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ABSTRAK 

 

KURNIA APRILIANTI, 2020. Pengaruh Penerapan Teknologi Budidaya Dan 

Keterampilan Manajemen Petani Terhadap Keberhasilan Usahatani Kopi Arabika. 

(Suatu Kasus Pada Petani Kopi di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten 

Sumedang, Jawa barat ). Dibawah Bimbingan  Euis Dasipah dan Dety 

Sukmawati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Penerapan Teknologi 

Budidaya, Keterampilan Manajemen  Petani  dan pengaruhnya terhadap keberhasilan 

usahatani Kopi Arabika. Satuan analisisnya adalah petani Petani Kopi Arabika di 

Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Teknik penetapan responden 

dilakukan secara sensus  terhadap 55 orang. Teknik analisis digunakan analisis 

jalur (path analyze).  penelitian verifikatif (eksplanatori) yaitu penelitian untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis berdasarkan verifikasi data di lapangan.   

Hasil penelitian diperoleh  tingkat penerapan teknologi budidaya kopi arabika 

terdiri atas dimensi: Penanaman pohon pelindung; Pengolahan Lahan; 

Penggunaan benih; Pemupukan Susulan; Pengaturan cara tanam; Pemeliharaan; 

Pemangkasan;  Panen dan Pascapanen memperoleh tingkat capaiannya 78,47 % 

kriteria baik.  

Tingkat capaian Kemampuan manajemen petani kopi arabika yang terdiri atas 

dimensi: Manajemen produksi ; Manajemen finansial  ; Manajemen Sumber daya 

manusia; Manajemen pemasaran adalah 64,62 %.kriteria cukup. Tingkat capaian 

Keberhasilan usahatani kopi arabika yang terdiri atas dimensi: harga jual; 

produktivutas dan efisiensi usahatani 61,57 % kriteria cukup. 

Terdapat hubungan yang sangat kuat antara  penerapan teknologi  dengan 

keterampilan manajemen petani. Semakin baik manajerial bisnis akan semakin 

baik penerapan teknologi.   

Penerapan teknologi budidaya kopi arabika dan manajerial bisnis petani 

berpengaruh positif terhadap keberhasilan usahatani kopi arabika. Kontribusi 

manajerial bisnis petani  78,22  % yang jauh lebih besar daripada kontribusi 

variabel  penerapan teknologi yang mencapai11,92 %. 

 

 

 

Kata Kunci: Penerapan teknologi , Manajemen bisnis, Keberhasilan Usahatani.  

                     Kopi arabika. 
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ABSTRACT 

 

KURNIA APRILIANTI, 2020.  The Effect of The Application of Cultivation 

Technology And Managerial Business of Farmers to the Success of Arabica Coffee 

Farming. (A Case of Coffee Farmers in Rancakalong Subdistrict, Sumedang 

Regency, West Java). Under Guidance by Euis Dasipah  dan Dety Sukmawati. 

This study aims to find out the relationship between the dynamics of farmer 

groups and managerial farmers and their influence on the success coffea arabica 

farming.    The analysis unit is farmers of coffea Arabica Farmers in Rancakalong 

District, Sumedang Regency. The technique of determining respondents was 

carried out in a census of 55 people. Analysis techniques are used path analysis. 

The results of the study obtained the level of application of arabica coffee 

cultivation technology consists of dimensions: Planting protective trees; Land 

Processing ; Use of seeds;  Follow-up Fertilization; Setting how to plant ; 

Maintenance; Pruning;  Harvest and post-harvest obtained a level of achievement 

of 78.47 % criteria good.  

Managerial achievement level of Arabica coffee farmers business consisting of 

dimensions: Managerial production; Financial managerial ; Managerial Human 

resources; Managerial marketing is 64.62%.criteria are sufficient. Success rate of 

Arabica coffee farming consisting of dimensions: selling price; productivity and 

efficiency of farming 61.57% criteria are sufficient. There is a very strong 

relationship between the application of technology and the managerial business of 

farmers.  The better the managerial business the better the application of 

technology. 

The application of Arabica coffee cultivation technology and managerial business 

of farmers has a positive effect on the success of Arabica coffee farming. 

Managerial contribution of farmers' business 78.22% which is much greater than 

the contribution of variable application of technology that reaches 11.92%. 

 

 Keywords: Application of Technology, Managerial business, Success of  

                  Farming. Arabica coffee. 
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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 agroindusti 

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 (United Nations, 2017 dalam Kementrian 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).  

1 



Selama kurun waktu 2015-2019, PDB pertanian menunjukkan tren 

pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan 

PDB mencapai 3,6%, naik cukup tinggi jika dibandingkan pada tahun 2015 yang 

hanya tumbuh 3,0%. Pada tahun 2019, terjadi penurunan pertumbuhan 

dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan penurunan laju peningkatan 

produksi tanaman pangan akibat musim kemarau yang panjang (Kementrian 

Pertanian RI, 2019). 

Salah satu wilayah dimana kegiatan perekonomiannya  berbasis pertanian 

adalah Kabupaten Sumedang yang pada tahun 2018 dengan laju pertumbuhan 

ekonomi (LPE) 5,83 %  memiliki potensi yang demikian penting dan besar bagi  

kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang dimana lebih dari 60% tenaga kerja 

bertumpu pada sektor tersebut.  Terbukti dari capaian PRDB (Produk Regional 

Domestik Bruto) tahun 2018 sebesar Rp 32.539.360.000 dengan kontribusi utama 

adalah pada sector agribisnis (pertanian, kehutanan dan perikanan) sebesar  19,71 

persen dan kintribusi sector industri sebesar 19.04 persen termasuk di dalamnya 

subsector agroindustri, (BPS Kabupaten Sumedang, 2019).   

