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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Masyarakat Indonesia kini semakin peduli dengan kesehatan mereka. 

Masyarakat kini tidak lagi menjadikan kesehatan sebagai kebutuhan namun 

menjadikan kesehatan seebagai gaya hidup (lifestyle). Beberapa tahun belakangan 

ini masyarakat juga popular dengan istilah pertanian organik. Semakin tumbuhnya 

kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari penggunaan bahan kimia pada 

budidaya pertanian mendorong masyarakat terutama kalangan menengah ke atas 

untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan aman. Fenomena ini dapat 

menyebabkan semakin meningkatnya permintaan produk organik di masa 

mendatang(Sharifuddin et al., 2011).  

Lokasi penelitian Sharifuddin et al(2011) ini dilakukan pada sepuluh desa 

dari lima kecamatan yang terpilih di Kabupaten Sragen. Waktu penelitian 

dilakukan pada bulan Juni−Agustus 2015. Responden penelitian berjumlah 600 

petani. Pemilihan responden dengan menggunakan metode multistage sampling. 

Responden dibagi jadi dua yaitu petani konvensionl 300 orang dan petani organik 

300 orang. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan frekuensi, persentase, 

dan mean. Selanjutnya, dilakukan uji statistik inferensial untuk mengetahui 

hubungan antarvariabel dengan uji korelasi Pearson. Pengukuran persepsi dibagi 

menjadi 3 jenis yaitu persepsi terhadap kegunaan, persepsi terhadap tingkat resiko 

dan niat untuk mengadopsi. Hasil penelitian ini yaitu persepsi petani padi terhadap 

kemanfaatan(PU), kemudahan digunakan (PE), dan risiko (PR) memiliki 

hubungan signifikan dengan niat untuk mengadopsi pertanian organik. Persepsi 
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yang positif pada variabel kemanfaatan dan kemudahan penggunaan terhadap niat 

adopsi menunjukkan bahwa kedua variabel ini menjadi pertimbangan penting bagi 

petani dalam pengambilan keputusan untuk mau mengadopsi atau menolak 

inovasi. 

Menurut Mayrowani(2012) produsen pertanian organik di Indonesia masih 

sangat terbatas. Selain dari faktor kesadaran masyarakat selaku konsumen yang 

masih rendah juga disebabkan kendalla yang dihadapi oleh produsen untuk 

mengembangkan pertanian organik. Belum adanya insentif harga yang memadai 

untuk produsen produk pertanian organik, perlu investasi mahal pada awal 

pengembangan karena harus memilih lahan yang benar-benar steril dari bahan 

kimia, dan belum ada kepastian pasar sehingga petani enggan memproduksi 

komoditas tersebut. Produk dari Indonesia belum banyak yang dapat bersaing di 

pasar global. Baru beberapa produk yang dapat bersaing di pasar global 

diantaranya baru produk kopi Arabika yang dibudidayakan berdasarkan prinsip 

pertanian organik oleh Kelompok Tani Kopi Arabika di daerah Gayo, Kabupaten 

Aceh Tengah. 

Penelitian yang dilakukan Mayrowani (2012) ini memfokuskan pada 

perkembangan pertanian organik di dunia dan di Indonesia khususnya. Data 

diambil dari data sekunder. Hasilnya, Selama kurun waktu 10 tahun (1999-2009) 

terjadi peningkatan yang cukup pesat baik dari perluasan lahan pertanian organik 

maupun pelaku pertanian organik di seluruh dunia. Luas lahan pertanian organik 

di Indonesia sendiri pada tahun 2011 telah mencapai 90.135,30 ha yang telah 

terseifikasi. Program sertifikasi dan pembinaannya perlu terus ditingkatkan baik 

oleh pemerintah maupun lembaga dan perusahaan agar pengembangan pertanian 
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organik ini,semakin pesat. Sertifikasi membuat produk dapat dipercaya oleh pasar 

domestic dan Internasional. 

