1. I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya hidup
dan bekerja di sektor pertanian. Data BPS menyebutkan struktur penduduk yang
bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2019 masih didominasi tiga
lapangan pekerjaan utama, yaitu: Pertanian sebesar 27,33%; Perdagangan
sebesar 18,81%; dan Industri Pengolahan sebesar 14,96%. Indonesia sebagai
negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan
ketersediaan tanaman pangan di Indonesia harus stabil. Tanaman pangan dan
hortikultura keberadaannya harus senantiasa terpenuhi, karena tanaman pangan
dan hortikultura merupakan salah satu penghasil makanan pokok bagi
masyarakat Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia menurun
pada tahun 2019. Produksi beras hanya menyentuh angka 31,31 juta ton, lebih
rendah 2,63 juta ton atau setara 7,75% dari Tahun 2018 yang menyentuh 33,94
juta ton. Untungnya kebutuhan beras hanya 29,6 juta ton per tahun sehingga ada
surplus 4,37 juta ton di Tahun 2018 dan 1,53 juta ton di Tahun 2019. Jumlah
produksi beras yang menurun membuat perlu adanya perlakuan khusus bagi
tanaman padi agar terlindung dari organisme pengganggu tanaman (OPT).
Kesehatan tanaman menentukan pertumbuhan tanaman. Tanaman padi yang
terinfeksi organisme pengganggu dapat berupa hama dapat dipastikan tidak akan
tumbuh normal.
Hama tanaman padi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
produksi tanaman. Hama seperti tikus (Rattus argentiventer) menjadi hama
penting pada pertumbuhan tanaman padi. Umumnya untuk mengatasi masalah
hama tikus tersebut, petani melakukan pengendalian dengan cara paling mudah
dan praktis yaitu dengan pengendalian kimia. Cara tersebut seringkali
menimbulkan kerugian terhadap lingkungan berupa pencemaran dan kematian
beberapa jenis serangga berguna seperti musuh alami (predator dan parasitoid)
dan serangga penyerbuk.
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Penurunan produksi padi akibat terserang hama tikus termasuk hama
kedua terpenting pada tanaman padi di Indonesia. Masalah hama ini perlu
mendapat perhatian khusus di samping hama lainnya. Kehilangan hasil produksi
akibat serangan hama tikus cukup tinggi. Tingkat serangan hama tikus akan
semakin tinggi pada saat musim kemarau. Petani tidak panen dan kerugian jutaan
rupiah sudah pasti. Usaha untuk mengendalikan tikus ini sudah banyak
dilakukan oleh para petani, mulai dari sanitasi, kultur teknik, fisik, cara hayati,
mekanik dan kimia. Musuh alami tikus sudah banyak yang binasa akibat dari
ulah manusia itu sendiri.
Ular merupakan salah satu musuh alami yang bisa mengendalikan tikus,
namun sayangnya ular banyak diburu untuk dimanfaatkan daging dan
empedunya. Ulah manusia juga mengakibatkan musuh alami banyak yang mati
akibat penggunaan pestisida yang berlebihan sehingga mencemari air di areal
persawahan maupun perkebunan. Penggunaan rodentisida memang efektif tapi
sangat berdampak kurang baik bagi lingkungan. Paiman dan Muhammad (2015)
menyatakan pengendalian hama tikus pada dasarnya adalah upaya menekan
tingkat populasi tikus pada tingkat serendah mungkin melalui berbagai cara.
Pengendalian tikus di Kabupaten Klaten dilakukan dengan berbagai metode
yaitu gropyokan, pengemposan, penggunaan TBS dan LTBS, ular dan lain-lain,
akan tetapi, serangan hama tikus belum dapat dikendalikan dengan baik.
Hama tikus menjadi musuh utama yang menyerang produksi padi
beberapa waktu terakhir, atas dasar hal tersebut pemerintah membuat sebuah
program pengendalian hama tikus menggunakan burung hantu. Program burung
hantu merupakan program pengendalian hama tikus dengan memanfaatkan
musuh alami dari tikus tersebut, yaitu Tyto alba (burung hantu). Burung hantu
merupakan burung berumah satu yang tidak dapat membuat sarang/rumah
sendiri. Burung ini di alam bebas biasanya berkembang biak di lubang-lubang
pohon, goa, dan gedung-gedung. Seiring dengan pemanfaatan burung hantu
untuk mengendalikan tikus, maka telah dibuat pagupon atau rumah burung hantu
(rubuha) di lokasi persawahan. Tujuan dari penyediaan rubuha di areal
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persawahan diantaranya adalah sebagai: (1) tempat istirahat dan tempat; (2)
tempat berlindung; (3) tempat berproduksi (Kementan, 2014). Burung hantu
sendiri dapat membunuh hingga 5-10 ekor hama tikus setiap malam. Petani dapat
memanfaatkan 2 ekor burung hantu untuk menjaga 5-10 hektar sawah mereka.
Program Pengendali Hama Alami dengan Agensia Hayati tidak terlepas
dari sikap petani, maka keberjalanan suatu program dipengaruhi oleh sikap
sasarannya, karena sikap yang baik berimbas pada tingkat adopsi pada suatu
program tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa sikap petani terhadap
program pengendali hama alami menggunakan agensia hayati di Kecamatan
Karanganom Kabupaten Klaten berbeda-beda. Petani menghadapi berbagai
masalah dalam pelaksanaan program penyuluhan pertanian yang kurang
maksimal dan faktor lingkungan tentu dapat mempengaruhi pelaksanaan
program tersebut baik masyarakat maupun penyuluh. Respons petani yang baik
akan membuat program tersebut dapat berjalan dengan baik, agar petani dapat
menerapkan program sehingga tujuan awal pemerintah mencanangkan program
burung hantu sebagai musuh alami pengendali hama tikus dapat tercapai yaitu
menekan pertumbuhan populasi hama tikus yang nantinya dapat meningkatkan
produktifitas komoditas padi nasional khususnya di Kecamatan Karanganom