Lebih jelasnya PDRB Kabupaten Sumedang tahun 2018 disajikan pada 

Tabel1.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.1.  PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2019 

No Lapangan Usaha Nilai  

(dalam juta rupiah) 

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 6.413,51 

2 Pertambangan dan galian 27,82 

3 Industri Pengolahan 6.194,81 

4 Pengadaan listrik dan gas 131,61 

5 Pengadaan air, Pengelolaan sampah,limbah,daur 

ulang 

7,78 

6 Konstruksi 3.392,48 

7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil 

dan motor 

3.098,14 

8 Transportasi dan pergudangan 1.682,90 

9 Penyedia akomodasi dan makanan minuman 1.484,94 

10 Informasi dan komunikasi 1.469,52 

11 Jasa Keuangan, dan asuransi 1.267,23 

12 Real estate 521,74 

13 Jasa Perusahaan 25,19 

14 Adm pemerintahan,pertahanan dan jasa sosial 

wajib 

1.995,16 

15 Jasa Pendidikan 2.116,47 

16 Jasa kesehatan,dan kegiatan sosial 867,18 

17 Jasa lainnya 587,78 

PDRB 32.539,36 

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang, 2020. 

Pertanian di Indonesia yang meliputi tanaman pangan, tanaman 

perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang diupayakan oleh masyarakat tani 

Indonesia yang diharapkan memenuhi kebutuhan dalam negeri  bahkan dapat 

dijadikan untuk menjadi sumber devisa negara dengan memerlukan upaya 

dukungan dan perhatian dari pemerintah agar produk–produk pertanian yang 

diharapkan tercapai. 

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang masih kurang 

diperhatikan besaran potensinya padahal produk-produk hasil perkebunan 

berpeluang besar dalam lingkup internasional khususnya dalam ekspor. Banyak 

dari hasil-hasil perkebunan sepeti kelapa, karet, kepala sawit, kopi, teh, lada, 



tembakau, kakao, cengkeh dll. Salah satu hasil sub sektor perkebunan Indonesia 

yang menjadi basis nomor tiga komoditi ekspor setelah kelapa sawit dan kemiri 

adalah kopi. Karena itu Indonesia menjadi produsen kopi terbesar ke-tiga di dunia 

setelah Brazil dan Vietnam dengan menyumbang sekitar 8% dari total produksi 

kopi dunia, dan Indonesia merupakan pengekspor kopi terbesar ke-tiga dengan 

pangsa pasar sekitar 11% di dunia (Kementerian Pertaniaan Republik Indonesia. 

2019).  

Kopi sebagai tanaman perkebunan sangat menarik bagi banyak negara 

terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kopi produksi Indonesia 

merupakan salah satu komoditas yang mempunyai daya saing yang tinggi dengan 

komoditas kopi luar negeri, karena itu perkebunan kopi mempunyai peranan yang 

penting sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan, penyedia lapangan 

kerja, dan mendorong perkembangan agribisnis dan agroindustri yang sangat 

diperlukan bagi pembangunan nasional (Rahardjo,  2012). 

Satu dintaranya komoditi  tanaman perkebunan  adalah Kopi arabika 

(Coffea arabica L) yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, termasuk di 

wilayah Kabupaten Sumedang, diataranya adalah di Kecamatan Rancakalong.    

Kopi arabika di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dibudiyakan oleh 

masyarakat setempat sudah sangat lama dan turun temurun. Skala usahanya relatif 

terbatas ada rumah tangga dengan sistem campuran, yakni menanam beberapa 

jenis tanaman dalam satu lahan.  Proses produksi adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas. Proses produksi 

kopi tidak hanya dilakukan pada saat menghasilkan bubuk kopi tapi  kegiatan ini 

dimulai sejak pemilihan bibit, budidaya, panen dan pascapanen (Priyono, 2017). 



Beberapa hal yang harus diperhatikan agar bubuk kopi yang dihasilkan 

dapat berkualitas adalah proses selama panen dan pascapanen. Proses panen harus 

memperhatikan umur panen dan cara panen, sedangkan pada proses pascapanen, 

untuk tiap perlakuan harus memperhatikan teknik pengerjaannya, suhu dan 

kelembaban. Suhu dan lama penyimpanan sebelum dilakukan penyangraian dapat 

mempengaruhi mutu kopi. 

Agribisnis kopi arabika  yang dikembangkan di wilayah Kabupaten 

Sumedang walaupun penyebarannya terbatas pada beberapa wilayah kecamatan 

saja, salah satunya adalah Kecamatan Rancakalong.   Perkembangan agribisnis 

kopi arabika  di Kecamatan Rancakalong secara factual didukung oleh kecocokan 

agroekosistem yulkanik seperti : ketinggian lokasi, keadaan tanah, iklim, dan 

ekosistem wilayah yang mendukung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

kopi arabika.  Selain itu laju permintaan terhadap produk kopi terutama arabika 

terus bertambah dari tahun ke tahun  sejalan dengan meningkatnya tingkat 

konsumsi di dalam negeri. Potensi kopi di Kabupaten Sumedang menurut 

kecamatan tampak tersaji pada Tabel .1.2 berikut ini : 

 

Tabel 1.2. Data Potensi Tanaman Kopi di Kabupaten  Sumedang Tahun   

2019 

No. Nama Kecamatan Produksi (ton) 

1. Jatinangor 41.774 

2. Cimangung 18.288 

3. Tanjungsari 48.273 

4. Sukasari 84.135 

5. Pamulihan 108.916 

6. Rancakalong 769.420 

7. Smd. Selatan 26.954 



8. Smd. Utara 65.501 

9. Ganeas 74.183 

10. Situraja 141.467 

11. Cisitu 441.891 

12. Darmaraja 24.352 

13. Cibugel 137.864 

14. Wado 337.513 

15. Jatinunggal 60.682 

16. Jatigede 1.000 

17. Tomo 0 

18. Ujungjaya 0 

19. Conggeang 52.022 

20. Paseh 24.169 

21. Cimalaka 140.830 

22. Cisarua 44.588 

23. Tanjungkerta 93.484 

24. Tanjungmedar 417.025 

25. Buahdua 412.722 

26. Surian 4.325.226 

 Jumlah 7.892.279 

Sumber : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan  Kab.Sumedang, tahun 2020. 

