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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertanian adalah sejenis proses produksi khas yang didasarkan atas 

proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Selain itu, pertanian dapat diartikan 

juga sebagai usaha membiakkan dan mengembangkan tumbuhan dan atau 

hewan dengan berbagai faktor produksi. Dari pengertian tersebut dapat 

diartikan bahwa pembangunan pertanian merupakan  suatu proses yang 

ditujukan untuk meningkatkan produksi dan sekaligus mempertinggi atau 

meningkatkan pendapatan bagi petani. Dalam meningkatkan produktifitas 

usahatani bagi petani dapat dilakukan dengan jalan memberikan tambahan 

modal dan ketrampilan. Tujuan dari pembangunan pertanian yang utama 

adalah meningkatkan produksi pertanian yang memiliki manfaat untuk 

memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani.  

Untuk menjawab tantangan tersebut, alternatif yang paling 

memungkinkan adalah dengan penggunaan varietas padi yang tergolong jenis 

unggul. Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang keberadaannya harus 

senantiasa terpenuhi, karena padi merupakan salah satu penghasil makanan 

pokok yaitu berupa beras bagi masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah untuk 

melakukan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat 

saat ini semakin gencar dilakukan salah satunya adalah dengan penyebaran 

inovasi teknologi dibidang pertanian khususnya tanaman pangan. Teknologi 

tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas padi.  

Seperti kita ketahui teknologi penggunaan padi Supertoy di Indonesia 

termasuk baru, begitu pula dengan adopsi tekhnologinya belum meluas di 
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kalangan petani. Penggunaan Padi Supertoy merupakan alternatif yang 

memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas padi. Hal ini disebabkan 

karena hasil padi Supertoy mempunyai produktivitas yang tidak kalah 

dibandingkan varietas benih yang telah ada dan mempunyai keistimewaan 

tersendiri yaitu cukup menanam sekali tetapi mampu panen sebanyak tiga kali. 

Padi Supertoy merupakan salah satu varietas unggul baru, yang 

dikeluarkan pada tahun 2007. Merupakan hasil persilangan dari Pandan Wangi 

dengan Raja Lele. Umur tanaman berkisar antara 105-120 hari. Panen pada 

budidaya Padi Supertoy ini dapat dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu kali 

masa tanam.  

Penerapan teknologi dalam pertanian bukan sekedar penyediaan paket 

berikut sarana produksinya yang disertai dengan kegiatan penyuluhan 

pertanian untuk merubah perilaku petani agar mereka tahu, mau, mampu 

menerapkannya didalam usahatani yang mereka usahakan. Menurut 

Mardikanto (1993), penerimaan suatu inovasi disini mengandung arti tidak 

sekedar tahu, tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan atau 

menerapkannya dengan benar serta menghayatinya dalam kehidupan dan 

usahataninya. Lambannya proses penerapan merupakan fenomena klasik yang 

hingga saat ini relatif sulit ditemukan solusinya, hal ini disebabkan melibatkan 

banyak pihak. 

Lambannya adopsi inovasi atau penerapan sebuah teknologi bukan 

semata-mata kesalahan petani, melainkan semua pihak terkait. Namun karena 

petani merupakan pelaku utama dalam pertanian maka pemecahan masalah 

dipusatkan pada petani. Proses penerimaan sampai pada tahap penerapan 

teknologi ini tidak bisa lepas dari faktor-faktor yang berperan didalamnya. 

Beberapa faktor tersebut salah satunya adalah sifat-sifat yang dimiliki inovasi 

itu sendiri. 

Uraian tersebut diatas menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih 

jauh mengenai faktor-faktor sifat inovasi dan bagaimana hubungan faktor-

faktor tersebut dengan penerapan adopsi dalam kegiatan budidaya padi 

Supertoy oleh petani. Pemilihan lokasi di Desa Grabag lebih dikarenakan 
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tanaman padi Supertoy dibudidayakan di daerah ini, walaupun di Bantul juga 

dibudidayakan namun jumlah petani yang membudidayakan hanya sedikit. 

B. Perumusan Masalah 

Varietas unggul baru selalu dikembangkan untuk menghadapi tantangan 

zaman. Dimana, perkembangan akan keanekaragaman serta peningkatan 

produktivitas melalui varietas unggul baru dibidang pertanian, menjadi salah 

satu kunci solusi bagi penyelesaian masalah mengenai ketersediaan dan 

ketahanan pangan nasional. Salah satu alasan ditemukannya varietas unggul 

baru adalah bahwa varietas yang telah berkembang sebelumnya sebagian 

sudah tidak mampu lagi memberikan hasil yang tinggi dan ketahanannya 

terhadap hama dan penyakit semakin lama semakin menurun. Akan tetapi, 

meskipun banyak bermunculan varietas-varietas unggul yang lebih baru dan 

dinilai lebih memberikan hasil dan menguntungkan bagi petani, petani tidak 

serta merta menyukai dan mau memakai varietas tersebut untuk ditanam. Hal 

ini dikarenakan kecenderungan pemakaian varietas padi disesuaikan dengan 

tingkat sosial ekonomi serta tingkat adopsi  petani itu sendiri dalam menerima 

inovasi(pengetahuan) dari penyuluh atau dari orang lain.   

Tingkat penerapan budidaya padi Supertoy dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya perlu dikaji sebagai dasar untuk mengetahui sejauh mana 

penerapan  petani terhadap pembudidayaan padi Supertoy di Kecamatan 

Grabag. Diharapkan nantinya didapatkan hasil yang menggembirakan dalam 

hal pembudidayaan padi Supertoy ini Berkaitan dengan hal tersebut maka 

timbul pertanyaan sebagai berikut: 

a. Sifat inovasi apa saja yang mempengaruhi penerapan inovasi? 

b. Bagaimana tingkat penerapan budidaya padi Supertoy di Kecamatan 

Grabag Kabupaten Purworejo? 

c. Bagaimana hubungan antara sifat inovasi dengan penerapan budidaya padi 

Supertoy di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo? 

C. Tujuan Penelitian 
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Selaras dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengkaji sifat inovasi apa saja yang mempengaruhi penerapan inovasi. 

b. Mengkaji tingkat penerapan budidaya padi Supertoy di Kecamatan Grabag 

Kabupaten Purworejo. 

c. Mengkaji hubungan antara sifat inovasi dengan penerapan budidaya padi 

Supertoy di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

b. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan pertanian. 

c. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan referensi dalam bidang penelitian 

serupa. 

d. Bagi petani umumnya dan petani padi Supertoy khususnya, dapat 

dijadikan pertimbangan dalam melakukan budidaya padi. 
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