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ABSTRAK 

SUHERMAN, 2021.  Pengaruh  Kebijakan dan Kelembagaan Pertanian Terhadap 

Keberhasilan Usahatani Padi Sawah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan 

Petani.  (Suatu Kasus   di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi 

Jawa Barat).  Dibawah Bimbingan   Euis Dasipah dan Nendah Siti Permana. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijhakan pertaian  dan 

kelembagaan pertanian terhadap keberhasilan usahatani padi sawah dan dampaknya 

terhadap ketahanan pangan petani. Satuan analisisnya adalah petani padi di 

Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Teknik penetapan responden 

yang digunakan adalah sensus  diperoleh  ukuran 74 orang. Teknik analisis 

digunakan analisis jalur (path analyze) model 2 (dua) jalur.   

Hasil penelitian diperoleh  Kebijakan Pertanian berdasarkan persepsi responden 

memperoleh capaian 78,66 % criteria baik. Keragaan  Kelembagaan Pertanian di 

tingkat petani meliputi  diperoleh  tingkat capaian 59,02  % criteria Cukup.  

Keberhasilan Usahatani Padi Sawah   diperoleh  tingkat capaian  77,98 %, kriteria 

Baik.  Ketahanan Pangan petani diperoleh  tingkat capaian  75,75 %,   kriteria baik. 

Terdapat hubungan yang cukup kuat antara  Kebijakan Pertanian dengan 

Kelembagaan Pertanian  ditunjukkan koefisiensi korelasi 0,742.  Kebijakan 

Pertanian  dan Kelembagaan Pertanian  berpengaruh positif terhadap Keberhasilan 

Usahatani Padi Sawah.  Pengaruh total  Kebijakan Pertanian  45,72% dan 

Kelembagaan Pertanian  24,75%,  Selanjutnya Kebijakan Pertanian,  Kelembagaan 

Pertanian, dan Keberhasilan usahatani padi sawah  berpengaruh positif terhadap 

Ketahanan Pangan Petani.  Pengaruh masing-masing nya 38,95 ;  13,53 %;  dan 

38,61 %. 

 

Kata  Kunci: Kebijakan; Kelembagaan,  Keberhasilan, Ketahanan Pangan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SUHERMAN, 2021.  The Influence of Agricultural Policies and Institutions on the 

Success of Rice Paddy Farming Business and Its Impact on Farmers' Food Security.  

(Survey of Farmers in Batujajar Subdistrict, West Bandung Regency, West Java 

Province).  Under Guidanceof Euis Dasipah and Nendah Siti Permana. 

This research aims to find out the influence of Agricultural Land and Institutional 

Policy on the Success of rice paddy farming business and its impact on farmers' 

food security. The analysis unit is rice farmers in Batujajar Subdistrict, West 

Bandung Regency. The technique of determining respondents used is a census 

obtained a size of 74 unit. used path analysis model 2 (two) ways. The results of the 

study obtained by agricultural policy based on the perception of respondents 

achieved 78.66% of good criteria. Institutional Interests of Agriculture at the 

farmer level include the achievement rate of 59.02 % of sufficient criteria.  The 

success of Rice Paddy Farming business obtained an achievement rate of 77.98%, 

good criteria.  Food Security of farmers obtained an achievement rate of 75.75%, 

good criteria. There is a fairly strong relationship between Agricultural Policy and 

Agricultural Institutions shown correlation coefficient of 0.742.  Agricultural and 

Institutional Policies of Agriculture have a positive effect on the Success of Rice 

Paddy Farming Business.  The total influence of Agricultural Policy 45.72% and 

Agricultural Institutions 24.75%, Furthermore Agricultural Policy, Agricultural 

Institutions, and The Success of rice paddy farming business positively affect 

farmers' food security.  The effect of each 38.95;  13,53 %;  and 38.61%. 

 

Keywords: Policy; Institutional, Success, Food Security 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

 

1.1   Latar Belakang  

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena 

berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran 

pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama 

mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja 

dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri 

di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa 

negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas 

utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 

mencapai 322 juta jiwa, terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Nigeria 

dan Amerika (Kementerian Pertanian RI,  2019). 

Kontribusi sektor pertanian mampu mendorong perkembangan sektor 

ekonomi lain, menjadi andalan kegiatan ekonomi di hampir seluruh daerah, 

khususnya daerah perdesaan,  menjadi andalan ekspor, dan merupakan pilar utama 

pelestarian lingkungan hidup atau daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan, 

pertanian, perikanan, dan kehutanan mempunyai efek pengganda ke depan dan 

kebelakang yang besar, melalui keterkaitan ‘input-output-outcome’ antar industri, 

konsumsi dan investasi.  Hal ini terjadi secara nasional maupun regional karena 

keunggulan komparatif sebagian besar wilayah Indonesia adalah di bidang 

pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga bidang tersebut sangat terkait dengan 

berbagai nilai-nilai sosial budaya masyarakat  (Soekartawi. 2001).  
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Salah satu daerah yang kental dengan corak petaniannya adalah Kabupaten 

Bandung Barat  meliputi 16 kecamatan yang terdiri dari : Padalarang, 

Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Ngamprah, 

Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, Cihampelas, 

Rongga dan Saguling.  Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat 

didominasi  untuk budidaya pertanian  yaitu 66.500,29 ha (BPS Kabupaten 

Bandung Barat.2019).   

Kecamatan Batujajar mempunyai potensi sebagai penghasil komoditas 

panfan, kususnya padi  menempati posisi  tertinggi di Kabupaten Bandung Barat. 

Capaian produktivitas untuk komodtas padi berdasarkan survey lapang 

pendahukuan mencapai sekitar 65 kuintal/ha (BP3K, Kecamatan Batujajar, 

2020).  Kecamatan Batujajar  dapat dikatakan sebagai sentra penghasil produksi 

padi.  Keberadaannya sebagai  sentra produksi padi tampak dari luas arealnya 

maapun kontribusinya dalam memenuhi  kebutuhan konsumsi baik untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat internal maupun untuk keluar wilayah  yang terus 

meningkat.  Usahatani padi  memberikan kontribusi yang sangat besar dan penting 

bagi rumah tangga petani dalam menjaga keahanan pangan dan sebagai sumber 

utama pendapatan petani. 

Sektor pertanian mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah. 

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di bidang 

pertanian. Berbagai kebijakan dengan bermacam  programnya telah dan sedang 

diluncurkan dan dijalankan yang pada dasarnya adalah untuk  meningkatkan 

efisiensi dalam kegiatan berproduksi, meningkatkan pemerataan pendapatan dan 



3 

 

 

ketahanan pangan (Ellis, 1994).  Untuk meningkatkan  pendapatan petani dicapai 

melalui peningkatan  produktivitas lahan usahataninya. Untuk tercapainya  upaya 

peningkatan produktivitas dan pendapatan petani diperlukan pembenahan 

kelembaaan-kelembagaan pertanian agar mampu melaksanakan fungsi dan 

peranannya. 

Usaha untuk meningkatkan pendapatan petani, tidak cukup hanya terbatas 

pada faktor  teknis  produksi saja, tetapi faktor sosial-ekonomi juga akan sangat 

menentukan. Tingginya produksi fisik tidak menjamin dapat memberikan 

pendapatan yang tinggi pula. Peningkatan produksi baru bermanfaat bagi petani 

dalam peningkatan pendapatan, bila produksi tersebut dapat dipasarkan dengan 

baik dan memperoleh harga jual yang layak (Rahardjo,  2012).  Sejalan dengan 

hasil penelitian Suyanti (2013), bahwa  untuk meningkatkan pendapatan  petani 

diperlukan kebijakan untuk peningkatan pembinaan dan pemberantasan hama 

penyakit serta bantuan sarana produksi, perbaikan harga jual, mutu produk, dan 

informasi pasar. 

Mubyarto (1989) menyatakan, produksi dalam kegiatan usahatani 

merupakan suatu usaha dimana faktor biaya dan pendapatan usahatani menuntut 

perhatian utama. Petani yang menyelenggarakan usahatani harus berusaha agar 

hasil panen lebih banyak guna memenuhi volume untuk dijual.  Hal tersebut 

tergantung bagaimana  petani mengelola usahataninya guna mencapai keberhasilan 

usahanya.  Sunanto, dkk (2019), melaporkan hasil penelitiannya bahwa usahatani  

dengan penerapan teknologi dan rekayasa sosial berupa pembenahan kelembagaan 
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kelompok tani  dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani dengan  indek 

efisiensi 2,01.  

Walaupun pada dasarnya melakukan kegiatan usahatani padi  sudah 

menjadi tradisi dan kebiasaan yang turun temurun, tetapi di tataran lapangan 

memperlihatkan tingkat keterampilan dan keahlian yang beragam dan berbeda yang 

berimplikasi terhadap keberhasilan usahataninya. Berkenaan dengan keberhasilan 

usahatani yang dijalankan petani, maka diperlukan adanya kelembagaan pertanian 

di tingkat  petani untuk mendukung tercapainya keberhasilan usahatani mulai yang 

diawali dari : kelembagaan yang berfungsi meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan usahatani padi; kelembagaan yang berfungsi  berkaian dengan  

penyediaan input produksi; penyediaan modal; usaha pemasaran dan sebagainya. 

Hasil penelitian  Risasmoko, dkk (2016),  bahwa keberadaan dan peran 

kelembagaan pertanian sangat menentukan tehadap keberhasilan usahatani dan 

berontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan petani. 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berbagai kebijakan pertanian telah diluncurkan pemerintah diantaranya 

adalah  Kebijakan harga untuk komoditas pangan utama/beras dimaksudkan untuk 

menjamin ketersediaan dan menjaga stabilitas harga di pasar. Terdapat dua 

kebijakan harga, yaitu: (i) kebijakan harga dasar dan (ii) kebijakan harga tertinggi. 

Kebijakan harga dasar pada umumnya sebagai bentuk jaminan harga yang akan 

diterima petani padi pada saat panen. Hal ini dimaksudkan agar petani dapat 
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memperoleh harga yang layak.  Harga dasar ini ditetapkan oleh pemerintah. Kalau 

pada awalnya dikenal dengan nama kebijakan harga dasar gabah (HDG), sekarang 

telah berkembang menjadi harga pembelian pemerintah (HPP). Untuk menjamin 

harga dasar yang efektif, pada saat panen pemerintah melalui Bulog melakukan 

operasi pembelian gabah petani, terutama apabila harga gabah di tingkat petani 

tertekan dibawah harga yang ditetapkan pemerintah.  

Sampai dengan tahun 1998, Badan Urusan Logistik (Bulog) diberikan 

mandat oleh pemerintah untuk membeli beras dari petani. Di samping untuk 

menjamin efektifitas harga dasar, pembelian gabah oleh Bulog merupakan bagian 

integral dari pengadaan beras oleh pemerintah dengan dana pangan nasional yang 

diperoleh dari dana kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), yang jumlahnya sesuai 

kebutuhan yang direncanakan oleh pemerintah. Di samping itu, pemerintah 

memberikan hak monopoli pada Bulog untuk melakukan distribusi dan impor beras 

pada saat tertentu bila diperlukan. Erwidodo (2004) dalam Ekonomi Padi dan 

Beras Indonesia menyatakan bahwa sejak 1998, kebijakan harga dasar dan 

stabilisasi harga beras di Indonesia menjadi kurang efektif. Di beberapa sentra 

produksi, menurutnya, harga jual gabah petani selalu berada di bawah harga dasar 

pembelian pemerintah, terutama pada saat panen raya. 

Selanjunya kebijakan  pemasaran merupakan usaha campur tangan 

pemerintah dalam bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar. Di satu pihak pemerintah 

dapat mengurangi pengaruh kekuatan-kekuatan pasar supaya tidak terlalu 

merugikan pedagang dan petani, tetapi di lain pihak persaingan dapat didorong 
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untuk mencapai efisiensi ekonomi yang tinggi. Dalam praktek kebijakan pemasaran 

dilaksanakan  secara bersamaan dengan kebijakan harga. 

Petingnya  kebijakan pemasaran karena secara faktual  pemasaran 

komoditas pertanian dihadapkan pada permasalahan sebagai berikut:  rantai 

tataniaga panjang;  dikuasai oleh pedagang besar; marjin tataniaga tinggi; 

keuntungan tataniaga dinikmati oleh pedagang besar; tidak berjalan transmisi harga 

dan tidak efisien. 

Selanjutnya adalah kebijakan penelitian yang erat kaitannya dengan 

penyuluhan,  sebagai proses transfer iptek.  Seiring dengan  Undang-Undang RI 

Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan, disebutkan penyuluhan pertanian adalah suatu proses pembelajaran 

bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan 

mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, 

permodalan dan sumberdaya lainnnya, sebagai upaya untuk meningkatkan 

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta 

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian peran lingkungan hidup.  

Keberadaan kelembagaan pertanian terutama kelembagaan ekonomi di 

tingkat petani sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat 

dan martabatnya. Kelembagaan ekonomi petani harus ditempatkan sebagai sarana 

untuk mewujudkan harapan, keinginan, dan pemenuhan kebutuhan petani. 

Keberadaan Kelembagaan ekonomi petani yang efektif diharapkan mampu 

memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kemandirian dan 

kesejahteraan petani.  
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Fungsi dan peran kelembagaan pertanian di tingkat petani   guna 

mendukung pencapaian keberhasilan usahatani padi sawah akan sangat 

menentukan.  Permasalahannya adalah sudah sejauhmana dan seberapa besar fungsi 

dan peran keberadaan kelembagaan pertanian tersebut dalam mendukung kegiatan 

usahatani padi sawah.    Kelembagaan pertanian yang berkaitan dengan 

pengembangan usahatani padi sawah  adalah : Kelembagaan input produksi; 

Kelembagaan Pemasaran; Kelembagaan Finansial/Permodalan; Kelembagaan 

Kelompok Tani; Kelembagaan Penelitian dan Kelembagaan Penyedia Informasi. 

Pelayanan fungsi dan peran masing-masing kelembagaan tersebut yang benar-benar 

dirasakan manfaatnya bagi petani maka akan menjadi motivasi sendiri sehingga 

lebih baik lagi dalam menjalankan usahataninya dan akan memberikan 

keberhasilan usahanya 

Kegiatan   pada proses produksi pertanian khususnya pada usahatani padi  

akan berimplikasi terhadap biaya produksi dan selanjutnya terhadap perolehan 

produksi dan penerimaan yang pada akhirnya akan diperoleh pendapatan bagi 

petani itu sendiri. Diawali dengan penggunaan input produksi yang meliputi  jenis, 

jumlah dan  caranya.  Penggunaan input dan proses produksi adalah sebagai 

implikasi daripada penerapan teknologi.  Dengan bimbingan dan arahan penyuluh 

diharapkan  petani dapat menerapkan input dan proses produksi yang maksimal dan 

capaian hasil produksi dan produktivitas maksimal. Kesemuanya itu diupayakan 

dalam rangka mencapai keberhasilan usahatani. 

Keberhasilan usahatani, dalam hal ini tentu saja keadaan tersebut dapat 

dicapai apabila kelembagaan pertanian  mampu memainkan perannya dalam 
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memfasilitasi petani dalam menerapkan teknologi pada berbagai tempat dengan 

beragam kondisi geografis lokasi wilayahnya.  Terjadinya keragaman-keragaman 

terhadap variabel-variabel tersebut sebagai landasan dan masalah yang menarik  

untuk diteliti.   

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian identifikasi masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat yang akan dikaji 

dalam penelitian ini  sebagai berikut : 

1. Bagaimana hubungan Kebijakan pertanian dan Kelembagaan Pertanian. 

2. Bagaimana pengaruh simultan kebijakan dan kelembagaan pertanian terhadap 

keberhasilan usahatani sawah di Kecamatan Batujajar. 

3. Bagaimana pengaruh kebijakan pertanian terhadap keberhasilan usahatani padi 

sawah di Kecamatan Batujajar. 

4. Bagaimana pengaruh kelembagaan pertanian terhadap keberhasilan usahatani 

padi sawah di Kecamatan Batujajar. 

5. Bagaimana pengaruh simultan kebijakan pertanian, kelembagaan pertanian dan 

keberhasilan usahatani padi sawah terhadap ketahanan pangan petani di 

Kecamatan Batujajar. 

6. Bagaimana pengaruh kebijakan pertanian terhadap ketahanan pangan petani 

Kecamatan Batujajar. 

7. Bagaimana pengaruh kelembagaan pertanian terhadap ketahanan pangan petani  

di Kecamatan Batujajar. 



9 

 

 

8. Bagaimana pengaruh keberhasilan usahatani padi sawah terhadap ketahanan 

pangan petani. 

 

1.3   Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Hubungan Kebijakan pertanian dan Kelembagaan Pertanian. 

2. Pengaruh simultan kebijakan dan kelembagaan pertanian terhadap keberhasilan 

usahatani sawah di Kecamatan Batujajar. 

3. Pengaruh kebijakan pertanian terhadap keberhasilan usahatani padi sawah di 

Kecamatan Batujajar. 

4. Pengaruh kelembagaan pertanian terhadap keberhasilan usahatani padi sawah 

di Kecamatan Batujajar. 

5. Pengaruh simultan kebijakan pertanian, kelembagaan pertanian dan 

keberhasilan usahatani terhadap ketahanan pangan petani padi sawah di 

Kecamatan Batujajar. 

6. Pengaruh kebijakan pertanian terhadap ketahanan pangan padi sawah di 

Kecamatan Batujajar. 

7. Pengaruh kelembagaan pertanian terhadap ketahanan pangan petani padi sawah 

di Kecamatan Batujajar. 

8. Pengaruh keberhasilanusaha tani padi sawah terhadap ketahanan pangan petani. 
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1.4  Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai : 

1. Petani, sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam mengelola usahatani 

padi sawah  khususnya mengenai pengaruh Kebijakan pertanian dan 

Kelembagaan pertanian terhadap Keberhasilan  usahatani padi sawah   dan 

dampaknya terhadap Ketahanan Pangan Petani di  Kecamatan Batujajar 

Kabupaten Bandung Barat. 

2. Pengembangan ilmu , maka hasil penelitian ini sebagai mata rantai untuk 

dikembangkannya penelitian lanjutan dalam rangka memperkaya ilmu 

usahatani padi sawah dan ketahanan pangan . 

3. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan  

tentang pengembangan usahatani padi sawah dan ketahanan pangan yang 

berada di Kecamatan Batujajar.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1.  Kajian Pustaka  

2.1.1   Aspek Teknis/Budidaya Padi 

Padi (oryza sativa L) termasuk golongan tumbuhan Gramineae yang 

ditandai dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Ruas-ruas itu merupakan 

bubung kosong. Pada kedua ujung bubung kosong itu bubungnya ditutup oleh buku. 

Panjang ruas tidak sama. Ruas yang terpendek terdapat pangkal batang. Ruas yang 

kedua, ruas yang ketiga dan seterusnya  adalah lebih panjang daripada ruas yang 

didahuluinya. 

 Pada buku bagian bawah dari ruas tumbuh daun pelepah yang membalut 

ruas sampai buku bagian atas. Tepat pada buku bagian atas ujung dari daun pelepah 

memperlihatkan percabangan di mana cabang yang terpendek menjadi apa yang 

disebutkan ligulae (lidah) daun, dan bagian yang terpanjang dan terbesar menjadi 

daun keloak. Dimana daun pelepah itu menjadi ligulae dan daun kelopak terdapat 

dua embel sebelah kiri dan kanan embel-embel yang disebutkan auricle.Warna dan 

ligulae dan auricle kadang-kadang hijau dan kadang-kadang ungu dan dengan 

demikian aruicle itu dapat dipergunakan sebagai determinatie identitas suatu 

varietas. 

Padi (Oryza sativa, L) merupakan tanaman pangan yang dihasilkan dalam 

jumlah banyak di dunia dan menempati daerah terbesar di wilayah tropika 

(Andoko, A. 2006). Tanaman padi bersifat merumpun, artinya tanaman-

tanamannya anak beranak.  Demikianlah misalnya jika bibit yang hanya sebatang 
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saja ditanamkan dalam waktu yang sangat singkat telah dapat membentuk satu 

dapuran, dimana terdapat 20-30 atau lebih anakan/tunas-tunas baru (Siregar, 1981). 

Tanaman padi pada umumnya merupakan tanaman semusim dengan empat fase 

pertumbuhan, yaitu fase vegetatif cepat, vegetatif lambat, reproduktif dan 

pemasakan. Secara garis besar, tanaman padi terbagi ke dalam dua bagian yaitu 

bagian vegetatif dan bagian generatif, dimana bagian vegetatif terdiri dari akar, 

batang, daun dan bagian generatif terdiri dari malai yang terdiri dari bulir-bulir, 

daun dan bunga. 

Tanaman padi memerlukan unsur hara, air dan energi.  Unsur hara 

merupakan unsur pelengkap dari komposisi asam nukleit, hormon dan enzim yang 

berfungsi sebagai katalis dalam merombak fotosintesis atau respirasi menjadi 

senyawa yang lebih sederhana. Air diperoleh tanaman padi dari dalam tanah dan 

energi diperoleh dari hasil fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari.  

 

2.1.2. Kebijakan Pertanian 

Kebijakan  adalah    garis pedoman (hukum, peraturan, SOP) untuk 

manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan  Analisis Kebijakan :     

suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi  sedemikian 

rupa sehingga dapat memberi  landasan bagi pembuat kebijakan (pemerintah untuk 

kebijakan publik, perusahaan untuk kebijakan privat) dalam mengambil keputusan. 

Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui 

kewenangan pemerintah yang legitimit untuk mendorong, menghambat, melarang 

atau mengatur tidakan privat (orang, lembaga/institusi  swasta). Kebijakan diambil 
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didasarkan atas : kewenangan, kebutuhan dan kemampuan. Kebijakan 

dibuat/diproses oleh lembaga pemerintah atau berdasarkan prosedur yang 

ditetapkan pemerintah memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat 

masyarakat luas (publik) untuk mengatur kehidupan bersama yang  berorientasi 

pada  tujuan dan tindakan. 

Menurut  Dunn, (2017), bahwa penyebab utama munculnya kegagalan 

kebijakan publik adalah karena: 

1. Buruknya proses pembuatan kebijakan. 

2. Kebijakan yang ada tidak mampu mendorong terjadinya perubahan keadaan ke 

arah yg lebih positif. 

3. Kurang memahami akar permasalahan, akibatnya usulan pemecahan tidak tepat 

atau bahkan salah arah. 

4. Perumusan permasalahan yang kabur, tujuan yang tidak jelas, serta informasi 

yangg kurang memadai.  

Beberapa alasan perlunya Kebijakan karena :  Menyangkut hajat hidup 

orang banyak yang berdampak besar/luas terhadap keuangan negara; kinerja 

perekonomian makro; pemerataan kesejahteraan masyarrakat, sifat sumberdaya 

milik umum (common resource);  dan faktor geografis  (Dunn, 2017). 

Alasan perlunya strategi kebijakan pertanian karena usaha pengembangan 

ekonomi lebih difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu 

penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani. Program industrialisasi 

semestinya difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan 

kepentingan mayoritas.  Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan dan 
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ini harus dapat dijangkau oleh golongan mayoritas. Dalam pembangunan Pertanian, 

prioritas bukan sekedar memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah (value 

added) (Ellis, 2009) 

Menurut Ellis (2009), bahwa  Kebijakan  pertanian di negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia mencakup: 

1. Kebijakan Harga (Price Policy)  

2. Kebijakan Pemasaran (Marketing Policy) 

3. Kebijakan Input (Input Policy) 

4. Kebijakan Kredit (Credit Policy) 

5. Kebijakan  Mekanisasi (Mechanization Policy) 

6. Kebijakan Penataan Kembali Lahan (Land Reform Policy) 

7. Kebijakan Penelitian (Research Policy) 

8. Kebijakan Irigasi (Irrigation Policy) 

Kebijakan Harga dirancang untuk mempengaruhi tingkat dan stabilitas 

harga yang diterima petani. Tujuannya adalah : Untuk mengurangi ketidakstabilan 

harga dan pendapatan; Memberikan manfaat kepada konsumen karena terjaminnya 

penawaran dan mencukupi kebutuhan bahan baku industri; Meningkatkan 

swasembada pangan sehingga mengurangi ketergantungan impor; Menghemat 

devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran. 

   Kebijakan Pemasaran output pertanian yang berkaitan dengan pengalihan 

output pertanian oleh petani untuk hasil pertanian dari gerbang pertanian ke 

konsumen domestik atau untuk ke mancanegara. Tujuannya : memperlancar atau 

menghambat pemasaran komoditi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. 
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Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang diberlakukan pada 

impor dan ekspor suatu komoditas. Untuk impor, dengan pemberlakuan tarif impor 

dan kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga 

domestik di atas harga dunia untuk ekspor, dengan  pajak ekspor dan kuota ekspor 

untuk membatasi barang yang di ekspor dan mengkondisikan harga domestik yang 

lebih rendah dari harga dunia. 

  Kebijakan Input eksporasi pelabuhan yang dirancang untuk 

mempengaruhi harga dan sistem pengiriman input variabel yang dibeli yang 

digunakan dalam kebijakan  

Kebijakan Kredit produksi pertanian yang terkait terutama tetapi tidak 

secara eksklusif penyediaan modal kerja terhadap pembelian input variabel yang 

digunakan dalam kebijakan.   