Pertanian organik yang sedang menjadi topik terhangat di seluruh dunia 

seharusnya dapat dijawab sebagai suatu peluang bagi Negara-negara berkembang 

yang kebanyakan menjadikan sektor pertanian sebagai sektor pendapatan terbesar 

mereka. Hal ini juga berbanding lurus dengan pernyataan KHoy, Nanseki, & 

CHomei(2017) dalam jurnalnya yang berjudul Farmers’ Perceptions of Organic 

RiceFarming in Cambodia: Opportunities and Challenges mengatakan bahwa 

Economic faktors are very important to farmers in developing countries when 

considering whether to adopt organic farming. Ekonomi menjadi faktor penting 

mengapa petani-petani di Negara berkembang untuk mempertimbangkan 

mengadopsi pertanian organik atau tidak. 

Besarnya pasar pangan organik dunia dan kebijakan integrasi ekonomi 

regional membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor produk-produk 

pangan organik ke pasar internasional. Hal ini sangat dimungkinkan karena 

Indonesia memiliki sumber daya yang besar baik sumber daya alam dan 

manusianya. Permintaan pasar dunia yang besar ini tentunya akan menjadi sumber 

pendapatan devisa baru bagi Indonesia. Peluang ini harus dapat ditangkap oleh 

kalangan pengusaha yang didukung oleh pemerintah dalam hal membuat 

kebijakan yang menguntungkan bagi petani atau yang terkait serta bekerja sama 

dengan akademisiuntuk menunjang pengetahuan petani dalam membudidaya 

pertanian organik khususnya beras organik. 

Peluang akan masih terbukanya pasar beras organik di dunia ini dibaca oleh 

para petani di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. 
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Bapak Mulyono adalah orang pertama yang memprakarsai prouksi beras organik 

di Desa Lombok Kulon. Desa ini pada tahun 2008 terdapat beberapa petani yang 

tergabung dalam kelompok tani telah lebih dulu memulai budidaya padi organik, 

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2012 petani telah mampu memproduksi 

padi organik dengan tersertifikasi. Produk padi organik Desa Lombok Kulon telah 

memenuhi standar nasional pangan organik. Ada areal lahan seluas 25 ha telah 

berhasil tersertifikasi oleh lembaga LeSOS (Lembaga Sertifikasi Organik 

Seloliman) (Kustiari, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kustiari ini dilakukan di Desa Lombok 

Kulon. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan unit analisis 

dikhususkan pada petani padi organik. Responden yang digunakan ialah anggota 

kelompok tani, pengurus kelompok tani dan ketua kelompok tani padi organik. 

Kriteriaresponden adalah petani yang sudah lama menerapkan teknik budidaya 

padi organik, petani yang baru menerapkan teknik budidaya padi organik dan 

petani yang pernah menerapkan teknik budidaya organik. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Padi Organik 

Menurut Novianto(2009) padi organik adalah padi yang disahkan oleh 

sebuah badan independen, untuk ditanam dan diolah menurut standar organik 

yang ditetapkan. Definisi padi organik secara khusus tidak ada, yang ada ialah 

memakai bahasa dari elemen umum.  Misalnya, organik sebagaimana kita ketahui, 

berarti bahwa tidak ada campuran bahan kimia ke dalam pestisida dan pupuk yang 

akan digunakan untuk kesuburan tanah dan mendapatkan hasil yang terbaik. 

Kesuburan tanah yang dipelihara melalui proses alami yaitu dengan cara 

penanaman tumbuhan penutup atau penggunaan pupuk kandang. Tanaman 
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dirotasikan di sawah berfungsi untuk menghindari penanaman tanaman yang sama 

dari tahun ke tahun di sawah yang sama. Pengendalian hama menggunakan 

bahan-bahan dari alam juga merupakan elemen pertanian organik. 

Beras organik merupakan kebutuhan pokok masyarakat.Dampak 

penggunaan pupuk kimia terhadap lingkungan dan kesehatan yang buruk 

membuat permintaan beras organik semakin meningkat. Produksi padi organik 

pada dasarnya adalah meniadakan atau membatasi keburukan budidaya kimiawi 

dan resiko yang ditimbulkannya. Fungsi lain ialah untuk : 

1. Menghemat penggunaan hara tanah. Umur produktif tanah atau lahan akan 

menjadi panjang karena unsur hara didalam tanah terjaga dengan baik. 

