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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian oleh Susanti (2008) dengan judul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Petani Dalam Penerapan Pertanian Padi 

Organik Di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengkaji pengambilan keputusan petani dalam penerapan 

pertanian padi organik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

petani dalam penerapan pertanian padi organik dan seberapa jauh terdapat 

hubungan yang signifikan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan petani dengan pengambilan keputusan petani dalam penerapan 

pertanian padi organik di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten 

Sragen. Sampel Kecamatan Sambirejo diambil desa yang mempunyai luas tanam 

budidaya padi organik tertinggi pada musim tanam ke-2 tahun 2007 yaitu Desa 

Sukorejo. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 60 petani yang 

pernah mebudidayakan padi organik. Penarikan responden dilakukan dengan 

metode simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan pengambilan 

keputusan petani dalam penerapan pertanian padi organik di Desa Sukorejo 

Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen pada tahap pengenalan masuk dalam 

kategori tinggi, tahap persuasi masuk dalam kategori sedang, tahap keputusan 

masuk dalam kategori tinggi dan tahap konfirmasi masuk dalam kategori sedang. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan petani yaitu : umur, 
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pendidikan, luas usahatani, tingkat pendapatan, lingkungan ekonomi, lingkungan 

sosial dan sifat inovasi. Hubungan antara umur, luas usahatani, tingkat 

pendapatan, dan sifat inovasi dengan keputusan petani adalah tidak signifikan. 

Hubungan antara pendidikan dan lingkungan sosial dengan keputusan petani 

adalah sangat signifikan. Hubungan antara lingkungan ekonomi dengan keputusan 

petani adalah signifikan.  

 Penelitian oleh Theresia (2016) dengan judul “Pengambilan Keputusan 

Petani Terhadap Penggunaan Benih Bawang Merah Lokal dan Impor di Cirebon, 

Jawa Barat”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengambilan 

keputusan petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani terhadap 

penggunaan benih bawang merah lokal ataupun impor. Metode analisis yang 

digunakan adalah Regresi Logistik. Responden penelitian terdiri dari 30 petani 

pengguna benih bawang merah lokal dan 30 petani pengguna benih impor. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengambilan keputusan antara petani 

pengguna benih lokal dan impor adalah pada manfaat yang dicari petani, 

sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

petani untuk menggunakan benih bawang merah lokal adalah luas lahan, harga 

benih, pendapatan, dan pemasaran. Luas lahan dan harga benih berpengaruh 

negatif, sedangkan pendapatan dan pemasaran berpengaruh positif terhadap 

penggunaan benih. Kata kunci: pengambilan keputusan petani, faktor yang 

berpengaruh, bawang merah, benih lokal dan impor. 

 Penelitian oleh Ginanjar (2017) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Petani Melakukan Usahatani 
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Jagung Hibrida (Suatu Kasus di Blok Pancurendang Tonggoh Kelurahan Babakan 

Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka)”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat pengambilan keputusan petani, pendapatan petani dan 

menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan petani 

melakukan usahatani komoditas jagung hibrida. Hasil observasi dan wawancara 

dianalisis menggunakan skala likert, analisis pendapatan, dan regresi logistik 

biner dengan alat bantu komputer SPSS 17.0. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa : (1) Tahap pengenalan kategori sedang, persuasi kategori tinggi, 

keputusan kategori sedang, konfirmasi kategori sedang; (2) R/C ratio usahatani 

jagung hibrida di blok Pancurendang Tonggoh sebesar 2,7, artinya layak untuk 

diusahakan; (3) Secara simultan umur, pendidikan, luas lahan, pendapatan, lama 

berusahatani, kompleksitas, dan pemasaran hasil berpengaruh signifikan terhadap 

pengambilan keputusan petani melakukan usahatani jagung hibrida. Sedangkan 

secara parsial lama berusaha tani berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan petani melakukan usahatani jagung hibrida.   