Kebijakan Mekanisasi produksi pertanian yang mengukur wajah dan arah 

adopsi teknologi mekanik atau modal tetap pertanian oleh petani. Kebijakan 

Reformasi Lahan yang berupaya mengubah distribusi kepemilikan atau kondisi 

akses lahan sumber dalam kebijakan penelitian produksi pertanian. Kebijakan 

terkait dengan generasi dan difusi teknologi baru yang dirancang untuk 

meningkatkan produktivitas sumber daya dalam produksi pertanian.  Kebijakan 

Irigasi yang berkaitan dengan produksi air sebagai sumber daya dalam produksi 

pertanian sering melibatkan investasi publik skala besar dalam infrastruktur 

produksi pertanian. 

Ellis (1993) menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dan 

sasaran pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian,  maka  strategi 
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kebijakan yang ditempuh harus mencerminkan visinya, yaitu: tangguh, berdaya 

saing, dan berkelanjutan. Dalam hubungannya  tersebut maka strategi pokok 

pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian adalah: 

1. Meningkatkan kapasitas dan memberdayakan SDM serta kelembagaan usaha 

dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. 

2. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi pasca panen dan pengolahan. 

3. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil. 

4. Meningkatkan pangsa pasar baik dipasar domestik maupun internasional. 

5. Pendekatan pengembangan industri melalui konsep cluster dalam konteks 

membangun daya saing industri yang berkelanjutan. 

Untuk menjalankan strategi tersebut maka diperlukan adanya instrument yaitu 

dilucurkannya kebijakan-kebijakan. 

 

2.1.3. Kelembagaan Pertanian 

Menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau 

kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan 

anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun 

dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Nasution (2002), 

kelembagaan mempunyai pengertian sebagai wadah dan sebagai norma. Lembaga 

atau institusi adalah seperangkat aturan, prosedur, norma perilaku individual dan 

sangat penting artinya bagi pengembangan pertanian. 
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Suatu kelembagaan (instiution) baik sebagai suatu aturan main maupun 

sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya tiga komponen utama (Pakpahan, 

1990 dalam Nasution, 2002) yaitu :  

1.  Batas kewenangan ( jurisdictional boundary) Batas kewenangan merupakan 

batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak 

tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang dan jasa. Dalam suatu 

organisasi, batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam 

organisasi tersebut. 

2.  Hak Kepemilikan (Property right) Konsep property right selalu mengandung 

makna sosial yang berimpiklasi ekonomi. Konsep property right atau hak 

kepemilikan muncul dari konsep hak (right) dan kewajiban (obligation) dari semua 

masyarakat perserta yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat 

dan tradisi atau consensus yang mengatur kemasyarakatan antar anggota 

masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak 

milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat sekarang. 

Pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak seseorang adalah 

kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (ownership) adalah 

sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya. 

3.  Aturan representasi (Rule of representation), mengatur siapa yang berhak 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil 

dan apa akibatnya terhadap performance akan ditentukan oleh kaidah representasi 

yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk 
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partisipasi ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi 

beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi tersebut.   

Selama ini para ekonom neoklasik (konvensional) menafikkan peran 

institusi, mereka memandang bahwa sistem mekanisme pasar merupakan 

penggerak roda perekonomian yang terbaik. Menurut Veblen, sebuah institusi dan 

lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan pola perilaku ekonomi 

masyarakat. Struktur politik dan sosial yang tidak mendukung akan 

menyebabkan timbulnya distorsi dalam setiap proses ekonomi. 

Negara – negara dengan institusi yang baik lebih mampu mengalokasikan 

sumber daya secara lebih efisien, sehingga perekonomiannya bisa bekerja lebih 

baik. Institusi yang kuat juga akan melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat dan 

kredibel, sehingga berbagai bentuk kegagalan pasar bisa teratasi. Sebaliknya, 

institusi yang buruk hanya akan menjadi sebuah beban yang akan senantiasa 

menghalangi perekonomian untuk bisa bekerja dengan baik. Kebijakan yang 

dilahirkan oleh sebuah institusi yang buruk juga berpotensi besar mengalami 

kegagalan di tataran kebijakan (policy failure). Hal tersebut tentu saja akan semakin 

memperburuk kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegagalan pasar. 

Rodrik (2003) menyampaikan bahwa  ada empat Fungsi Institusi dalam 

kaitannya dengan mendukung kinerja perekonomian, yaitu: 

- Menciptakan pasar (market creating) yaitu institusi yang melindungi hak 

kepemilikan dan menjamin pelaksanaan kontrak  

- Mengatur pasar (market regulating) yaitu institusi yang bertugas mengatasi 

kegagalan pasar yakni institusi yang mengatur masalah eksternalitas, skala 
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ekonomi (economies of scale) dan ketidaksempurnaan informasi untuk 

menurunkan biaya transaksi (misalnya: lembaga – lembaga yang mengatur 

telekomunikasi, transportasi dan jasa – jasa keuangan). 

- Menjaga stabilitas (market stabilizing) yaitu institusi yang menjaga agar tingkat 

inflasi rendah, meminimumkan ketidakstabilan makroekonomi dan 

mengendalikan krisis keuangan (misalnya: bank sentral, sistem devisa, otoritas 

moneter dan fiskal). 

- Melegitimasi pasar (market legitimizing) yaitu institusi yang memberikan 

perlindungan sosial dan asuransi, termasuk mengatur redistribusi dan 

mengelola konflik (misalnya: sistem pensiun, asuransi untuk pengangguran dan 

dana – dana sosial lainnya). 

Beberapa lembaga yang ada dalam masyarakat antara lain lembaga 

keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga 

agama. 

- Lembaga keluarga merupakan lembaga sosial yang terkecil yang terbentuk atas 

dasar perkawinan dan pertalian darah. 

- Lembaga politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam 

masyarakat sebagai proses pembuatan keputusan. 

- Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses 

pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih 

baik. 

- Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang 

ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 
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- Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur mengenai kehidupan manusia 

dalam beragama. 

- Lembaga budaya adalah lembaga publik yang terdapat dalam suatu negara yang 

berfungsi sebagai pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, 

dan pendidikan masyarakat. 

Permasalahan Kelembagaan Petani 

1. Masih rendahnya kualitas dalam mengelola usahatani secara efisien,  

2. Rendahnya kemampuan dalam menjalin kerjasama dengan pelaku agribisnis dan 

kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya,  

3. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani 

(belum berbadah hukum),  

4. Masih terbatasnya akses petani terhadap sumber pembiayaan/permodalan dan 

pemasaran,  

5. Masih terbatasnya akses petani terhadap IPTEK dan informasi. 

Peningkatan kapasitas kelembagaan petani bertujuan untuk meningkatkan 

skala ekonomi, efisiensi usaha dan posisi tawar petani. Hal ini diarahkan melalui 

peningkatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan 

memberi peluang bagi kelompok tani, kemasyarakatan kelompok tani yang telah 

merintis kegiatan usaha produktif . 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan 

memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi 
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Petani (KEP). Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi 

petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan 

pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. 

Dengan adanya model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan 

petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di 

sektor pertanian.. 

Kelembagaan Dalam Pengertian Asosiasi/Organisasi  di Tingkat Petani 

1. Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kumpulan beberapa kelompok 

tani/gapoktan yang bergabung dan bekerjasama dengan jenis komoditas usaha 

yang sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha seperti 

produksi, pasca panen dan pengolahan hasil serta jasa (keuangan, alsintan, dan 

lain-lain); 

2. Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan 

hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani 

dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh-kembangkan oleh, dari 

dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan; 

3. Korporasi adalah kelembagaan formal yang terbentuk dari kumpulan kapital 

(modal) yang dimiliki oleh petani dengan menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen usaha yang berorientasi keuntungan berupa Badan Usaha Milik 

Petani (BUMP) yang berbentuk koperasi tani (Koptan) atau Perseroan Terbatas 

(PT) yang sahamnya dimiliki oleh petani; 

4. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga keuangan 

mikro yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh petani/masyarakat tani di 
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perdesaan yang melaksanakan fungsi pelayanan kredit/pembiayaan dan 

simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis; 

5. Badan Usaha Milik Petani (BUMP) adalah kelembagaan usaha berbadan 

hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat 

tani yang dijalankan secara korporasi yang berorientasi keuntungan untuk 

mendorong kemandirian petani; 

6. Badan Usaha Milik Petani berbentuk Koperasi Tani (Koptan) adalah badan 

usaha yang beranggotakan petani baik secara individu maupun yang tergabung 

dalam Poktan dan Gapoktan yang melakukan kegiatan usaha agribisnis 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi petani yang 

berdasarkan azas kekeluargaan sesuai Undang-Undang Perkoperasian Nomor 

25 Tahun 1992; 

7. Badan Usaha Milik Petani berbentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah 

wadah petani yang didirikan berdasarkan perjanjian dan berbadan hukum untuk 

menjalankan  usaha pertanian   secara   korporasi   dalam   bentuk perusahaan 

dengan modal dasar yang terbagi dalam saham sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (PT); 

Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani  

Maksud  Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani adalah:  

a) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petugas teknis/penyuluh 

dalam menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani; 
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b) Mempercepat tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani 

berbasis komoditas unggulan daerah, diutamakan Poktan/Gapoktan/ 

kelembagaan ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan produksi tujuh komoditas prioritas; 

c) Mengembangkan metode pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian 

dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. 

Tujuan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani  

(a) Meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari 

kelembagaan petani (Poktan/Gapoktan); 

(b) Meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh 

kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah sesuai 

potensi wilayah; 

(c) Meningkatkan kinerja pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian 

dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. 

Kriteria Umum  kelembagaan petani yang akan membentuk kelembagaan 

ekonomi petani, sebagai berikut: 

a) Telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar; 

b) Struktur organisasi kelembagaan petani telah memiliki kepengurusan yang 

melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnis; 

c) Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif dalam kurun 

waktu atau siklus usaha tertentu; 

d) Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha; 
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e) Telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha dengan kelembagaan 

petani lainnya; 

f) Telah membangun kemitraan usaha dengan pengusaha atau kelembagaan 

ekonomi petani lainnya; 

g) Membutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan 

usaha. 

Ciri Kelembagaan Yang  Baik 

a) Pemaksaan Terhadap Hak Kepemilikan   (Enforcement Of Property Right) : hal 

ini akan menjadi insentif bagi individu untuk  lakukan  kegiatan ekonomi. 

b) Membatasi tindakan-tindakan  (limit action) para politisi, elit, kelompok 

tertentu  yang  opportunis  tanpa prosedur yang benar.  

c) Memberi kesempatan  yang sama terhadap semua individu  (equel oppoetunity) 

Keberadaan kelembagaan pertanian dilapangan turut menunjang 

keberhasilan usaha tani padi sawah. Kelembagaan-kelembagaan pertanian yang 

menunjang keberhasilan usaha tani yaitu : 

a. Ketersediaan Lembaga Penyedia Input  Produksi 

Tersedianya sarana produksi seperti benih, pupuk, peralatan dan lain-lain, 

dalam jumlah, mutu, harga dan waktu yang tepat akan sangat menunjang ketahanan  

pangan. Keberadaan lembaga perkreditan, lembaga pengadaan produksi, dan 

lembaga pemasaran hasil pertanian yang secara efektif memberikan pelayanan 

kepada petani adalah fakta yang menjadi pengalaman bagi mereka. Hal ini akan 

menghasilkan persepsi positif yang mendorong motivasi petani dalam menerapkan 
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suatu teknologi baru. Tetapi apabila keadaan yang sebaliknya dialami petani, maka 

persepsi mereka akan negatif. 

b. Kelembagaan Finansial atau  Permodalan 

Modal usaha merupakan faktor penunjang utama dalam kegiatan produksi 

pertanian. Tanpa modal yang memadai sulit bagi petani untuk mengembangkan 

usahatani hingga mencapai produksi yang optimal dan keuntungan yang maksimal. 

Modal diartikan sebagai persediaan (stok) barang-barang dan jasa yang tidak segera 

digunakan untuk konsumsi, namun digunakan untuk meningkatkan volume 

konsumsi di masa mendatang melalui proses produksi. Pembentukan modal 

diartikan sebagai suatu proses beberapa bagian pendapatan yang ada disisihkan atau 

diinvestasikan untuk memperbesar output di kemudian hari. 

Hermanto (1989) menyatakan bahwa modal merupakan barang atau uang 

yang bersama-sama dengan faktor produksi lainnya menghasilkan barang baru. 

Penciptaan modal oleh petani biasanya dilakukan dengan menyisihkan sebagian 

hasil pertanian musim lalu (menabung) untuk tujuan yang produktif. Modal usaha 

yang digunakan petani dalam berusahatani dapat berasal dari dirinya sendiri 

maupun dari pinjaman pada pihak lain, seperti pada pedagang dan lembaga 

keuangan baik koperasi maupun bank yang berada di tingkat desa atau kecamatan.  

c. Lembaga  Kelompok Tani dan Penyuluhan  

Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam teknologi pertanian, 

memungkinkan petani untuk meningkatkan hasil usahataninya. Namun, dalam 

penerapan teknologi tersebut para petani banyak menemukan kendala-kendala. 

Salah satu sebabnya adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang 
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dimiliki oleh petani tentang teknologi tersebut. Untuk mengurangi kendala-kendala 

yang dihadapi petani maka salah satu caranya adalah dengan memberikan 

penyuluhan kepada petani. 

Menurut Kartasapoetra (1988) tugas ideal seorang penyuluh adalah : (1) 

menyebarkan informasi yang bermanfaat, (2) mengajarkan pengetahuan, 

keterampilan, dan kecakapan sesuai bidang penyuluhannya, (3) memberikan 

rekomendasi yang lebih menguntungkan untuk perbaikan kehidupan sasaran 

penyuluhan, (4) membantu mengikhtiarkan sarana produksi, fasilitas kerja serta 

bahan informasi pertanian yang diperlukan para petani, (5) mengembangkan 

swakarya dan swasembada para petani agar taraf kehidupannya dapat lebih 

meningkat. Oleh sebab itu, tugas penyuluh dinilai berhasil apabila penyuluhan yang 

dilakukan menimbulkan perubahan dalam aspek perilaku sasaran penyuluhan yang 

mengarah keperbaikan taraf kehidupan.  

Penyuluh pertanian dalam menyampaikan inovasi kepada petani ada 

beberapa metode dan media yang digunakan suatu teknologi dapat diterima dengan 

baik oleh petani. Penyuluh yang ahli, mampu memlilih metode secara tepat sesuai 

dengan situasi, dan mencakup kemampuan sasaran penyuluhan dan petugas 

penyuluhan, situasi belajar (sosial dan fisik), serta sarana atau fasilitas yang tersedia 

dengan tujuan perubahan perilaku yang dinginkan. Dengan demikian, terdapat 

kemungkinan bahwa intensitas penyuluhan akan dapat mempengaruhi motivasi 

petani dalam menerapkan usahatani padi sawah pada padi sawah. 
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d. Kelembagaan Pemasaran  

Produksi melimpah yang telah dicapai petani tidak begitu banyak artinya 

kalau tidak terjamin pemasarannya dan harganya rendah. Pasar bagi hasil pertanian 

sangat penting dan menentukan berkelanjutan produktivitas dari usahatani. Mosher 

(1987) mengelempokkan pasar untuk hasil pertanian sebagai unsur pertama syarat 

pokok dalam pembangunan pertanian. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya 

pasar bagi hasil pertanian dalam memajukan suatu sistem pertanian pada suatu 

daerah tertentu. Pasar bagi hasil pertanian yang baik akan menjamin bahwa 

produksi yang mereka hasilkan tidak sia-sia dan dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya dan keluarganya. 

e. Kelembagaan  Penelitian 

Keberadaan Kelembagaan Riset atau penelitian dan pengembangan adalah sangat 

penting.  Bahkan menurut Mosher (1987) agar teknologi yang senantiasa berubah 

maka hendaknya ada lembaga yang secara khusus menanganinya.  Apalagi untuk 

kegiatan pertanian, maka inovasi –inovasi teknologi senantiasa harus berjalan guna 

ditemukannya terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan hasil produksi dan 

produktivitas pertanian. Bentuk teknologi yang dihasilkan dapat berupa bahan, alat-

alat maupun berupa metode-metode (cara baru). 

 

 2.1.4.  Keberhasilan Usahatani  Padi 

Menurut Ibrahim (2010), tujuan utama agribisinis adalah mendorong usaha 

pertanian yang berwawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian 

dan industri pertanian primer yang berdaya saing, menghasilkan nilai tambah bagi 
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peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekonomi 

wilayah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani dan produsen, 

dan mendukung pendapatan nasional. 

Hadisapoetra (1994) menyatakan, supaya usahatani dapat dikatakan 

berhasil maka usahatani itu pada umumnya secara minimal harus dapat memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Usahatani harus dapat menghasilkan cukup pendapatan untuk membayar biaya 

semua alat-alat yang diperlukan. 

2. Usahatani harus dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan 

untuk membayar bunga modal yang dipergunakan didalam usahatani tersebut, 

baik modal milik petaninya sendiri maupun modal yang dipinjam dari pihak 

lain. 

3. Usahatani yang bersangkutan harus dapat membayar upah tenaga petani dengan 

keluarganya yang dipergunakan didalam usahatani secara layak. 

4. Usahatani yang bersangkutan harus paling sedikit berada dalam keadaan seperti 

semula. 

5. Usahatani harus dapat membayar tenaga petani sebagai manajer yang harus 

mengambil keputusan. 

Usahatani yang dimaksud di atas antara lain meliputi : (a) adanya lahan, 

tanah usahatani yang di atasnya tumbuh tanaman, ada tanah yang dibuat kolam 

tambak, sawah dan tegalan, (b) ada bangunan yang berupa rumah petani, gudang, 

kandang lantai jemur dan lain-lain, (c) ada alat-alat pertanian seperti cangkul, 

garpu, linggis, sprayer, pencurahan, tenaga kerja untuk mengelola tanah untuk 
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menanam, memelihara dan lain-lain serta (d) ada petani yang menerapkan rencana 

usahataninya, mengawasi jalannya usahatani dan menikmati hasil usahataninya 

(Hernanto, 1996).   

Kegiatan usahatani bertujuan untuk mencapai hasil produksi di bidang 

pertanian. Pada akhirnya kegiatan tersebut akan dinilai dengan uang yang 

diperhitungan dari nilai produksi setelah dikurangi dengan biaya yang telah 

dikeluarkan (Hernanto, F., 1996). Pada dasarnya, dalam usahatani, petani menerima 

hasil penjualan produk dan sejumlah produk yang dikonsumsi untuk 

keluarganya. Penerimaan tunai dapat menggambarkan tingkat kemajuan 

ekonomi usahataninya. Besarnya pendapatan tunai atau besarnya proporsi 

penerinaan tunai dapat digunakan untuk perbandingan keherhasilan petani satu 

terhadap yang lainnya. 

               Tujuan produsen untuk mengelola usahataninya adalah untuk 

meningkatkan produksi dan keuntungan.. Perolehan keuntungan maksimum 

berkaitan erat dengan efisiensi dalam berproduksi. Proses produksi tidak efisien 

karena dua hal yaitu : (1) tidak efisien secara teknis, karena ketidak berhasilan 

mewujudkan produktivitas maksimal artinya per unit paket masukan (input bundle) 

tidak dapat menghasilkan produksi maksimal, dan (2) tidak efisien secara alokatif, 

karena pada tingkat harga-harga masukan dan keluaran tertentu, proporsi 

penggunaan masukan tidak optimum. Pendekatan pengukuran keberhasilan usaha 

diukur dari capaian produktivitas. 

Pengertian produktivitas yang dikemukakan oleh para pakar banyak 

macamnya.  Menurut Sinungan (1982), produktivitas sebagai hubungan antara 
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hasil nyata maupun fisik dengan masukan yang sebenarnya. Dengan demikian 

menurutnya, produktivitas sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang 

atau jasa. Dengan menggunakan pengertian produktivitas sebagai perbandingan 

antara input dan output maka indikasi terjadinya kenaikan produktivitas adalah (a) 

apabila output meningkat maka input berkurang, (b) apabila output meningkat input 

tetap, (c) apabila output meningkat, input meningkat tetapi peningkatan input lebih 

keciI dari pada peningkatan output, (d) apabila output tetap, input menurun, dan (e) 

apabila output menurun, input menurun tetapi penurunan input lebih besar 

dibandingkan dengan penurunan output.  

 

2.1.5. Ketahanan Pangan 

Ketahanan Pangan menurut Sitawati, dkk (2019) adalah kondisi 

terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, 

merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan 

budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan. 

Tujuan dan Fungsinya Aspek ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan 

jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Ketersediaan pangan dibagi menjadi 

dua, yaitu cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Dari 

pembagian tersebut dapat diketahui bahwa masalah ketahanan pangan tidak hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi juga menjadi tanggung jawab 

masyarakat. Masalah ketahanan merupakan salah satu masalah yang cukup serius. 
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Sebab kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan 

pangan. Oleh sebab itu, ketahanan pangan mutlak untuk diwujudkan. Ketahanan 

pangan yang kuat akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang kuat pula. 

 

2.1.6. Analisis jalur (Path Analyze) 

Analisis jalur adalah suatu teknik  untuk menganalisis  sebab akibat  yang 

terjadi pada regresi  berganda (linier)  jika varibel bebasnya (exogenous) 

mempengaruhi  variabel  tergantung (endogenous) sehingga diketahui pengaruh 

langsung dan tidak langsung. 

Prinsip Dasar Analisis Jalur 

1. Adanya linieritas (lenearity) 

2. Data berskala interval, jika data masih berskala   ordinal   (skor) harus 

ditingkatkan ke  skala interval  

3. Tidak terjadi multi kolinierity serius  antara variabel    exogenous (variabel 

bebas/independent) 

4. Adanya rekursivitas 

5. Variabel residual (pengganggu tidak berkorelasi dengan variabel    endogenous 

6. Ukuran sampel  cukup besar 
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Beberapa Model  Analisis Jalur 

1. Model Persamaan Satu Jalur   (A Single  Equation Path Analysys)  

 

 

 

 

 

   

Gambar 3.1. Model Persamaan Satu Jalur 

Persamaan  struktural : 

Y = ρYX1 X1+ ρYX2 X2 + ρYX3 X3 + ε  

Dimana:  

Y = variable endogeous     X1 = variabel exogenous                  

X2 = variabel exogenous 2 X3 = variabel exogenous 3 

ρYX1 ; ρYX2 ; ρYX3 =  koefisien jalur 

r X1X2 r X1X3 ; r X2X3   = koefisien korelasi 

2. Model Persamaan Dua  Jalur  (Two  Equation Path Analysys)  
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Persamaan  struktural : 

Y1 =   ρY1X1 X1   +  ρY1X2 X2  + ρY1X3 X3 + ε1  

Y2 =   ρY2X1 X1 +  ρY1X2 X2  + ρY2X3X3 + ρy1y2Y2  + ε2  

Dimana:  

Y1 = variable endogeous 1 

Y2 = variable endogeous 2  

X1 = variabel exogenous 1 

X2 = variabel exogenous 2 

X3 = variabel exogenous 3 

ρY1X1 ; ρY1X2 ; ρY1X3 ; ρY1Y2  =  koefisien jalur 

r X1X2 r X1X3 ; r X2X3   = koefisien korelasi 

Analisis Secara Simultan 

Pengujian secara simultan dimaksudkan untuk menguji signifikansi  model 

keseluruhan. Dengan kata lain untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan  

bahwa tidak ada hubugan  dalam populasi antara variable  independen dan variable  

dependen,  (Kazmier, 2005). 

Pengujian secara simultan mengikuti sebaran F dengan db1 = k; db2 = n-k-

1  dan taraf kesalahan (α) = 5%, dimana db adalah derajat bebas; k adalah  

banyaknya variabel independen dan  n adalah ukuran contoh (sampel). Penentuan 

signifikansinya dilihat melalui tabel F. dengan kriteria apabila Fhitung > Ftabel , maka 

hipotesis nol ditolak, yang berarti secara  signifikan sekurang-kurangnya ada 

sebuah koefisien jalur ρyxi ≠ 0. Sebaliknya, bila  Fhitung < Ftabel maka hipotesis-nol 

diterima, yang berarti semua koefisien jalur ρyxi = 0.  
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 Selanjutnya pengujian secara parsial untuk menguji signifikansi koefisien 

regresi (koefisien jalur) pada masing-masing variabel independennya (exogenous).  

Pengujian di atas mengikuti sebaran t-student dengan db = n-k-1 dan taraf  

kesalahan satu arah, α = 5%.  

Penentuan signifikansinya dilihat melalui tabel-t, dengan kriteria apabila 

thitung > ttabel ,maka H0 ditolak, yang berarti   variabel Xi (indpenden) berpengaruh  

nyata terhadap  Y (varabel dependen).  Sebaliknya, bila thitung < ttabel maka H0 

diterima, variabel Xi tidak berpengaruh nyata  terhadap  Y . 

 

2.1.7. Hasil Penelitian Terdahulu 

Rachman, dkk (2019), menyampaikan hasil penelitian yang  bertujuan 

untuk mengkaji dampak kebijakan RCP terhadap profitabilitas pertanian padi, 

harga beras di pasar tradisional dan modern, pergeseran kualitas beras yang 

diperdagangkan, serta pengadaan padi dan beras oleh Perum Bulog. Penelitian ini 

dilakukan di tiga provinsi pusat produksi padi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan 

Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif 

dalam rangka menjaga stabilitas harga beras, pemerintah telah menetapkan 

kebijakan harga plafon beras (RCP) berdasarkan jenis beras dan kawasan distribusi. 

