yang disebabkan oleh 

banyak faktor, khususnya dipergunakan untuk kantor, sekolahan, koperasi 

keperluan perdagangan. 
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2.5  Pengambilan keputusan 

Pengambilan keputusan merupakan suatu langkah atau tindakan yang diambil 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut James dalam (Perdani, 

2013)Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu 

tindakan sebagai pemecahan masalah. Sedangkan menurut Siagian dalam (Perdani, 

2013) pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang 

sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, 

penentuan yang matang dari alternative yang dihadapi dan pengambilan tindakan 

yang menurut perhitungan marupakan tindakan yang paling tepat. Manusia 

berusaha mencapai keputusan yang masuk akal berdasarkan lima faktor berikut: 

a. Faktor pertama adalah mempertimbangkan dan memikirkan keseluruhan 

alternative yang diketahui yang dimungkinkan dapat muncul sebagai sebuah 

solusi atau Jawaban pengambilan keputusan. 

b. Faktor kedua adalah memikirkan kembali mengenai informasi-informasi 

dengan melakukan penggalian informasi lebih dalam yang dimungkinkan 

masih belum tersedia.  

c. Faktor ketiga adalah mengukur resiko dan kelebihan tiap-tiap alternatif.  

d. Faktor keempat adalah menghitung dan menimbang hasil setelah 

dilakukannya pemetaan akah resiko dan keuntungan. Pada tahapan ini harus 

berhati-hati karena pada fase ini akan mempengaruhi ketepatan pengukuran. 

e. Faktor kelima adalah memasukan dan memutuskan alternatif mana yang 

paling masuk akal untuk dinalar dan direalisasikan. 

Menurut Mardikanto dalam (Haryati, 2011) pengertian pengambilan 

keputusan petani secara umum yaitu pengambilan keputusan yang ditentukan oleh 
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kepala keluarga. Mardikanto dalam (Haryati, 2011) menyatakan bahwa status 

seseorang didalam keluarganya sangat ditentukan oleh besarnya sumbangan 

ekonomi yang dapat diberikan dalam keluarganya  Sehingga seseoriang yang 

mempunyai sumbangan ekonomi baik dalam suatu keluarga pendapatnya akan 

semakin dipertimbangkan. 

Pengambilan keputusan pada dasarnya menggunakan sistem yang berbeda-

beda sesuai kondisi lapang dan keterkaitan kerangka berpikir peneliti. Penelitian 

(Haryatie, 2011) meneliti mengenai pengambilan keputusan petani untuk memilih 

suatu jenis varietas padi yang dipengaruhi oleh faktor teknis, faktor ekonomi, dan 

faktor sosial budaya. 

a. Faktor Teknis 

Faktor teknis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan lapang 

yang akan memudahkan atau bahkan menyulitkan petani untuk melakukan 

budidaya. Ketika berbicara teknis budidaya akan sangat banyak hal yang dapat 

dibahas salah satunya adalah buruh tani sebagai tenaga pembantu pengelolaan lahan 

petani agar hemat dalam hal waktu dan hasilnya lebih efisien. Buruh tani biasanya 

setengah dari pendapatannya diperoleh dari bekerja diatas lahan yang bukan 

miliknya. Pemilik dan penggarap lahan tentunya tidak mungkin menggarap sendiri 

lahan pertanian, untuk itu diperlukan tenaga pembantu, yakni dengan 

mempekerjakan buruh tani agar usahatani dapat maksimal. 

Menurut Sudjarwadi dalam (Paskalis Kiik, Nasdjono, & Udiana, n.d.) Irigasi 

adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha seseorang untuk 

mendapatkan air sawah, ladang, perkebunan dan lain-lain usaha pertanian, rawa-

rawa, perikanan. Usaha tersebut utamanya menyangkut pembuatan sarana dan 
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prasarana untuk membagi-bagikan air ke sawah-sawah secara teratur dan 

membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi usaha pertanian. Kemudahan 

melakukan pengairan di sawah dapat memungkinkan menjadi salah satu faktor 

pendorong petani pemilik penggarap lahan tetap mempertahankan lahannya 

dimanfaatkan untuk usahatani. 