Memperhatikan  Tabel 1.2 diatas, tampak Kecamatan Rancakalong 

mempunyai hasil produksi kopi tertinggi di Kabupaten Sumedang yang mencapai 

769.420 ton. Hampir semua kecamatan sebagai daerah penghasil kopi kecuali dua  

kecamatan yaitu tomo dan ujungjaya. Hal tersebut menunjukan bahwa  

Kecamatan Rancakalong sebagai sentra penghasil produk kopi. Keberadaan sentra 

produksi tersebut akan sangat penting berkaitan dengan  keneradaan  usaha 

industry seunder dan tersier yang berbasis bahan baku kopi arabika. Tampaknya  

keberadaan usaha industry olahan dalam skala  industry rumah tangga telah 

banyak berkembang. Ini menjadi barometer  ke depan usahatani kopi arabika dari 

waktu kewaktu menjadi usaha yang cukup menjanjikan. 



Berkaitan dengan pengembangan usahatani kopi arabika, maka keberadaan  

para petani memiliki peran sentral yang sangat penting. Para petani sebagian besar 

telah menjadi anggota kelompok tani sebagai wadah dan memiliki fungsi penting 

bagi petani.   Saat ini mengkonsumsi kopi sudah menjadi gaya hidup tersendiri, 

dengan variasi macam dan jenis kopi yang tersedia di masyarakat. Sebuah kota 

yang yang maju pun dapat terlihat dari banyaknya gerai yang menghidangkan 

kopi. Kopi tidak hanya sekedar minuman tapi  merupakan lifesytyle atau  gaya 

hidup. Dahulu orang tidak minum kopi diangfa biasa, tapi sekarang kalau tidak 

minum kopi dianggap ketinggalan zaman.  Kopi memiliki banyak bermacam 

jenis, dan untuk mengusahakannya dibutuhkan perencanaan yang baik agar 

mencapai target peningkatan produksi dan peningkatan peringkat penghasil kopi. 

(Kementerian Pertaniaan Republik Indonesia. 2019). 

 Usaha untuk meningkatkan pendapatan petani, tidak cukup hanya 

terbatas pada factor  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).   

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 kopi dengan penerapan teknologi dapat 

meningkatkan produksi dan pendapatan petani dengan  indek efisiensi MBCR 

2,01.  

Untuk melaksanakan kegiatan usahatani dengan mencapai keberhasilan  

diperlukan keahlian dan pengalamaan petani serta kemampuan manajerial petani 

yang baik. Manajerial petani yang meliputi technical skill dan managerial skill  

berperan penting dan menentukan keberhasilan usahatani.  Kemampuan 

manajerial petani akan tercermin dari output yang diperoleh ketika tanaman yang 

diusahakan  sudah dipanen. Technical skill akan tercermin pada kemampuan 

petani dalam menerapan teknologi budidaya kopi arabika  secara baik. analisis 

aspek yang mempengaruhi produksi, kualitas hasil, dan pendapatan petani. 

Widayat dkk. (2015) melaporkan hasil penelitiannya diperoleh, produktivitas kopi 

Arabika berkisar antara 250-750 kg/ha/tahun.  Hasil produksi, kualitas hasil, dan 

pendapatan petani dipengaruhi oleh factor  ketinggian,  jumlah batang, konservasi 

tanah, perawatan tanaman, pola panen, hasil pengobatan, pengeringan produksi 

buah, pengendalian hama dan penyakit. 

  Secara teknis jika hasil produksi yang diperoleh mendekati potensi 

maksimum dari suatu aplikasi teknologi yang terbaik dan secara ekonomis 

mendapatkan keuntungan yang  tinggi, maka dapat dikatakan bahwa petani 

tersebut telah mengelola usahataninya dengan baik dan disebut sebagai 

keberhasilan atas usahanya (Priyono, .2017).  

 



1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  

1.2.1.  Identifikasi Masalah 

Penerapan teknologi budidaya kopi arabika  yang dapat dilihat dari tingkat 

partisipasi petani dalam mengadopsi teknologi budidaya kopi arabika pada 

penelitian ini teridentifikasi sebagai suatu masalah. Indikasinya adalah  adanya 

senjang antara tingkat penerapan teknologi tersebut antara yang diharapkan 

dengan kenyataan di lapangan (petani).   Indikatornya adalah : penanaman pohon 

pelindung, pengolahan lahan, penggunaan benih, pemupukan, pemeliharaan, 

pemangkasan, dan panen dan pasca panen. 

Selanjutnya terhadap indikasi tersebut tampak pada  adanya variasi dalam 

mengadopsi indicator peerapan teknologi budidaya kopi arabika oleh petani.  

Banyak factor  penyebab terjadinya variasi tersebut. Kemungkinannya adalah 

karena factor; a) tingkat kemampuan, kecakapan dan mental petani dan b) pesan 

penyuluhan yang disampaikan akan diterima dan dipraktekkan (diadopsi, 

diterapkan) setelah para petani mendapat gambaran nyata atau keyakinan bahwa 

hal-hal yang baru diterima akan berguna. Penerapan teknologi budidaya kopi 

arabika sangat menentukan terhadap keberhasilan usahatani kopi arabika. 