Kabupaten Klaten.
Jumlah produksi komoditas padi di Kecamatan Karanganom mengalami
peningkatan tiap tahunnya. Pada Tahun 2018, jumlah produksi padi mencapai
3.309 ton dengan rata-rata 174,15 ton di masing-masing desa. Tahun 2019
menunjukkan, jumlah produksi padi mengalami peningkatan yaitu mencapai
3.492 ton dengan rata-rata 183,78 ton di masing-masing desa yang ada di
Kecamatan Karanganom. Tahun 2020 sampai bulan Agustus produksi padi di
Kecamatan Karanganom sudah mencapai 2.439 ton. Jumlah tersebut sudah lebih
dari jumlah produksi padi pada tahun lalu yaitu 2.333 ton. Terlihat jika
dibandingkan dengan tahun lalu, data jumlah produksi padi hingga bulan
Agustus sudah mengalami peningkatan dari tahun lalu. Hal ini tak terlepas dari
kemauan petani untuk mengadopsi program Burung Hantu sebagai musuh alami
sebagai langkah petani mengendalikan serangan hama tikus dan mengurangi
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resiko berkurangnya hasil produksi/resiko gagal panen padi akibat serangan
hama tikus.
Program pengendalian hama tikus dengan musuh alami Burung Hantu
diharapkan adanya respons yang baik dari masyarakat khususnya petani.
Respons itu sendiri berupa aspek kognitif (pemahaman), aspek afektif (perasaan
atau penerimaan), dan aspek tindakan (keikutsertaan dalam pelaksanaan) yang
pada akhirnya akan menjadi dasar dan banyak berhubungan dengan bagaimana
seseorang bertindak terhadap suatu objek sedangkan respons individu terhadap
suatu program dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi petani sehingga hal
ini menarik peneliti untuk mengkaji respons petani terhadap program
pengendalian hama tikus dengan musuh alami Burung Hantu (Tyto alba) di
Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten.
B. Rumusan Masalah
Pengendalian hama pada tanaman tidak selamanya harus menggunakan
pestisida. Pestisida mampu merusak lingkungan dan keseimbangan ekosistem
karena bersifat racun dan tidak spesifik mengendalikan hama. Pengendalian
hama secara alami bisa lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta berdampak baik
pada lingkungan. Salah satu musuh alami dari hama tikus adalah burung hantu
(Tyto alba). Burung hantu sebagai musuh alami ini sebenarnya sudah ada namun
karena burung hantu tidak bisa membuat rumahnya sendiri, perkembangan
antara burung hantu sebagai musuh alami dan hama tikus tidak seimbang.
Burung hantu sebagai musuh alami yang sedikit populasinya berdampak pada
jumlah hama yang semakin meningkat dan tidak terkendali. Peningkatan
perkembangan burung hantu sebagai musuh alami diperlukan untuk
mengendalikan hama tikus.
Pembuatan rumah burung hantu akan mengurangi biaya usahatani untuk
pengendalian hama, sehingga keuntungan petani akan meningkat dan ekosistem
lingkungan dapat terjaga. Perkembangan burung hantu yang cukup pada
tanaman budidaya di lahan pertanian juga akan membuat suasana unik dengan
adanya rumah burung hantu tersebut. Sudah banyak digalakkan pembuatan
rumah burung hantu di lahan pertanian oleh pemerintah daerah di berbagai
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tempat seperti di Desa Gempol, Desa Gledeg dan Desa Jurangjero, Kecamatan
Karanganom Kabupaten Klaten. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan
yang dikaji pada penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana respons petani terhadap program pengendalian hama tikus alami
dengan agensia hayati burung hantu (Tyto alba) di Kecamatan Karanganom
Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana faktor-faktor pembentuk respons petani terhadap program
pengendalian hama tikus alami dengan agensia hayati burung hantu (Tyto
alba) di Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana hubungan antara faktor – faktor pembentuk respons dengan
respons petani terhadap program pengendalian hama tikus alami dengan
agensia hayati burung hantu (Tyto alba) di Kecamatan Karanganom
Kabupaten Klaten?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas,
adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menganalisis tingkat respons petani terhadap program pengendalian hama
tikus alami dengan agensia hayati burung hantu (Tyto alba) di Kecamatan
Karanganom Kabupaten Klaten.
2. Mengkaji faktor-faktor pembentuk respons petani terhadap program
pengendalian hama tikus alami dengan agensia hayati burung hantu (Tyto
alba) di Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.
3. Menganalisis hubungan antara faktor-faktor pembentuk respons dengan
respons petani terhadap program pengendalian hama tikus alami dengan
agensia hayati burung hantu (Tyto alba) di Kecamatan Karanganom
Kabupaten Klaten.
D. Manfaat Penelitian
Berikut manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu:
1. Bagi peneliti, sebagai sarana belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan
serta penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
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Penelitian juga merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian
dari Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi bahan
informasi

untuk

menentukan

kebijakan

selanjutnya

terkait

upaya

pengembangan program pengendalian hama tikus terpadu di bidang
pertanian.
3. Bagi petani dan masyarakat, dapat menjadi acuan untuk penerapan program
pengendalian hama tikus alami dengan agensia hayati.
4. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis
selanjutnya.