 Penelitian oleh Mita (2017) dengan judul “Analisis Pendapatan Dan 

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Penangkaran Benih 

Padi Di Kabupaten Pesawaran”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar 

pendapatan dan perbedaan pendapatan antara usahatani padi konsumsi dan 

usahatani penangkaran benih padi, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi petani padi melakukan penangkaran benih. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan jumlah 

responden petani padi konsumsi sebanyak 36 orang, dan petani penangkar benih 
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padi sebanyak 19 orang pada kelompok tani Tunas Baru dan Mekarti Jaya 2. Jenis 

data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian 

menunjukkan: (1) biaya, pendapatan, dan R/C ratio pada usahatani padi konsumsi 

adalah Rp11.280.754,67, Rp14.602.487,00, dan 2,29; sedangkan pada usahatani 

penangkaran benih padi adalah Rp10.373.681,80, Rp24.822.949,77, dan 3,39. (2) 

berdasarkan analisis uji beda, terdapat perbedaan pendapatan usahatani dengan 

selisih pendapatan adalah sebesar Rp10.220.462,77. (3) faktor eksternal yang 

paling mendorong petani untuk melakukan penangkaran benih padi adalah faktor 

harga dan pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan faktor internal petani yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan penangkaran benih padi adalah produksi, 

jumlah tanggungan keluarga, luas lahan dan produksi, dengan tingkat kepercayaan 

90 persen. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Jagung  

Tanaman jagung (Zea mays L. Sacchaarata) merupakan salah satu tanaman 

pangan biji-bijian yang berasal dari Amerika. Jagung tersebar ke Asia dan Afrika 

melalui kegiatan bisnis orang-orang Eropa ke Amerika. Di Indonesia, daerah-

daerah penghasil utama tanaman jagung adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa 

Timur, Madura, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi 

Selatan, dan Maluku (Tim Karya Tani Mandiri, 2010). 

Secara umum tanaman jagung dalam tata nama atau sistematika 

(Taksonomi) tumbuh-tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut :  
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Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Superdivision : Spermatophyta  

Division : Magnoliophyta  

Class : Liliopsida  

Subclass : Commelinidae  

Order : Cyperales  

Family : Poaceae  

Genus : Zea L. 

Spesies : Zea mays L. Sacchaarata 

Jagung merupakan tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun sub 

tropis dan tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang intensif. Jagung dapat 

tumbuh di lahan kering, sawah dan pasang surut. pH tanah yang dibutuhkan antara 

5,6 – 7,5. Suhu yang ideal bagi tanaman jagung antara 27 – 32 ˚C dan apabila 

suhu > 32 ˚C pertumbuhan jagung terhambat. Pada lahan yang tidak beririgasi, 

curah hujan yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman jagung adalah 85 – 200 

mm/bulan yang merata selama masa pertumbuhan. Kemiringan tanah untuk 

tanaman jagung < 8 %. Daerah dengan tingkat kemiringan > 8 % kurang sesuai 

untuk penanaman jagung (Purwono dan Hartono, 2011). 

Menurut Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Pertanian Pusat 

Pelatihan Pertanian (2015) menyatakan benih hibrida adalah benih unggul yang 

hanya dapat digunakan sekali saja, responsif terhadap pemupukan atau input 
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tinggi sehingga potensi produksinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan benih 

komposit yaitu 10-12 ton perhektar.  

Umurnya juga lebih pendek (kurang dari 90 hari) sehinga potesial untuk 

meningkatkan IP (Indek Penanaman). Penampilannya, pertumbuhan dan 

penyerbukan relatif seragam. 