2. Melindungi tanah terhadap kerusakan seperti erosi dan degradasi tanah. 

3. Menghindari terjadinya ketimpangan hara dalam tanah, bahkan dapat 

menyeimbangkan unsur-unsur hara didalam tanah. 

4. Mengurangi resiko kekeringan yang disebabkan kurangnya ketersediaan hara 

tanah dan pupuk mineral sekaligus mengefisiensikan penggunaanya  

5. Melindungi tanaman dari unsur-unsur logam berbahya yang ada didalam 

tanah seperti Al, Fe, dan Mn 

6. Tidak membahayakan kehidupan flora dan fauna tanah, bahkan dapat 

memelihara ekosistem tanah. 

7. Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, khususnya zat-zat kimia yang 

mengandung susah larut dalam air  

8. Berharga murah kerena pupuk organik terutama dihasilkan dari bahan-bahan 

yang tersediakan di dalam usahatani sendiri dan pupuk hayati hanya 

diperlukan dalam jumlah sedikit, sehingga menekan biaya produksi usahatani. 
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9. Merupakan teknologi berkemampuan ganda, sehingga cocok sekali untuk 

diterapkan pada tanah-tanah yang berpersoalan ganda yang terdapat luas 

sekali di Indonesia 

Fungsi produksi padi atau beras organik yang banyak ini sudah seharusnya 

mampu meningkatkan keyakinan masyarakat untuk meninggalkan beras 

konvensional dan berpindah ke beras organik. Fungsi tadi juga seharusnya 

meningkatkan keyakinan produsen khususnya petani di Indonesia dalam 

memproduksi beras organik bahwa produknya akan laris di pasaran. 

 
2.2.2 Budidaya Beras Organik 

 MenurutbukuPolaPembiayaanSyariahUntukPertanian,OrganikSistem of 

Rice Intensification (SRI) adalah salah satu teknik budidaya padiyang 

mampumeningkatkan produktivitas padi dengan cara mengubahpengelolaan 

tanaman, tanah, air dan unsur hara. Metode SRI telah terbuktiberhasil 

meningkatkan produktivitas padi. Berikut adalah teknik budidaya padiorganik 

menggunakan metode SRI: 

a. Pengolahan lahan umumnya diolah atau dibajak sebanyak dua kali yaitu 

pembajakan kasar dan pembajakan halus. Tanah dibajak sedalam 25 cm 

sampai 20 cm sambil membenamkan sisa-sisa tanaman dan rumput-

rumputan. Kemudian dialiri air dan diratakan dengan baik. 

b. Pemilihan benih harus dilakukan agar benih yang ditanam mempunyai 

kualitas yang bagus.  

c. Persemaian benih. Membuat media persemaian dengan cara mencampurtanah 

dan pupuk organik dengan perbandingan 1:1 Benih yang telah diperam 
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ditaburkan diatas media semai, kemudian ditutup dengan lapisan tanah yang 

tipis. 

d. Penyiapan lahan. Setelah lahan diolah kemudian lahan disiapkan dengan 

membuat jarak tanam seluas 30 cm x 30 cm atau 35 cm x 35 cm. 

e. Penanaman. Bibit (benih yang telah disemai) yang ditanam harus berusia 

muda yaitu 12-14 hari atau ketika bibit masih berdaun 2 helai. Hal tersebut 

dimaksudkan agar bibit mudah beradaptasi dan masih memiliki cadangan 

makanan. Berbeda dengan teknik tanam padi konvensional di mana bibit baru 

ditanam pada umur 25 hari setelah semai. Penanaman dilakukan dengan 

menanam satu bibit pada satu lubang. 

f. Pemeliharaan. Budidaya metode SRI mengharuskan menjaga aliran air agar 

sawah tidak tergenang terus menerus tetapi lebih kepada kondisi becek 

(ketinggian air sekitar 0,5 cm). Pemberian air yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan pertumbuhan akar terganggu. Periode tertentu petak sawah 

harus dikeringkan sampai pecah-pecah. Pemupukan dilakukan dengan 

menggunakan pupuk organik yang dapat dibuat secara alamiah dengan 

mengomposkan dedaunan, sisa jerami padi, dan kotoran hewan ternak. 