Selanjynya terhadap manajerial skill petani adalah keahlian yang dimiliki 

petani dalam  mengelola usahataninya  dan akan menentukan keberhasilan usahanya. 

Petani dituntut harus memiliki kemampuan manajerial. Manajerial skill petani 

teridentifikasi  sebagai masalah  sebagaimana yang dijumpai di lapangan.  Hal 

tersebut tampak pada penggunaan teknologi yang kurang, lahan yang tidak terlalu 

luas, teknik peremajaan yang kurang yang pada akhhirnya tidak mampu  atau 



kurang merespon permintaan yang terus meningkat dengan cara memperluas dan 

mengambangkan usahanya.   

Terhadap keberhasilan usahatani kopi arabika banyak sekali factor yang 

menentukannya.  Keberhasilan usaha dapat diihat dari banayak hal melalui indikator 

–indiator keberhasilan , antara lain dapat dilihat dari capaian hasil atau 

produktivitasnya, harga jual yang diterima dan efisiensi usahatani yang diperoleh 

petani.  beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan adalah tingkat 

penerapan teknologi dan manajerial skiil petani.   

Keberhasilan usahatani kopi memperhatikan fakta dan fenomena di lapangan 

maka masih merupakan masalah pada petani kopi pada umumnya.. Hal tersebut 

tampak terlihat dari adanya senjang antara harapan dan kenyataan (fakta) diawali dari 

tingkat capaian produktivitas kopi dimana dari potensinya nya yaitu bisa mencapai 

1.200 kg/ha/thn (Sunanto, dkk,2019). Sedangkan di lapangan terindikasi capaian 

produktivitas baru sekitar di angka 750 kg/ha/tahun.  

Permasalahan selanjutnya adalah factor harga jual petani yang sering 

mengalami perubahan dan besarannya belum sebagaimana yang diharakan. 

Indikasi di lapangan harga kopi gelondongan Rp 7.00/kg hingga Rp 8000/kg. 

Padahal di tingkat industry dapat mencapai di atas Rp 10.000/kg sehingga terjadi 

disparitas harga yang cukup besar. Permasalahan  tersebut berimplikasi pada 

capaian pendapattan atau efisiensi usahataninya.  

Suatu pemikiran bahwa terdapat hubungan antara tingkat penerapan teknologi 

budidaya  kopi arabik dengan kemampuan  manajerial skill petani. Biasaya apabila 

tingkat penerapan teknologi budidaya  baik atau tinggi maka capaian  keberhasilan 

usahatani kopi juga akan semakin baik (tinggi). Akan tetapi banyak petani yang tidak 



atau belum menyadari bahwa hal tersebut akan berimplikasi terhadap keberhasilan 

usaha yang dijalaninya. Bertolak dari permasalahan-permasalahan di atas, inti dari 

penelitian ini bermaksud untuk mempelajari seberapa besar pengaruh tingkat 

penerapan teknologi budidaya kopi dan manajerial skill petani  terhadap 

keberhasilan usahatani kopi arabika di Kecamatan Rancakalong Kabupaten 

Sumedang. 

 

1.2.2.  Rumusan Masalah  

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana tingkat capaian penerapan teknologi budidaya kopi arabika? 

2. Bagaimana  tingkat capaian manajeria tingkat capaian l bisnis petani kopi 

arabika? 

3. Bagaimana tingkat capaian keberhasilan usahatani kopi arabika? 

4. Apakah terdapat hubungan positif antara tingkat penerapan teknologi 

budidaya kopi  dengan manajerial skill petani kopi arabika? 

5. Bagaimana pengaruh dinamika tingkat penerapan teknologi budidaya kopi  

dengan manajerial skill petani kopi arabika terhadap keberhasilan usahatani 

kopi arabika? 

1.3    Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Untuk mengetahui Tingkat tingkat capaian penerapan teknologi budidaya kopi 

arabika. 

2. Untuk mengetahui Tingkat capaian Manajerial bisnis petani kopi arabika. 



3. Untuk mengetahui Tingkat capaian Keberhasilan usahatani kopi arabika. 

4. Untuk mengetahui Hubungan positif antara tingkat penerapan teknologi 

budidaya kopi  dengan manajerial skill petani kopi arabika. 

5. Untuk mengetahui Pengaruh tingkat penerapan teknologi budidaya kopi  

dengan manajerial skill petani kopi arabika terhadap keberhasilan usahatani 

kopi arabika. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sebagai : 

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

kopi arabika khususnya mengenai pengaruh dinamika kelompok tani dan 

manajerial petani  terhadap keberhasilan  usahatani kopi arabika   di 

Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. 

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

dikembangkannya penelitian dalam rangka memperkaya ilmu usahatani dan 

agribisnis kopi arabika. 

3. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan  

tentang pengembangan usahatani kopi arabika yang berada di Kecamatan 

Rancakalong . 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA,  KERANGKA PEMIKIRAN DAN  HIPOTESIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1.  Aspek Budidaya Kopi Arabika 

Kopi arabika (nama ilmiah: Coffea arabica. L) merupakan jenis kopi yang 

berasal dari suku (familia) rubiaceae. Secara geografis kopi arabika dapat tumbuh 

pada ketinggian lahan 1.000-2.000 dpl, dengan curah hujan rata-rata pertahunnya 

yakni 1.200-2000 mm pertahun. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi proses 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, termasuk mempengaruhi proses 

pembungaan dan pembuahan. Suhu lingkungan yang cocok untuk bertanam kopi 

arabika yaitu berkisar 16-25 derajat celcius, dan tidak tahan pada suhu mendekati 

titik beku 0-4 derajat celcius. Kopi arabika sangat cocok ditanam di lahan tanah 

gembur, mengandung banyak unsur hara organik, serta memiliki tingkat 

keasaman (pH) tanah berkisar 5,0-7,0, jenis tanah yang cocok yaitu tanah latosol 

dan andosol. Kopi ini biasanya ditanam di daerah perkebunan atau perbukitan, 

dan kopi jenis ini sangat cocok ditanam di Indonesia yang memiliki iklim tropis. 