 

2.2.2  Usaha Tani  

Menurut Soekartawi (2016) Ilmu usahatani biasanya juga diartikan sebagai 

ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengalokasikan sumberdaya yang 

tersedia secara efektif dan efisisen diharapkan pada waktu tertentu akan 

memperoleh keuntungan yang tinggi. Ada dua kategori tujuan dari usahatani yaitu 

memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan pengeluaran. Tain (2005) 

dalam bukunya menyatakan terdapat faktor-faktor ataupun unsur pokok dari 

usahatani, faktor tersebut yakni: (1) Alam, (2) Tenaga kerja, (3) modal, (4) 

Pengolahan (management ).  

 

2.2.3 Analisis Biaya Usahatani 

Biaya merupakan sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari 

aktivitas perusahaan. Biaya didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang 

dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu (Horngren, dkk, 

2008). Biaya diukur dalam unit moneter dan digunakan untuk menghitung harga 

pokok produk yang diproduksi perusahaan. 
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Jenis-jenis Biaya Berdasarkan metode pembebanan biayanya, Kuswadi 

(2005) mengklasifikasikan jenis-jenis biaya ke dalam biaya langsung dan biaya 

tidak langsung, yaitu: 

1. Biaya Langsung (direct cost) adalah biaya yang langsung dibebankan pada 

objek atau produk, misalnya bahan baku langsung, upah tenaga kerja yang 

terlibat langsung dalam proses produksi, biaya iklan, ongkos angkut, dan 

sebagainya 

2. Biaya Tidak Langsung (indirect cost) adalah biaya yang sulit atau tidak 

dapat dibebankan secara langsung dengan unit produksi, misalnya gaji 

pimpinan, gaji mandor, biaya iklan untuk lebih dari satu macam produk, 

dan sebagainya. Biaya tidak langsung disebut juga biaya overhead. 

Berdasarkan perilakunya terhadap kegiatan perusahaan biaya dapat 

dikelompokkan menjadi: 

a. Biaya tetap(Fixed cost) adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam 

kisaran perubahan volume kegiatan tertentu.  

b. Biaya Variabel (Variable cost) merupakan biaya yang jumlah totalnya 

berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

c. Biaya Semi Variabel adalah biaya yang mempunyai unsur tetap dan 

variabel di dalamnya. 

 

2.2.4 Teori Produksi Usahatani 

Suatu proses produksi melibatkan suatu hubungan yang erat antara faktor 

produksi yang digunakan dengan produk yang dihasilkan, dimana output 
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usahatani yang berupa produk pertanian tergantung pada jumlah dan macam input 

yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antara input dan output ini 

dapat dilihat dalam suatu fungsi produksi. Menurut Soekartawiet al.(1986), fungsi 

produksi adalah hubungan kuantitatif antara masukan (input) dan produksi 

(output). 

Fungsi produksi dengan n jenis input X dan satu output Y dinyatakan 

sebagai berikut : 

Y = f (X1, X2, X3,......,Xn) 

Menurut persamaan diatas dinyatakan bahwa produksi Y dipengaruhi oleh 

sejumlah n input, dimana input X1, X2, X3,......,Xn dapat dikategorikan menjadi 

dua, yaitu input yang dapat dikuasai oleh petani seperti luas tanah, jumlah pupuk, 

tenaga kerja dan lainnya; dan input yang tidak dapat dikuasai oleh petani seperti 

iklim. 

Fungsi produksi menurut Soekartawi (2003) adalah hubungan fisik antara 

variabel yang dijelaskan (Y) dengan variabel yang menjelaskan (X). Variabel 

yang dijelaskan biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan berupa 

input. Dalam pembahasan teori ekonomi produksi maka telaahan yang banyak 

diminati dan dianggap penting adalah telaahan fungsi produksi ini 

Untuk mengukur perubahan dari jumlah produk yang dihasilkan yang 

disebabkan oleh faktor produksi yang dipakai dapat dinyatakan dalam elastisitas 

produksi. Elastisitas produksi (Ep) adalah persentase perubahan dari output 

sebagai akibat dari persentase perubahan dari input. Model yang sering digunakan 

dalam fungsi produksi, terutama fungsi produksi klasik adalah the law of 
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deminishing return. Model ini menunjukkan hubungan fungsional yang mengikuti 

hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Menurut Billas dalam Rahim 

dan Astuti (2008), bila input dari salah satu sumber daya dinaikkan dengan 

tambahan yang sama per unit waktu, sedangkan input dari sumber daya yang lain 

dipertahankan agar tetap konstan, produk akan meningkat diatas suatu titik 

tertentu, tetapi peningkatan output tersebut cenderung mengecil.  