Kebijakan ini dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/2017 

yang telah berlaku sejak 1 September 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

setelah implementasi kebijakan RCP, profitabilitas pertanian padi meningkat; harga 

pasar untuk kualitas menengah telah naik mendekati RCP medium, sementara harga 

beras premium cenderung menurun tetapi masih stabil di tingkat tinggi .  Selain 
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margin keuntungan, pelonggaran kriteria gabah rusak untuk kualitas beras medium 

dan premium serta tidak adanya sertifikasi mengenai diferensiasi kualitas medium 

dan premium diduga menjadi penyebab pergeseran kualitas beras yang 

diperdagangkan. Disarankan agar kebijakan RCP harus disertai dengan regulasi 

yang jelas dan tegas mengenai kriteria kualitas beras. 

Azahari,  (2016), hasil penelitiannya bahwa pangan merupakan hak azasi 

manusia, pangan juga menentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa dan 

pangan merupakan pilar ketahanan nasional. ketahanan pangan merupakan pilar 

pembangunan sektor lainnya. Ketergantungan pangan dari impor dan 

ketidakmampuan suatu bangsa mencapai kemandirian pangan akan menyebabkan 

ketahanan nasional akan terganggu. Beberapa tahun terakhir terjadi kelangkaan 

pangan di pasar dunia yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan harga pangan 

yang dipicu oleh kenaikan harga minyak bumi, menurunnya produksi pangan 

beberapa negara penghasil pangan, konversi pangan menjadi energi dan 

meningkatnya permintaan pangan dari negara yang mempunyai pertumbuhan 

ekonomi tinggi dan dengan populasi yang besar. Situasi pasar pangan dunia 

mempengaruhi pasar pangan domestik yang ditandai dengan adanya kenaikan 

harga pangan di pasar domestik dan kelangkaan komoditas pangan yang tingkat 

penyediaannya berasal dari impor masih tinggi, seperti kedelai dan jagung. Secara 

umum, Indonesia masih merupakan negara importir pangan. Upaya diversifikasi 

pangan dengan memanfaatkan keragaman pangan yang bersumber dari dalam 

negeri belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Tingkat konsumsi beras masih 
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tinggi dan diversifikasi pangan menggunakan bahan baku tepung terigu 

memperbesar posisi impor pangan Indonesia.  

Swastika, dkk. (2016). melaporkan hasil studinya bahwa beras merupakan 

bahan pangan pokok bagi 95 persen dari penduduk Indonesia. Sejak awal 

kemerdekaan Indonesiatelah berusaha keras untuk meningkatkan produksi padi. 

Namun demikian, selama lebih dari tiga dekade Indonesia belum mampu 

memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, sehingga masih tergantung pada impor. 

Kondisi ini diperburuk oleh adanya konversi lahan subur di Jawa, sehingga 

pertumbuhan produksi padi melandai. Kedepan, harus ada terobosan dalam 

meningkatkan produksi padi, meskipun konversi lahan terus berlangsung.  

Studi ini mencoba mengkaji kinerja pemanfaatan lahan sawah, kontribusi 

dan prospeknya dalam peningkatan produksi padi nasional. Hasil studi 

menunjukkan bahwa lahan sawah merupakan sumber utama produksi padi. Pada 

tahun 2005, luas sawah irigasi dan tadah hujan yang ditanami padi adalah 6,84 juta 

ha, dengan rataan indeks pertanaman 1,61. Angka ini menunjukkan masih adanya 

potensi untuk meningkatkan produksi padi melalui peningkatan indeks pertanaman. 

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa peningkatan indeks pertanaman 

merupakan kebijakan strategis sebagai kompensasi dari konversi lahan. Potensi 

lainnya ialah peningkatan mutu intensifikasi melalui penggunaan varietas unggul 

disertai dengan pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT).  Penerapan 

kebijakan ini harus didukung oleh pembangunan dan renovasi infrastruktur disertai 

penyediaan sumber modal agar memungkinkan petani mengadopsi teknologi maju.  
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Manurung,  (2016)   menyampaikan hasil penelitian, pada umumnya usaha 

penangkapam ikan tuna skala kecil tidak mampu membiayai usahanya dengan 

modal sendiri, melainkan harus dengan bantuan kredit. Lembaga perkreditan yang 

lebih banyak di manfaatkan oleh mereka untuk membiayai usahanya adalah 

perkreditan informal dan perkreditan melalui kemitraan yang dibentuk oleh 

perusahaan perikanan. Lembaga perkreditan formal skala kecil yang dikembangkan 

oleh pemerintah  di pedesaan belum banyak dimanfaatkan oleh nelayan kecil, 

walaupun sebenarnya lebih menguntungkan secara finansial bagi mereka di 

bandingkan dengan perkreditan informal. Banyak faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan wilayah itu. Kelembagaan pada perkreditan informal dan 

kemitraan yang ditunjukan oleh batas yurisdiksi dan aturan representasi yang 

fleksibel dan hak pemilikan kapital yang bersifat privat memudahkan kreditor untuk 

mengambil kebijakan  perkreditan sehingga sesuai dengan kebutuhan nelayan. 

Kebijakan perkreditan yang dilakukan oleh lembaga perkreditan informal dan 

kemitraan itu, selain berfungsi untuk memecahkan masalah finansial, juga dapat 

berfungsi secara simultan untuk memecahkan masalah usaha lainnya yang dihadapi 

oleh nelayan, seperti pemasaran produksi . Sebaliknya, kelembagaan pada 

perkreditan formal yang keras menyebabkan nelayan menjadi sulit  memenuhi 

persyaratan administrasi perkreditan. Untuk merangsang nelayan memanfaatkan 

perkreditan formal, perlu dilakukan modifikasi kelembagaan perkreditan agar 

sesuai dengan karakteristik usaha dan sosial ekonomi nelayan dan permasyarakatan 

perkreditan itu secara intensif. 
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Zakaria, dkk. (2017),  melaporkan asil studinya bahwa untuk membantu 

petani dalam mengembangkan bisnis, ada beberapa strategi prioritas yang dapat 

dilakukan, yaitu mengembangkan pengolahan produk, meningkatkan keterampilan 

teknis pertanian untuk meningkatkan kualitas produk, pemberdayaan petani untuk 

lebih meningkatkan bisnis, meningkatkan akses ke modal, mengoptimalkan lahan 

usaha pertanian, mengoptimalkan kapasitas produksi dan memelihara jaringan 

pemasaran.  

Rizky Putriani, dkk. (2018), dalam penelitiannya mengenai Pengaruh 

Faktor-Faktor Partisipasi Terhadap Tingkat Partisipasi Petani Anggota P3A di Desa 

Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Dalam 

Kegiatan Pengelolaan Saluran Irigasi.  Sektor pertanian mempunyai peranan 

penting dan strategis dalam pembangunan nasional, diantaranya adalah penyediaan 

pangan nasional. Kebutuhan petani akan air irigasi kian bertambah seiring dengan 

tuntutan untuk menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Partisipasi anggota P3A 

dalam mengelola jaringan irigasi tersier akan membantu peningkatan produksi 

pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi petani 

dalam kegiatan pengelolaan saluran irigasi, di Desa Alatengae, Kecamatan 

Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.  Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa  tingkat partisipasi petani anggota P3A dalam Kegiatan Pengelolaan Irigasi 

di tiap Tahap pada P3A Mattirioalie (Hulu) dan P3A sitiroang Deceng (Tengah) 

masih dalam kategori sedang. 

Hendrawan, dkk (2011). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

alternatif model subsidi dan sistem distribusi pupuk di Indonesia. Tujuan penelitian 

https://core.ac.uk/download/pdf/230427241.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/230427241.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/230427241.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/230427241.pdf


39 

 

 

secara rinci adalah untuk membuat kerangka kebijakan subsidi pupuk, menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan subsidi pupuk, dan untuk memilih 

model subsidi alternatif terbaik dan sistem distribusi pupuk. Metode analitical yang 

digunakan untuk menjawab tujuan ini adalah dengan menggunakan Analytic 

Network Process (ANP) yang juga didukung oleh studi literatur, diskusi kelompok 

fokus dan wawancara dengan responden ahli. Hasilnya menyimpulkan bahwa 

kondisi yang mempengaruhi kebijakan subsidi pupuk adalah kondisi 

perekonomian, Prioritas utama tujuan subsidi pupuk adalah ketersediaan pupuk, 

subsidi pupuk yang paling diprioritaskan adalah subsidi untuk pupuk anorganik, 

Kementerian pertanian adalah pelaku terpenting dalam pelaksanaan kebijakan 

subsidi pupuk. 

Risasmoko, dkk (2016) melaporkan kelembagaan  pemasaran: tengkulak 

berperan sangat besar dalam pemasaran kayu, hampir semua petani menjual 

kayunya melalui tengkulak, cara pembelian kayu secara borongan atau per individu 

pohon dengan kondisi pohon berdiri dan petani cenderung sebagai pengambil harga 

(price taker). Khusus kayu jati, wilayah pemasarannya sampai ke luar kabupaten 

dan dikirim dalam bentuk gelondongan. Keberadaan kelembagaan khususnya  

kelembagaan pemasaran di tingat petani sangat penting. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

2.2.1. Hubungan Kebijakan Pertanian Dengan Kelembagaan Pertanian  

Dasar teori yang digunakan dalam hal ini adalah teori dari (Ellis, 2009).   

Berbagai kebijakan dengan bermacam  programnya yang diluncurkan pada 
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dasarnya adalah untuk  meningkatkan efisiensi dalam kegiatan berproduksi, 

meningkatkan pemerataan pendapatan dan ketahanan pangan.  Untuk 

meningkatkan  pendapatan petani yang dicapai melalui peningkatan  produktivitas 

lahan usahataninya diperlukan pembenahan kelembaaan-kelembagaan pertanian 

agar mampu melaksanakan fungsi dan peranannya. 

Kebijakan pertanian meliputi: garis pedoman, hukum, peraturan-peraturan, 

SOP untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan pertanian 

merupakan Kebijakan publik yaitu sebagai tindakan kolektif yang diwujudkan 

melalui kewenangan pemerintah yang legitimit untuk mendorong, menghambat, 

melarang atau mengatur tidakan privat (orang, lembaga/institusi  swasta)  

Kebijakan diambil didasarkan atas : kewenangan, kebutuhan dan kemampuan. 

Kebijakan dibuat/diproses oleh lembaga pemerintah atau berdasarkan prosedur 

yang ditetapkan pemerintah memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat 

masyarakat luas (publik) untuk mengatur kehidupan bersama yang  berorientasi 

pada  tujuan dan tindakan. 

Keberadaan kelembagaan pertanian diperlukan dan dirasakan  peran dan 

manfaatnya sampai di tingkat petani sehingga sudah menjadi keniscayaan untuk 

memperbaiki taraf hidup, harkat dan martabatnya. Kelembagaan pertanian di 

tingkat  petani harus ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan harapan, 

keinginan, dan pemenuhan kebutuhan petani. Keberadaan kelembagaan pertanian 

yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam 

meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Kelembagaan pertanian yang 

terdapat di tataran petani banyak macam dan ragamnya baik untuk mendorong, 
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menghambat, melarang atau mengatur tindakan perseorangan maupun kolektif 

berkaitan dengan usahatani maupun perusahaan swasta.   

Kebijakan pertanian  akan berkorelasi positif terhadap kelembagaan yang 

berkaitan dengan kegiatan usahatani padi, hal tersebut karena kebijakan pertanian  

merupakan suau aturan atau norma atau suatu asosiasi suatu kelompok yang teratur 

dengan cara :  mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan privat 

(orang, lembaga/institusi  swasta).  Kelembagaan pertanian yang ada di tingkat 

petani  akan tergantung pada kebijakan pertanian. Bermacam ragam kebijakan 

pertanian yang diluncurkan sebagai instrument dari strategi untuk pencapaian 

tujuan akan tercapai dengan baik apabila terlembagakan dengan baik. 

 

2.2.2. Hubungan Kebijakan Pertanian Dengan Keberhasilan usahatani padi 

Di Kecamatan Batujajar perkembangan usahatani padi sawah masih 

berpeluang untuk ditingkatkan capaian produtivitasnya. Capaian produtivitas  lahan 

sawah untuk usahatani padi diperoleh dibawah 6 ton/ha GKP.  Padahal potensinya 

dapat mencapai hingga 9 atau 10 ton per ha GKP. Mengacu pada  konsep 

keberhasilan usahatani menurut Hadisapoetra (1994) yang menekankan 

keberhasilan usahatani terhadap capaian pendapatannya dan  Hernanto, (1996) yang 

menekankan pada capaian produktivitasnya maka dari kedua pendapatan tersebut 

merupakan indikator utama  keberhasilan usahatani.    

Dengan adanya kebijakan pertanian sebagaimana disampaikan Ellis (2009) 

yang meliputi : kebijakan harga; kebijakan pemasaran; kebijakan input produksi; 

kebijakan mekanisasi; kebijakan land reform; kebijakan riset (penelitian); dan 
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kebijakan irigasi yang bersentuhan langsung dengan aspek kegiatan usahatani padi 

akan sangat bermanfaat dalam pencapaian peningkatan produksi dan 

produtivitasnya serta peningkatan pendapatan petani. Dengan keberadaan 

instrument kebijakan-kebjakan tersebt maka akan semakin tercapainya 

keberhasilan usahatani padi.  

 

2.2.3. Hubungan  Kelembagaan Pertanian dengan Keberhasilan Usahatani  

           Padi    

Dilandasi oleh teori menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga 

adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur 

perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan 

rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut 

Nasution (2002), kelembagaan mempunyai pengertian sebagai wadah dan sebagai 

norma. Lembaga atau institusi adalah seperangkat aturan, prosedur, norma perilaku 

individual dan sangat penting artinya bagi pengembangan pertanian. 

Kegiaran usahatani padi yang dijalankan petani merupakan kegiatan rutin 

sehari-hari dijalankan oleh petani .  Petani  sebagai seorang wirausahawan penting 

memiliki sikap mental (attitude), kepemimpinan (leadership), manajemen 

(maanagerial skill), dan keterampilan teknis (technical skill). Kedua hal terahir 

sangat penting yaitu manajerial skill dan technical skill dalam mencapai 

keberhasilan usahatani yang ditekuninya.   Manajerial skill  mencerminkan kualitas 

dan kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan dan resiko, memanfaatkan 

peluang, dan mencapai keberhasilan.  Selanjutnya technical skill dalam  
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pengelolaan usahatani padi secara terpadu, mulai dari pengelolaan budidaya 

(persiapan lahan, pesemaian, penanaman, pemupukan, pengaturan air, 

pengendalian gulma), dan pengelolaan hama penyakit seta penanganan paska panen  

diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani padi yang 

selanjutnya memberi dampak terhadap peningkatan keberhasilan usahataninya 

yang tampak pada harga jual, produktivitas dan pendapatan petani. 

Keberadaan kelembagaan baik sebagai norma; aturan-aturan maupun 

sebagai wadah organisasi akan memfasilitasi seluruh kegiatan usahatani. 

Kelembagaan pertanian akan bekerja  sesuai denga fungsi dan perannya dan 

menghantaran kepada keberhasilan usahatani. Norma dan aturan akan bekerja 

mengatur pola perilaku petani baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan 

rutin usahataninya.  

Kelembagaan sebagai wadah (asosiasi) akan bekerja mewadahi para petani 

sebagai suatu kelompok tani yang lebih bersatu dan memiliki kekuatan dari 

soliditas dan kolektivitas.  Oleh karenanya dapat diturunkan pernyataan proposisi 

bahwa semakin baik berjalannya (berfungsi) kelembagaan pertanian di tingkat 

petani makan akan semakin baik dalam pencapaian keberhasilan usahatani yang 

dijalankan petani. 

 

2.2.4. Hubungan Keberhasilan Usahatani Padi  dengan Ketahanan Pangan 

        Masyarakat   

 Mengacu pendapat Sitawati, dkk (2019), bahwa  ketahanan pangan adalah 

kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Tercermin 
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dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, beragam, 

bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, 

dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan. Tujuan dan fungsinya aspek ketahanan pangan terdiri dari 

ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Ketersediaan pangan 

dibagi menjadi dua, yaitu cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan 

masyarakat. 

Pada sisi lain dengan tercapainya  keberhasilan usahatani padi sawah yang 

berarti produksi dan produktivitas semakin tingi.   Mengacu pada  konsep 

keberhasilan usahatani menurut Hernanto, (1996) menekankan pada capaian 

produktivitasnya, bahwa semakin tinggi capaian produktivitas lahan akan semakin 

tinggi perolehan hasil produksi padi.  Oleh karenanya akan semakin baik dalam 

ketersediaan pangan dan mencukupi paling tidak untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di wilayahnya sendiri. Cadangan pangan di masyarakat akan lebih 

terjamin. Oleh karenanya dapat diturunkan pernyataan proposisi bahwa semakin 

baik tercapainya keberhasilan usahatani padi maka akan semakin baik tercapainya 

ketahanan pangan. 
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Dari uraian  kerangka berfikir di atas maka secara skematis digambarkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Gambar 2.1. Paradigma Penelitian 

2.3. Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penilitian maka hipotesis 

penelitian yang diajukan adalah: 

Hipotesis 1: 

Terdapat hubungan positif antara kebijakan pertanian dan  kelembagaan pertanian 

dalam konteks ketahanan  pangan  masyarakat.    

Hipoitesis 2 

Kebijakan pertanian dan  kelembagaan pertanian berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan usahatani padi . 

Hipotesis 3: 

Kebijakan pertanian berpengaruh positif terhadap keberhasilan usahatani padi   
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Hipotesis 4: 

Kelembagaan pertanian berpengaruh positif terhadap keberhasilan usahatani padi  

Hipoitesis 5 

Kebijakan pertanian,  kelembagaan pertanian dan keberhasilan usahatani padi 

sawah berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan petani  

Hipotesis 6: 

Kebijakan pertanian berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan petani 

Hipotesis 7: 

Kelembagaan pertanian berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan petani  

Hipotesis 8: 

Keberhasilan usahatani padi berpengaruh  positif terhadap ketahanan  pangan  

petani    
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BAB III.      

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Teknik Penelitian 

Penelitiannya  ini merupakan bentuk penelitian verifikatif, yaitu   suatu 

penelitian untuk menjelaskan hupadin sebab akibat (kausalitas) yang terjadi 

berdasarkan verifikasi data empirik di lapangan.  Sifat serta pengaruh antar  variabel  

diperoleh  berdasarkan atas pengujian hipotesis  menggunakan perhitungan statistika 

inferensi.  Dalam penelitian ini  digunakan statistika inferensi  untuk menguji 

pengaruh variabel  X1 (Kebijakan  Pertanian)  dan pengaruh variabel X2  

(Kelembagaan Pertanian)   terhadap variabel Y (Keberhasilan Usahatani Padi 

Sawah)  dan Z (Ketahanan Pangan Petani).   

Objek dalam penelitian ini adalah variabel  X1 (Kebijakan  Pertanian)  dan 

variabel X2  (Kelembagaan pertanian) sebagai variabel yang mempengaruhi   

variabel Y (Keberhasilan Usahatani Padi Sawah ) dan Z (Ketahanan Pangan Petani).   

Keempat  variabel tersebut merupakan variabel latent yang akan diukur dari variabel 

manifestnya berdasarkan dimensi-dimensi atau subvariabel-subvariabelnya.  Yang 

selanjutnya pengukuran dimensi adalah dari indikator-indikatornya.   Pengukuran 

dilakukan berdasarkan teknik pemberian skor 4 (empat) tingkatan, yaitu sangat baik 

(SB); baik (B); cukup (C); dan kurang atau rendah (R). 

Selanjutnya  subyek atau unit analisis penelitian ini yaitu  petani pelaku 

usaha  padi sawah  di Kecamatan Batujajar, Kabupaten  Bandung Barat.  Dari 

subyek yang akan ditentukan sebagai responden diminta untuk menjelaskan data 

tentang dirinya menyangkut usahatani padi  sawah termasuk kegiatan usahataninya, 
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juga mengenai peran kebijakan pertanian maupun peran kelembagaan pertanian  

yang dirasakan/dialami berdasarkan persepsi si petani itu sendiri. 

 

3.2. Definsi dan Operasionalisasi Variabel 

3.2.1.Definisi Variabel 

Terlebih dahulu  variabel-variabel penelitan didefinisikan  sebelum 

dioperasionalisasikan  untuk membatasi dan memperjelas pembahasan agar tidak 

terlalu meluas.   Mengacu  pada kerangka pemikiran yang disampaikan terdahulu, 

maka pada penelitian ini terdapat empat variabel utama yang diteliti yaitu, 

Kebijakan Pertanian  (Variabel X1),  Kelembagaan Pertanian   (Variabel X2) 

Keberhasilan Usahatani Padi Sawah   (Variabel Y) dan Ketahanan Pangan (Z) 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan kekeliruan terhadap istilah-istilah 

yang dipergunakan sehingga pembahasan masalah yang diteliti ini akan lebih 

terarah, maka diberikan definisi istilah sebagai berikut. 

1. Kebijakan Pertanian  merupakan kebijakan yang diluncurkan pemerintah di 

sektor pertanian  berupa aturan-aturan atau ketentuan ; program-program; SOP 

dansebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan 

pelaku usaha lainnya yang terkait.  Terdiri atas : Kebijakan Harga; Kebijakan 

Input Produksi, Kebijakan Pemasaran, Kebijakan Penelitian, dan  Kebijakan 

Kredit.   

2.  Kelembagaan pertanian adalah organisasi atau kaidah-kaidah (norma) baik 

formal maupun nonformal yang mengatur perilaku dan tindakan kehidupan  

anggota masyarakatnya dalam kehidupan  sehari-harinya maupun kegiatan 
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usahanya yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Dalam penelitian ini 

kelembagaan pertanian dibatasi pada kelembagaan : Kelembagaan input 

produksi; Kelembagaan Pemasaran; Kelembagaan Finansial; Kelembagaan 

Kelompok Tani dan Kelembagaan Penyedia Informasi. 

3. Keberhasilan Usahatani Padi Sawah  adalah  Tingkat capaian kinerja dari proses 

produksi usahatani padi sawah.   Keberhasilan Usahatani Padi  dilihat dari 

indikator : Produktivitas; Kualitas Produk padi sawah  dan Pendapatan  yang 

diterima petani. 

4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan. Tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan dilihat 

dari indicator : Ketersediaan Jumlah Pangan; Keamanan 

Pangan;Keterjangkauan Harga. 

