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ABSTRAK
Strategi pengelolaan risiko yang dapat dilakukan oleh petani dapat dikelompokkan atas
tiga yaitu: (1) strategi ex-ante, (2) strategi interactive dan (3) strategi post-ante. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui strategi petani dalam pengelolaan risiko produktivitas pada
usahatani bawang merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ex-ante yang
dilakukan oleh petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja melakukan pola tanam bawang
merah-bawang merah-sayuran/palawija. Petani juga melakukan penanaman pada beberapa
lokasi atau lebih dari satu lokasi dengan menggunakan varitas yang berbeda untuk lahan yang
berbeda. Strategi pengelolaan risiko interactive yang dilakukan oleh petani bawang merah
yaitu melakukan penanaman pada akhir musim kemarau agar kebutuhan air dapat terjamin
dan melakukan penyulaman jika ada tanaman yang mati, menggunakan pupuk organik dan an
organik. Strategi pengelolaan risiko ex post yang dilakukan oleh petani bawang merah yaitu
mereka juga berusahatani komoditi lain seperti jagung, kacang-kacangan dan beberapa jenis
sayuran lainnya. Jika usahatani bawang merah mengalami kegagalan, maka untuk menutupi
kebutuhan keluarga mereka mencari pekerjaan tambahan seperti buruh harian, tukang ojek
dan lain sebagainya dan meminjam uang dari keluarga, menyesuaikan luas pertanamannya
dengan modal yang tersedia, meminjam modal dari pemilik modal dengan sistem bagi hasil
serta meminjam modal dari toko saprodi. Oleh karena itu sebaiknya mengoptimalkan peran
kelompok tani atau gapoktan serta peran penyuluh pertanian untuk membantu petani dalam
mengelola risiko produktivitas usahatani bawang merah dan mengakses permodalan pada
lembaga keuangan.
Kata kunci: strategi pengelolaan risiko, produktivitas, usahatani bawang merah
ABSTRACT
Risk management strategies that can be under taken by the farmer can be grouped into three,
namely: (1) ex-ante strategy, (2) interactive strategy and (3) post-ante strategy. This study
aims to determine the strategy of farmers in managing risks in onion farming productivity.
The results showed that the ex-ante strategy undertaken by onion farmers in Sub Anggeraja
perform cropping patterns red onion-red onion-vegetables/crops. Farmers also perform
planting at multiple locations or multiple locations by using different varieties for different
land. Interactive risk management strategies undertaken by onion farmers are planting at the
end of the dry season so that water needs can be guaranteed and do embroidery if there are
plants that die, using organic fertilizers and anorganic. Ex post risk management strategies
under taken by onion farmers that their farming also other commodities such as corn, beans
and some other vegetables. If the onion farming fail, to cover the needs of their families
looking for additional work such as day laborers, motorcycle taxi drivers and others and
borrow money from family, adjusting widely from plantations with available capital,
borrowed capital from the owners of capital with profit-sharing system and borrow capital of
saprodi store. Therefore you should optimize the role of farmers' groups or group union as
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well as the role of agricultural extension workers to help farmers manage risk onion farm
productivity and access to capital to financial institutions.
Key word: risk management strategies, productivity, onion farming
PENDAHULUAN
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan yang cukup
besar terhadap perekonomian Indonesia karena sebagai sumber penerimaan devisa negara,
mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja. Selain itu, sektor
pertanian juga merupakan penyedia bahan baku penting bagi industri, khususnya industri
pengolahan makanan dan minuman atau agroindustri dan juga merupakan pilar utama dalam
menopang ketahanan pangan negara karena sumbangannya terhadap pemenuhan kebutuhan
konsumsi atau kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat Indonesia.