Pemilihan model fungsi produksi yang baik dan benar hendaknya fungsi 

tersebut memenuhi syarat sebagai berikut (Soekartawi, 2003): 

1. Sederhana, sehingga mudah ditafsirkan. 

2. Mempunyai hubungan dengan persoalan ekonomi. 

3. Dapat diterima secara teoritis dan logis. 

4. Dapat menjelaskan persoalan yang diamati. 

Hasil analisis fungsi produksi menurut Soekartawi (1986) merupakan 

fungsi pendugaan. Analisis fungsi produksi adalah kelanjutan dari aplikasi análisis 

regresi. Berbagai macam model fungsi produksi menurut Soekartawi (2003), 

antara lain: Fungsi produksi linear, Fungsi Produksi Kuadratik, Fungsi produksi 

Transendental dan Fungsi produksi Cobb-Douglass. 

Soekartawi (2003) menyatakan bahwa fungsi produksi linier menunjukkan 

hubungan yang bersifat linier antara peubah bebas dengan peubah tak bebas. 

Fungsi produksi linear biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi produksi 

linear sederhana dan linear berganda. Fungsi produksi linear sederhana ialah bila 

hanya ada satu variabel X yang dipakai dalam model. Penggunaan garis regresi 

linear sederhana banyak dipakai untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan 
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untuk menjelaskan hubungan dua variabel. Model sederhana ini sering digunakan 

karena analisisnya dilakukan dengan hasil yang lebih mudah dimengerti secara 

cepat. Kelemahannya terletak pada jumlah variabel X yang hanya satu yang 

dipakai dalam model sehingga dengan tidak memasukkan variabel X yang lain, 

maka peneliti akan kehilangan informasi tentang variabel yang tidak dimasukkan 

dalam model tersebut. Untuk mengatasi hal ini, maka peneliti biasanya 

mengunakan garis linear berganda (multiple regressions). Jumlah variabel X yang 

dipakai dalam garis regresi berganda ini adalah lebih dari satu. Estimasi garis 

regresi linear berganda ini memerlukan bantuan asumsi dan model estimasi 

tertentu sehingga diperoleh garis estimasi atau garis penduga yang baik. 

Keunggulan cara ini dibandingkan dengan analisis regresi sederhana ialah dalam 

prakteknya, faktor yang mempengaruhi suatu kejadian adalah lebih dari satu 

variabel serta garis penduga yang didapatkan akan lebih baik dan tidak begitu bisa 

bila dibandingkan dengan cara analisis sederhana. 

 

2.2.5 Teori Penerimaan Usahatani 

Penerimaan usahatani merupakan perkalian antara produksi yang 

diperoleh dengan harga jual, dimana dalam menghitung total penerimaan 

usahatani perlu dipisahkan antara analisis parsial usahatani dan analisis simultan 

usahatani (Rahim A dan Hastuti DRD, 2008). Soekartawi et al. (1986) 

berpendapat bahwa penerimaan dinilai berdasarkan perkalian antara total produksi 

dengan harga pasar yang berlaku; yang mencakup semua produk yang dijual, 

dikonsumsi rumah tangga petani, digunakan dalam usahatani untuk benih, 

digunakan untuk pembayaran, dan yang disimpan. 
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 Menurut Soeharjo dan Patong (1973) bahwa penerimaan usahatani 

berwujud pada tiga hal, yaitu : 

1. Hasil penjualan tanaman, ternak, ikan atau produk yang akan dijual. 

2. Adakalanya yang dijual ialah hasil ternak, misalnya susu, daging dan telur. 

Adakalanya pula yang dijual adalah hasil dari pekarangan yaitu pisang, 

kelapa, dan lain-lain. 