 

3.1.2.  Operasionaalisasi Variabel 

Untuk lebih jelasnya dari definisi variabel-variabel penelitian,  selanjutnya 

dioperasionalisasikan  sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel Kebijakan Pertanian Pertanian (X1) 

Variabel Dimensi Definisi Indikator Ukuran 
Skala 

Interval 

Kebijakan 

Pertanian 

(X1) 

Kebijakan harga 

(X1.1) 

Adalah kebijakan 

yang berkaitan 

dengan harga 

(HPP)    khususnya 

untuk komoditas 

padi sawah    

Tingkat Memadai  

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

4 

3 

2 

1 

Efektivitas 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Kebijakan input 

produksi 

(X1.2) 

Adalah kebijakan 

yang berkaitan 

dengan penyediaan 

input produksi 

pertanian   

khususnya untuk 

komoditas padi 

sawah    

Tingkat Memadai  

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

4 

3 

2 

1 

Efektivitas 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Kebijakan 

Pemasaran 

(X1.3) 

Adalah kebijakan 

yang berkaitan 

dengan pemasaran 

hasil produksi 

pertanian, 

khususnya untuk 

komoditas padi 

sawah    

Tingkat Memadai  

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

4 

3 

2 

1 

Efektivitas 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Kebijakan 

Penelitian 

(X1.4) 

Adalah kebijakan 

yang berkaitan 

dengan penelitian 

khususnya untuk 

komoditas padi 

sawah    

Tingkat Memadai  

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

4 

3 

2 

1 

Efektivitas 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Kebihakan 

Kredit/ 

Permodalan 

(X1.5) 

Adalah kebijakan 

yang berkaitan 

dengan 

kredit/permodalan 

khususnya untuk 

permodalan 

komoditas padi 

sawah    

Tingkat Memadai  

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

4 

3 

2 

1 

Efektivitas 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 
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Tabel 3.2. Operasional Variabel Kelembagaan Pertanian (X2) 

Variabel Dimensi Definisi Indikator Ukuran 
Skala 

Interval 

Kelembagaan 

Pertanian 

(X2) 

Kelembagaan 

Kelompok Tani 

(X2.1) 

Adalah kelompok 

tani sebagai  

wadah petani  padi 

sawah      

Kelas kemampuan 

kelompok 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Fungsi dan  peranan 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Kelembagaan 

Penyedia Input 

produksi 

(X2.2) 

Pihak yang 

menyediaka input 

produksi untuk 

mendukug 

usahataini padi 

baik perorangan 

maupun 

perusahaan 

Kemudahan petani 

mendapatkan input 

produksi usahatani 

padi sawah  

Sangat mudah 

Mudah 

Cukup  

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Fungsi dan  peranan 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Kelembagaan 

Pemasaran 

(X2.3) 

Adalah pihak yang  

berperan membeli 

hasil produksi padi 

sawah 

Ketersediaan 

lembaga yang 

berperan membeli  

hasil produksi 

usahatani padi  

Sangat mudah 

Mudah 

Cukup  

kurang  

4 

3 

2 

1 

Fungsi dan  peranan 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Kelembagaan  

Permodalan/ 

Finansial 

(X2.4) 

Adalah pihak yang  

berperan 

menyediakan 

permodalan untuk 

usahatani padi 

sawah 

Kemudahan  petani 

mendapatkan modal 

yang dibutuhkan 

untuk  kegiatan 

usahatani  

Sangat mudah 

Mudah 

Cukup  

kurang  

4 

3 

2 

1 

Fungsi dan  peranan 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Kelembagaan  

Penelititian  

(X2.5) 

Adalah pihak yang  

berperan 

melakukan  

kegiatan penelitian 

yang mendukung 

kegiatan  usahatani 

padi sawah 

Kontribusi hasil 

penelitian untuk 

pengembangan 

kegiatan usahatani  

Sangat baik 

baik 

Cukup  

kurang  

4 

3 

2 

1 

Fungsi dan  peranan 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Kelembagaan  

Penyedia 

informasi  

(X2.6) 

Adalah pihak yang  

berperan 

menyediakan 

informasi teruama 

yang berkaitan 

dengan harga  padi 

sawah 

Kontribusi hasil 

penyuluhan untuk 

pengembangan 

kegiatan usahatani  

 

Sangat baik 

baik 

Cukup  

kurang  

4 

3 

2 

1 

Fungsi dan  peranan 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 
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Tabel 3.3. Operasional Variabel Keberhasilan Usahatani Padi Sawah (Y) 

                
 

Variabel Dimensi Definisi Indikator Ukuran 
Skala 

Interval 

 

Keberhasilan 

Usahatani 

Padi sawah  

(Y) 

Produktivitas 

(Y1) 

Kemampuan lahan 

yang menghasilkan 

produk  padi dalam 

bentuk gabah 

Diukur dalam 

satuan ton/ha 

Lebih dari       6,5 

Antara            5,6  - 6,5 

Antara            4,5  - 5,5 

Kurang dari    4,5 

4 

3 

2 

1 

Kualitas 

Produk 

(Y2) 

 

Adalah harga jual 

gabah kering 

panen  

Diukur dalam 

satuan Rp/kg  

Lebih dari     5.000 

Antara          4.500- 5000 

Antara          4.500  - 

4.999 

Kurang dari  4.500 

4 

3 

2 

1 

Pendapatan 

Petani 

(Y3) 

Pendapatan atas 

usaha tani 

merupakan selisih 

antara penerimaan 

dan biaya produksi  

Diukur dalam 

satuan  Rp/ha 

Lebih dari      20 juta 

Antara           15-20 juta 

Antara           10-14,9  

juta  

Kurang dari   10 juta  

4 

3 

2 

1 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 Operasional Variabel Kebijakan Ketahanan Pangan (Z) 

Variabel Dimensi Definisi Indikator Ukuran 
Skala 

Interval 

Ketahanan 

Pagan 

(Z) 

Ketersediaan 

Jumlah  

(Z1) 

Adalah jumlah  

padi (beras) yang 

dikonsumsi dalam 

satu RTP     

Tingkat  

Terpenuhi:Jumlah 

beras yang 

dikonsumsi per 

minggu: 

1,56-2,0 kg 

1,40-1,55 kg 

1,30-1,39kg 

Kurang dari1,30 kg 

 

 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

Kontinyuitas: 

Diukur secara 

kualitatif menurut 

responden 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Keamanan 

Pangan  

(Z2) 

Adalah keamanan 

padi (beras) yang 

dikonsumsi RTP    

Tingkat  Keamaan: 

tidak ada/terhindar 

dari bahan-bahan 

beracun,berbahaya 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

4 

3 

2 

1 

Kontinyuitas: 

Diukur secaa 

kualitatif menurut 

responden 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Keterjangkauan 

Harga Pangan 

(Z.3) 

Adalah 

Keterjangkauan 

harga   beras yang 

dibeli RTP 

Tingkat 

Keterjangkauan 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 

Kontinyuitas: 

Diukur secara 

kualitatif menurut 

responden 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

4 

3 

2 

1 
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3.3.  Teknik Penentuan Responden 

Berdasarkan hasil studi  pendahuluan dan penjajagan ke lokasi penelitian 

diperoleh data dan informasi  terdapat  sejumlah 74  orang petani padi sawah   di 

Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat yang melakukan kegiatan 

usahatani.   Oleh karenanya mengingat  alat analisis pengujian hipotesis nya 

digunakan adalah analisis jalur dengan dua jalur (two ways path analyze) yang 

memerlukan sejumlah responden yang relatif besar, maka dari sejumlah  74 orang  

tersebut seluruhnya dijadikan responden atau dengan kata lain teknik penentuan 

responden dilakukan secara sensus.  

 

3.4. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data yang dilakukan disesuaikan  dengan jenis data yang 

diambil sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung, baik dari petani  padi sawah dengan 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap proses 

usahatani  padi sawah  di tempat penelitian.  

b. Wawancara, yaitu peneliti mengadakan komunikasi langsung dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan melalui suatu daftar pertanyaan yang 

telah disusun kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Wawancara ini 

bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tambahan yang diperlukan 

dalam penelitian. 
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c. Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan dalam bentuk pertanyaan tertutup dan 

terbuka yang diberikan kepada responden untuk mengisinya.   

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-

sumber yang sudah ada, yang berasal dari berbagai instansi yang terkait dengan 

penelitian. Yang digunakan untuk membangun landasan teori untuk 

mendukung analisis yang dilakukan dan sebagai perbandingan dalam 

pembahasan. 

 

3.5.  Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.5.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu 

instrumen (Iqbal Hasan, 2002).  Pengujian validitas dilakukan dengan metode 

construct validity yang menentukan apakah suatu alat ukur benar-benar mengukur 

apa yang ingin diukur.  Pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara 

skor setiap item pernyataan dengan skor total variabel.  Suatu item pernyataan 

termasuk kedalam kriteria valid apabila nilai korelasinya lebih besar atau sama 

dengan 0,30 (Sarwono, 2007).  Hal ini berarti bahwa item pernyataan pada kuesioner 

penelitian telah dapat mengukur variabel kebijakan pertanian, brand image  dan 

usahatani padi sawah. 

Pengujian alat ukur yang digunakan adalah Product Moment Pearson 

dengan rumus sebagai berikut : 
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                  n.(xy) – (xy) 

r = 

               n.x2 – (x)2n.y2 – (y)2 

Dimana : 

r =  koefisien korelasi pearson antara item dengan varibel yang bersangkutan 

X =  skor item dalam variabel 

Y =  skor item dalam variabel 

n =  jumlah responden, dalam hal ini diambil 30 orang 

r  merupakan rhitung 

Hasil perhitungan dengan batas korelasi untuk meneliti kevaliditasannya.  

Secara statistik angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik 

tabel korelasi nilai r, bila rhitung  > rtabel berarti data tersebut valid dan layak digunakan 

dalam pengujian hipotesis, kemudian dilakukan uji reliabilitas. 

Adapun langkah dalam menguji validitas butir angket adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis, yakni : 

H0  =  skor butir tidak korelasi positif dengan skor faktor 

H1  =  skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor. 

2. Menentukan r tabel :  

Untuk n = 30  dan selang kepercayaan 95 % berdasarkan Tabel r diperoleh nilai 

r table = 0,36.   

3. Mencari rhitung : 

Rhitung untuk setiap item dapat dilihat pada colom corrected item total 

correlation (spss for windows). Mengambil keputusan, dengan dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut : jika rhitung > rtabel, maka butir/item 
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tersebut  valid. Dalam teknik perhitungan pengujian  validitas digunakan 

program SPSS for windows untuk mengelola data penelitian (Sururi dan 

Suharto, 2007). 

(1).   Pengujian Validitas  Kebijakan Pertanian 

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas variable Kebijakan 

Pertanian  (Lampiran3)  diperoleh  nilai koefisien validitas (rb ) untuk semua item 

(15) buah antara 0,51 sampai 0,95 lebih besar dari  rtabel = 0,36, maka semua item 

dikatakan  valid.  Berdasarkan koefisien validitas di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa koesioner ini cukup baik untuk dijadikan sebagai alat penelitian 

mengukur variabel  Kebijakan Pertanian. 

(2).   Pengujian Validitas  Faktor Kelembagaan Pertanian  

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas variable Kelembagaan 

Pertanian  diperoleh  nilai koefisien validitas untuk semua item (15) buah antara 

0,51 sampai 0,95 lebih besar dari 0,36, maka semua item dikatakan  valid.   

Berdasarkan koefisien validitas dan reliabilitas di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa koesioner ini cukup baik untuk dijadikan sebagai alat penelitian 

mengukur variabel  Kelembagaan Pertanian  

(3).   Pengujian Validitas  Keberhasilan Usahatani Padi Sawah   

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas variable Keberhasilan 

Usahatani Padi Sawah     diperoleh  nilai koefisien validitas untuk semua item 

(15) buah antara 0,51 sampai 0,95 lebih besar dari 0,36, maka semua item dikatakan  

valid.  Berdasarkan koefisien validitas dan reliabilitas di atas maka dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa koesioner ini cukup baik untuk dijadikan sebagai alat penelitian 

mengukur variabel  Usahatani padi sawah  . 

(4). Pengujian Reliabilitas Kuesioner 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat kekonsistenan pengukuran 

dari sautu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh mana 

pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam 

pemahaman pertanyaan tersebut. Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui 

apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, 

keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala 

tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten bila dilakukan pengukuran kembali gejala yang sama. 

Sarwono, (2007), menyatakan reliabilitas kuesioner diukur berdasarkan 

koefisien reliabilitas Alpha Cronbach. Sekumpulan pertanyaan untuk mengukur 

suatu variabel dikatakan reliabel dan berhasil mengukur dimensi variabel yang kita 

ukur jika koefisien reliabilitasnya lebih dari atau sama dengan 0,700.  

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, Penulis menggunakan 

koefisien reliabilitas Alpha Cronbach, yaitu : 
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Keterangan : 

K : Jumlah instrumen pertanyaan 

2

iS  : Jumlah varians dari tiap instrumen 
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2

xS  : Varians dari keseluruhan instrument 

Dalam teknik perhitungan pengujian  reliabilitas digunakan program SPSS for 

windows untuk mengelola data penelitian (Sururi dan Suharto, 2007). 

 

3.5.2. Analisis Deskriptif dan Kualitatif 

Data yang diperoleh dari pengumpulan data, selanjutnya diolah dan 

dianalisis. Sebelum melakuan pengujian hipotesis, maka dilakukan terlebih dahulu 

analisis deskriptif untuk mengetahui tingkat capaian masing-masing variable 

penelitian : kebijakan pertanian, faktor kelembagaan pertanian  dan usahatani padi 

sawah  pelanggan padi sawah  Kabupaten Bandung Barat. Analisis dilakukan  

berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang telah diisi responden. Selain itu 

digunakan metode analisis kualitatif yang mengemukakan data-data yang termasuk 

dengan cara pengelompokan dan pentabulasian diberi penjelasan. Nilai tanggapan 

yang diperoleh dari kuesioner dibobotkan berdasarkan skala Likert. Jawaban yang 

disediakan disesuaikan dengan Likert Scale (Iqbal Hasan, 2002), yaitu: 

1. Persepsi tidak setuju/Rendah, bernilai 1.  

 Berarti penilaian responden adalah tidak setuju atau responden mengatakan 

tidak baik atas hal yang ditanyakan. 

2. Persepsi cukup setuju/cukup baik, bernilai 2.  

 Berarti penilaian responden adalah cukup setuju atau responden mengatakan 

cukup baik atas hal yang ditanyakan. 

3. Persepsi setuju/baik, bernilai 3.  

 Berarti penilaian responden adalah setuju atau responden mengatakan baik atas 
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hal yang ditanyakan. 

4. Persepsi sangat setuju/sangat baik, bernilai 4. 

 Berarti penilaian responden adalah sangat setuju atau responden mengatakan 

sangat baik atas hal yang ditanyakan. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data yang diperoleh dari 

kuisioner yang telah diisi responden adalah sebagai berikut : 

1. Mengolah jawaban dari kuisioner yang telah diisi oleh responden  dengan cara 

menghitung frekuensi dan prosentasenya. 

2. Memberikan pembobotan untuk setiap jawaban responden akan dinilai yang 

berskala ordinal.  Setiap variabel memiliki nilai minimum dan nilai maksimum 

skor penilaian masing-masing pertanyaannya yaitu sebagai berikut : 

Tabel  3.5.  Nilai Minimum dan Maksimum Skor Penilaian 

No. Variabel 
Jumlah 

Pertanyaan 

Responden Total Skor per responden 

(orang) Min. Maks. 

1. X1 (Kebijakan Pertanian) 8 74 8 32 

2 X2 (Kelembagaan Pertanian) 10 74 10 40 

3 Y(Keberhasilan Usahatani padi 

sawah  ) 

8 74 8 32 

4 Ketahanan Pangan  8 74 8 32 

 

Selanjutnya perolehan skor total masing-masing variable penelitian tersebut 

dilakukan penilaian tingkat capaian baik dalam jumlah skor total dan dalam persen 

(%).  Kriteria penilaian capaian tersebut dikelompokan sebagaimana tertuang pada 

Tabel 3.6. 
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Tabel  3.6.  Kriteria Capaian  Penilaian  

No Kriteria 

Skor   

X1 

 (Kebijakan 

Pertanian) 

X2  

(Kelembagaan 

Pertanian) 

Y 

(Keberhasilan 

Usahatani padi sawah  ) 

1 (Rendah)   R 1891 s.d 2731 1009 s.d 1457 1009 s.d 1457 

 Persen (%) 36,01 s.d 52,00 36,04 s.d 52,06 36,04 s.d 52,06 

2 (Cukup)     C 2732 s.d 3572 1458 s.d 1906 1458 s.d 1906 

 Persen (%) 52,01 s.d 68,00 52,07 s.d 68,10 52,07 s.d 68,10 

3 (Baik)         B 3573 s.d 4413 1907 s.d 2355 1907 s.d 2355 

 Persen (%) 68,01 s.d 84,00 68,11 s.d 84,14 68,11 s.d 84,14 

4 (Sangat Baik) SB 4414 s.d 5250 2356 s.d 2800 2356 s.d 2800 

 Persen (%) 84,01 s.d 100,00 84,14 s.d 100,00 84,14 s.d 100,00 

 

3.5.3. Analisis Pengukuran Skala Ukur Data.  

Data yang diperoleh dari kuisioner memiliki skala pengukuran ordinal maka 

skala pengukuran harus diubah terlebih dahulu menjadi skala interval dengan 

menggunakan Methode Successive Interval (MSI) yang merupakan metode untuk 

mengoperasikan data yang berskala ordinal menjadi data yang berskala interval. 

Selajutnya dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk pengujian 

hipotesis adalah analisis jalur (Path Analyze) , maka  data yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini memiliki skala ukur ordinal, sedangkan untuk memenuhi penggunaan 

analisis tersebut adalah data dengan skala ukur sekurang-kurangnya skala ukur  

interval.     Karena itu melalui metode Methode Successive Interval (MSI), dilakukan 

transformasi data. Langkah-langkah transformasi data dengan MSI adalah sebagai 

berikut : 

1. Perhatikan setiap item pertanyaan. 

2. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berupa responden yang mendapat 

skor 1, 2, 3, dan 4 
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3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah responden. 

4. Hitung proporsi kumulatif (p). 

5. Hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan 

tabel normal. 

Tentukan nilai skala (scala value) untuk setiap nilai Z dengan rumus : 

)(( limitlowerbelowArealimit)upperbelowArea

limit)upperat(Density)limitlower(Density
ValurScale

−

−
=  

Keterangan : a. Nilai Density dapat dicari dari tabel nominal density 

               b. Nilai Area below dapat dicari dari tabel nominal baku  

6. Mengubah Scale value terkecil (nilai negatif yang terbesar) menjadi sama dengan 1. 

7. Mentransformasikan nilai skala dengan menggunakan rumus : 

Y   =  SV + (SV min) 

Keterangan : Y         = Skala interval 

     SV       = Skala nilai 

     SVmin = Nilai skala minimum 

 

3.5.4. Analisis dan Pengujian  Hipótesis 

Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka digunakan metode 

korelasi pearson dan analisis jalur dua jalur (Path Analyze with 2 ways).  Dari bagan 

jalur seperti pada gambar berikut  dapat diartikan sebagai berikut, dimana hubungan 

antara variable X1 dengan variable X2 merupakan hubungan korelasional.  Untuk 

variable X1 dan variable X2 terhadap variable Y  merupakan hubungan kausal.  

Demikian pula halnya dengan hubungan antara variable X1,  variable X2,  dan 

variable Y terhadap variable Z.  

Adapun langkah-langkah yang selayaknya dilakukan untuk analisis jalur 

(Sarwono, 2007).  Bentuk persamaan struktur hubungan kausal antara variable   
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Kebijakan Pertanian  (X1), Kelembagaan Pertanian (X2), Keberhasilan Usahatani 

Padi (Y) dan Ketahanan Pangan Petani (Z) digambarkan sebagai  berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Hubungan Kausal Antara Variabel X1, X2,Y dan Z 

 

Persamaan Strukturalnya model persamaan 1 adalah :  

 Y =  pyx1  X1+ pyx2 X2 + Є 

Persamaan Strukturalnya model mdel persamaan 2 adalah :  

 Z =  pyx1  X1+ pyx2 X2 + pzY  Y +   Є 

Keterangan : 

Persamaan Strukturalnya model persamaan 1 

Variabel eksogen : X1 dan X2 

Variabel endogen/Antara  : Y  

Y : Keberhasilan Usahatani  Padi   

Z :  Ketahanan Pangan  Petani  

Є : Pengaruh faktor lain 

 

(1).  Pengujian Hipotesis 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan 

kuantitatif. Data yang diperoleh selanjutnya memasuki tahap pengolahan, deskripsi 

dan interpretasi data. Data kualitatif selanjutnya diolah dengan menggunakan 

analisis deskriptif untuk menjelaskan tingkat capaian Kebijakan Pertaian,  

X1 

X2 

 

Y 

pyx 

pyx2 

rx1x2 

Ɛ1 

z 

Pyx1 

PIK 

Ɛ2 

PyZ 



63 

 

 

Kelembagaan pertanian, Keberhasilan usahatani padi sawah  dan Ketahanan 

Pangan.   Selain itu, analisis deskriptif diharapkan mampu menjelaskan kondisi 

tingkat inovasi yang tidak dapat dijelaskan oleh analisis kuantitatif. Alat bantu 

berupa tabulasi sederhana diharapkan membantu dalam menjelaskan secara 

mendalam tingkat inovasi dan kewirausahaan. Tabulasi data pada penelitian ini 

menggunakan alat bantu Microsoft Excel. Analisis kuantitatif pada pada penelitian 

ini menggunakan  analisis Jalur dengan model 2 (dua Jalur).  Teknik analisis 

menggunakan alat bantu program SPSS versi.20. 

  

Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis 1: Terdapat hubungan  positif antara kebijakan pertanian dengan  

faktor Kelembagaan pertanian  akan diuji dengan analisis  korelasi pearson. 

Hipotesis statistikanya dinyatakan sebagai berikut: 

H0:  r12  = 0    Terdapat hubungan  positif tidak nyata  antara kebijakan pertanian 

dengan  Kelembagaan pertanian  

H0:  r12 ≠ 0   Terdapat hubungan  positif yang nyata  antara kebijakan pertanian 

dengan  Kelembagaan pertanian  

Statistika Uji nya: 

 

 

 

 

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu : 

 Jika rhitung ˃ rtabel,  maka tolak H0 atau terima H1; Terdapat hubungan  positif 

tidak nyata  antara kebijakan pertanian dengan  

Kelembagaan pertanian  

     Jika rhitung ≤ rtabel, maka terima H0 atau tolak H1; Terdapat hubungan  yang  

  nyata antara kebijakan pertanian dengan  Kelembagaan  

pertanian  
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Pengujian Hipotesis 2   

Pengujian secara simultan  dimaksudkan untuk  menguji hipotesis 2 

diformulasikan : Kebijakan Pertanian dan Kelembagaan pertanian berpengaruh 

positif  terhadap Keberhasilan Usahatani padi sawah .    Pengujian secara simultan 

dilakukan dengan uji statistik F dengan hipotesis statistika : 

H0:  ρyx1, ρyx2= 0  Kebijakan Pertanian dan Kelembagaan Pertanian berpengaruh 

positif  tidak nyata terhadap Keberhasilan Usahatani padi sawah  . 

H1:  minimum . ada satu ρyx1, ρyx2  ≠ 0      Kebijakan Pertanian dan Kelembagaan 

Pertanian berpengaruh positif  dan nyata terhadap Keberhasilan 

Usahatani padi sawah  . 

  (dimana: i = 1, 2) 

( )12

21

2

21

−−
=

knR

kR
F

xxy

xxy

hit
/

/

.

.
 

Pengujian secara simultan mengikuti sebaran F-Snedecor dengan derajat 

bebas: db1 = k  dan db2 = n-k-1 dan taraf kesalahan  = 0,05 (dimana: k = jumlah 

variabel penyebab; n = ukuran sampel). Penentuan signifikansinya dilihat melalui 

nilai peluang kesalahan dari nilai F hasil perhitungan (p-value). Bila p < 0,05 atau 

Fhit > F0,05(k,n-k-1) maka hipotesis-nol ditolak, yang berarti secara signifikan min. ada 

satu ρi ≠ 0 (X1, dan X2  berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y). 

Sebaliknya, bila p  0,05 atau F ≤ F0,05(k,n-k-1) maka hipotesis-nol diterima, yang 

berarti ρ1 = ρ2  = 0 (X1, dan X2  berpengaruh tidak signifikan secara simultan 

terhadap Y). 

 

Pengujian Secara Parsial 

Pengujian secara parsial dilakukan setelah dilakukan pengujian secara 

simultan terbukti signifikan. Pengujian secara parsial dilakukan untuk menguji 

hipotesis penelitian : Hipotesis 3, dan Hipotesis 4  yang masing-masingnya 

dinyatakan: 

Hipotesis  3  : Kebijakan Pertanian berpengaruh positif  terhadap Keberhasilan 

Usahatani padi sawah   
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Hipotesis 4. Kelembagaan Pertanian berpengaruh positif  terhadap Keberhasilan 

Usahatani padi sawah   

Pengujian  hipotesis secara parsial dilakukan dengan  uji statistika t dengan 

hipotesis statistik sebagai berikut: 

H0:  ρyx1= 0    Terdapat pengaruh  kebijakan pertanian yang tidak nyata terhadap  

keberhasilan usahatani padi sawah    

H1:  ρyx1 ≠ 0   Terdapat pengaruh  kebijakan pertanian yang nyata terhadap 

keberhasilan  usahatani padi sawah    

Demikian juga untuk : 

H0:  ρyx2= 0  Kelembagaan Pertanian  berpengaruh positif yang tidak nyata   

terhadap Keberhasilan  Usahatani Padi Sawah    

H1:  ρyx2≠ 0 Kelembagaan Pertanian  berpengaruh positif yang tidak nyata                          

terhadap keberhasilan  usahatani padi sawah    

Statistika  ujinya adalah :       

ib

i

ihit
SE

b
t =   (dimana: i = 1, 2) 

Pengujian secara parsial mengikuti sebaran t-student dengan db = n-k-1 dan 

taraf kesalahan dua-sisi  = 0,05. Penentuan signifikansinya dilihat melalui nilai 

peluang kesalahan dua-sisi dari t hasil perhitungan (p-value). Bila p < 0,05 atau tbi 

> t0,025(n-k-1) atau tbi< -t0,025(n-k-1) maka hipotesis-nol ditolak, yang berarti secara 

signifikan bi ≠ 0 (Xi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y). Sebaliknya, 

bila p  0,05 atau -t0,025(n-k-1) ≤ tbi ≤ t0,025(n-k-1) maka hipotesis-nol diterima, yang 

berarti bi = 0 (Xi  tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y).  

 

Pengujian Hipotesis 5  

Pengujian secara simultan  dimaksudkan untuk  menguji hipotesis 

5diformulasikan : Kebijakan Pertanian, Kelembagaan Pertanian dan  Keberhasilan 

Usahatani padi sawah berpengaruh positif  terhadap ketahanan pangan petani.    

Pengujian secara simultan dilakukan dengan uji statistik F dengan hipotesis 

statistika : 
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H0:  ρyx1 = ρyx2 = ρyx3 = 0  Kebijakan Pertanian, Kelembagaan Pertanian dan  

Keberhasilan Usahatani padi sawah berpengaruh  positif  tidak 

nyata terhadap ketahanan pangan petani. 

H1:  minimum . ada satu ρyxi ≠ 0      Kebijakan Pertanian, Kelembagaan Pertanian 

dan  Keberhasilan Usahatani padi sawah berpengaruh  positif  

nyata terhadap ketahanan pangan petani.. 

  (dimana: i = 1, 2,3) 

( )12

21

2

21

−−
=

knR

kR
F

xxy

xxy

hit
/

/

.

.
 

Pengujian secara simultan mengikuti sebaran F-Snedecor dengan derajat 

bebas: db1 = k  dan db2 = n-k-1 dan taraf kesalahan  = 0,05 (dimana: k = jumlah 

variabel penyebab; n = ukuran sampel).  Penentuan signifikansinya dilihat melalui 

nilai peluang kesalahan dari nilai F hasil perhitungan (p-value). Bila p < 0,05 atau 

Fhit > F0,05(k,n-k-1) maka hipotesis-nol ditolak, yang berarti secara signifikan minimal  

ada satu ρi ≠ 0 (X1, X2  dan Y ) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

Y). Sebaliknya, bila p  0,05 atau F ≤ F0,05(k,n-k-1) maka hipotesis-nol diterima, yang 

berarti b1 = b2 = b3   = 0 (X1, X2  dan Y) berpengaruh tidak signifikan secara simultan 

terhadap Y). 