Pestisida yang digunakan ialah pestisida organik yang juga dapat dibuat 

sendiri dengan memanfaatkan potensi lingkungan alam sekitar.Penyiangan 

dilakukan secara manual atau menggunakan mesin rotary weeder. 

g. Panen. Padi dapat dipanen pada umur sekitar 3,5 bulan tergantung pada 

varietasnya. Panen dilakukan setelah tanaman cukup umur dan bulir 

menguning secara merata. 
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h. Pasca panen. Setelah dipanen kemudian padi dikeringkan untuk kemudian 

digiling menggunakan rice miller 

2.3  Landasan Teori 

2.3.1 Persepsi 

Menurut Sarita, et al (2013) persepsi merupakan proses yang dialami setiap 

orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui 

penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Persepsi dapat 

diartikan pula sebagai pengetahuan mengenai sesuatu objek dalam kaitannya 

dengan usaha-usaha penyesuaian. 

Persepsi dibagi menjadi 2 olehDavis(1989) yaitu persepsi terhadap 

kemudahan (perceived ease of use/PE) dan persepsi terhadap kemanfaatan 

(perceived usefulness). Persepsi terhadap kemudahan (perceived ease of use/PE) 

didefinisikan sebagai “the degree to which individual believes that using 

particular sistem would be „free‟ for physical and mental effort”. Persepsi ini 

merupakan persepsi seseorang terhadap kemudahan suatu sistem yang 

mmbebaskan mereka secara fisik dan mental. Persepsi terhadap kemanfaatan 

(perceived usefulness), adalah “the degree to which an indiviudal believe that 

using particularsistem would enhance his or her job performance”. Persepsi ini 

merupakan persepsi seseorang terhadap suatu sistem apakah jika mereka 

menganut sistem tersebut pekerjaan mereka menjadi lebih mudah atau tidak. 

Menurut Fu JR, Farn CK dan Chao WP persepsi terhadap risiko (perceived 

risk/PR) didefinisikan sebagai “the one‟s perception of the uncertainty and 

adverse consequence of desired outcome”.Persepsi ini merupakan persepsi 

terhadap sesorang yang memulai sesuatu dengan melihat resiko ketidakpastian 

dan konsekuensi buruk. 
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David Krech dan Richard S. Cruthfield (1997:235) menyebutnya faktor 

fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, 

pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor- faktor 

personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, akan tetapi 

ditentukanoleh karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut.  

Menurut Mulyana(2000)persepsi sosial adalah proses memahami kejadian-

kejadian sosial yang kita alami dalam lingkungan sehari-hari. Setiap orang 

memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas disekelilingnya. Beberapa 

prinsip mengenai persepsi sosial tersebut yaitu: 

a. Persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadapseseorang, 

objek atau kejadian masa lalu mereka yang dapat dijadikan pelajaran dan 

pengalaman. 

b. Persepsi bersifat selektif. Artinya, setiap manusia sering mendapat 

rangsangan sekaligus, untuk itu perlu adanya sikap selektif terhadap 

rangsangan yang didapat.   

c. Persepsi bersifat dugaan. Persepsi bersifat dugaan yang bisa terjadi oleh 

karena data yang kita peroleh mengenai objek lewat penginderaan tidak 

lengkap.  

d. Persepsi bersifat evaluatif, maksudnya adalah kadangkala orang menafsirkan 

informasi yang mereka dapatkan sebagai suatu kebenaran, akan tetapi 

terkadang alat indera dan persepsi kita menipu kita, sehingga kita juga ragu 

seberapa akurat persepsi kita terhadap kejadian-kejadian yang sebenarnya. 

Evaluasi yang intens akan mempertajam akurasi persepsi kita terhadap suatu 

informasi. 



16 
 

e. Persepsi bersifat kontekstual. Persepsi ini merupakan pengaruh paling kuat 

dalam mempersepsikan suatu objek atau kejadian. Konteks yang melingkungi 

kita ketika melihat seseorang, sesuatu objek atau sesuau kejadian sangat 

mempengaruhi struktur kognitif. 