3. Produk yang dikonsumsi pengusaha dan keluarganya selama melakukan 

kegiatan. 

Kenaikan nilai inventaris. Nilai benda-benda inventaris yang dimiliki 

petani, berubah-ubah setiap tahun. Dengan demikian akan ada 

perhitungan. Jika terjadi kenaikan nilai benda-benda inventaris yang 

dimiliki petani, maka selisih nilai akhir tahun dengan nilai awal tahun 

perhitungan merup akan penerimaan usahatani. 

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam melihat penerimaan 

usahatani adalah (1) Penerimaan tunai usahatani (farm receipt), yang didefinisikan 

sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk usahatani (Soekartawi et 

al, 1986). Pinjaman uang untuk keperluan usahatani. Penerimaan tunai tidak 

mencakup yang berupa benda. Sehingga, nilai produk usahatani yang dikonsumsi 

tidak dihitung sebagai penerimaan tunai usahatani. Penerimaan tunai usahatani 

yang tidak berasal dari penjualan produk usahatani seperti pinjaman tunai, harus 

ditambahkan. (2) Penerimaan Tunai luar usahatani, yang berarti penerimaaan yang 

diperoleh dari luar aktivitas usahatani seperti upah yang diperoleh dari luar 

usahatani. (3) Penerimaan Kotor Usahatani (gross return), yang didefenisikan 
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sebagai penerimaan dalam jangka waktu (biasanya satu tahun atau satu musim), 

baik yang dijual (tunai) maupun yang tidak dijual (tidak tunai seperti konsumsi 

keluarga, bibit, pakan, ternak). Penerimaan kotor juga sama dengan pendapatan 

kotor atau nilai produksi. 

 

2.2.6 Teori Pendapatan Usahatani  

Pendapatan usahatani adalah nilai yang diperoleh dari selisih antara 

penerimaan total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan selama masa 

produksi. Soekartawi (1995) menyatakan bahwa biaya usahatani adalah semua 

pengeluaran yang dipergunakan dalam usahatani. Biaya dalam usahatani 

digolongkan menjadi dua bagian, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya 

tetap adalah yang besarnya tidak tergantung pada besar atau kecilnya produksi 

yang dihasilkan, sedangkan biaya tidak tetap merupakan yang besarannya 

dipengaruhi oleh volume produksi.  

Secara matematis pendapatan usahatani dapat ditulis sebagai : 

Π = Y . Py - ΣXi.Pxi – BTT 

Dimana : 

Π = pendapatan (Rp) 

Y = hasil produksi (Kg) 

Py = harga output (Rp) 

Xi = faktor produksi (i = 1,2,3,...n) 

Pxi = harga faktor produksi ke-i (Rp) 

BTT = biaya tetap total (Rp) 
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2.2.7 Analisis Perbandingan  

 (Soekartawi, 2016) menyatakan bahwa analisis perbandingan merupakan 

cara menilai penampilan suatu usaha. Pembandingan dilakukan dengan mencatat 

perbedaan pendapatan usahatani. Penelitian ini akan membandingan besar 

kecilnya pemerataan pendapatan petani jagung, dengan melihat persamaan bahwa 

petani di Desa Sambirejo sama-sama memilih jagung sebagai komoditas 

usahatani, namun perbedaannya adalah sebagian petani memilih untuk 

menggunakan benih terbaru agar dapat meningkatkan pendapatan dari 

sebelumnya. 