 

Pengujian Secara Parsial 

Pengujian secara parsial dilakukan setelah dilakukan pengujian secara 

simultan terbukti signifikan. Pengujian secara parsial dilakukan untuk menguji 

hipotesis penelitian : hipotesis 6, hipotesis 7   dan hipotesis 8    yang masing-

masingnya dinyatakan: 

Hipotesis 6  : Kebijakan Pertanian berpengaruh positif  terhadap Ketahanan Pangan 

Petani 

Hipotesis  7. Kelembagaan Pertanian berpengaruh positif  terhadap Ketahanan 

Pangan Petani 

Hipotesis 8. Keberhasilan Usahatani Padi Sawah berpengaruh positif  terhadap 

Ketahanan Pangan Petani  
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Pengujian  hipotesis secara parsial dilakukan dengan  uji statistika t dengan 

hipotesis statistik sebagai berikut: 

H0:  ρ1 = 0  Terdapat pengaruh  kebijakan pertanian yang tidak nyata terhadap 

ketahanan pangan petani    

H1:  ρ1 ≠ 0     Terdapat pengaruh  kebijakan pertanian yang nyata terhadap 

ketahanan pangan petani    

Demikian juga untuk : 

H0:  ρ2 = 0  Kelembagaan  Pertanian  berpengaruh positif  tidak nyata terhadap 

Ketahanan Pangan Petani    

H1:  ρ2 ≠ 0  Kelembagaan pertanian  berpengaruh positif  nyata terhadap Ketahanan 

Pangan Petani   

H0:  ρ3 = 0  Keberhasilan Usahatani Padi Sawah  berpengaruh positif  tidak nyata 

terhadap Ketahanan Pangan Petani   

H1:  ρ3 ≠ 0  Keberhasilan Usahatani Padi Sawah  berpengaruh positif  nyata terhadap 

Ketahanan Pangan Petani   

Statistika  ujinya adalah :       

i
SE

b
t i

ihit




=

ˆ

ˆ   (dimana: i = 1, 2,3) 

Pengujian secara parsial mengikuti sebaran t-student dengan db = n-k-1 dan 

taraf kesalahan dua-sisi  = 0,05. Penentuan signifikansinya dilihat melalui nilai 

peluang kesalahan dua-sisi dari t hasil perhitungan (p-value). Bila p < 0,05 atau tbi 

> t0,025(n-k-1) atau tbi < -t0,025(n-k-1) maka hipotesis-nol ditolak, yang berarti secara 

signifikan ρi ≠ 0 (Xi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y). Sebaliknya, 

bila p  0,05 atau -t0,025(n-k-1) ≤ tbi ≤ t0,025(n-k-1) maka hipotesis-nol diterima, yang 

berarti i = 0 (Xi  tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y).  

 Dalam analisis kontribusi pengaruh, maka pengaruh langsung dan tidak 

langsung dari masing-masing variabel penyebab (eksogen) akan mengurai besarnya 

pengaruh total seluruh variabel penyebab terhadap variabel akibat sebagaimana 

dinyatakan oleh koefisien determinasi (R2) pada masing-masing substruktur. 
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3.6. Tempat dan Waktu Penelitian  

3.6.1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batujajar,   Kabupaten  Bandung 

Barat dimana temat tersebut merupakan sentra produksi usahatani  padi sawah 

dengan potensi yang cukup besar.   Sebagai sentra produksi usahatani padi sawah, 

terdapat petani yang mengusahakannya kurang lebih 2.458 orang dan luas lahan 

baku sawah 1.229 ha.   

 

3.6.2. Waktu Penelitian 

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini sekitar 3 (tiga) 

bulan, yaitu dari bulan Juni  2021  sampai dengan Agustus 2021.  Alokasi waktu 

kegiatan penelitian secara rinci sebagaimana tersaji pada tabel berikut:  

                            Tabel 3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian  

No Jenis Kegiatan 
Bulan 

juni Juli Agust 

1. Pendahuluan x   

 1.1 Survei Pendahuluan/ Izin x   

 1.2 Penyusunan Proposal x   

 1.3 Seminar Proposal  X  

2. Persiapan Penelitian  X  

3. Pengumpulan data lapangan  X  

4. Analisis & Pengolahan Data   X 

5. Penyusunan Laporan   X 

 

 

 



 

 

69 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.   Hasil Penelitian 

Penelitian ini  mengenai  Pengaruh Kebijakan  Pertanian dan Kelembagaan 

Pertanian  terhadap Keberhasilan Usahatani Padi  Sawah dan Dampaknya terhadap 

Ketahanan Pangan di tingkat petani.  Hasil   survei  dilakukan terhadap  pertanian  

usahatani padi  sawah  di Kecamatan  Batujajar,  Kabupaten  Bandung Barat, 

Provinsi Jawa Barat.  Persepsi petani terhadap peran atau keberadaan  kelembagaan 

pertanian  dan kebijakan pertanian  memperlihatkan keadaan yang beragam.  

Demikian juga terhadap keberhasilan usahatani dan ketahanan pangan  

memperlihatkan keberagaman. 

Hasil penelitian didasarkan  pada  data mengenai usahatani diperoleh pada  

musim  tanam  (MT)   tahun  2020/2021 dari sejumlah petani yang dijadikan 

responden sebanyak  74 orang.     Data hasil penelitian disajikan secara tabulasi 

guna menyajikan informasi dan untuk  pengujian hipotesis.  

 

4.1.1 Karakteristik Responden 

1. Umur  Responden 

Umur  pertani  responden berkisar  antara: 35 tahun sampai dengan 60 tahun 

dengan rata-rata 45 tahun, memperlihatkan umur yang produktif.  Sebagian besar 

responden berada pada rentang umur 35-44 tahun dengan proporsi 45,95 %.       

Selengkapnya keadaan umur responden disajikan pada tabel  4.1 berikut ini : 
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Tabel 4.1 Umur Responden 

No Umur Jumlah (orang) % 

1 Kurang dari  35 Tahun 27 36,49 

2 35– 44 Tahun 34 45,95 

3 45 – 54Tahun 12 16,22 

4  55 Tahun atau  lebih 1 1,35 

Total 74 100,00 

 

 

2. Pendidikan Formal Responden  

Pendidikan terakhir responden memperlihatkan keadaan yang berimbang 

atau merata antara mereka yang lulusan SD, SMP dan SMA, namun cenderung 

lebih banyak  lulusan SD. Selengkapnya pendidikan formal responden ini 

ditampilkan  pada Tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 .  Pendidikan Formal  Responden 

No Pendidikan Formal Jumlah (orang) % 

1 SD 24 32,43 

2 SMP 22 29,73 

3 SMA 22 29,73 

4 Perguruan Tinggi 6 8,11 

Total 74 100,00 

 

 

3.  Pengalaman Berusahatani 

Pengalaman  berusahatani  responden  rata-rata 28 tahun.  Sebuah 

pengalaman yang cukup lama dan didominasi pada pengalaman antara  21-30 tahun 

terdapat 34  orang ( 45,95 %).  Pengalaman  untuk usahatani padi sawah  sudah 

ukup lama. Selengkapnya pengalaman  berusahatani padi sawah responden 

disajikan pada   Tabel 4.3. berikut. 
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Tabel 4.3. Pengalaman Berusahatani 

No Pengalaman Berusahatani Jumlah (orang) % 

1 31-40 tahun  27 36,49 

2 21 –30 tahun 34 45,95 

3 10 – 20 tahun 12 16,22 

4 Kurang dari 10 tahun 1 1,35 

Total 74 100,00 

 

5.   Tanggungan Keluarga 

Tanggungan keluarga seseorang menjadi  beban bagi petani sebagai kepala 

keluaga dan faktor yang mempengaruhi  petani untuk menerapkan teknologi  

berusahatani.  Apabila tanggungan keluarga terlalu berat maka ada kecenderungan  

motivasi untuk  menerapkan  teknologi usahatani menjadi  kurang optimal dan  

akhirnya mempengaruhi keberhasilan usahanya.   Hal tersebut berkaitan dengan 

beban hidup biaya pertanian rumah tangga yang akan bersaing dengan biaya untuk 

sarana produksi yang harus diadakannya.    Rata-rata beban tanggungan keluarga  

petani  sawah adalah 3 (tiga) orang.  Beban seperti hal tersebut dipandang tidak 

berat.  Kebanyakan tanggungan keluarga petani adalah 3 orang yang mencapai 40 

orang atau 54,05 %.   Lengkapnya tanggungan keluarga responden  disajikan pada   

Tabel 4.4. berikut. 

Tabel 4.4. Tanggungan Keluarga 

No Tanggungan Keluarga 

Jumlah 

(orang) % 

1 2  orang atau kurang 7 9,46 

2 3  orang 40 54,05 

3 4 orang  22 29,73 

4 5 orang atau lebih 5 6,76 

 Total 74 100,00 



72 

 

 

 

6. Luas Lahan Garapan  

Luas lahan garapan  respoden yang digunakan untuk berusahatani  padi 

sawah   rata-rata 0,50  ha. Pada kebanyakan dengan luas lahan garapan  0,26  s.d 

kurang dari 0,6 ha sebanyak 71,62 %.  Luas lahan garapan berhubungan dengan  

motivasi  petani dalam mengelola bisnisnya dan dalam hal  penerapan teknologi.     

Lengkapnya sebaran luas lahan garapan  respoden  disajikan pada   Tabel 4.5. 

berikut. 

Tabel 4.5.  Luas lahan Garapan Responden 

No Luas Lahan 

Jumlah 

(orang) % 

1 Kurang dari 0,25 ha 3 4,05 

2 0,26  s.d kurang dari 0,6 ha 53 71,62 

3 0,6 ha s.d 1,0 ha 17 22,97 

4 di atas 1,0 ha 1 1,35 

Total 74 100,00  

 

4.1.2. Aspek Ekonomi Usahatani Padi Sawah  

1.   Modal Investasi, Biaya Tetap dan Biaya Variabel 

Sarana dan prasarana produksi  yang diperlukan dalam proses produksi 

usahatani padi sawah  terdiri dari lahan, tenaga kerja, alat-alat pertanian, benih, 

aneka pupuk dan pestisida.  Alat-alat yang digunakan petani dalam usahatani padi 

sawah  adalah sprayer, cangkul, parang  dan lain-lain. Alat alat tersebut terbuat 

dengan teknologi yang sederhana yang umumnya umur pemakaiannya lima tahun.  

Nilai investasi alat-alat tersebut masing-masing satu unit, total sekitar Rp 300.000 

sampai Rp 1.250.000. 
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Tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani padi sawah adalah  tenaga 

kerja manusia yang bersumber   dari luar keluarga.  Modal berupa uang tunai yang 

diperlukan untuk membeli sarana produksi. Sebagian dari modal sendiri dan 

sebagian dari modal pinjaman.   Modal tunai yang dimiliki  pertani relatif kecil 

dibanding dengan kebutuhan total untuk memenuhi biaya produksi.  Rata-rata 

modal tunai petani Rp 4.000.000,00.  Modal tersebut digunakan untuk membiayai 

kegiatan usahatani.     Biaya produksi  dihitung  selama satu musim tanam yang 

diukur dalam rupiah per musim.  Biaya produksi ini terdiri dari biaya tetap dan 

biaya variabel. 

a) Biaya Tetap 

Biaya tetap yang dikeluarkan dalam usahatani padi sawah di Kecamatan 

Batujajar  adalah untuk sewa lahan sekalipun lahan tersebut milik pertani, 

pemeliharaan, bunga modal dan penyusutan alat.  Biaya tetap untuk luas  lahan rata-

rata 0,5 ha adalah Rp.  2.185.940,00  atau Rp. 4.968.046,00 per ha.   Perincian biaya 

tetap dapat dilihat pada Lampiran 7 dan rangkumannya disajikan pada Tabel 4.6. 

sebagai berikut.  

Tabel 4.6.  Biaya Tetap Usahatani Padi  Sawah  Musim Tanam Tahun 

2020/2021. 

 

Biaya Tetap 
Per Luas  lahan   0,5 ha Per ha 

Nilai (Rp) Nilai (Rp) 

1. Pemeliharaan 30.363,00 69.006,00 

2. Penyusutan Alat 109.306,00 248.432,00 

3. 3. Sewa Lahan 1.747.000,00 3.970.455,00 

4. Bunga Modal 299.271,00 680.162,00 

Jumlah 2.185.940,00 4.968.046,00 
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b) Biaya Variabel. 

Biaya variabel yang dikeluarkan dalam usahatani padi sawah  terdiri dari 

biaya untuk : benih,  pupuk organik cair, pupuk majemuk NPK, dan  curahan kerja.  

Biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp. 5.574.566,00 untuk luas lahan  0,5 ha  

atau Rp. 12.669.469,00/ha.  Perincian untuk biaya variabel dapat dilihat pada 

Lampiran 9.  Berikut ini disampaikan rekapitulasi rincian biaya variabel untuk luas 

= 0,5 ha  dan per hektar. 

Tabel 4.7.  Biaya Variabel  Usahatani Padi Sawah  Musim Tanam Tahun 

2020/2021. 

 

Uraian 
Per Luas  0,50 ha Per  ha 

Fisik Nilai (Rp) Fisik Nilai (Rp) 

a. Sarana produksi         

    - Benih (kg) 3,77 26.407,00 9,00 60.015,00 

- Pupuk urea (kg) 155,00 340.939,00 352,00 774.861,00 

- PPC  (lt) 8,01 80.106,00 18,00 182.058,00 

    - Pupuk NPK  (kg) 170,26 459.713,00 387 1.044.801,00 

    - Pupuk.organik (kg) 3.063 1.531.250,00 6.960 3.480.114,00 

- Obat-obatan (lt) 13,52 405.458,00 30,72 921.496,00 

b. Curahan Kerja (HKP) 54,61 2.730.694,00 124,00 6.206.124,00 

Jumlah  5.574.566,00  12.669.469,00 

 

Total biaya   usahatani  padi sawah   adalah penjumlahan dari biaya tetap 

dan biaya variabel  per musim.  Rata-rata biaya total yang dikeluarkan adalah 

sebesar  Rp 7.154.421  per luas 0,50 ha atau  Rp 16.260.047/ha/musim. 

 

2. Produksi, Produktivitas dan Penerimaan  

Perolehan keberhasilan usahatani padi  sawah  sangat ditentukan oleh 

besarnya biaya produksi, produktivitas,  harga-harga  input, dan harga jual produk 

terkait dengan kualitasnya.  Untuk mendapatkan produk dan produktivitas  yang 
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tinggi pada dasarnya tergantung pada jenis,  tingkat  dan cara penerapan teknologi. 

Kegiatan usahatani  dimulai dari pengolahan lahan, penggunaan varietas benih yang 

unggul, pengendalian hama penyakit dan gulma (HPT), pengairan serta perlakuan 

pemupukan  dan  penanganan panen dan paska panennya. 

Produktivitas tercapai rata-rata adalah  5.949 kg/ha/musim.  Perincian 

produktivitas usahatani padi sawah dapat dilihat pada Lampiran 10.  Tabel berikut 

menyajikan  rata-rata produksi, produktivitas dan penerimaan per luas lahan 

garapan dan per hektar. 

Tabel 4.8. Produksi dan Produktivitas Usahatani  Padi  Sawah   Musim 

Tanam 2020 

 

No. Uraian 
Rata-rata 

Per luas = 0,50 ha  Per  ha  

1. Produk (kg) 2.960 5.949 

2. Harga (Rp/kg) 5000 dan 5.500  

3. Penerimaan (Rp) 15.768.000 35.836.364 

 

 Capaian produktivitas adalah  5.949 kg/ha/musim memperlihatkan angka yang 

masih  rendah dan berpeluang untuk terus  ditingkatkan hingga mencapai paling 

tidak 7 sampai dengan 9  ton/ha atau  lebih.     Untuk  penerimaan  besar kecilnya 

tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan dan harga yang diterima responden.  

Harga jual yang diterima pada saat penelitian tergantung pada kuaitasnya.  Rp  

5.000/kg dan  Rp 5.500/kg. 

 

3.  Keuntungan Usahatani dan Efisiensi Usahatani. 

Keberhasilan usahatani yang diterima petani dipengaruhi faktor-faktor  

biaya poroduksi, hasil produksi, dan harga komoditas.  Makin tinggi biaya produksi 
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semakin sedikit keuntungan/keberhasilan usahatani yang diterima, sedangkan 

pengaruh hasil produksi dan tingginya harga komoditas bersifat positif artinya 

semakin besar hasil produksi dan tingginya harga komoditas maka makin tinggi 

pula keuntungan/keberhasilan usahatani yang diperoleh. 

 Keuntungan usahatani merupakan selisih antara penerimaan total dengan 

biaya total.  Keuntungan usahatani  padi sawah    di Kecamatan Batujajar untuk  

satu musim adalah Rp 8.613.579 untuk luas lahan = 0,5  ha atau  Rp. 17.256.741 

per ha. Perincian Keberhasilan Usahatani  padi sawah   responden  disajikan  pada 

Lampiran 10  dan untuk rekapitulasinya disajikan pada  Tabel 4.9.  berikut. 

Tabel 4.9.  Biaya dan Keuntungan Usahatani Padi Sawah Musim Tanam  

2020/2021 

 

No. Uraian 

Jumlah 

Per Luas 0,5 ha 

  (Rp) 

Per hektar    

(Rp) 

1. Penerimaan 15.768.000,00 35.836.364 

2. Biaya Total 7.154.421,00 16.260.047 

3. Keuntungan (Pendapatan) 8.461.163,50 16.922.327 

4 R/C 2,20 

 

Efisiensi usahatani suatu konsep yang sering digunakan utuk mengukur  

kinerja bekerjanya suatu kegiatan  pada proses produksi usahatani.   Banyak 

formula yang digunakan untuk mengukur efisiensi, salah satunya biasanya 

digunakan R/C, yaitu perbandingan antara penerimaan atau hasil penjualan dengan 

biaya total yang dikeluarken.  R/C juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

keuntungan yang diperoleh suatu usahatani.   Rata-rata R/C diperoleh sebesar  2,20 

yang  artinya bahwa setiap satu rupiah  biaya yang dikeluarkan  diperoleh 

penerimaan sebesar Rp. 2,10   atau mendapat keuntungan  sebesar Rp 1,60.   
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4.1.3. Keragaan  Kebijakan Pertanian (X1)   

 Kebijakan Pertanian meliputi dimensi/indikator : kebijakan harga; 

kebijakan input produksi; kebijakan pemasaran ; kebijakan penelitian dan kebijakan 

kredit/permodalan.  Pengukuran indikator  berdasarkan pendekatan frekuensi dan 

teknik  penyekoran (scoring). Perolehan skor  untuk menentukan kriteria ditetapkan 

secara statistik berdasarkan pada jumlah responden (74 orang); Skor total tertinggi 

maksimum (3555); Skor total tertinggi minimum (888); rentang (2664); jumlah 

kelas (4) dan panjang kelas (666) maka diperoleh: 

Tingkat Capaian 888 Sd 1554 
 

25,00 % sd 43,75 % K 

 
1555 Sd 2221 

 
43,76 % sd 62,54 % C 

 
2222 Sd 2888 

 
62,55 % sd 81,31 % B 

 
2889 Sd 3555 

 
81,32 % sd 100,00 % SB 

 

1. Kebijakan Harga (X1.1) 

Kebijakan harga adalah suatu kebijakan yang sering di ambil oleh 

pemerintah untuk melindungi masyarakat secara luas, baik itu produsen maupun 

konsumen.   Kebijakan harga diberlakukan pemerintah dan merupakan alat/tool 

untuk mempengaruhi harga produk pertanian dimana bekerjanya melalui 

mekanisme pasar.   Ini merupakan insentif, kepada produsen untuk menghasilkan 

produk dengan jumlah yang sesuai dengan sebagaimana  yang diharapkan.  

     Secara faktual di lapangan   tanpa turut campur tangan dari pemerintah maka 

harga produk pertanian berfluktuasi lebih cepat dibandingkan dengan produk 

industry.  Demikian juga halnya dengan komoditas  padi yang pada umumnya 

petani menjual dalam bentuk gabah kering panen (pungut).  Terjadinya perubahan 
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harga gabah  mempengaruhi pendapatan, standar hidup petani dan penduduk 

pedesaan bahkan  juga mempengaruhi perdagangan barang lainnya .  

 Secara konsepsi Kebijakan harga dikeluarkan pemerintah untuk menjaga 

stabilitas harga;  untuk memenuhi permintaan dalam negeri;  untuk memenuhi 

kebutuhan bahan baku atau input industri dengan harga tertentu/wajar ; dan untuk 

meningkatkan produksi dan ekspor produk pertanian.  

Tujuan-tujuan  tersebut diatas sejauhmana dapat dirasakan petani 

mendapatkan tanggapan atau persepsi yang beragam.  Keberadaan instrumen  

Kebijakan harga gabah   melalui Kebijakan Harga Pembelian Pemeritah (HPP) 

sangat  dirasakan  oleh petani.     Selanjutnya persepsi petani  terhadap kebijakan 

harga dirasakan efektivitas.   Tingkat capaian diperoleh 66,39 %  termasuk kriteria 

Baik, selengkapnya  disajikan pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Tingkat Capaian Kebijakan Harga (X1.1) 

 

Dimensi/Indikator 

Kebijakan Harga 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor Skor 

Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Tingkat Memadai  10 51 13 0 219 296 73,99 Baik 

Efektivitas 4 19 50 1 174 296 58,78 Cukup 

Jumlah 14 70 63 1 393 592 66,39 Baik 

 

 

2. Kebijakan Input Produksi (X1.2) 

Tujuan kebijakan input  produksi oleh pemerintah merupakan suatu  

intervensi di pasar untuk input variabel pertanian terutama dilakukan dengan 

mempercepat adopsi teknologi baru.  Upaya  peningkatan output  (produk)  

pertanian  juga sangat penting  selain  juga dilakukan perbaikan  distribusi 
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pendapatan. Secara umum kebijakan input produksi adalah  untuk mempercepat 

dan membuat lebih seragam dalam keberhasilan adopsi teknologi baru oleh petani. 

Tujuan-tujuan  tersebut diatas sejauhmana dapat dirasakan petani 

mendapatkan tanggapan atau persepsi yang beragam.  Keberadaan instrumen  

Kebijakan input produksi di tingkat  petani sangat  dirasakan  oleh petani.  

Efektivitas Kebijaka input produksi di lapangan juga adalah karena keterlibatan dan 

kontribusi dari para petugas terkait, terutama adalah para tenaga  penyuluh 

pertanian.  Tingkat capaian diperoleh 61,99 %  termasuk kriteria Cukup, 

selengkapnya  disajikan pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Tingkat Capaian Kebijakan Input Produksi    (X1.2) 

 

Dimensi/Indikator 

Kebijakan Input 

Produksi 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor Skor 

Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Tingkat Memadai  4 28 41 1 183 296 61,82 
Cukup 

Efektivitas 4 28 42 0 184 296 62,16 Cukup 

Jumlah 8 56 83 1 367 592 61,99 Cukup 

 

 

3.  Kebijakan Pemasaran (X1.3) 

Kebijakan  pemasaran  (Marketing Policy) adalah sangat penting. Secara 

konsepsi kebijakan pemasaran seiring dengan kebijakan harga bertujuan untuk 

supaya petani mendapatkan harga jual yang layak dan menguntungkan; terhindar 

dari ketegantungan para pedagang (perantara) yang merugikan;  meningkatkan 

efisiensi (usaha dan pemasaran); mencegah terjadinya gizi buruk, dan 

meningkatkan ketahanan pangan. 
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Tujuan-tujuan  tersebut diatas sejauhmana dapat dirasakan petani 

mendapatkan tanggapan atau persepsi yang beragam.  Keberadaan instrumen  

Kebijakan pemasaran  secara kuantitatif oleh petani dirasakan relatif belum banyak 

diketahui.  Hal tesebut kemungkinan karena kurangnya informasi dan sosialisasi 

dari pihak berkompeten dan terkait.  Selanjutnya terhadap  efektivitas fungsi atau 

peran kebijakan tersebut  juga menurut persepsi petani belum banyak, berbeda 

dengan kebijakan harga dimana petani sudah banyak mengetahui dan memberikan  

penilaian relatif efektif.   Kebijakan pemasaran berkaitan dengan usahatani padi 

memperoleh tingkat capaian  50,68 %  kriteria Cukup, selengkapnya  disajikan pada 

Tabel 4.12 berikut. 

Tabel 4.12. Tingkat Capaian Kebijakan Pemasaran  (X1.3) 

 

                              

Dimensi/Indikator 

Kebijakan Pemasaran 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor Skor 

Tingka

t 

capaia

n (%) 

Kriteria 

4 3 2 1 

Capaia

n 

Harap

an 

Tingkat Memadai  2 24 47 1 175 296 59,12 Cukup 

Efektivitas 1 1 46 26 125 296 42,23 Kurang 

Jumlah 3 25 93 27 300 592 50,68 Cukup 

 

 

4. Kebijakan Penelitian (X1.4) 

 

Kebijakan  peneltian  adalah sangat penting, secara konsepsi kebijakan 

penelitian merupakan intervensi untuk input  variable pertanian dalam rangka 

memperoleh dan mempercepat adopsi teknologi dalam peningkatan usahatani. 