Menurut Gibson(1997) dalam buku Organisasi dan Manajemen Perilaku, 

menurutnya definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh 

individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap obyek). 

Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti 

terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan 

arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu 

melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 

dua yaitu Faktor internal dan Faktor eksternal. Faktor internalyang mempengaruhi 

persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup 

beberapa hal antara lain : 

a. Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang 

diperoleh ini akan mempengaruhi tanggapanterhadap lingkungan sekitarnya. 

Kapasitas indera tiap orang berbeda-beda sehingga terbentuklah persepsiyang 

berbeda juga. 

b. Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi untuk memperhatikan 

bentuk fisik suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian 

seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi 

persepsi terhadap suatu obyek. 

http://www.duniapsikologi.com/sikap-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/
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c. Minat. Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa 

tinggiminat seseorang terhadap suatu obyek. 

d. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya 

seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan 

jawaban sesuai dengan dirinya. 

e. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman tergantung pada ingatan seseorang 

dalam mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu 

rangsangan. 

f. Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini 

menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat 

mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan 

mengingat. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari 

linkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut 

dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap lingkungannya.Faktor-faktor 

eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah: 

a. Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus. Faktor ini menyatakan 

bahwa semakin besrnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk 

dipahami.  

b. Warna dari obyek-obyek. Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih 

banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan 

yang sedikit.  

http://www.duniapsikologi.com/kematangan-emosi-pengertian-dan-faktor-yang-mempengaruhi/
http://www.duniapsikologi.com/pengaruh-motivasi-terhadap-timbulnya-perilaku/
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c. Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya 

dengan latarbelakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan 

individu yang lain akan banyak menarik perhatian. 

d. Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi 

makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya 

sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang 

bisa mempengaruhi persepsi. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Menurut Rangkuty(2006), analisis data yang digunakan untuk memecahkan 

masalah adalah  Opportunities (O), dirumuskan beberapa peluang yang dihadapi 

oleh perusahaan. Hal ini harus mempertimbangkan salah satu faktor strategis 

Analisis SWOT;  Threats (T), menentukan beberapa ancaman yang dihadapi 

perusahaan; Strengths (S), menentukan beberapa ancaman yang dihadapi 

perusahaan; Weaknesses (W), menentukan beberapa kelemahan yang masih 

membelit perusahaan. Namun, dalam penelitian ini hanya 2 subjek yang akan 

digunakan peneliti sebagai subjek penelitian  yaitu ancaman dan peluang karena 

subjek tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Beras menjadi komoditas pokok yang wajib ada di dapur. Terlebih lagi 

beras organik yang lebih menyehatkan dan aman dikonsumsi. Ketersediaan pasar 

di pasar global dan permintaan beras organik di pasar global yang semakin 

meningkat bisa dijawab sebagai peluang sekaligus ancaman bagi petani beras 

organik di Desa Lombok Kulon. Persepsi bisa terbentuk karena adanya faktor 

internal dan eksternal. Perbedaan karakteristik internal seperti umur, tingkat 

pendidikan, pendapatan dan pengalaman membuat persepsi setiap petani akan 
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berbeda-beda pula. Peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi petani terhadap 

peluang dan ancaman  berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut. Peneliti 

juga ingin mengetahui apakah ada hubungan antara faktor internal dan eksternal 

dengan persepsi petani terhadap peluang dan ancaman di pasar global. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Gambar 1.Kerangka Analisis 

Keterangan: 

a. Y adalah  persepsi petani 

b. X1 adalah faktor umur 

c. X2 adalah faktor pengalaman 

d. X3 adalah faktorpendidikan 

formal 

e. X4 adalah faktorpendapatan 

f. X5 adalah faktor pendidikan non 

formal 

g. X6 adalah faktor jenis kelamin 

h. X7 adalah faktorluas lahan 

i. X8adalah faktor lingkungan sosial
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2.5 Hipotesis 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang 

telah dijabarkan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut: 

1. Adanya korelasi yang signifikan antara karakteristik petani dengan persepsi 

petani terhadap ancaman dan peluang di pasar global 

 

 

 