2.2.8 Faktor – Faktor Sosial Dan Ekonomi Yang Mempengaruhi 

Keberhasilan Usahatani 

 

Jangka panjang upaya pengembangan usahatani adalah meningkatkan 

kesejahteraan hidup petani. Diharapkan dengan kesejahteraan yang semakain 

meningkat dapat memberi daya tarik pemuda tani untuk tetap berusaha di desa 

untuk menekuni pertanian. Adanya keragaman yang sangat besar dari kuliatas 

sumber daya manusia, kualitas sumber daya alam pertanian dan sistem ekonomi / 

pasar di suatu wilayah, maka upaya pengembangan usahatani perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang beragam tersebut (Ibrahim et al. 2003). 

Faktor sosiol ekonomi petani dan sistem pemasaran akan sangat 

menentukan minat petani untuk mengadopsi teknologi, dan ditentukan oleh 

banyak komponen yang saling berinteraksi, terutama adalah :  

1. Luas pemilikan lahan  

2. Ketersediaan modal tunai usahatani. 

3. Tujuan usaha tani. 



21 
 

4. Ketersediaan dan mutu tenaga kerja. 

5. Peralatan pertanian yang dimiliki. 

6. Tipe usahtani (subsistem/komersial). 

7. Kesempatan kerja non-petani. 

8. Jenis makanan pokok keluarga petani. 

9. Kebutuhan pokok petani.  

10. Kebiasaan dalam pemanfaatan lahan.  

11. Jenis komoditas yang diperlukan masyarakat setempat.  

12. Jenis komoditas yang diminta pasar.  

13. Harga dan tingkat stabilitas harga. 

14. Sarana pasar yang tersedia. 

15. Kuantitas dan kualitas produk yang diminta pasar. 

16. Kontinuitas produksi dan permintaan. 

17. Pengelolaan dan penyimpanan yang tepat dilakukan petani.  

18. Terdapatnya kegiatan agroindustri dan agribisnis.  

Menurut Khasanah (2008) karakteristik sosial ekonomi meliputi: 

a) Umur  

Umur petani akan mempengaruhi kemampuan fisik dan merespon terhadap 

hal-hal yang baru dalam menjalankan usahataninya. Khasanah (2008) 

menambahkan bahwa biasanya orang tua hanya cenderung melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh warga masyarakat setempat. 

b) Pendidikan 



22 
 

Tingkat pendidikan petani baik formal maupun non formal akan 

mempengaruhi cara berfikir yang diterapkan pada usahanya yaitu dalam 

rasionalitas usaha dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan ekonomi 

yang ada. Khasanah (2008) menerangkan pendidikan merupakan proses timbal 

balik dari setiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman 

dan alam semesta. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun 

non formal. Pendidikan formal merupakan jenjang pendidikan dari terendah 

sampai tertinggi yang biasanya diberikan sebagai penyelenggaraan pendidikan 

yang terorganisir diluar sistem pendidikan sekolah dengan isi pendidikan yang 

terprogram.  

c) Pengalaman Berusahatani  

Menurut Siregar (2015), pengalaman seseorang dalam berusaha berpengaruh 

dalam menerima inovasi dari luar. Bagi yang mempunyai pengalaman yang sudah 

cukup lama akan lebih mudah menerapkan inovasi dari pada pemula.  

Prinsip belajar seseorang cenderung lebih mudah menerima atau memilih 

sesuatu yang baru, bila memiliki kaitan dengan pengalaman masa lalunya. 