Tujuan-tujuan  tersebut diatas sejauhmana dapat dirasakan petani 

mendapatkan tanggapan atau persepsi yang beragam.  Keberadaan instrumen  

Kebijakan penelitian   secara kuantitatif oleh petani dirasakan relatif belum banyak 
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diketahui.  Hal tesebut kemungkinan karena kurangnya informasi dan sosialisasi 

dari pihak kompeten dan terkait.  Selanjutnya terhadap  efektivitas fungsi atau peran 

kebijaka tersebut  juga menurut persepsi petani belum banyak. Kebijakan penelitian 

berkaitan dengan usahatani padi memperoleh tingkat capaian  57,77 %  kriteria 

Cukup, selengkapnya  disajikan pada Tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13. Tingkat Capaian Kebijakan Penelitian (X1.4) 

 

 

5. Kebijakan Perkreditan/Permodalan/Kredit (X1.5) 

 

Fungsi modal dalam tataran tingkat mikro (petani dan usahatani), tidak 

hanya sebagai salah satu faktor produksi, tetapi juga berperan dalam peningkatan 

kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi seperti benih bermutu, pupuk 

berimbang, ataupun teknologi pasca panen.  Pada era teknologi pertanian yang 

semakin modern, maka pengerahan modal yang intensif baik untuk mengadakan 

alat-alat pertanian maupun untuk membeli sarana produksi merupakan suatu 

kebutuhan dan keharusan. Bagi pelaku pertanian (terutama petani), situasi tersebut 

dapat kembali memunculkan masalah karena sebagaian besar petani tidak sanggup 

mendanai usahatani yang padat modal dengan dana sendiri, melainkan perlu 

ditempuh dengan upaya kredit.  

Dimensi/Indikator/ 

Kebijakan Peelitian 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor Skor 

Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Tingkat Memadai  2 21 49 2 171 296 57,77 Cukup 

Efektivitas 1 22 50 1 171 296 57,77 Cukup 

Jumlah 3 43 99 3 342 592 57,77 Cukup 
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Kredit merupakan salah satu faktor pendukung utama pengembangan 

adopsi teknologi usahatani. Sesuai dengan peran kredit sebagai pelancar 

pembangunan pertanian, maka kebijakan kredit juga adalah antara lain: (1) 

membantu  petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan bunga relatif 

ringan, (2) mengurangi ketergantungan petani pada pedagang perantara dan pelepas 

uang sehingga bisa berperan dalam memperbaiki struktur dan pola pemasaran hasil 

pertanian, (3) mekanisme transfer pendapatan untuk mendorong pemerataan, dan 

(4) insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian.  

Tujuan-tujuan  tersebut diatas sejauhmana dapat dirasakan petani 

mendapatkan tanggapan atau persepsi yang beragam.  Keberadaan instrumen  

Kebijakan kredit  secara kuantitatif oleh petani dirasakan relatif  cukup banyak 

diketahui.  Hal tesebut kemungkinan karena kurangnya informasi dan sosialisasi 

dari pihak kompeten dan terkait.  Selanjutnya terhadap  efektivitas fungsi atau peran 

kebijakan tersebut  juga menurut persepsi petani belum banyak , terkait karena 

faktor  akses  mendapat kredit yang  mereka rasakan masih terbatas.  sehingga  

efektivitasnya relatif belum  optimal.  Tingkat capaian  Kebijakan 

Kredit/permodalan diperoleh 50,00 %  kriteria Cukup, selengkapnya  disajikan pada 

Tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14. Tingkat Capaian Kebijakan Kredit/Permodalan  (X1.5) 

 

Dimensi/Indikator 

Kredit/Permodalan 

Frekuensi petani pada 

skor 
Skor Skor 

Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Tingkat Memadai  1 18 38 17 151 296 51,01 Baik 

Efektivitas 1 20 28 25 145 296 48,99 Cukup 

Jumlah 2 38 66 42 296 592 50,00 Cukup 
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6. Rekapitulasi Capaian Kebijakan Pertanian 

Tingkat capaian  kebijakan yang meliputi atas : kebijakan harga; kebijakan 

input produksi; kebijakan pemasaran; kebijakan penelitian dan kebijakan 

kredit/permodalan  diperoleh 57,36 %, kriteria Cukup.  Dari kelima kebijakan 

pertanian tersebut,  maka yang memperlihatkan tingkat  capaian yang tertinggi 

adalah dalam hal kebijakan harga  66,39 %.  Sedangkan capaian yang terendah 

adalah pada  kebijakan  kredit/permodalan  50,00 %.   Rekapitulasi tingkat capaian 

kebijakan  pertanian disajikan pada Tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15. Tingkat Capaian Kebijakan Pertanian  (X1) 

 

                   

Dimensi/Indikator/ 

Frekuensi petani pada 

skor 
Skor Skor Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Kebijakan Harga 14 70 63 1 393 592 66,39 Baik 

Kebijakan input produksi 8 56 83 1 367 592 61,99 Cukup 

Kebijakan Pemasaran 3 25 93 27 300 592 50,68 Cukup 

Kebijakan Penelitian dan 

Pengembangan 3 43 99 3 342 592 57,77 Cukup 

Kebijakan Kredit/ 

Permodalan 2 38 66 42 296 592 50,00 Cukup 

Jumlah 30 232 404 74 1698 2960 57,36 Cukup 

 

 

4.1.4. Keragaman Kelembagaan Pertanian (X2) 

        

           Kelembagaan Pertanian   meliputi dimensi/indicator : kelembagaan 

kelompok tani;  kelembagaan penyedia input produksi;  kelembagaan pemasaran; 

kelembagaan  permodalan; kelembagaan  penelitian; kelembagaan  penyedia 

informasi. Pengukuran indikator  berdasarkan pendekatan frekuensi dan teknik  

penyekoran (scoring). Perolehan skor  untuk menentukan kriteria ditetapkan secara 

statistik berdasarkan pada jumlah responden (74 orang); Skor total tertinggi 
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maksimum (3555); Skor total tertinggi minimum (888); rentang (2664); jumlah 

kelas (4) dan panjang kelas (666) maka diperoleh tingkat capaian: 

888 sampai 1554 atau 25,00 % sampai 43,75 % R 

1555 sampai 2221 atau 43,76 % sampai 62,54 % C 

2222 sampai 2888 atau 62,55 % sampai 81,31 % B 

2889 sampai 3555 atau 81,32 % sampai 100,00 % SB 

 

1. Kelembagaan Kelompok Tani (X2.1) 

            Berdasarkan hasil persepsi petani anggota kelompok maka mereka menilai  

bahwa  kelembagaan kelompok tani  memperoleh tingkat capaian 87,50 % termasuk  

kriteria Sangat Baik.   Kelompok tani mendapat penilaian  oleh petani anggota 

melaksanakan fungsi dan peranannya dalam kegiatan pokok, yaitu sebagai wadah 

belajar; unit produksi dan wadah kerjasama.   Selanjutnya  kelas  kemampuan 

kelompok banyak yang telah mencapai  kelas  lanjut.  Lebih rincinya capaian  

kelembagaan kelompok tani disajikan pada Tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16. Tingkat Capaian Kelembagaan Kelompok Tani (X2.1) 

 

Dimensi/Indikator 

Frekuensi 

petani pada 

skor 

Skor  
Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Keberadaannya untuk 

diakses petani 38 36 0 0 260 296 87,84 

Sangat 

Baik 

Fungsi dan  peranan 36 38 0 0 258 296 87,16 

Sangat 

Baik 

Jumlah 74 74 0 0 518 592 87,50 

Sangat 

Baik 
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2. Kelembagaan Penyedia Input Produksi  (X2.2) 

Kelembagaan penyedia input  produksi  menunjukan tingkat capaian 82,26  

% termasuk  kriteria Sangat  Baik.   Lembaga penyedia input produksi untuk benih 

dalam bentuk benih tanaman padi sawah sangat  tersedia dan mudah diakses. 

Demikian juga  aneka  macam pupuk, obat-obatan dan lainnya.  Kelembagaan 

penyedia input adalah  dari perorangan  dan toko resmi dari perusahaan. Lebih 

rincinya keragaman lembaga penyedia input    disajikan  pada Tabel 4.17 berikut.  

Tabel 4.17. Tingkat Capaian Kelembagaan Penyedia Input  Produksi (X2.2) 

 

Dimensi/Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Keberadaannya 

untuk diakses petani 
25 48 1 0 246 296 83,11 

Sangat 

Baik 

Fungsi dan  peranan 19 55 0 0 241 296 81,42 
Sangat 

Baik 

Jumlah 44 103 1 0 487 592 82,26 
Sangat 

Baik 

 

 

3. Kelembagaan Pemasaran  (X2.3) 

           Keberadaan lembaga pemasaran  di sekitar petani adalah sangat penting.  

Lembaga pemasaran untuk  padi sawah adalah  pedagang pengumpul dari dalam 

dan luar desa.  Mereka aktif  datang ke lokasi lahan usahatani bahkan fenomena 

yang mulai marak terjadi adalah mereka bersedia menerima  sekalipun petani baru 

sebulan menanam padi sawah.  Disamping itu Bulog juga aktif melakukan kegiatan 

serap gabah petani. 

            Selain pedagang pengumpul, industri yang memanfaatkan  bahan baku padi 

(agroindustri) juga seringkali menawarkan bersedia menerima  pembelian padi dari 
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petani. Tingkat capaian keberadaan lembaga pemasaran  79,05 % termasuk  kriteria  

Baik.    Lebih rincinya capaian  kelembagaan pemasaran disajikan  pada Tabel 4.18 

berikut.  

Tabel 4.18. Tingkat Capaian Kelembagaan Pemasaran (X2.3) 

 

Dimensi/Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Keberadaannya untuk 

diakses petani 13 60 1 0 234 296 79,05 

Baik 

Fungsi dan  peranan 14 58 2 0 234 296 79,05 Baik 

Jumlah 27 118 3 0 468 592 79,05 Baik 

 

4. Kelembagaan  Permodalan  (X2.4) 

               Keberadaan kelembagaan permodalan  di sekitar pertanian juga memiliki  

arti sangat penting.  Lembaga permodalan  bank maupun bukan bank ikut 

berkontribusi dalam menunjang   bisnis padi sawah para petani.  Tingkat capaian 

keberadaan lembaga permodalan 78,38 %  kriteria  baik.    Lebih rincinya capaian  

kelembagaan  permodalan  disajikan  pada Tabel 4.19 berikut.   

Tabel 4.19. Tingkat Capaian Kelembagaan  Permodalan  (X2.4) 

 

Dimensi/Indikator 

Frekuensi petani pada 

skor 
Skor Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Keberadaannya untuk 

diakses petani 
13 60 1 0 234 296 79,05 Baik 

Fungsi dan  peranan 10 62 2 0 230 296 77,70 Baik 

Jumlah 23 122   0 464 592 78,38 Baik 
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5. Kelembagaan  Penelitian  (X2.5) 

Keberadaan  Lembaga Penelitian dalam persepsi petani mendapat penilaian  

baik.  Terbukti tingkat capaian kelembagaan penelitian 74,16%  kriteria Baik.    

Lebih rincinya capaian  kelembagaan penelitian  disajikan  pada Tabel 4.20 berikut. 

Tabel 4.20. Tingkat Capaian Kelembagaan Penelitian (X2.5) 

 

Dimensi/Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingka

t 

capaia

n (%) 

Kriteri

a 

4 3 2 1 

Capai

an 

Harapa

n 

Keberadaannya untuk 

diakses petani 6 61 7 0 221 296 74,66 

Baik 

Fungsi dan  peranan 6 58 10 0 218 296 73,65 Baik 

Jumlah 12 119   0 439 592 74,16 Baik 

 

6. Kelembagaan  Penyedia informasi  (X2.6) 

             Kelembagaan Penyedia informasi  menunjukan tingkat capaian 67,23% 

termasuk  kriteria Baik.   Diakui bahwa petani kurang mendapatkan bimbingan dan 

penyuluhan dari para petugas penyuluh berkaitan dengan kegiatan usahatani padi 

sawah .    Lebih rincinya capaian  kelembagaan penyedia informasi disajikan  pada 

Tabel 4.21 berikut.  

Tabel 4.21. Tingkat Capaian Kelembagaan Penyedia Informasi  (X2.6) 

 

Dimensi/Indikator 

Frekuensi 

Pertanian pada 

skor 

Skor 
Tingka

t 

capaia

n (%) 

Kriteri

a 

4 3 2 1 
Capai

an 

Harap

an 

Keberadaannya untuk 

diakses petani 17 30 27 0 212 296 71,62 

Baik 

Fungsi dan  peranan 2 34 38 0 186 296 62,84 Baik 

Jumlah 19 64   0 398 592 67,23 Baik 
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7.  Tingkat Capaian  Kelembagaan  Pertanian  (X2) 

 

 Kelembagaan  Pertanian yang terdiri dari keenam jenis kelembagaan  

diperoleh tingkat capaian 78,10%, kriteria Baik. Tampak dari keenam 

Kelembagaan  Pertanian tersebut,  maka yang    memperlihatkan  tingkat capaian 

yang paling tinggi adalah kelembagaan  Kelompok Tani 87,50% kriteria Sangat 

Baik dan disusul  Kelembagaan  Penyedia Input Produksi  82,26% kriteria Sangat 

Baik. Keberadaan kelembagaan tersebut  ada di sekitar  petani  dan mudah diakses 

dan mendapatkannya. Untuk benih padi sawah dan bermacam pupuk selalu   

tersedia baik pada pedagang personal maupun pada  kelompok tani.     Sebagaimana  

yang diakui  petani, bahwa keberadaan benih padi  yang unggul dan bermutu  adalah 

sangat penting menuju awal keberhasilan usaharani mereka.    Selanjutnya   untuk 

kelembagaan dengan capaian terendah adalah Kelembagaan Penyedia Informasi 

berkaitan dengan harga-harga produk pertanian,   diperoleh denggan tingkat 

capaian 67,23% kriteria Baik, disajikan pada Tabel 4.22 berikut. 

Tabel 4.22. Tingkat Capaian Kelembagaan  Pertanian (X2) 

 

Dimensi/Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor  

Tk 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Kelembagaan Kelompok 

Tani 74 74 0 0 518 592 87,50 

Sangat 

Baik 

Kelembagaan Penyedia 

Input produksi 44 103 1 0 487 592 82,26 

Sangat 

Baik 

Kelembagaan Pemasaran 27 118 3 0 468 592 79,05 Baik 

Kelembagaan  Permodalan 23 122 0 0 464 592 78,38 Baik 

Kelembagaan  Penelititian  12 119 0 0 439 592 74,16 Baik 

Kelembagaan  Penyedia 

informasi  19 64 0 0 398 592 67,23 
Baik 

Jumlah  199 600 4 0 2774 3552 78,10  Baik 
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4.1.5.   Keragaman Keberhasilan Usahatani Padi Sawah (Y)   

      Kegiatan usahatani padi sawah pada dasarnya adalah kegiatan komersial 

dimana hasil produksi sebagian besar adalah dijual.  Petani selaku pengusaha 

menghendaki apa yang dilakukannya berhasil.  Keberhasilan usaha banyak sekali 

faktor yang menentukan.   Dalam penelitian ini dibatasi terhadap indikator : 

besarnya Keberhasilan Usahatani:  harga jual produk;  produktivitas ;pendapatan 

usahatani.   Besar kecilnya  Keberhasilan Usahatani tergantung dari biaya produksi 

yang dikeluarkan.  Kearifan petani dalam mengatur pengeluaran  atas biaya 

produksi  menjadi penting dan setiap petani memperlihatkan  keragaman 

keberhasilan.  Produktivitas  yang dicapai juga menjadi faktor penentu dalam  

menghasilkan penerimaan, tergantung pada  jumlah dan kualitasnya.  Perolehan 

harga jual produk berkaitan dengan kualitas produk  yang dihasilkan. 

 

1.  Keberhasilan Usahatani Padi Sawah  DimensimKualitas Produk/Harga 

Jual (Y1). 

            Keberhasilan usahatani  padi sawah   untuk indikator kualitas produk/ harga  

jual berkaitan dengan kualitas produk gabah.  Secara faktual di lapangan kualitas  

produk padi yang  kebanyakan dijual dalam bentuk gabah kering  panen/pungut 

(GKP) tergantung pada kandungan kadar air dan kandungan kekotoran gabah.  

Untuk kadar air maksimal 20% dan kadar kekotoran maksimal 5% maka harga 

gabah Rp 5.000/kg –5.500/kg, Variasi harga dapat terjadi  karena perbedaan kadar 

kandungan air dan kekotorannya.  Menurut  jawaban   responden maka tingkat 

capaian  harga jual  secara keseluruhan 77,70 termasuk  kriteria tinggi.    
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2. Keberhasilan Usahatani Padi Sawah  Indikator  Produktivitas (Y1). 

           Keberhasilan usahatani padi sawah   untuk indikator produktivitas 

memperlihatkan keadaan yang relatif masih rendah. Walaupun demikian 

berdasarkan jawaban dari petani bahwa capaian yang mereka peroleh sudah sangat 

baik.    Capaian produktivitas riil di lapangan masih di sekitar angka 5 – 6 ton/ha 

padahal potensinya mampu mencapai 7 sampai 9 ton/ha.  Capaian produktivitas  

yang semakin tinggi memperlihatkan usahatani semakin berhasil.     Tingkat capaian 

keberhasilan  usahatani indikator produktivitas adalah  65,88% kriteria Baik. 

 

3. Keberhasilan Usahatani Padi Sawah  Indikator  Pendapatan Usahatani (Y3). 

       Keberhasilan usahatani padi sawah   untuk indikator pendapatan usahatani 

berkisar antara Rp 15 juta/ha  sampai Rp 22 juta/ha.  Berdasarkan jawaban petani 

responden  memperlihatkan capaian yang tinggi,    yaitu   diperoleh  64,88 %,  

termasuk  kriteria Baik.    Capaian pendapatan  usahatani tersebut sebenarnya 

terbilang kecil. Berpeluang untuk terus ditingkatkan terutama dari peningkatan 

produktivitas  dan kualitas untuk mengejar harga jual yang lebih tinggi. 

 

4.  Capaian Keberhasilan Usahatani Padi Sawah   (Y) 

       Selanjutnya berikut ini disampaikan hasil rangkuman capaian Keberhasilan 

Usahatani Padi Sawah  berdasarkan ketiga indikator : Kualitas Produk/Harga 

77,70% kriteria Baik;  Produktivitas 65,88% kriteria Baik;  dan  Pendapatan 

Usahatani  diperoleh 64,86%, kriteria Baik.  Tingkat capaian keseluruhan   
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Keberhasilan Usahatani Padi sawah   yaitu 69,48%  kriteria Baik.  Hasil  rangkuman 

disampaikan pada Tabel 4.23 berikut. 

Tabel 4.23. Capaian Keberhasilan Usahatani Padi sawah (Y) 

Dimensi/Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2  1 Capaian Harapan 

Harga Jual (Y1) 14 54 6 0 230 296 77,70 Baik 

Produktivitas (Y2) 1 45 28 0 195 296 65,88 Baik 

Pendapatan (Y3) 2 40 32 0 192 296 64,86 Baik 

Jumlah 17 139 66 0 617 888 69,48 Baik 

 

4.1.6. Keragaan Ketahanan Pangan Petani (Z) 

Ketahanan Pangan Petani meliputi dimensi/indicator : Ketersediaan Jumlah  

(Z1); Keamanan (Z2); dan Keterjangkauan Harga  (Z.3).  Pengukuran indikator  

berdasarkan pendekatan frekuensi dan teknik  penyekoran (scoring). Perolehan skor  

untuk menentukan kriteria ditetapkan secara statistik berdasarkan pada jumlah 

responden (74 orang); Skor total tertinggi maksimum (1776); Skor total minimum 

(444); rentang (1332); jumlah kelas (4) dan panjang kelas (333) maka diperoleh 

tingkat capaian: 

444 sampai 777 Atau 25,00 % sampai 43,75 % R 

778 sampai 1111 Atau 43,76 % sampai 62,57 % C 

1112 sampai 1445 Atau 62,58 % sampai 81,31 % B 

1446 sampai 1776 Atau 81,32 % sampai 100,00 % SB 

  

1. Capaian Ketahanan pangan Petani Dimensi Ketersediaan Jumlah  (Z1) 

            Pada penelitian ini ketahanan pangan dibatasi terhadap konsumsi yang 

terbatas pada sumber bahan pangan karbohidrat yang diperoleh dari konsumsi beras 

saja sebagai sumber karbohidrat utama dan tidak melibatkan konsumsi lainnya: 
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jagung pipilan, singkong, ketela rambat dan lainnya.  Disadari  bahwa untuk 

membahas ketahanan pangan perlu juga memperhatikan bahan pangan   dalam hal 

konsumsi terhadap konsumsi pangan sumber protein (ikan/udang segar dan olahan, 

daging sapi/kerbau, dagingd an telor ayam/itik, dan susu bubuk/kental manis); juga 

konsumsi sayuran, tahu-tempe, minyak goreng, dan gula pasir/merah. 

            Berdasarkan hasil  penelitian di lapangan diperoleh informasi bahwa  

konsumsi pangan sumber karbohidrat  petani khusus dari  beras saja  per kapita 

adalah 1,55 kg/minggu atau setara   6,20 kg/bulan.   Angka tersebut memperlihatkan 

bahwa tingkat konsumsi petani terhadap sumber karbohidrat dari beras  sebagai 

unsur ketahanan pangan adalah sudah baik.   Tingkat capaian Ketahanan pangan 

untuk dimensi: Ketersediaan Jumlah  diperoleh  87,50 % termasuk  kriteria Sangat 

Baik.     Lebih rincinya capaian  kelembagaan kelompok tani disajikan pada Tabel 

4.24 berikut. 

Tabel 4.24. Tingkat Capaian Ketahanan Pangan Dimensi Capaian                                

Ketersediaan Jumlah  (Z1) 

 

Dimensi/Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Tingkat  Terpenuhi 12 36 26 0 208 296 70,27 Baik 

Kontinyuitas 2 29 30 13 168 296 56,76 Cukup 

Jumlah 14 65 56 13 376 592 63,51 Baik 

 

2. Capaian Ketahanan Pangan Petani Dimensi : Keamanan (Z2) 

           Ketahanan pangan petani dimensi  keamanan merupakan hal sangat penting, 

karena selain terpenuhi secara kuantitas terhadap pangan yang dibutuhkan, juga 

lebih penting lagi adalah kualitas bahan pangannya itu sendiri.  Bahan pangan untuk 

sumber karbohidrat (energy) utama adalah  beras.  Sebagaiman yang disampaikan 
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di atas terhadap aspek jumlah (banyaknya) beras yang dikonsumsi petani sudah 

memadai dengan baik. Selanjutnya beras yang diperoleh petani diperoleh dengan 

mudah dan relatif aman untuk dikonsumsi.   Hal tersebut terindikasi  dimana beras 

yang dikonsumsi  tersebut merupakan beras yang berasal dari hasil sendiri dari hasil 

menyisihkan sewaktu panen dan sebagian dari hasil membeli yag relatif masa 

simpannya sebentar. 

                 Tingkat capaian ketahanan pangan untuk dimensi: keamanan  diperoleh  

59,12% termasuk  kriteria Cukup, artinya beras yang dikonsumsi adalah cukup 

aman.     Lebih rincinya capaian  Ketahanan pangan Petani dimensi  Keamanan 

disajikan pada Tabel 4.25 berikut. 

Tabel 4.25. Tingkat Capaian Ketahanan Pangan Petani  Dimensi                      

Keamanan  (Z2) 

 

Dimensi/Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingka

t 

capaia

n (%) 

Kriteria 

4 3 2 1 

Capaia

n Harapan 

Tingkat  Keamaan 1 30 30 13 167 296 56,42 Cukup 

Kontinyuitas 12 18 37 7 183 296 61,82 Cukup 

Jumlah 13 48 67 20 350 592 59,12 Cukup 

 

 

 3. Capaian Ketahanan pangan Petani Dimensi  Keterjangkauan Harga (Z3) 

           Ketahanan pangan petani dimensi  keterjangkauan harga  hal ini sangat 

penting, karena selain harus terpenuhi secara kuantitas dan kualitas  pangan yang 

dibutuhkan, maka beras yang  dikonsumsi dari  membeli harus dengan harga yang  

terjangkau.  Bahan pangan untuk sumber karbohidrat (energy) utama adalah  beras.   

Terjangkaunya harga beras di tingkat petani adalah karena harga  yang harus 

dibayar relatif lebih murah apabila dibandingkan dari hasil membeli di pasar.    
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Selain itu juga terjadi indikasi pembelian beras atau gabah antara petani itu sendiri 

dengan harga yang jauh lebih murah.  Kejadian atau fenomena harga yang lebih 

murah membeli di tingkat sentra produksi adalah sebagai hal yang wajar.  Hal 

tersebut selain juga karena factor masih adanya emosi atau rasa kebersamaan 

diantara sesama petani itu sendiri.. 

                 Tingkat capaian ketahanan pangan untuk dimensi keterjangkauan harga  

diperoleh  57,94 % termasuk  kriteria Cukup, artinya beras yang dikonsumsi adalah 

cukup terjangkau.     Lebih rincinya capaian  Ketahanan pangan Petani dimensi  

Keterjangkauan Harga disajikan  pada Tabel 4.26 berikut.  

Tabel 4.26. Tingkat Capaian Ketahanan Pangan Petani  Dimensi                       

Keterjangkauan Harga (Z3) 

 

Dimensi/ 

Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor  

Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Tingkat 

Keterjangkauan 5 36 33 0 194 296 65,54 

Baik 

Kontinyuitas 4 15 33 22 149 296 50,34 Cukup 

Jumlah 9 51   22 343 592 57,94 Cukup 

 

 

4. Rekapitulasi Tingkat Capaian Ketahanan Pangan (Z) 

      Ketahanan Pangan Petani meliputi dimensi/indicator : Ketersediaan 

Jumlah  (Z1); Keamanan (Z2); dan Keterjangkauan harga  (Z.3) dari ketiga 

dimensi/indikator  tersebut diperoleh tingkat capaian 60,19 % criteria Cukup. 

