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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional 

khususnya beras terus menerus dilakukan, melalui inovasi teknologi dan penerapan 

program perbaikan manajemen usahatani, mengingat beras sebagai bahan pangan 

pokok bagi mayoritas rakyat Indonesia. Usaha pencapaian target swasembada 

pangan tepatnya usahatani padi terbentur pada resiko ketidak pastian sebagai akibat 

perubahan iklim yang merugikan petani (Pasaribu, 2016). Pemerintah bertindak 

dengan memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk asuransi pertanian. 

Bentuk perlindungannya tercantum pada UU No. 19 Tahun 2013, yang telah 

diteruskan dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 

tentang fasilitasi asuransip pertanian sebagai bentuk advokasi kepada petani untuk 

melindungi usahataninya. Asuransi pertanian merupakan perlindungan dengan 

memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian pada saat kegiatan berusahatani. 

Asuransi usahatani padi menjamin kerusakan tanaman akibat perubahan iklim dan 

penyakit, sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja 

berikutnya. 

Kementerian Pertanian melakukan uji coba program Asuransi Usahatani Padi 

(AUTP) pada musim tanam Oktober 2012 sampai Maret 2013, yang dialokasikan 

pada 3 provinsi. Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Selatan, dengan proyeksi 

areal masing-masing seluas 1.000 hektar. Uji coba tersebut
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melibatkan PT. Jasindo sebagai pelaksana asuransi. Dalam rangka kemitraan 

dengan petani, pemerintah memberikan subsidi untuk pembayaran premi asuransi 

sebesar 80% (Rp. 144.000,-/hektar), sedangkan sisanya sebesar 20% (Rp. 36.000,-

/hektar) menjadi tanggungan petani (Supartoyo dan Kasmiati, 2013). Pemerintah 

didorong untuk segera merealisasikan program AUTP. Sebagaimana yang 

diamanatkan dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani, Pasal 37-39 tentang Asuransi Pertanian. Pada tahun 2014, 

Kementerian Pertanian sedang melakukan tahap persiapan program AUTP, dan 

ditargetkan program tersebut dapat diterapkan pada tahun 2015. 

Sensus Pertanian Tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS), diketahui bahwa sekitar 79,8% tanaman pangan di Indonesia didominasi 

oleh rumah tangga yang mengelola tanaman padi. Petani padi seringkali mengalami 

kerugian akibat kegagalan panen. Kegagalan panen tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah akibat kekeringan, banjir dan Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT). Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan 

perlindungan kepada petani terhadap kegagalan panen, dengan membuat program 

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lamongan pada tahun 2017, sebagian besar 

lahan di Kecamatan Maduran adalah lahan pertanian dengan luas sebesar 2.757,3 

ha atau 90,85 persen dari luas seluruh wilayah kecamatan. Semua lahan pertanian 

di wilayah Kecamatan Maduran, masuk dalam pengairan irigasi setengah teknis. 

Jika dilihat dari luas pertanian per desa, Desa Brumbun adalah desa dengan luas 

pertanian terbesar, yakni 336,0 hektar. 
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Produksi padi di Kecamatan Maduran lebih besar dari pada produksi jagung 

dan kacang hijau. Jumlah produksi padi mencapai 31.536 ton dengan luas panen 

4.519 hektar. Produktivitas padi di Kecamatan Maduran pada tahun 2016 ini adalah 

6,98 ton per hektar. Produktivitas jagung sedikit lebih rendah dibandingkan padi, 

yakni sekitar 4,76 ton per hektar. Untuk kacang hijau, produktivitasnya mencapai 

1,5 ton per hektar. Sedangkan produktivitas ubi kayu mencapai 13.06 ton/ha. 

 Banyak petani mengetahui program asuransi usahatani padi ini, namun tidak 

semua petani mau mengikutinya dengan alasan program baru, tidak mampu 

membayar premi, tidak percaya pada perusahaan asuransi dan sulit mengurusnya. 

Hal inilah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Mengikuti Asuransi 

Usahatani Padi (AUTP) di Desa Brumbun Kecamtan Maduran Kabupaten 

Lamongan dan Persepsi Petani Terhadap AUTP.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan petani mengikuti AUTP? 

2. Bagaimana sikap petani terhadap AUTP?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian :  

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani megikuti 

AUTP. 

2. Mengetahui sikap petani terhadap AUTP 
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Manfaat dari penelitian : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik, khsunya dibidang 

pertanian dan untuk penenliti sendiri sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana dan berguna untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi dan acuan bagi 

pemerintah dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada petani guna 

untuk  meningkatkan kesejahteraan melalui program Asuransi Usaha Tani 

Padi (AUTP). 

1.4 Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah perjanjian antara petani dan pihak 

perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko 

bertujuan untuk melindungi kerugian dari nilai ekonomi usahatani padi 

akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman 

berikutnya. 

sikap berorientasi pada respon, dimana sikap merupakan bentuk dari sebuah 

perasaan yakni perasaan yang mendukung atau memihak (favourable) maupun 

perasaan yang tidak mendukung pada sebuah objek 



5 
 

 
 

1.5  Pengukuran Variabel 

Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keikutsertaan petani 

dalam mengikuti AUTP di desa Beumbun Kecamatan Maduran Kabupaten 

Lamongan, berikut variabel yang diamati adalah: 

a. Pengalaman berusahatani padi 

Semakin banyak pengalaman yang diperoleh petani maka diharapkan 

produktivitas petani akan semakin tinggi, sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani (Tahun). 

b. Luas lahan 

Luas lahan merupakan luas areal persawahan yang ditanami padi pada 

musim tertentu. Luas lahan yang dimiliki petani sebagian besar 

pemberian atau warisan dari orang tua mereka (Hektare). 

c. Jumlah tanggungan keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan keluarga 

petani (Orang). 

 Mengetahui  sikap petani sebagai tertanggung dalam AUTP di Desa Brumbun 

Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, berikut variabel yang diamati: 

 

a. Manfaat UTP 

Manfaat yang dapat diberikan pada petani melalui program AUTP adalah 

memperoleh ganti rugi yang dapat digunakan sebagai modal kerja 
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usahatani berikutnya dan mengurangi kekhawatiran petani terhadap 

kerugian akibat risiko usahatani yang dilakukan. 

b. Premi

Premi asuransi dalam AUTP adalah jumlah uang yang ditetapkan oleh

perusahaan asuransi PT. Jasindo, dibayar oleh petani tertanggung sebagai

syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada

tertanggung untuk menuntut kerugian.

c. Waktu

Waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah waktu pertanggungan

asuransi, yang mana dalam program AUTP waktu pertanggungan

asuransi adalah selama 1 (satu) musim tanam dimulai sejak mulai

menanam sampai dengan panen.