(Priyono,2017). 

Dalam satu tahun, kopi arabika biasanya mengalami tiga kali panen, yakni 

setiap 4-5 bulan sekali. Sehingga para petani kopi sangat dianjurkan untuk 

melakukan perawatan intensif selama bertanam, hingga poses panen. Umumnya 

kopi arabika akan berbunga di akhir musim penghujan, namun gagal panen kopi 

arabika banyak disebabkan karena faktor iklim cuaca yang ekstrem, apalagi bunga 

kopi arabika banyak yang tertimpa air hujan secara terus-menerus. 

13 



Tanaman kopi arabika memiliki perakaran tunggang (dikotil), biji 

berkeping dua, merupakan tumbuhan habitus-perdu yang memiliki ketinggian 2-

3,5 meter, batang tegak, percabangan monopodial, permukaan batang dan ranting 

kasar dan terkadang banyak ditumbuhi liken, daunnya tunggal dan berbentuk 

lonjong dengan ujugnya terkadang berbentuk lancip,  panjang daun diperkirakan 

8-15cm, dengan lebar daun mencapai 4-7cm Priyono, (Wahid.2017).. 

Bunga tanaman kopi arabika memiliki karakteristik yakni bunganya 

majemuk (banyak), bunga berbentuk payung, kelopak bunga lonjong, tangkai 

benang sari berlekatan dengan ketiak daun dan kadang-kadang juga berlekatan 

dengan batang utama. Selanjutnya buah kopi arabika tergolong buah batu (karena 

berbiji keras), buah berbentuk bulat telur dengan diameter 0,5-1cm, buah dalam 

kondisi muda berwarna hijau tua/hijau muda dan setelah buah matang umumnya 

berwarna merah tua. Bijinya berbentuk bola. Kopi arabika juga memiliki wiwilan 

(cabang reproduktif dengan tumbuh tegak lurus di atas permukan tanah (Budiman, 

2017). 

Kandungan kafein pada kopi arabika relatif rendah, rasa dan aromanya 

lebih nikmat, namun harganya cukup mahal. Kopi Arabica pertama kali 

diperkenalkan oleh seorang ahli botani tumbuhan yaitu, Linnaeus pada tahun 

1753. Varietas terbaik dari jenis kopi arabika yaitu typica dan bourbon dengan 

strain yang banyak dikembangkan di berbagai belahan dunia. Varietas unggul 

berkualitas dari kopi arabika yang banyak ditanam di Indonesia dengan setiap 

varietas memiliki daya tumbuh dan adaptasi terhadap lingkungan berbeda-beda. 

Untuk memperoleh kopi jenis arabika unggul, maka Kementerian Pertanian 



mengeluarkan referensi terkait varietas unggul untuk kopi arabika, diantaranya 

yaitu: 

(1) Varietas S795;  

Varietas kopi arabika ini memiliki produktivitas 1.000 -1.500 kg/ha pada 

kepadatan tanam 1.600-2.000 pohon perhektar (ha). Mulai berbunga pada usia 15-

24 bulan, seperti tahan terhadap serangan karat daun apabila ditanam di atas 

ketinggian lebih dari 1.000 m/dpl. 

(2) VarietasUSDA 762; 

Produktivitas kopi arabika jenis ini mencapai 800-1.200kg/ha. Mulai berbunga 

pada usia tanam 32-34 bulan dengan perawatan intensif, dan dapat bertahan pada 

serangan penyakit yaitu karat daun. 

(3).  Varietas Sigarar Utang; 

Kopi arabika jenis ini memiliki produktivitas capai 1.500 kg/ha. 

Keistimewaan varietas kopi arabika jenis ini yaitu dapat berbuah secara terus-

menerus mengikuti pola persebaran curah hujan setempat. Bijinya berukuran 

besar, namun rentan terhadap hama bubuk buah dan nematoda, namun cukup 

tahan terhadap penyakit karat daun. Sangat direkomendasikan ditanam pada 

ketinggian lahan di atas 100 meter di bawah permukaan air laut (dpl). 

(4).  Varietas Andung Sari-1; 

Mempunyai produktivitas sebanyak 350 kg/ha, mulai berbunga pada umur 

15-24 bulan, Sebaiknya varietas ini ditanam pada ketinggian lahan di atas 900 

m/dpl, karena jika ditanam pada lahan di ketinggian kurang dari 900 meter/dpl 

rentan terhadap serangan karat daun namun sangat mudah beradaptasi jika 

ditanam pada lahan yang kurang subur (Saroyo, 2014). 



Tanaman kopi berbunga tidak serempak sehingga buahpun matang tidak 

serempak, oleh kerena itu buah kopi dipetik secara bertahap.  Buah yang berwarna 

merah dipetik satu per satu dengan tangan. Ciri-ciri buah kopi yang telah matang 

bisa dilihat dari warna kulitnya. Buah kopi yang paling baik untuk dipanen adalah 

yang telah matang penuh, berwarna merah.  Panen buah kopi pertama umumnya 

sedikit.  Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai puncaknya 

setelah tanaman berumur 7 – 9 tahun.  Tanaman kopi berumur 7 – 9 tahun rata-

rata produksi 500 – 1.500 kg kopi beras/ha/tahun.  Tanaman kopi yang dikelola 

secara intensif produksinya men-capai 2.000 kg/ha/tahun.  Buah kopi mulai masak 

bulan April/Mei sampai September/Oktober (AAK. 1990). 