Hortikultura (sayuran dan buah-buahan) termasuk dalam subsektor tanaman bahan
makanan yang juga memberikan kontribusi terhadap PDB nasional. Di Indonesia terdapt
beberapa provinsi yang merupakan penghasil bawang merah yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur,
Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan termasuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten yang merupakan penghasil
bawang merah di Provinsi Sulawesi Selatan. Produksi dan produktivitas bawang merah di
kabupaten ini masih tergolong rendah. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian (2002) dalam Riyanti (2011) bahwa potensi produktivitas bawang merah di
Indonesia mencapai lebih dari 20 ton/ha.
. Rendahnya produktivitas bawang merah di Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari
bagaimana petani dalam mengalokasikan input-input produksi yang digunakan dalam
usahataninya. Berdasarkan tinjauan teoritis dan data sekunder, rendahnya atau turunnya
produktivitas bawang merah di Kabupaten Enrekang dapat disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain belum tercapainya efisiensi teknis dan inefisiensi teknis dalam mengalokasikan
input-input produksi yang digunakan dalam usahataninya, stagnasi atau tidak adanya
perubahan teknologi dan perilaku petani dalam menghadapi risiko produksi yang
berpengaruh terhadap alokasi penggunaan input-input produksi.
Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, maka penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis strategi petani dalam mengelola risiko produktivitas pada
usahatani bawang merah.
METODE PENELITIAN
Metode Penentuan Lokasi dan Sampel Penelitian
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling dengan
pertimbangan bahwa Kecamatan Anggeraja merupakan salah satu kecamatan yang menjadi
sentra usahatani bawang merah di Kabupaten Enrekang. Sampel diambil secara random
sampling sebanyak 75 orang.
Metode Pengmpulan Data dan Analisis Data
Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petani responden dengan menggunakan
kuesioner. Data yang dikumpulkan terkait dengan tujuan penelitian yaitu data tentang
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identitas petani responden, strategi-strategi petani responden dalam mengelola risiko
produktivitas. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Petani dalam Pengelolaan Risiko Produktivitas pada Usahatani Bawang Merah
Usaha dibidang pertanian memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan
usaha lainnya sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar usahanya dapat berjalan
secara berkesinambungan. Petani memiliki banyak pilihan dalam mengelola risiko usaha
yang dihadapinya antara lain dengan melakukan diversifikasi usaha (enterprise
diversification), integrasi vertikal (vertical integration), kontrak produksi (production
contract), kontrak pemasaran (marketing contract), perlindungan nilai (hedging), asuransi
(insurance). Menurut Debertin (1986) bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh
petani untuk mengurangi kerugian ketika alam dan pasar dalam kondisi kurang
menguntungkan adalah dengan melakukan diversifikasi usaha.
Strategi pengelolaan risiko yang dapat dilakukan oleh petani dapat dikelompokkan
atas tiga yaitu: (1) strategi ex-ante yaitu strategi yang dilakukan oleh petani sebelum
terjadinya guncangan. Hal ini bertujuan agar usahatani yang dikelolah oleh petani tidak
berada pada posisi yang rawan, (2) strategi interactive yaitu strategi yang dilakukan oleh
petani pada saat terjadinya guncangan dengan melakukn realokasi sumberdaya agar dampak
risiko dapat diminimalkan, dan (3) strategi post-ante yaitu strategi yang dilakukan setelah
terjadi risiko yang bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko berikutnya (Fauziyah,
2011).
a. Strategi Pengelolaan Risiko Ex-Ante
Strategi pengelolaan risiko yang dilakukan oleh petani bawang merah di Kecamatan
Anggeraja ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Strategi Pengelolaan Risiko Ex-Ante Pada Usahatani Bawang Merah di Kecamatan
Anggeraja, Kabupaten Enrekang.
1