Tampak dari ke tiga dimensi ketahanan pangan yang memperlihatkan capaian 

tertinggi adalah ketersediaan jumlah dan capaian terendah adalah keterjangkauan 

harga. Selengkapnya capaian Ketahanan Pangan Petani disajikan pada Tabel 4.27 

berikut. 
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Tabel 4.27. Rekap Tingkat Capaian Ketahanan Pangan Petani   (Z) 

 

Dimensi/Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingkat 

capaian 

(%) 

Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Kerersediaan Jumlah  14 65 56 13 376 592 63,51 Baik 

Keamanan  13 48 67 20 350 592 59,12 Cukup 

Keterjangkauan harga  9 51 0 22 343 592 57,94 Cukup 

Jumlah 36 164 123 55 1069 1776 60,19 Cukup 

 

4.1.7. Analisis Pengujian Hipotesis 

          Sesuai dengan rancangan hipotesis yang diajukan, maka pada  hipotesis 

penelitian   dilakukan analisis pengujian menggunakan. Pengujian hipotesis 1 

digunakan analisis korelasi Pearson (rxix2), Selanjutnya untuk pengujian hipotesis    

2,3,4  digunakan analisis jalur dengan satu jalur  (one way path analyze), dan  

pengujian hipotesis 5,6,7,8, digunakan model dua jalur (two ways path analyze), 

persamaan struktural  1  : Y =  pyx1  X1+ pyx2 X2 + ε  dan persamaan structural 2:     

Z =  pzx1  X1+ pzx2 X2 + pzy Y   + ε   Melalui  analisis tersebut akan diketahui 

pengaruh langsung dan tidak langsung masing-masing variabel dari koefisien jalur 

yang diperoleh.  Teknik analisis menggunakan bantuan program komputer software 

SPSS. 

(1). Pengujian Hipotesis 1  

Hipotesis 1 dinyatakan  : Terdapat hubungan yang positif  antara   Kebijakan 

Pertanian  dan Kelembagaan Pertanian diuji dengan analisis  Korelasi Pearson. 

Hipotesis statistikanya dinyatakan sebagai berikut: 

H0:  rX1X2 = 0   Terdapat hubungan positif yang tidak nyata antara Kebijakan 

Pertanian dengan Kelembagaan Pertanian 
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H0:  rX1X2≠ 0    Terdapat hubungan positif yang nyata antara Kebijakan Pertanian 

dengan Kelembagaan Pertanian     

Statistika Uji nya: 

 

 

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu : 

 Jika rhitung ˃ rtabel,  maka tolak H0 atau terima H1; Terdapat hubungan positif yang 

nyata antara Kebijakan Pertanian dengan Kelembagaan 

Pertanian     

Jika rhitung ≤ rtabel, maka terima H0 atau tolak H1; Terdapat hubungan positif yang 

tidak nyata antara Kebijakan Pertanian dengan Kelembagaan 

Pertanian     

Berdasarkan hasil analisa menggunakan software program SPSS for 

windows diperoleh hubungan kedua variabel tersebut sebagai berikut: 

Tabel 4.28.  Korelasi Antara Variabel Bebas X1 dan X2 

 

    
Kebijakan 

Pertanian (X1) 

Kelembagaan 

Pertanian (X2) 

Kebijakan Pertanian 

(X1) 

Pearson Correlation 1 0,742** 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 74 74 

Kelembagaan 

Pertanian (X2) 

Pearson Correlation 0,742** 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 74 74 

 

Diperoleh  rhitung = 0,742 yang lebih besar dari r table  = 0,207 ,  maka tolak 

H0 atau terima H1;  Kesimpulannya : Terdapat hubungan positif  yang nyata antara 

Kebijakan Pertanian dengan Kelembagaan Pertanian. Dapat diartikan semakin baik 
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Kebijakan Pertanian  maka Kelembagaan Pertanian  akan semakin baik juga dan 

sebaliknya. 

 

(2). Pengujian Hipotesis 2  

Untuk pengujian hipotesis 2 :  Kebijakan pertanian dan  kelembagaan 

pertanian berpengaruh positif terhadap keberhasilan usahatani padi, maka 

digunakan metode analisis jalur model satu jalur.  Selanjutnya langkah-langkah 

yang  dilakukan untuk analisis jalur menguji secara simultan dn secara parsial 

sebagai berikut. 

a. Pengujian Secara Simultan (Serempak)  

Ho :  bi = 0,   Kebijakan pertanian dan  kelembagaan pertanian berpengaruh positif 

tidak nyata terhadap keberhasilan usahatani padi 

 H1 :  bi  ≠ 0,   Kebijakan pertanian dan  kelembagaan pertanian berpengaruh positif 

nyata terhadap keberhasilan usahatani padi 

 Statistika  uji ; digunakan uji F dengan rumus : 

)1(

)1(
2

2

yx

yx
hit

Rk

Rkn
F

−

−−
=  

Ftabel dengan db1 = k = 2; db2 = n-k-1 = dan taraf kesalahan   = 5 %, dicari nilainya 

dari Tabel F. Dalam hal ini F table = F0,05 (db1=2;db2=71) =  3,12. 

Kaidah keputusan : 

Jika : Fhit > Ftabel       : Kebijakan pertanian dan  kelembagaan pertanian 

berpengaruh positif nyata terhadap keberhasilan usahatani 

padi 
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Fhit < Ftabel :       Kebijakan pertanian dan  kelembagaan pertanian 

berpengaruh positif tidak nyata terhadap keberhasilan 

usahatani padi 

Berdasarkan hasil analisa menggunakan software program SPSS  for 

windows sebagai berikut: 

Tabel 4.29.  Pengaruh Simultan  Variabel Bebas X1 dan X2  

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 60,144 2 30,072 84,703 0,000a 

Residual 25,207 71 0,355     

Total 85,351 73       

 

Diperoleh  F hit = 84.703 lebih besar dari F table = 3,96, maka Ho ditolak atau 

H1 diterima. Hal ini berarti koefisien jalur benar-benar menunjukkan pengaruh yang 

nyata  sehingga dapat digunakan untuk prediksi  lebih lanjut sesuai dengan yang 

dihipotesiskan.    

Besarnya keragaman kemampuan   menjelaskan dari  Kebijakan Pertanian 

dan variabel Kelembagaan Pertanian terhadap  Keberhasilan Usahatani Padi Sawah   

ditunjukan oleh angka  R square (R2) = 0,705  atau  70,50 %   (tersaji pada lampiran 

15),  sedangkan  sisanya 29,50 % dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model.   Dengan terbuktinya pengaruh yang nyata maka 

analisis dan pengujian dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu analisis pengujian 

secara parsial. 
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b. Pengujian Hipotesis  Secara Parsial 

      Selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial  untuk menguji hipotesis 3 

dan hipotesis 4. Yang pada dasarnya untuk mengetahui pengaruh  masing-masing 

variable  Kebijakan Pertanian  (X1)  dan Kelembagaan Pertanian (X2).  Analisis 

parsial dimaksudkan untuk mengetahui  pengaruh suatu variabel dengan asumsi 

variabel lain dianggap tetap atau tidak berpengaruh.  Berdasarkan hasil analisis 

menggunakan program computer diperoleh pada  Tabel b4.27 berikut. 

Tabel 4.30.  Pengaruh Parsial Kebijakan Pertanian (X1) dan Kelembagaan 

Pertanian (X2)  Terhadap Keberhasilan Usahatani Padi Sawah (Y). 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4,248 1,840   -2,308 0,024 

Kebijakan Pertanian  

(X1) 

0,203 0,035 0,565 5,870 0,000 

Kelembagaan Pertanian  

(X2) 

0,215 0,063 0,330 3,435 0,001 

 

  Pengaruh parsial  X1, X2, terhadap Y  berdasarkan  table di atas  dapat 

disusun  ke dalam persamaan :       Y   =   0,5654 X1  + 0,330 X2 +  Є.  Pengaruh 

secara parsial dianalisis berdasarkan signifikansi dari koefisien jalur yang 

dibandingkan antara thitung  dengan t table atau dapat  juga dibandingkan dari  peluang 

signifikansi (.sig) dengan tingkat kesalahan (α) yang ditetapkan = 0,05. 

Selanjutnya untuk menganalisis secara parsial maka terlebih dahulu disusun 

hipotesis statistik untuk variabel  Kelembagaan Pertanian  yang dinyatakan dalam 

bentuk sebagai berikut : 

Ho :  Pyx1  = 0,    Kebijakan Pertanian     berpengaruh positif tidak  nyata terhadap  

Keberhasilan Usahatan Padi Sawah . 



100 

 

 

Ho :  Pyx1 ≠ 0,   Kebijakan Pertanian   berpengaruh positif nyata terhadap  

Keberhasilan Usahatan Padi Sawah   

Ho :  Pyx2 = 0,      Kelembagaan Pertanian berpengaruh  positif  tidak   nyata    

                          terhadap   Keberhasilan Usahatani Padi Sawah . 

Ho :  Pyx2 ≠ 0,     Kelembagaan Pertanian  berpengaruh  positif    nyata    

                         terhadap   Keberhasilan Usahatani Padi Sawah . 

Selanjutnya menguji semua koefisien jalur Pyxi  (Pyx1  dan  Pyx2) melalui statistika 

uji t dengan  formula: 

1

)1( 2

−−

−
=

kn

CRR

P
t

iiyx
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Dengan tingkat kesalahan α = 5 % , maka  ttabel dengan db = n-k-1 = 74-2- 1 = 

1diperoleh   ttabel yaitu  t (0,05: 71) = 1,96. 

Jika thitung > ttabel ,  maka hipotesis nol  (Ho) ditolak, atau Xi berpengaruh nyata  

                            terhadap Y.  

Jika thitung < ttabel,    maka hipotesis nol  (Ho) diterima,  Xi berpengaruh tidak  

                            nyata terhadap Y.   

Tabel 4.31.  Hasil Analisis pada koefisien jalur X1dan X2 Terhadap Y1                         

Secara Parsial 

 

  

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel Kebijakan Pertanian 

memperlihatkan adanya pengaruh positif dan nyata terhadap Keberhasilan 

No Koefisien Jalur t Hitung t Tabel Sig Kesimpulan 

1 pyx1  =    0,565 5,870 1,96 ,000 Ho ditolak 

2 pyx2 =    0,330 3,435 1,96 ,000 Ho ditolak 
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Usahatani Padi Sawah .  Demikian juga untuk variabel Kelembagaan Pertanian.  

Dari kedua variabel dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan penarikan 

kesimpulan.  Pengaruh masing-masing variabel   bersifat  langsung dan tidak tidak 

langsung  adalah  sebagai  berikut. 

- Besarnya Koefisien jalur: 

PYX1 = 0, 565 

PYX2 = 0,330 

- Besarnya koefisien korelasi: 

      Rx1x2 = 0, 742 

Berdasarkan koefisien jalur masing-masing variabel dan koefisien korelasi, 

maka berikut ini disamaikan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak 

langsung dari masng-masing variabel. 

Tabel  4.32.  Besarnya Pengaruh  Variabel  Kebijakan Pertanian (X1)                                    

dan Kelembagaan Pertanian  (X2) Terhadap Keberhasilan                                  

Usahatani Padi Sawah  (Y) 

 

Jalur 
Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh Tidak 

Langsung Total 

X1 X2 

Pyx1 31,88%   13,84% 45,72% 

Pyx2 10,91% 13,84%   24,75% 

R2 Pengaruh X1 dan X2  70,47% 

1-R2 Dipengaruhi Faktor Lainnya  29,53% 

Total Total Pengaruh  100,00% 
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 Dari hasil analisis statistik maka dapat disajikan gambar hubungan antar 

variabel dan nilai pengaruhnya sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

        

 

 

Gambar 4.1. Hubungan Fungsional Antar Variabel dan Nilai  

                           Koefisien  Jalurnya 

 

 Persamaan strukturalnya : Y   =   0,565 X1  + 0,330 X2 +  Є 

 

4.1.8. Pengujian Hipotesis 5, Hipotesis 6, Hipotesis 7, dan Hipotesis 8. 

(1).  Pengujian Hipotesis Secara Simultan Hipotesis 5 

Hipotesis 5 :   Kebijakan  Pertanian,  Kelembagaan Pertanian dan 

Keberhasilan Usahatani secara simultan berpengaruh positif terhadap  Ketahanan  

Pangan Petani,  maka diuji dengan menggunakan  analisis jalur (path analyze) 

menggunakan alat bantu  software SPSS  for windows. Dari hipotesis tersebut di 

atas ditransformasi ke dalam hipotesis statistika sebagai berikut : 

Ho :  Pix ,Pik ,Piy = 0,   Kebijakan  Pertanian,  Kelembagaan Pertanian dan 

Keberhasilan Usahatani secara simultan berpengaruh 

positif tidak nyata terhadap  Ketahanan  Pangan Petani. 

Є = 29,50% 

X1 

X2 

Y 

0,330 

0,565 

0,742 
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H1 :  Pix, Pik , Piy ≠ 0,   Kebijakan  Pertanian,  Kelembagaan Pertanian dan 

Keberhasilan Usahatani secara simultan berpengaruh 

positif nyata terhadap  Ketahanan  Pangan Petani. 

 Menguji semua koefisien jalur Pij secara keseluruhan melalui statistik uji F dengan 

rumus : 

)(
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Ftabel dengan db1 = k = 3; db2 = n-k-1 = 74- 3-1 = 70 dan taraf kesalahan   = 5 %, 

diperoleh F(0,05: 3 ;70) = 2,72.   Berdasarkan hasil analisa meggunakan software 

program SPSS versi 20 for windows sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.33. Pengaruh Simultan  Variabel Bebas 

 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 611,206 3 203,735 238,350 0.000a 

Residual 59,834 70 0,855     

Total 671,041 73       

 

Tampak Fhitung = 238,35 lebih besar dari F tabel = 2,72, maka Ho ditolak atau H1 

diterima.      Hal ini berarti koefisien jalur benar-benar menunjukkan pengaruh 

sesuai dengan yang  dihipotesiskan.  Dengan pengertian lain  bahwa ,   Kebijakan  

Pertanian,  Kelembagaan Pertanian dan Keberhasilan Usahatani padi secara 

simultan berpengaruh positif terhadap  Ketahanan  Pangan Petani. 

Besarnya keragaman  yang terjadi pada Ketahanan  Pangan Petani dapat  

dijelaskan oleh ketiga  variabel : Kebijakan  Pertanian,  Kelembagaan Pertanian dan 
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Keberhasilan Usahatani padi  yaitu mencapai  91,10  %,  sebagaimana yang 

ditunjukan oleh besaran angka  koefisien determinasi R2 = 0,911 (tersaji pada 

Lampiran 14) , sedangkan sisanya  8,90 %   dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model. 

 

(2).  Pengujian Secara Parsial :  Pengujian Hipotesis 6, Hipotesis 7 dan  

Hipotesis 8 

  Selanjutnya dilakukan pengujian secara individu (parsial) untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel :   Kebijakan  Pertanian (X1)  ,  

Kelembagaan Pertanian (X2)   dan Keberhasilan Usahatani padi (Y)  terhadap 

Ketahanan  Pangan Petani  (Z)  dilakukan  analisis  parsial untuk mengetahui  

pengaruh  suatu variabel dengan asumsi variabel lain tetap.  Hipotesis statistik dapat 

dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut : 

Ho :  Pij = 0,    Masing-masing  variabel Kebijakan  Pertanian (X1)  ,  Kelembagaan 

Pertanian (X2)   dan Keberhasilan Usahatani padi (Y)  terhadap 

Ketahanan  Pangan Petani  (Z)   

H1 :  Pij ≠ 0,      Masing-masing  variabel Kebijakan  Pertanian (X1)  ,  Kelembagaan 

Pertanian (X2)   dan Keberhasilan Usahatani padi (Y)  terhadap 

Ketahanan  Pangan Petani  (Z)    

Selanjutnya menguji semua koefisien jalur Pij melalui statistik uji t dengan  formula: 

1
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Jika thitung > ttabel ,  maka hipotesis nol  (Ho) ditolak, kesimpulan masing-masing X1                            

X2 dan Y berpengaruh nyata  terhadap Z 

Jika thitung < ttabel,    maka hipotesis nol  (Ho) ditolak, kesimpulan masing-masing 

X1, X2 dan Y berpengaruh nyata  terhadap Z 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program computer diperoleh pada  

tabel 4.30. berikut. 

Tabel 4.34.  Pengaruh Parsial Variabel Bebas X1, X2 dan Y Terhadap Z 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -16,417 2,961   -5,545 ,000 

X1 ,436 ,065 ,432 6,655 ,000 

X2 ,305 ,105 ,167 2,912 ,005 

Y 1,199 ,184 ,428 6,513 ,000 

 

 Tampak seluruh  variabel : Kebijakan  Pertanian (X1) Kelembagaan 

Pertanian (X2)   dan Keberhasilan Usahatani padi (Y)  terhadap Ketahanan  Pangan 

Petani  (Z)  berpengaruh secara nyata (signifikan), karena besaran nilai thitung 

masing-masing yaitu   6.654; 2,912; 6,513  lebih besar dari nilai ttabel = 1,96 atau 

nilai .sign masing-masing variabel lebih kecil dari tingkat kesalahan α = 5  % (0,05).  

Angka koefisien masing-masing yaitu ρzx1 = 0,432; ρzx2 = 0,167; ρzy = 0,428   jika 

dikuadratkan  merupakan  pengaruh langsung dari masing-masing variabel X1, X2 

dan Y.  Dalam hal ini diperoleh pengaruh langsung : 

Variabel Kebijakan  Pertanian (X1)  = (0,432)2  x 100 % = 18,64% 

Variabel Kelembagaan Pertanian (X2)   = (0, 167)2  x 100 % = 2,80% 

Variabel Keberhasilan Usahatani padi (Y) = (0, 428)2  x 100 % = 18,29% 
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 Selanjutnya untuk menghitug pengaruh tidak langsung dari masing-masing 

variabel tersebut berikut ini disajikan koefisien  jalur.  Untuk mendapatkan angka 

besarnya pengaruh tidak langsung,  maka harus diketahui terlebih dahulu angka 

koefisien korelasi antar kedua variabel bebas (eksogen) tersebut.     Dari hasil 

analisis perhitungan parameter keseluruhan variabel dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 4.2 . Output  Jalur Koefisien Regresi (Standardized) 

 

    Dari  gambar  di atas maka pengaruh X1, X2  dan Y terhadap Z dapat disusun 

kembali persamaan structural  sebagai berikut : 

Y  =   0,565* X1  + 0,330*X2 + Є 

Z   =   0,432* X1  + 0,167 *X2 + 0,428* Y + Є 

   Selanjutnya dapat diperoleh perhitungan pengaruh langsung dan tidak 

tidak langsung  masing –masing  variable X1,  X2 dan  Y disajikan pada Tabel 

berikut. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas  pengaruh ketiga variabel bebas : X1,  

X2  dan Y terhadap Z  bersifat langsung dan tidak langsung.    Pengaruh yang besar 

terhadap Ketahanan Pangan Petani  (Z) adalah pengaruh total  dari variabel X1 

X1 

X2 

Y 

0,565 

0,330 

 r = 0,742 

Ɛ1 

Z 

0,432 

0,167 

Ɛ2 

0,428 
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(Kebijakan Pertaniani)  yaitu sebesar 38,95%  dan pengaruh Variabel Y 

(Keberhasilan Usahatani Padi) sebesar 38,61 %.  Total pengaruh variabel X1; X2 

dan Y adalah 91,08 % (apabila digunakan satu angka decimal 91,1 % atau 0,911).  

Menunjukaan model persamaan struktural diperoleh sangat baik sebagaimana 

ditunjukan oleh koefisien determinasi R2 =0,911 atau 91,10% . Hal ini menjelaskan 

bahwa besar kecilnya Ketahanan pangan di tingkat petani akan tergantung pada 

capaian baik tidaknya kedua variabel tersebut. 

Tabel 4.35.  Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung  Variabel X1, X2          

dan Y Terhadap Z 

 

Variabel 
Pengaruh 

Langsung Tidak Langsung Total 

X1 18,64% X1 melalui  X2 5,36% 24,00% 

 (Kebijakan   X1 melalui Y 10,43% 10,43% 

 Pertabian)   X1 melalui X2 dan Y 4,52% 4,52% 

  Total Pengaruh X1      38,95% 

        
X2 2,80% X2 melalauiX1 5,36% 8,16% 

 (Kelembagaan   X2 melalui  Y  2,36% 2,36% 

 Pertaian)   X2 melalui X1 dan Y 3,00% 3,00% 

    Total Pengaruh X2  13,53% 

     
Y 18,29% Y melalui X1 10,43% 28,73% 

 (Keberhasilan   Y melalui X2 2,36% 2,36% 

 Usahatani Padi)   Y melalui  X1 dan X2 3,00% 3,00% 

    Y melalui  X2 dan X1 4,52% 4,52% 

  Total Pengaruh Y 38,61% 

X1, X2 dan Y 91,08% 

Pengaruh variabel lainnya 8,92% 

Total 100,00% 
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4.2. Pembahasan  Hasil Penelitian 

Sesuai  dengan hasil analisis  jalur  yang pada dasarnya adalah analisis 

regresi linier berganda terstandarisasi bahwa keberhasilan usahatani padi sawah  

dipengaruhi oleh variabel  Kebijakan Pertanian dan  Kelembagaan Pertanian.  

Kedua variabel memberikan kontribusi (pengaruh) yang nyata, dimana variabel 

Kebijakan Pertanian (X1) yang terdiri atas : kebijakan harga; kebijakan input 

produksi; kebijakan pemasaran; kebijakan penelitian dan kebijakan 

kredit/permodalan  memperlihatkan kontribusi yang  lebih besar daripada variabel 

Kelembagaan Pertanian (X2) yang terdiri dari : kelembagaan kelompok tani; 

kelembagaan penyedia input produksi; kelembagaan pemasaran; kelembagaan 

permodalan; kelembagaan penelitian; kelembagaan penyedia informasi.  Masih 

terdapat faktor lain yang menentukan keberhasilan usahatani padi sawah diluar  

variabel Kebijakan Pertanian (X1)  dan faktor  Kelembagaan Pertanian  (X2) yang 

tidak  dimasukkan dalam model sebagaimana tertuang dalam persamaan 

strukturalnya.  

Pengaruh total kedua variabel terhadap keberhasilan usahatani padi sawah  

menunjukan hasil yang cukup besar  yaitu sebesar  70,50%.   Lebih  dari 

separuhnya.  Hal ini menunjukan bahwa pengaruh variabel lain di luar model yang 

tidak dimasukkan  yaitu 29,50 %.    Secara faktual hasil penelitian ini memberikan 

informasi bahwa keberhasilan usahatani lebih ditentukan oleh faktor kebijakan 

pertanian daripada kelembagaan pertanian  di tingkat petani.  Hal ini terjadi karena 

kebijakan pertanian dengan kontribusinya 45,72 % .    Sedangkan kontribusi faktor 

kelembagaan pertanian sebesar 24,75 % saja. 
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Apabila memperhatikan besaran kontribusi  pengaruh  tidak langsungnya 

yang relatif kecil yaitu sebesar 13,84 % memperlihatkan bahwa model persamaan 

struktural sudah cukup baik. Hal tersebut terjadi karena koefisien korelasi antara 

kedua variabel yang mempengaruhi (Kebijakan Pertanian  dan Kelembagaan 

Pertanian )  rx1x2 = 0,742.     Berikut ini disampaikan   pembahasan  dan  implikasi 

dari pengaruh masing-masing variabel penelitian. 

1. Pengaruh Hubungan Kebijakan Pertanian dan Kelembagaan Pertanian 

dalam Ketahanan Pangan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis : Terdapat hubungan positip yang 

nyata antara kebijakan pertanian dengan kelembagaan pertanian. Terdapat 

hubungan yang cukup kuat antara  kebijakan pertanian dengan kelembagaan 

pertanian  ditunjukkan dengan koefisiensi korelasi 0,742.  Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa semakin baik kebijakan pertanian  maka kelembagaan pertanian  

akan semakin baik juga dan sebaliknya. 

 

2. Pengaruh  Kebijakan Pertanian  Terhadap Keberhasilan Usahatani 

  Pengaruh (kontribusi)  langsung dan tidak langsung dari variabel 

kebijakan Pertanian  terhadap  keberhasilan usahatani (Pyx1) sebesar  45,72 %, 

terdiri atas   Besarnya pengaruh langsung 31,88 % dan pengaruh tidak langsung  

13,84%. Kontribusi tersebut cukup besar, artinya berhasil tidaknya usahatani  padi 

sawah   akan ditentukan  seberapa  baik kebijakan pertanian yang diluncurkan 

dengan efektivitasnya.  Semakin efektif dan memadai kebijakan pertanian  maka 

akan semakin tinggi keberhasilan  usahataninya.   
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 Selanjutnya kebijakan pertanian yang meliputi : kebijakan harga; kebijakan 

input produksi; kebijakan pemasaran; kebijakan penelitian dan kebijakan 

kredit/permodalan berdasarkan persepsi responden memperoleh tingkat capaian 

75,67 % kriteria baik (tinggi).   

 

3. Pengaruh  Kelembagaan Pertanian  Terhadap Keberhasilan  Usahatani 

            Pengaruh total (langsung dan tidak langsung)  variabel peran kelembagaan 

pertanian  terhadap  keberhasilan usahatani (Pyx2) sebesar  24,75 %  terdiri atas   

besarnya pengaruh langsung  10,91 %  dan pengaruh tidak langsung  13,84 %. 

Tingkat capaian kelembagaan pertanian yang terdiri atas : kelembagaan kelompok 

tani; kelembagaan penyedia input produksi; kelembagaan pemasaran; kelembagaan  

permodalan; kelembagaan  penelitian; kelembagaan  penyedia informasi 

memperoleh tingkat capaian  59,02  % kriteria cukup. 