Keputusan petani dalam menjalankan kegiatan usahatani lebih banyak 

mempergunakan pengalaman, baik yang berasal dari dirinya maupun pengalaman 

petani lain. Bila pengalaman usahatani banyak mengalami kegagalan, maka petani 

akan sangat berhati-hati dalam memutuskan untuk menerapkan suatu inovasi yang 

diperolehnya (Siregar, 2015).  
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d) Jumlah Tanggungan  

Menurut Siregar (2015) jumlah tanggungan keluarga adalah salah satu faktor 

yang perlu diperhatikan dalam menentukan pendapatan dalam memenuhi 

kebutuhannya. Banyaknya jumlah tanggungan keluarga akan mendorong petani 

untuk melakukan banyak aktivitas dalam mencari dan menambah pendapatan 

keluarganya. Semakin banyak anggota keluarga akan semakin besar pula beban 

hidup yang akan ditanggung atau harus dipenuhi. Jumlah anggota keluarga akan 

mempengaruhi keputusan dalam berusaha. Petani yang memiliki jumlah 

tanggungan yang besar harus mampu mengambil keputusan yang tepat agar tidak 

mengalami resiko yang fatal (Siregar, 2015).  

 

2.2.9 Teori Regresi Logistik 

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani menggunakan benih hibrida. 

Model logit yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. 𝐿𝑛 𝑌 = 𝛽0 + 

𝛽1𝐿𝑛𝑋1 + 𝛽2𝐿𝑛𝑋2 + 𝛽3𝐿𝑛𝑋3 + 𝛽4𝐿𝑛𝑋4 + 𝛽5𝐿𝑛𝑋5 + 𝛽6𝐿𝑛𝑋6  +𝛽7𝐷1 + 𝑒 ..... 

Dimana, 𝐿𝑛𝑌 = 𝐿𝑖 = 𝐿𝑛 (  1−𝑝𝑖 ) keputusan petani jagung menggunakan benih 

hibrida yang dinyatakan dalam variabel dummy yang jika petani menggunakan 

benih hibrida diberi nilai 1 dan jika petani menggunakan benih non hibrida maka 

diberi nilai 0.  

𝐿𝑖 = 𝐿𝑛 1 0 , jika petani menggunakan benih hibrida  

𝐿𝑖 = 𝐿𝑛 0 1 , jika petani tidak menggunakan benih hibrida  

X1 = umur petani (tahun)  
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X2 = tingkat pendidikan (tahun)  

X3 = pengalaman usahatani (tahun)  

X4 = luas kepemilikan lahan (ha)  

X5 = pendapatan usahatani (Rp/ha)  

X6 = kebutuhan pupuk (kg/ha)  

D1 = dummy keikutsertaan kelompok tani   

D1 = 1, jika mengikuti kelompok tani   

D1 = 0, jika tidak mengikuti kelompok tani 

 β0 = intersep  

β1- β7 = koefisien regresi  

e = variabel pengganggu 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Petani di Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang 

mayoritas menanam komoditas jagung. Petani di daerah penelitian awalnya 

menanam jagung non B 54 atau jagung lokal. Pada tahun 2017 beberapa petani 

mulai beralih menggunakan benih jagung B 54. Tidak semua petani jagung beralih 

kebenih jagung B 54 semua, namun ada beberapa petani yang memilih tetap 

mempertahankan menanam jagung lokal.  

Beralihnya petani menggunakan benih jagung B 54 tentunya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor-faktor baik dari input maupun output produksi. Faktor apa saja 

yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan petani dalam menggunakan 

benih B 54. Penggunaan benih B 54 juga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan 
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petani, apakah dengan menggunakan benih B 54 keuntungan pendapatan petani 

semakin meningkat atau malah menurun. Berikut merupakan skema kerangka 

pemikiran pengambilan keputusan petani jagung dalam menggunakan benih B 54 :  

 

Bagan 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Tidak semua petani berpindah pada varietas jagung B 54 dikarenakan

masih meragukan tingkat produksi dan pendapatan yang diperoleh.

2. Diduga pendapatan usahatani jagung B 54 lebih tinggi dibandingkan

petani yang menggunakan jagung non B 54.

3. Diduga umur petani, tingkat pendidikan, pengalaman usahatani, luas

kepemilikan lahan, pendapatan usahatani mempengaruhi keputusan petani

dalam menggunakan benih B 54 dalam usahatani jagung.