 

2.1.2.   Penerapan Tekno;ogi Budidaya Kopi 

Cara Bertanam Kopi Arabika Yang Baik Untuk Meningkatkan Hasil 

Panen menurut Indonesia  bertanam (2016) menurut tahap-tahapnya sebagai 

berikut : Tahapan pertama dalam bertanam kopi arabika yaitu ; 

(1).  Pemilihan bibit arabika yang unggul dan sudah terbukti kualitasnya. 

Untuk memperoleh bibit tersebut dapat diperoleh dari induk tanaman yang 

terbebas dari serangan penyakit karat daun, hama penggerek buah/batang. 

Bentuk tajuk bagus, produksi buahnya tinggi serta berbatang pendek. Dari 

induk yang produktif tersebut, kemudian dipilihlah buah yang sudah 

matang dan sehat , kulit buahnya berkeriput atau cacat. Buah dipetik dan 

langsung diseleksi dengan cara merendamnya ke dalam air. Hanya buah 

yang terendam di dasar air saja yang diambil untuk dijadikan bibit unggul. 



Sebaiknya jangan mengambil buah yang mengapung di air pada tahap 

percobaab pemilihan bibit. 

Langkah selanjutnya yaitu kulit dan daging buah dibuang, biji yang 

sudah dikupas direndam kembali di dalam air dan peram (simpan) selama 

24 jam. Usai pemeraman biji lalu dicuci sampai lendirnya hilang. Jika biji 

masih banyak yang berlendir, sebaiknya dicuci hingga dapat diperma 

ulang selama 24 jam. 

Tahap selanjutnya yakni biji dikeringkan selama 1-2 hari dengan 

mencegah biji agar tidak terkena sinar matahari langsung, pada tahap ini 

jika ada biji yang rusak, keriput, atau terserang hama sebaiknya dipisahkan 

dan jangan dijadikan satu-satunya harapan untuk bibit baru. Biji sebaiknya 

disortir (dipilih-pilih) secara berulang-ulang sebelum disemai. Setelah 

proses sortir biji menghasilkan biji yang berkualitas, sebaiknya biji segera 

disemai. Persentase biji yang tidak disemai segera dalam waktu kurang 

dari tiga bulan, maka tumbuh-kembang biji akan rendah tentu hal ini akan 

mempengaruhi produktivitas tanaman nantinya. 

(2).  Proses penyemaian dan pembibitan kopi arabika.  

Terlebih dahulu membuat bedeng lahan ukuran selebar 120cm 

dengan tinggi 25cm, dengan panjang disesuaikan dengan kondisi lahan 

yang ada. Sedangkan untuk jarak antarbedeng lahan yaitu sekitar 50cm. 

Bedengan itu sebaiknya diarahkan ke arah timur agar tanaman nantinya 

dapat tersinari oleh cahaya matahari untuk proses fotosintesis.  Tanah 

untuk persemaian dicangkul sedalam 30cm dan kemudian dicampur 



dengan pupuk kompos/pupuk kandang sebanyak 20kg per meter persegi. 

Jika perlu maka tambahkan pula 25 gram Petrofur 3 G atau Currater. 

Selanjutnya benih kopi arabika disemai  sedalam 0,5cm dengan 

jarak tanam 2,5cm X 5cm. Benih diletakan dalam posisi tertelungkup. 

Dengan jarak tanam seperti itu, maka satu meter persegi dapat 

menampung jumlah bibit sebanyak 800 benih bibit. Untuk merawat benih 

bibit yang sudah ditanam di dalam tanah, sebaiknya siramlah bibit secara 

rutin pada sore atau pagi hari jika tanahnya terlihat kering. Setelah bibit 

berumur 10-12 Minggu, bibit selanjutnya dipindahkan ke polybag. 

(3).  Proses Penanaman Kopi Arabika,  

Umur benih berumur 7-9 bulan. Bibit yang berasal dari polybag 

kemudian akan ditanam di daerah perkebunan, dan jarak yang paling 

cocok untuk bertanam kopi arabika jenis Catimor yakni 2m X 2m, jadi 

dalam satu hektar lahan dapat ditanami setidaknya 2.500 batang kopi 

arabika jenis Catimor. Ukuran lubang tanam 60 cm X 60cm X 60cm, dan 

khusus tanah keras ukuran lubang sebainya 1m X 1m X 1m. Biasanya 

dalam proses pertanian kopi di beberapa daerah selalu dinaungi oleh 

dengan tumbuhan lain seperti tanaman jeruk, pohon Lamtoro, serta 

beberapa tanaman palawija yang hal ini banyak dilakukan di daerah Gayo 

(Aceh). Selama proses  penanaman, kopi arabika (Catimor) diberi pupuk 

organik dari pupuk kandang/kompos, dan untuk mencegah serangan hama 

tanaman berupa bubuk kopi (Stephanoderis hampei) masyarakat petani 

kopi sebaiknya mencegah agar kebun miliknya tidak terlalu lembab dan 

gelap. Banyak sekali perawatan intensif yang harus dilakukan petani 



selama proses tanam, berupa pengendalian hama tanaman seperti 

penggunaan insektisida seperti Thiodan, Lannate, Sevin maupun 

Perothion. 

(4).  Proses Pemangkasan Tajuk Pohon Kopi Arabika,  

Tujuan agar pohon tidak terlalu tinggi. Pemangkasan pertama 

dilakukan pada saat tanaman berumur 3-4 tahun, dengan jarak 

pemangkasan yaitu 30-40 cm dari pucuk. Selanjutnya dilakukan 

pemangkasan kedua dengan cara dan jarak pangkas yang sama. Untuk 

mempertahankan produksi buah, sebaiknya wiwilan yang tumbuh tidak 

teratur sebaiknya dibuang. Tiga bulan sekali ranting yang kering, cabang 

yang rusak/sakit, cabang liar sebaiknya dipangkas. Setelah panen besarpun 

peremajaan pemangkasan pucuk pohon pun penting dilakukan saat pasca 

panen. 