Petani dengan modal terbatas akan lebih berpikir dan berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan untuk menerapkan suatu gagasan baru. Biasanya kecepatan 

adopsi pengenalan teknologi baru tersebut, tidak sesuai dengan harapan yang 

direncanakan. Umumnya petani menanti sampai betul-betul yakin bahwa inovasi 

tersebut menguntungkan dan setelah orang-orang sekomunitasnya telah berhasil 

dalam mengusahakan teknologi baru.  

Instansi penyedia modal pertanian marak digalakkan baik dari instansi 

pemerintah maupun swasta, kemudahan dalam mendapatkan modal merupakan 

salah satu strategi demi mendorong dan memotivasi petani untuk melakukan 

usahatani, sehingga teknis untuk mendapatkan modal usahatani dapat menjadi 

pertimbangan petani untuk tetap berusahatani dan mempertahankan lahannya. 

         Menurut Irawan dalam (Munadi, 2008) Pemasaran adalah proses sosial 

dimana individu dan kelompok mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu atau 

kelompok lainnya. Irawan dalam 

         Pengertian Pemasaran pertanian ialah kegiatan untuk memasarkan produk 

hasil usahatani dari produsen hingga sampai kepada konsumen. Menurut sistem 

pemasaran pertanian merupakan suatu kesatuan urutan lembaga-lembaga 

pemasaran yang melakukan fungsi pemasaran untuk memperlancar aliran produk 
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pertanian dari produsen awal ke tangan konsumen akhir dan sebaliknya 

memperlancar aliran uang, nilai produk yang tercipta oleh kegiatan produktif yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran, dari tangan produsen awal dalam 

suatu sistem komoditas. Sehingga kemudahan untuk menyampaikan barang akan 

menjadi pertimbangan untuk melakukan usahatani. 

  Selain beberapa hal teknis yang telah dibahaw diatas, hal teknis selanjutnya 

yang juga sedikit banyak berpengaruh terhadap budidaya lahan ialah Hama 

penyakit tanaman atau yang biasa disingkat dengan HPT. HPT jenisnya sangat 

bermacam-macam da nada beberapa HPT yang sampai saat ini masih belur dapat 

teratasi dengan maksimal, contohnya ialah keriting atau kerdil pada cabai. Menurut 

(Purba, 2005) Hama yang sering mendatangkan bahaya pada tanaman padi ladang 

dan perlu diperhatikan antara lain: lalat bibit yang dapat mengurangi kemampuan 

bertunas bahkan mematikan tanaman berumur setengah hingga satu setengah bulan, 

walang sangit yang menyebabkan kosongnya sebagian dari malai, kepik padi hijau, 

penggerek batang, ulat tentara, tikus, babi hutan, burung, dan lain- lain. 

b.  Faktor Ekonomi 

Menurut Soeharjo dan Patong dalam (Purba, 2005) menyatakan bahwa 

pendapatan adalah balasan dari faktor-faktor produksi yang menjadi satu kesatuan 

mulai dari lahan produksi, Tenaga kerja atau buruh, Modal serta jasa dari 

pengolahan. Pendapatan Usaha tani merupakan selisih antara penerimaan dan 

semua biaya atau dengan kata lain penapatan xx meliputi pendapatan kotor atau 

penerimaan total dan pendapatan bersih, pendapatan kotor atau penerimaan total 

adalah nilai produksi komoditas pertanian secara keseluruhan sebelum dikurangi 

biaya produksi Soekartawi dalam (Tumoka, 2013) 
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Secara ekonomi modal adalah barang-barang yang bernilai ekonomi yang 

digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan ataupun meningkatkan 

produksi. Permodalan merupakan bagian dari pertimbangan petani dalam 

penentuan melakukan usahatani, Modal yang harus dikeluarkan sebelum panen 

dengan ketidak pastian mengenai pendapatan yang kemudian akan mempengaruhi 

persepsi petani untuk tetap melakukan usahatani. 