2

3

4

Uraian
Pola tanam yang dilakukan oleh petani
a. Bawang merah-bawang merah-bawang merah
b. Bawang merah-kol-bawang merah
c. Bawang merah-wortel-kol
d. Lainnya
Alasan memilih pola tanam tersebut:
a. Menguntungkan
b. Sesuai dengan kondisi iklim setempat
c. Jika melakukan pergiliran tanaman akan
mengundang hama dan penyakit
d. Lainnya
Sistem tanam bawang merah
a. Monokultur
b. Tumpang sari
Alasan menggunakan sistem tumpang sari
a. Secara keseluruhan memberikan pendapatan

Frekwensi
(N=75)

Persentase
(%)

23

30,7

13
8
31

17,3
10,7
41,3

30
34
9

40,0
45,3
12,0

2

2,7

65
10

86,7
13,3

2

2,7

Diselenggarakan oleh :
LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPPM) UNMAS DENPASAR
JL. KAMBOJA NO. 11 A KOTA DENPASAR – PROVINSI BALI
29 – 30 AGUSTUS 2016

935

Unmas
Denpasar

bersih yang lebih tinggi dibanding monokultur
b. Penggunaan input lebih efisien terutama input
tenaga kerja dan lahan
c. Saling menutupi kerugian jika ada salah satu
tanaman yang gagal
d. Lainnya
5

Jumlah varietas bawang merah yang digunakan
a. Hanya satu varitas untuk semua lahan yang
diusahakan
b. Lebih dari satu varitas pada lahan yang sama
c. Lebih dari satu varitas pada lahan yang berbeda

Bibit bawang merah yang digunakan bersumber
dari
a. sendiri
b. orang lain
c. Instalasi benih bawang Sarurang
7
Jumlah lokasi/lahan yang ditanami bawang merah
dalam setahun
a. Hanya ada satu lokasi
b. Lebih dari satu lokasi
Sumber: Data Hasil Olahan, 2016

10

13,3

30

40,0

33

44,0

23

30,7

28
24

37,3
32,0

12
59
4

16,0
78,7
5,3

41
34

54,7
45,3

6

Petani yang ada di Kecamatan Anggeraja umumnya berusahatani bawang merah
atau tanaman hortikultura. Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 41,3 persen menggunakan
pola tanam bawang merah-bawang merah-sayuran/palawija. Menurut persepsi petani mereka
memilih pola tanam tersebut karena sesuai dengan kondisi iklim setempat (45,3%) dan
menguntungkan (40,0%). Adapun jenis tanaman yang ditanam selain bawang merah adalah
tomat, cabe, kacang-kacangan, kol, jagung dan jenis sayuran lainnya.
Umumnya sistem tanam yang dilakukan petani untuk bawang merah adalah
monokultur (86,7%) dan sebagian petani melakukan sistem tanam tumpang sari (13,3%)
dengan alasan saling menutupi kerugian jika ada salah satu tanaman yang gagal. Hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2011) yang menunjukkan bahwa
salah satu strategi pengelolan risiko ex ante yang dilakukan oleh petani padi di Desa Telang
Kecamatan Kamal adalah dengan melakukan sistem tanam tumpang sari dan menggunakan
varitas yang berbeda untuk lahan yang berbeda. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh
Adiyoga, dkk (1999) menyimpulkan bahwa keputusan petani dalam mengurangi risiko ex
ante pada usahataninya adalah dengan melakukan tumpang sari bawang merah dan cabai.
Strategi lain yang dilakukan sebagian petani untuk pengelolaan risiko ex ante adalah
dengan melakukan penanaman pada beberapa lokasi atau lebih dari satu lokasi (45,3%)
dengan menggunakan varitas yang berbeda untuk lahan yang berbeda (32,0%) dan ada pula
petani yang menggunakan varitas yang berbeda utuk lahan yang sama (37,3%). Penggunaan
varitas yang berbeda untuk lahan yang sama maksudnya adalah menggunakan varitas yang
berbeda pada setiap musim tanam untuk lahan yang sama. Bibit yang digunakan sebagian
besar bersumber dari orang lain (78,7%) dan sebagian menggunakan bibit yang sendiri yang
disortir pada saat panen (16,0%) dan juga ada yang menggunakan bibit yang berasal dari
Instalasi Benih Bawang Sarurang (5,3%).
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b.