(5).  Proses Pemanenan Kopi Arabika,  

Pada umur 2,5-3 tahun. Panen biasanya dilakukan pada bulan 

September-Desember dan bulan Februari-Juni. Petani kopi arabika lokal 

biasanya akan memanen kopinya sebanyak 0,5 kg kopi/batang. Sementara 

itu, petani yang menanam kopi jenis Catimor akan memperoleh 1-2 kg 

kopi/batang. Sebaiknya dalam satu bulan dapat dilakukan 3 kali pemetikan 

buah arabika yang sudah matang, yang dicirikan dengan buah berwarna 

merah tua.  

Pada pemetikan ketiga dilakukan dengan tujuan untuk mengambil 

sisa buah kopi yang masih tertinggal di ranting pohon. Pemanenan kopi 

arabika dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemanenan yang 



biasanya dipakai seperti anak tangga, bakul, karung, atau dengan 

menggunakan paket-paket plastik ukuran besar. 

 

(6).  Proses Pemasaran (Perdagangan Kopi Arabika) 

Dipasaran, kopi arabika biasanya diperjualbelikan dalam bentuk 

bijian, atau dalam bentuk yang sudah jadi dan siap konsumsi. Kopi arabika 

memiliki tingkat kekentalan yang rendah dibandingkan dengan kopi jenis 

lain misalnya kopi robusta yaitu 0,8-1,5%. Kandungan kafein kopi arabika 

jauh lebih rendah daripada kopi robusta, dan tentunya cita rasanya yang 

lebih nikmat dan tidak terlalu pahit.  

 

 2.1.4   Manajerial Skill Petani 

Mosher (1991), mengemukakan terdapat lima macam fasilitas dan jasa 

(service) yang harus tersedia bagi para petani jika pertanian hendak dimajukan. 

Masing-masing merupakan syarat pokok (esential). Tanpa salah satu daripadanya 

tidak akan ada pembangunan pertanian. Apabila semuanya lengkap, barulah 

pembangunan itu dapat terjadi. Kelima syarat pokok itu adalah :(1) pasar untuk 

hasil usahatani, (2) teknologi yang selalu berubah, (3) tersedianya sarana produksi 

bagi petani dan (5) pengangkut . 

Agustina, (2011),  menyatakan bahwa usahatani merupakan bidang rumit, 

berbagai masalah bisa timbul mulai dari unsur-unsur yang terdapat di dalamnya 

sebagai suatu sistem hingga faktor-faktor luar yang mempengaruhinya. Kegiatan 

usahatani menjurus kepada suatu kegiatan yang kompleks, dalam arti melibatkan 



sejumlah faktor, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam 

proses produksi.  

Faktor  pertama yang mempengaruhi usahatani yaitu faktor lingkungan 

sosial ekonomi yang terdiri dari : (1) struktur masyarakat, berupa norma dan 

orientasi ekonomi dalam usahatani, (2) kelembagaan/catur sarana, berupa aparat, 

KUD, BRI, PPL dan Perangkat Desa, (3) kebijakan pemerintah dalam bentuk 

kebijakan yang berhubungan dengan usaha pertanian , (4) perangkat ekonomi, 

berupa keseimbangan harga pasar dan (5) faktor lingkungan fisik yang berupa 

bentuk lahan pertanian yang diusahakan oleh petani.  

Faktor kedua yang mempengaruhi usahatani yaitu karakteristik individu, 

merupakan nilai-nilai yang melekat pada  diri petani. Nilai-nilai dimaksud seperti 

tingkat pendidikan (formal dan non-formal), pengalaman mengelola usahatani dan 

latar belakang pekerjaan sebelum mengelola usahatani (sedang diusahakan).  

Faktor ketiga yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usahatani 

yaitu penggunaan teknologi, yang berupa cara-cara baru, alat-alat pertanian dan 

sarana produksi pertanian lainnya yang berintegrasi kepada pengelolaan usahatani 

baik melalui individu (petani) maupun langsung kepada usahataninya. Ketiga 

faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya dalam mempengaruhi 

usahatani yang pada akhirnya akan menentukan juga tingkat produksi. Perbedaan 

ketiga faktor tersebut akan mengakibatkan perbedaan hasil (produksi) yang 

diperoleh dari kegiatan usahatani.  

Hernanto, (2004)), layak tidaknya suatu teknologi pada akhirnya dapat 

dilihat dari partisipasi petani dalam mengadopsi teknologi tersebut. Pada dasarnya 

bahwa penyampaian suatu informasi tidak selalu langsung mengalami perubahan 



sikap oleh si penerima informasi, apalagi petani. Adanya variasi dalam 

mengadopsi setiap teknologi yang diintroduksikan kepada petani disebabkan a) 

tingkat kemampuan, kecakapan dan mental petani dan b) pesan penyuluhan yang 

disampaikan akan diterima dan dipraktekkan (diadopsi, diterapkan) setelah para 

petani mendapat gambaran nyata atau keyakinan bahwa hal-hal yang baru 

diterima akan berguna (Kartasapoetra,1996). 