Asuransi merupakan salah satu faktor ekonomi yang bersinggungan dengan 

pertanian, terlebih dengan digalakannya asuransi tani yang diproduksi oleh 

pemerintah. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat 

memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan 

usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan 

terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan 

penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani 

akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan 

usahataninya. Petani tentunya sangat membutuhkan jaminan karena seringnya 

ketidakpastian akibat kondisi alam yang tidak menentu sehingga terkadang sampai 

tidak mendapatkan hasil panen sama sekali, untuk itu asuransi tani ini diharapkan 

untuk memberikan solusi. Dalam persyaratan administrasi untuk memperoleh 

asuransi tani ini biasanya juga dibutuhkan kartu tani. Kartu Tani merupakan salah 

satu program yang digalakan oleh pemerintah untuk merekapitulasi data petani 

serta pengambilan subsidi dari pemerintah.  

c.      Faktor Sosial dan Budaya 

Menurut Soerjono dalam (Sugiyanto, 1994), memberikan batasan pengertian 

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, 
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individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Dengan 

demikian, dalam interaksi sosial minimal terdapat dua orang yang mengadakan 

kontak. Pada tingkatan yang komplek, kontak atau hubungan terjadi antara 

kelompok dengan kelompok. 

Menurut (Sugiyanto, 1994) Dalam tingkatan masyarakat, kurangnya interaksi 

suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain akan menyebabkan lambannya 

perkembangan masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk membuka wawasan 

dan kesadaran petani perlu melakukan interaksi dengan petani yang lain, sehingga 

petani dapat saling bertukar informasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. 

Kelompok tani merupakan lembaga yang didirikan oleh petani-petani dengan 

tujuan dan pandangan yang sama. Kelompok tani pada dasarnya mempunyai tujuan 

yang sama, maka pandangan dan pemikiran dalam pengelolaan usahatani akan 

mempunyai banyak kesamaan, sehingga topik pada kegiatan-kegiatan kelompok 

tani pasti akan berdampak terhadap keseluruhan anggota yang ada pada kelompok 

tersebut. 

Keahlian merupakan kecakapan yang mendalam akan suatu hal. Keahlian 

dalam penguasaan suatu hal tentunya didasari oelh banyak factor baik dari intern 

atau extern. Salah satu factor dari luar (extern) ialah adanya pentransferan nilai-

nilai dari orang tua kepada keturunan atau anaknya yang disebut dengan keahlian 

turunan. Keahlian turunan dalam hal pertanian tentunya dapat dijadikan 

pertimbangan petani untuk menentukan sebuah keputusan usaha tani dalam 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 

Pengalaman merupaka peristiwa yang pernah dialami seseorang. Dalam hal 

pertanian berarti sesuatu yang pernah dialami petani dalam pengelolaan 
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usahataninya. Pengalaman tentunya dangat subjektif berdasarkan peristiwa dan 

kondisi yang dialami petani. Banyaknya pengalaman bertani dan dilakukan secara 

berulang-ulang maka akan mengakibatkan sebuah kebiasaan untuk petani dalam 

menerapkan cara tersebut dan akan menjadi bagian dari kehidupan petani itu 

sendiri. 

2.6  Kerangka Penelitan 

Petani sebagaimana pelaku pertanian pada umumnya memiliki peranan 

penting dalam upaya-upaya pembangunan pertanian, salah satu caranya dalam hal 

ini ialah dengan tidak mngkonversi lahannya untuk kepentingan non pertanian. 

Seorang petani dalam pengambilan keputusan tentu akan bersentuhan dan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Adapun kerangka pemikiran merupakan konsep dan alur berfikir dalam 

melakukan sebuah penelitian dengan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang, 

tujuan penelitian, rumusan masalah, serta teori-teori yang mendukung, didapat 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Faktor - faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan petani 

mempertahankan lahan 

 

Faktor Teknis 

 

Faktor Ekonomi 

 

Faktor Sosial Budaya 

 

Buruh tani (X1) 

Irigasi  (X2) 

Sumber Modal  (X3) 

Pemasaran (X4) 

Alsintan (X5) 

HPT  (X6) 

 

 

Pendapatan  

usahatani  (X7) 

Jumlah Modal (X8) 

Asuransi Tani (X9) 

Kartu Tani (X10) 

 

 

 

Interaksi sosial (X11) 

Keberadaan 

kelompok tani  (X12) 

Keahlian turunan    

(X13) 

Pengalaman bertani 

(X14) 
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis ialah pendugaan sementara dalam sebuah penelitian dan belum 

dijuji untuk kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Diduga faktor teknis, ekonomi, dan sosial budaya berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan petani dalam mempertahankan lahan sawah 

di area perkotaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Keputusan petani tetap 

mempertahankan lahan sawah 
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