Strategi Pengelolaan Risiko Interactive

Strategi pengelolaan risiko interactive yang dilakukan oleh petani bawang merah
yaitu umumnya petani melakukan penanaman pada akhir musim kemarau agar kebutuhan air
dapat terjamin (81,3%) dan sebagian melakukan penanaman pada pertengahan musim
kemarau pada saat air masih tersedia (9,3%). Sumber air untuk pertanian di Kecamatan
Anggeraja bersumber dari pegunungan dan sebagian juga bersumber dari air sungai.
Strategi lain yang dilakukan oleh petani dalam pengelolaan risiko interactive adalah
melakukan penyulaman jika ada tanaman yang mati (57,3%) dan menggunakan pupuk
organik dan an organik (72,0%). Penggunaan pupuk tidak berbeda jenisnya namun volume
atau takaran yang berbeda pada musim kemarau dan musim hujan (76,0%). Penggunaan
pestisida juga dilakukan pencampuran untuk menghemat biaya, waktu dan tenaga karena jika
petani kekurangan tenaga kerja mereka mencari tenaga kerja sewa dari luar desa.
Tabel 2. Strategi Pengelolaan Risiko Interactive Pada Usahatani Bawang Merah di
Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang
No

Uraian

1

Waktu untuk menanam bawang merah
a. Awal musim kemarau dengan perkiraan
ketersediaan air masih mencukupi
b. Akhir musim kemarau (menjelang musim
hujan) agar kebutuhan air dapat terjamin
c. Pertengahan musim kemarau pada saat air
masih tersedia
d. Lainnya
Jika ada tanaman yang mati:
a. Dilakukan penyulaman
b. Tidak dilakukan penyulaman
c. lainnya
Jarak tanam yang digunakan
a. 10 cm x 20 cm
b. 15 cm x 20 cm
c. 20 cm x 20 cm
d. Lainnya
Jenis pupuk yang digunakan
a. Pupuk an organik
b. Pupuk organik
c. Pupuk organik dan an organik
Penggunaan pupuk pada musim kemarau dan
musim hujan
a. Tidak berbeda jenis maupun volumenya pada
musim kemarau dan musim hujan
b. Tidak berbeda jenis tetapi volumenya yang
berbeda pada musim kemarau dan musim hujan
c. Lainnya

2

3

4

5

6

Cara pengendalian hama dan penyakit
a. Preventif (tindakan pencegahan pertumbuhan

Frekwensi

Persentase

3

4,0

61

81,3

7

9,3

4

5,3

43
31
1

57,3
41,3
1,3

4
57
5
9

5,3
76,0
6,7
12,0

14
7
54

18,7
9,3
72,0

18

24,0

57

76,0

0

0,0

16

21,3
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7

8

9

10

hama dan penyakit)
b. Kuratif (tindakan pencegahan setelah hama dan
penyakit menyerang tanaman)
c. Preventif dan kuratif
Melakukan pencampuran pestisida
a. Ya
b. Tidak
Alasan melakukan pencampuran pestisida
a. Untuk mencegah/mematikan beberapa jenis
hama dan penyakit
b. Untuk menghemat biaya
c. Hasil coba-coba menunjukkan efektifitas yang
lebih tinggi dibanding menggunakan pestisida
tunggal
d. Menghemat waktu dan tenaga
Tindakan yang dilakukan jika kesulitan tenaga
kerja sewa

9

12,0

50

66,7

65
10

86,7
13,3

13

17,3

8
6

10,7
8,0

48

64,0

a. Memanfaatkan tenaga kerja yang tersedia
secara bergantian dengan sesama petani

20

26,7

b. Mencarai tenaga kerja sewa dari luar desa

55

73,3

51
15
9

68,0
20,0
12,0

Tindakan yang dilakukan jika kesulitan modal
a. Meminjam dari bank
b. Meminjam dari koperasi
c. Menjual sebagian aset yang ada

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016
c.