Keberadaan kelembagaan-kelembagaan tersebut di tingkat petani sangat 

penting dalam menunjang atau mendukung keberhasilan usahatani padi sawah. 

Namun   dari hasil pengukuran  capaiannya berdasarkan persepsi  memperlihatkan 

kinerja yang masih harus ditingkatkan.    Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran 

kelembagaan tersebut masih belum  optimal sebagaimana yang diharapkan. 

Semakin baik dan efektif kelembagaan pertanian maka akan semakin tinggi 

keberhasilan  usahataninya.   
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4. Pengaruh Keberhasilan Usahatani Padi Sawah Terhadap Ketahanan 

Pangan Petani.  

Dari hasil pengujian hipotesis terbukti signitifikan  menunjukkan pengaruh 

sesuai dengan yang  dihipotesiskan.  Bahwa keberhasilan usahatani padi sawah 

berpengaruh positif dan nyata terhadap  ketahanan  pangan petani.  

Semakin tinggi capaian keberhasilan usahatani padi sawah akan semakin 

baik dalam ketersediaan pangan dan mencukupi paling tidak untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat di wilayahnya sendiri. Cadangan pangan di masyarakat akan 

lebih terjamin. Oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa semakin baik tercapainya 

keberhasilan usahatani padi maka akan semakin baik tercapainya ketahanan 

pangan. Dengan tercapainya  keberhasilan usahatani padi sawah yang berarti 

produksi dan produktivitas semakin tingi maka ketahanan pangan petani akan 

meningkat, hal tersebut sesuai dengan konsep keberhasilan usahatani menurut 

Hernanto, (1996) yang menekankan pada capaian produktivitasnya, bahwa 

semakin tinggi capaian produktivitas lahan akan semakin tinggi perolehan hasil 

produksi padi.  Maka akan semakin baik dalam ketersediaan pangan dan mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya sendiri dan adangan pangan 

di masyarakat akan lebih terjamin.  

Tingkat capaian keberhasilan usaha tani padi sawah yang terdiri atas yang 

terdiri dari indicator hargajual/kualitas produk, produktivitas dan pendapatan 

berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan petani padi sawah. Tingkat capaian 

keseluruhan keberhasilan usaha tani padi sawah yaitu 69,48% kriteria baik. 
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5. Pengaruh Kebijakan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Petani  

Dari hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan pengaruh 

sesuai dengan yang  dihipotesiskan.  Terbukti signitifikan  kebijakan  pertanian 

berpengaruh positif dan nyata terhadap  ketahanan  pangan petani.  

Adanya kebijakan pertanian yang efektiv  adalah sangat penting guna 

tercapainya ketahanan pangan.  Untuk meningkatkan ketahanan pangan petani 

diperlukan kebijakan pertanian yang baik dan efektiv. Dengan mendorong 

kebijakan peningkatan usahatani padi, melalui peningkatan produktivitas padi 

diharapkan ketahanan pangan di tingkat petani akan meningkat. 

 

6. Pengaruh kelembagaan pertanian terhadap ketahanan pangan petani.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelembagaan pertanian menunjukkan 

pengaruh terhadap ketahanan pangan petani. Kelembagaan pertanian secara 

simultan maupun varsial berpengaruh positif dan nyata terhadap  ketahanan  pangan 

ditingkat petani baik pengaruh langsung maupun tidak langsung.  

Efektivitas kelembagaan pertanian yang terdiri dari : kelembagaan 

kelompok tani; kelembagaan penyedia input produksi, kelembagaan pemasaran, 

kelembagaan permodalan, kelembafaan penelitian, kelembagaan penyedia 

informasi dilapangan akan berpengaruh baik terhadap ketahanan pangan petani. 

Semakin baik dan efektiv kelembagaan pertanian dilapangan maka akan semakin 

baik tingkat ketahanan pangan petani.  
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7. Pengaruh Kebijakan Pertanian dan Kelembagaan Pertanian Terhadap 

Keberhasilan Usaha Tani Padi Sawah. 

Berdasarkan hasil pengujian, variabel kebijakan pertanian dan kelembagaan 

pertanian secara simultan memperlihatkan adanya pengaruh positif dan nyata 

terhadap keberhasilan usahatani padi sawah. Dari kedua variabel tersebut secara 

bersama sama mempunyai pengaruh bersifat  langsung dan tidak langsung terhadap 

keberhasilan usahatani padi sawah. Semakin  tinggi/baik  kebijakan pertanian dan     

kelembagaan pertanian maka keberhasilan usahatani padi sawah  akan semakin 

tinggi. 

 

8. Pengaruh Kebijakan Pertanian, Kelembagaan Pertanian dan 

Keberhasilan Usaha Tani Padi Sawah Terhadap Ketahanan Pangan 

Petani. 

Dari hasil koefisien jalur benar-benar menunjukkan pengaruh sesuai dengan 

yang  dihipotesiskan.  Dengan pengertian lain  bahwa   kebijakan  pertanian,  

kelembagaan pertanian dan keberhasilan usahatani padi secara simultan 

berpengaruh positif dan nyata terhadap  ketahanan  pangan petani.  

Dengan keberadaan instrument kebijakan-kebijakan yang baik maka akan 

semakin baik tercapainya keberhasilan ketahanan pangan. Semakin baik 

berjalannya (berfungsi) kelembagaan pertanian di tingkat petani makan akan 

semakin baik dalam pencapaian ketahanan pangan. Dengan semakin baik 

tercapainya keberhasilan usahatani padi maka akan semakin baik tercapainya 

ketahanan pangan. 
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Berdasarkan hasil analisis pengaruh yang paling besar terhadap ketahanan 

pangan petani  adalah pengaruh  kebijakan pertanian yaitu sebesar 38,95%  dan 

pengaruh keberhasilan usahatani padi sebesar 38,61 % dan yang terkecil adalah 

kelembagaan pertanian sebesar 13,53%.  Total pengaruh kebijakan pertanian, 

kelembagaan pertanian dan keberhasilan usaha tani padi sawah adalah 91,08 %, 

sedangkan pengaruh variable lainnya 8,92%. Model persamaan strukturalnya 

sangat baik sebagaimana ditunjukan oleh koefisien determinasi R2 =0,911 atau 

91,10% . Hal ini menjelaskan bahwa besar kecilnya ketahanan pangan di tingkat 

petani akan tergantung pada capaian baik tidaknya ketiga variabel tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data di lapangan dan pengujian hipotesis serta 

uraian pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan penelitian  sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan yang cukup kuat antara  kebijakan Pertanian dengan 

Kelembagaan Pertanian  ditunjukkan koefisiensi korelasi 0,742.  Dimana 

terdapat hubungan positif yang nyata antara kebijakan pertanian dan 

kelembagaan pertanian. Hal tersebut dapat diartikan : semakin baik kebijakan 

pertanian  maka akan semakin baik kelembagaan pertanian  dan demikian 

sebaliknya. 

2. Keragaman kebijakan pertanian yang meliputi : kebijakan harga; kebijakan 

input produksi; kebijakan pemasaran; kebijakan penelitian dan kebijakan 

kredit/permodalan berdasarkan persepsi responden memperoleh capaian 

78,66% kriteria baik. Kebijakan pertanian berpengaruh positif dan nyata 

terhadap keberhasilan usaha tani padi sawah. Pengaruh (kontribusi) total 

kebijakan pertanian  terhadap  keberhasilan usahatani padi sawah  sebesar  

45,72 %, terdiri atas   pengaruh langsung 31,88% dan pengaruh tidak langsung  

13,84%. Kontribusi tersebut cukup besar, artinya berhasil tidaknya usahatani  

padi sawah   akan ditentukan  seberapa  baik kebijakan pertanian yang 

diluncurkan dengan efektivitasnya.  Semakin efektif dan memadai kebijakan 

pertanian  maka akan semakin tinggi keberhasilan  usahataninya.   
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3. Keragaman  kelembagaan pertanian di tingkat petani berkaitan dengan kegiatan 

usahatani padi sawah   meliputi  : kelembagaan kelompok tani; kelembagaan 

penyedia input produksi; kelembagaan pemasaran; kelembagaan  permodalan; 

kelembagaan  penelitian; kelembagaan  penyedia informasi memperoleh tingkat 

capaian 59,02  % criteria Cukup. Kelembagaan pertanian    berpengaruh positif 

dan nyata terhadap keberhasilan usaha tani padi sawah. Besarnya pengaruh total  

kelembagaan pertanian  terhadap  keberhasilan usahatani padi sawah sebesar  

24,75%, terdiri atas   pengaruh langsung 10,91% dan pengaruh tidak langsung  

13,84%. Keberadaan kelembagaan-kelembagaan tersebut di tingkat petani 

sangat penting dalam menunjang atau mendukung keberhasilan usahatani padi 

sawah. Namun   dari hasil pengukuran  capaiannya berdasarkan persepsi  

memperlihatkan kinerja yang masih harus ditingkatkan.    Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa peran kelembagaan tersebut masih belum  optimal 

sebagaimana yang diharapkan. Semakin baik dan efektif kelembagaan 

pertanian maka akan semakin tinggi keberhasilan  usahataninya. 

4. Keragaman keberhasilan usahatani padi sawah   yang terdiri atas: harga jual; 

produktivitas; dan efisiensi usahatani  diperoleh  tingkat capaian  77,98 %, 

kriteria Baik. Keberhasila usahatani padi sawah berpengaruh positif dan nyata 

terhadap ketahanan pangan petani. Besarnya pengaruh total keberhasilan 

usahatani padi sawah terhadap ketahanan pangan petani sebesar 38,61 %. 

Semakin tinggi capaian keberhasilan usahatani padi sawah akan semakin 

mencukupi ketersediaan pangan ditingkat petani, maka akan semakin baik 

ketahanan pangan petani. 
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5. Kebijakan pertanian juga berpengaruh  positif dan nyata terhadap ketahanan 

pangan petani baik langsung maupun tidak langsung.  Adanya kebijakan 

pertanian yang baik dan efektiv  adalah sangat penting guna tercapainya 

ketahanan pangan. Semakin baik dan efektiv kebijakan pertanian maka akan 

semakin baik ketahanan pangan petani.  

6. Kelembagaan  pertanian juga berpengaruh  positif dan nyata terhadap ketahanan 

pangan petani baik langsung maupun tidak langsung.  Adanya kelembagaan 

pertanian yang baik dan berjalan efektiv dilapangan maka akan semakin baik 

tingkat ketahanan pangan. Maka semakin baik kelembagaan pertanian akan 

semakin baik ketahanan pangan petani. 

7. Kebijakan pertanian dan  kelembagaan pertanian secara simultan dan parsial 

berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha tani padi sawah. Besarnya total 

pengaruh kebijakan pertanian dan kelembagaan pertanian terhadap 

keberhasilan usaha tani sebesar 70,47%. Sedangkan sisanya pengaruh factor 

lain yang tidak diukur sebesar 29,53%. Maka semakin baik kebijakan pertanian 

dan kelembagaan pertanian maka akan semakin tinggi keberhasilan usaha tani 

padi sawah. 

8. Kebijakan pertanian,  kelembagaan pertanian dan keberhasilan usaha tani secara 

simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan petani. 

Besarnya total pengaruh kebijakan pertanian, kelembagaan pertanian dan 

keberhasilan usaha tani padi sawah terhadap ketahanan pangan petani sebesar 

91,08%. Sedangkan sisanya pengaruh variabel lainnya sebesar 8,923%. Maka 

semakin baik kebijakan pertanian, semakin efetkiv kelembagaan pertanian dan 
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semakin tinggi keberhasilan usaha tani maka akan semakin baik ketahanan 

pangan petani. 

 

5.2  Saran-saran 

1. Keberhasilan usahatani padi  yang dijalankan petani masih memperlihatkan 

capaian yang belum sebagaimana yang diharapkan, Diperlukan upaya 

peningkatan fungsi/perannya, terutama kelembagaan kelompok tani; 

kelembagaan kredit/ permodalan. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk lebih mendalami lagi penelitian ini 

dan menggali informasi terutama mengenai peran kelembagaan pertanian 

terhadap ketahanan pangan. 
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Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian:Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung 

Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian: Kecamatan Rongga 
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Lampiran 2.    Identitas Petani Responden   
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Lampiran 3.    Reliabilitas dan Validitas  Instrumen Kebijakan Pertanian (X1) 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.649 10 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X111 18.3667 4.447 .125 .664 

X112 18.7667 3.840 .401 .603 

X121 18.8000 4.097 .372 .612 

X122 18.8667 3.913 .583 .576 

X131 18.9333 3.720 .675 .553 

X132 19.3000 4.700 .018 .699 

X141 19.0333 4.585 .245 .639 

X142 18.9333 4.064 .628 .583 

X151 19.1333 4.326 .186 .652 

X152 19.1667 3.799 .300 .634 
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Lampiran 4.    Reliabilitas dan Validitas  Instrumen Kelembagaasn Pertanian   (X2) 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 52.6 

Excludeda 27 47.4 

Total 57 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.786 6 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X11 9.8000 4.579 .473 .775 

X12 9.5667 3.564 .506 .778 

X13 9.5667 3.978 .570 .744 

X14 9.5000 3.776 .662 .714 

X15 9.5667 3.633 .656 .713 

X16 9.5667 3.564 .506 .778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

 

Lampiran 5.    Reliabilitas dan ValiditasInstrumen Keberhasilan Usahatani  Padi (Y) 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 34.1 

Excludeda 58 65.9 

Total 88 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.788 19 

 

 

  
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 4.8667 1.430 .465 .518 

Y2 4.6333 .861 .444 .545 

Y3 4.6333 1.206 .440 .503 
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Lampiran 6.    Reliabilitas dan Validitas Instrumen Ketahanan Pangan Petani  (Z) 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.805 6 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Z11 10.9000 4.714 .625 .760 

Z12 11.5000 4.741 .738 .738 

Z21 11.2333 5.702 .383 .810 

Z22 11.8000 4.924 .485 .796 

Z31 11.2667 5.444 .503 .789 

Z32 11.9667 4.309 .679 .746 
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Lampiran 7.  Biaya Investasi Usahatani Padi Sawah   Tahun 2020 
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Lampiran 8.  Biaya Curahan Kerja Usahatani Padi Sawah   Tahun 2020/21 
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Lampiran 9.  Biaya Variabel Usahatani Padi Sawah  Tahun 2020/21 
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Lampiran 10. Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah  Tahun  2020/21 
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Lampiran 11. Data  Kebijakan Pertanian (X1) Responden 
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Lampran 12. Data  Kelembagaan Pertanian (X2) Responden 
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Lampiran 13.  Data Keberhasilan Usahatani Padi Sawah (Y) 
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Lampiran 14. Data Ketahanan Pangan Petani (Z)  

  



139 

 

 

 

 

Lampiran 15.  Analisis Pengaruh Kebijakan Pertanian (X1 ) dan Kelembagaan  

                         Pertanian (X2)  Terhadap Keberhasilan Usahatani  Padi Sawah   (Y) 

                           

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X2, X1a . Enter 

        

 

Model Summary    

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate  
 

 
1 .839a ,705 ,696 ,59584 

   

      

 

 
ANOVAb  

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig.  
1 Regression 60,144 2 30,072 84,703 .000a 

 
Residual 25,207 71 ,355      
Total 85,351 73        

     

      

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4,248 1,840   -2,308 ,024 

X1 ,203 ,035 ,565 5,870 ,000 

X2 ,215 ,063 ,330 3,435 ,001 

       
Coefficient Correlationsa 

 

    
Kebijaka.Pertanian Kelemb.Pertanan 

Kebijak.Pertanian Pearson 

Correlation 

1 .742** 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 74 74 

Kelemb,Pertanian Pearson 

Correlation 

.742** 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 74 74 
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  Y   =   0,565 X1  + 0,330X2 +  Є 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Є 

X1 

X2 

Y 

0,330 

0,565 
0,742 
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Lampiran 16.  Analisis Pengaruh Kebijakan Pertanian (X1 ) Kelembagaan  
                         Pertanian (X2)  dan Keberhasilan Usahatani  Padi Sawah (Y)    
                         Terhadap Ketahanan Pangan Petani (Z) 

 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Y, X2, X1a . Enter 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .954a ,911 ,907 ,92454 

          

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 611,206 3 203,735 238,350 .000a 

Residual 59,834 70 ,855     

Total 671,041 73       

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -16,417 2,961   -5,545 ,000 

X1 ,436 ,065 ,432 6,655 ,000 

X2 ,305 ,105 ,167 2,912 ,005 

Y 1,199 ,184 ,428 6,513 ,000 
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A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Nomor   :  

Umur :            tahun 

Nama Responden :  

Pendidikan Responden :  SD/SMP/SMA/Akademi/S1 

Alamat : 

: 

: 

RT ...................  RW ......................... 

Desa ................................................... 

Kecamatan  Warungkondang 

Luas Lahan Garapan : ..............ha (sawah)  

............ ha (darat) 

Jumlah tanggungan keluarga : .................... orang 

Pendidikan non formal 

 

 Pelatihan pelatihan yang diikuti: 

 

 

Status lahan usahatani : Milik Sendiri ............ha 

Sewa…………. ha 

Sakap…………..ha 

Pola  tanam    

 

 

Jumlah modal sendiri : Rp. ....................................... 

Jumlah modal pinjaman : Rp 

Mulai usaha  :  Tahun 

Modal awal  : Rp 

Modal terahir : Rp 

Jumlah tenaga kerja : ........................... orang 
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B.  Kebijakan Pertanian,  X1 

 
Petunjuk : Beri tanda ceklis ( ✓ ) huruf 1, 2, 3, atau 4, pada kolom 

tanggapan/kondisi mengenai pernyataan yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/i  

pada saat ini.  

4= Sangat baik , 3 = baik , 2 = cukup,    1 = kurang  

Variabel Dimensi Definisi Indikator Ukuran 

 Skor, beri ceklis  

                 ( ✓ ) 

4 3 2 1 

Kebijakan 

Pertanian 

(X1) 

Kebijakan 

Harga 

(X1.1) 

Adalah kebijakan 

yang berkaitan 

dengan harga  

produksi pertanian   

hususnya untuk 

komoditas padi 

sawah    

Tingkat 

Memadai  

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Efektivitas 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Kebijakan 

input 

produksi 

(X1.2) 

Adalah kebijakan 

yang berkaitan 

dengan penyediaan 

input produksi 

pertanian   hususnya 

untuk komoditas 

padi sawah    

Tingkat 

Memadai  

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Efektivitas 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Kebijakan 

Pemasaran 

(X1.3) 

Adalah kebijakan 

yang berkaitan 

dengan pemasaran 

hasil produksi 

pertanian, hususnya 

untuk komoditas 

padi sawah    

Tingkat 

Memadai  

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Efektivitas 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Kebijakan 

Penelitian 

(X1.4) 

Adalah kebijakan 

yang berkaitan 

dengan penelitian 

hususnya untuk 

komoditas padi 

sawah    

Tingkat 

Memadai  

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Efektivitas 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Kebihakan 

Kredit/ 

Permodalan 

(X1.5) 

Adalah kebijakan 

yang berkaitan 

dengan penelitian 

hususnya untuk 

permodalan 

komoditas padi 

sawah    

Tingkat 

Memadai  

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Efektivitas 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 
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C. Kelembagaan Pertanian (X2)   

Petunjuk : Beri tanda ceklis ( ✓ ) huruf 1, 2, 3, atau 4, pada kolom 

tanggapan/kondisi mengenai pernyataan yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/i  

pada saat ini. 4= Sangat baik , 3 = baik , 2 = cukup,    1 = kurang 

Variabel Dimensi Definisi Indikator Ukuran 

Skor, beri ceklis 

                 ( ✓ ) 

4 3 2 1 

Kelembagaan 

Pertanian 

(X2) 

Kelembagaan 

Kelompok 

Tani 

(X2.1) 

Adalah 

kelompok tani 

sebagai  wadah 

petani  padi 

sawah  dalam    

Kelas kemampuan 

kelompok 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

kurang 

    

Fungsi dan  

peranan 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Kelembagaan 

Penyedia Input 

produksi 

(X2.2) 

Pihak yang 

menyediakan 

input produksi 

yang mendukug 

usahatani padi 

baik perorangan 

maupun 

perusahaan 

Kemudahan petani 

mendapatkan input 

produksi usahatani 

padi sawah  

Sangat mudah 

Mudah 

Cukup  

kurang 

    

Fungsi dan  

peranan 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

kurang 

    

Kelembagaan 

Pemasaran 

(X2.3) 

Adalah pihak 

yang  berperan 

membeli hasil 

produksi padi 

sawah 

Ketersediaan 

lembaga yang 

berperan membeli  

hasilt produksi 

usahatani padi  

Sangat mudah 

Mudah 

Cukup  

kurang  

    

Fungsi dan  

peranan 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

kurang 

    

Kelembagaan  

Permodalan 

(X2.4) 

Adalah pihak 

yang  berperan 

menyediakan 

permodalan 

untuk usahatani  

Kemudahan  petani 

mendapatkan 

modal yang 

dibutuhkan untuk   

Sangat mudah 

Mudah 

Cukup  

kurang  

    

Fungsi dan  

peranan 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

kurang 

    

Kelembagaan  

Penelititian  

(X2.5) 

Adalah pihak 

yang  berperan 

melakukan  

kegiatan 

penelitian yang 

mendukung 

kegiatan  

usahatani  

Kontribusi hasil 

penelitian untuk 

pengemangan 

kegiatan usahatani  

Sangat baik 

baik 

Cukup  

kurang  

    

Fungsi dan  

peranan 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

kurang 

    

Kelembagaan  

Penyedia 

Informasi  

(X2.6) 

Adalah pihak 

yang  berperan 

menyediakan 

informasi 

teruama yang 

berkaitan 

dengan harga   

Kontribusi hasil 

penyuluhan untuk 

pengembangan 

kegiatan usahatani   

Sangat baik 

baik 

Cukup  

kurang  

    

Fungsi dan  

peranan 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

kurang 
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C. Keberhasilan Usahatani padi Sawah  (Y)   

 

Petunjuk : Beri tanda ceklis ( ✓ ) huruf 1, 2, 3, atau 4, pada kolom 

tanggapan/kondisi mengenai pernyataan yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/i  

pada saat ini. 4= Sangat baik , 3 = baik , 2 = cukup,    1 = kurang 

Variabel Dimensi Definisi Indikator Ukuran 

Skor beri ceklis 

                 ( ✓ ) 

4 3 2 1 

 

Keberhasilan 

Usahatani 

Padi sawah  

(Y) 

Produktivitas 

(Y1) 

Kemampuan 

lahan yang 

menghasilkan 

produk  padi 

dalam bentuk 

gabah 

Diukur dalam 

satuan ton/ha 

Lebih dari       6,5 

Antara            5,6  - 6,5 

Antara            4,5  - 5,5 

Kurang dari    4,5 

    

Kualitas 

Produk 

(Y2) 

 

Adalah harga 

jual gabah 

kering panen  

Diukur dalam 

satuan Rp/kg  

Lebih dari     5.000 

Antara          4.500- 5000 

Antara          4.500  - 

4.999 

Kurang dari  4.500 

    

Pendapatan 

Petani 

(Y3) 

Pendapatan atas 

usaha tani 

merupakan 

selisih antara 

penerimaan dan 

biaya produksi  

Diukur dalam 

satuan  Rp/ha 

Lebih dari      20 juta 

Antara           15-20 juta 

Antara           10-14,9  

juta  

Kurang dari   10 juta  
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D. Ketahanan pangan Petani  (Z)   

 

Petunjuk : Beri tanda ceklis ( ✓ ) huruf 1, 2, 3, atau 4, pada kolom 

tanggapan/kondisi mengenai pernyataan yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/i  

pada saat ini. 4= Sangat baik , 3 = baik , 2 = cukup,    1 = kurang 

 

Variabel Dimensi Definisi Indikator Ukuran 

 Skor (beri ceklis  

                 ( ✓ ) 

4 3 2 1 

Kerahanan 

Pagan 

(Z) 

Ketersediaan 

Jumlah  

(Z1) 

Adalah jumlah  

padi (beras) 

yang 

dikonsumsi 

dalam satu 

RTP     

Tingkat  

Terpenuhi:Jumlah beras 

yang dikonsumsi per 

minggu: 

1,56-2,0 kg 

1,40-1,55 kg 

1,30-1,39kg 

Kurang dari1,30 kg 

 

 

 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

    

Kontinyuitas: 

Diukur secara kualitatif 

menurut responden 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Keamanan 

Pangan  

(Z2) 

Adalah 

keamanan padi 

(beras) yang 

dikonsumsi 

RTP    

Tingkat  Keamaan: 

tidak ada/terhindar dari 

bahan-bahan 

beracun,berbahaya 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

    

Kontinyuitas: 

Diukur secaa kualitatif 

menurut responden 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Keterjangkauan 

Harga Pangan 

(Z.3) 

Adalah 

Keterjangkauan 

harga   beras 

yang dibeli 

RTP 

Tingkat Keterjangkauan 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

    

Kontinyuitas: 

Diukur secara kualitatif 

menurut responden 

 Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 
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Photo 3 : Pembahasan Quisioner Kelapangan  

 

 
Photo 4 : Pengumpulan dan Pembahasan Hasil Quisioner  
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Photo 5 : Pengisian Quisioner oleh Patani di Kecamatan Batujajar, 

Kabupaten Bandung Barat  

 

 
Photo 6 : Pengamatan lapangan di BPPK Kecamatan Batujajar, Kabupaten 

Bandung Barat  
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