Strategi Pengelolaan Ex Post

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa strategi pengelolaan risiko ex post yang
dilakukan oleh petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja adalah tidak sepenuhnya
bergantung pada usahatani bawang merah akan tetapi mereka juga berusahatani komoditi lain
seperti jagung, kacang-kacangan dan beberapa jenis sayuran lainnya. Jika usahatani bawang
merah mengalami kegagalan, maka untuk menutupi kebutuhan keluarga mereka mencari
pekerjaan tambahan (81,3%) seperti buruh harian, tukang ojek dan lain sebagainya dan
meminjam uang dari keluarga. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Fauziyah (2011) bahwa jika usahatani padi mengalami kegagalan maka usaha untuk
memenuhi kebutuhan keluarga adalah dengan cara menggunakan pendapatan yang diperoleh
dari pekerjaan sampingan, mengambil tabungan atau meminjam dari kerabat/keluarga. Selain
itu, strategi lain dalam pengelolaan risiko ex post adalah jika mengalami kegagalan atau
kerugian pada usahatani bawang merah maka petani menyesuaikan luas pertanamannya
dengan modal yang tersedia, meminjam modal dari pemilik modal dengan sistem bagi hasil
serta meminjam modal dari toko saprodi. Sebanyak 90,7 persen menyatakan bahwa meskipun
petani mengalami kerugian atau kegagalan dalam berusahatani bawang merah namun petani
tetap menanam bawang merah dan mencari penyebab terjadinya kegagalan usahatani bawang
merah.
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Tabel 3. Strategi Pengelolaan Risiko Ex Post Pada Usahatani Bawang Merah di Kecamatan
Anggeraja, Kabupaten Enrekang
No
1

2

3

Uraian
Status usahatani bawang merah
dalam menghidupi keluarga
a. Sepenuhnya
bergantung
pada usahatani bawang
merah
b. Sebagian besar bergantung
pada usahatani bawang
merah
c. Sebagian kecil bergantung
pada usahatani bawang
merah
d. Sama
sekali
tidak
bergantung pada usahatani
bawang merah
Jika usahatani bawang merah
mengalami kegagalan, maka
usaha
untuk
menutupi
kekurangan dalam menghidupi
keluarga
a. Meminjam uang dari petani
lain atau pihak lain seperti
keluarga
b. Mencari
pekerjaan
tambahan
c. Menjual sebagian aset yang
dimiliki
Jika
mengalami
kerugian,
tindakan apa atau sumber
modal mana yang dipilih untuk
melakukan pertanaman pada
musim berikutnya
a. Luas pertanaman berikutnya
disesuaikan
dengan
ketersediaan modal
b. Menambah modal dengan
mengambil sebagian atau
seluruh tabungan yang
dimiliki
c. Menambah modal dengan
menjual aset yang dimiliki
d. Menambah modal dengan
meminjam modal dari bank
atau keluarga
e. Meminjam saprodi dari
toko/kios yang ada di desa

Frekwensi

Presentase

20

26,7

55

73,3

0

0

0

0

13

17,3

61

81,3

1

1,3

30

40,0

16

21,3

0

0,0

5

6,7

24

32,0
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4

Tindakan yang dilakukan jika
pertanaman bawang merah
dianggap gagal
a. Tidak menanam bawang
merah lagi karena takut
kegagalan itu terulang lagi
b. Tetap menanam bawang
merah
dan
mencari
penyebab
terjadinya
kegagalan pertanaman
c. Tetap menanam bawang
merah
tanpa
mencoba
mencari penyebab terjadinya
kegagalan pertanaman
Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

5

6,7

68

90,7

2

2,7

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis desktiptif kuantitatif,
maka dapat disimpulkan bahwa strategi petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja dalam
mengurangi risiko produktivitas digolongkan dalam 3 kelompok yaitu strategi pengelolaan
risiko ex ante, strategi pengelolaan risiko interactive dan strategi pengelolaan risiko ex post.
Oleh karena itu sebaiknya mengoptimalkan peran kelompok tani atau gapoktan serta peran
penyuluh pertanian untuk membantu petani dalam mengelola risiko produktivitas usahatani
bawang merah dan mengakses permodalan pada lembaga keuangan.
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