Terdapat  5 (lima)  golongan petani menginovasi dalam bentuk menerima 

dan menerapkan teknologi pertanian, yaitu 1) golongan petani inovator, 2) 

golongan petani penerap dini, 3) golongan petani penerap awal, 4) golongan 

petani penerap akhir, dan 5) golongan petani yang apatis (tidak mau menerima 

dan menerapkan teknologi). Selanjutnya Zakaria (2003) mengemukakan bahwa 

secara khusus beberapa faktor kendala penghambat perubahan struktural ekonomi 

pedesaan antara lain : 

1. Hak dan pengusaan sumber daya khususnya faktor produksi lahan 

merupakan masalah yang cukup serius. Disamping dikuasai oleh 

masyarakat terbatas, juga pemanfaatan kurang maksimal karena 

banyaknya pemilik lahan luar kecamatan. 

2. Tingkat adopsi teknologi baru yang lambat dari masyarakat desa. 

3. Tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat desa 

masih rendah. 

4. Kemampuan menghimpun dana/modal yang lemah. Disamping tingkat 

pendapatan yang kurang mencukupi untuk kebutuhan konsumsi keluarga, 

bagi keluarga yang mempunyai kelebihan pendapatan usahatani 



pemanfaatannya lebih banyak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat 

konsumtif, sebaliknya kelangkaan modal sangat dirasakan. 

5. Jiwa kewirausahaan masyarakat desa masih relatif rendah. 

6. Keadaan kelembagaan ekonomi dan sosial pedesaan yang belum mantap 

dan belum mapan (seperti lembaga keuangan formal). 

7. Keadaan sarana dan prasarana di pedesaan yang belum memadai, 

khususnya fasilitas transportasi, jaringan listrik dan air bersih . 

 

Syarat adopsi teknologi secara ekonomi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi adalah berbagai faktor 

yang mempengaruhi seseorang dalam mengadopsi sesuatu yang baru disini yang 

diadopsi adalah komponen Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT),  yang meliputi : 

1). Sifat-sifat Inovasi adalah karakteristik yang dapat mempengaruhi kecepatan 

adopsi terhadap komponen PTT,yang terdiri dari : 

a).   Keuntungan relatif, yaitu tingkatan dimana suatu ide yang baru yang 

disini adalah Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dianggap lebih baik 

daripada ide-ide yang ada sebelumnya. 

b).   Kompatibilitas/keselarasan 

Kompatibilitas adalah tingkat kesesuaian penerapan komponen PTT 

dengan kondisi petani setempat yang telah ada, dilihat dari kondisi 

lahan, ekonomi, maupun norma-norma yang ada pada lingkungan 

petani mengenai kegiatan berusaha tani. 

c).  Kompleksitas/Kerumitan,K ompleksitas adalah tingkat kesukaran untuk 

memahami dan menerapkan komponen PTT bagi petani. 



d). Triabilitas,  adalah dapat dicoba atau tidaknya komponen PTT oleh 

penerima atau petani. 

e).   Observabilitas 

Inovasi baru akan lebih mudah diadopsi manakala pengaruhnya atau 

hasilnya mudah atau cepat dapat dilihat atau dapat diamati oleh petani. 

2).     Saluran komunikasi yang digunakan dalam menyebarkan inovasi. 

Adalah jenis saluran komunikasi yang digunakan oleh penyelenggara 

program untuk memberikan informasi yang digunakan oleh petani untuk 

mengakses informasi. 

 

3).    Kegiatan promosi  

Adalah frekuensi kegiatan promosi yang dilakukan oleh penyelenggara 

program, misalnya penyuluh atau pemandu lapang mempromosikan 

kegiatan pada saat ada pertemuan kelompok tani sehingga bisa menjangkau 

seluruh anggota kelompok tani. 

4).    Jenis keputusan Inovasi 

Adalah jenis keputusan yang diambil oleh petani untuk mengadopsi. 

 

2.  Tingkat adopsi  

1).   Varietas unggul adalah varietas yang mempunyai keunggulan-keunggulan 

tertentu, misalnya tahan terhadap serangan hama dan penyakit. 

2).    Benih bermutu adalah tingkat penerapan benih bermutu oleh petani. 

Petani menggunakan benih bermutu, misalnya benih yang vigor atau 

bersertifikat Sesuai dengan rekomendasi. 



3).   Bibit muda adalah bibit yang berumur 15-20 Hari setelah tanam (HST),  

4).   Jumlah bibit dan sistem tanam  

5).   Pemeliharaan adalah kegiatan pemeliharaan tanaman yang meliputi 

kegiatan pemupukan N, pemupukan P dan K, penggunaan bahan , 

pengairan, pengendalian gulma, dan pengendalian hama dan penyakit 

Terpadu (PHT) 

6).   Panen dan pasca panen adalah kegiatan panen yang dilakukan oleh petani 

dalam usahataninya dan tindakan setelah panen.  

 Faktor  pertama yang mempengaruhi usahatani yaitu faktor lingkungan 

sosial ekonomi yang terdiri dari : (1) struktur masyarakat, berupa norma dan 

orientasi ekonomi dalam usahatani, (2) kelembagaan/catur sarana, berupa aparat, 

KUD, BRI, PPL dan Perangkat Desa, (3) kebijakan pemerintah dalam bentuk 

kebijakan yang berhubungan dengan usaha pertanian ,(4) perangkat ekonomi, 

berupa keseimbangan harga pasar dan (5) faktor lingkungan fisik yang berupa 

bentuk lahan pertanian yang diusahakan oleh petani. Faktor kedua yang 

mempengaruhi usahatani yaitu karakteristik individu, merupakan nilai-nilai yang 

melekat pada  diri petani. Nilai-nilai dimaksud seperti tingkat pendidikan (formal 

dan non-formal), pengalaman mengelola usahatani dan latar belakang pekerjaan 

sebelum mengelola usahatani (sedang diusahakan).  Faktor ketiga yang 

berpengaruh langsung terhadap kegiatan usahatani yaitu penggunaan teknologi, 

yang berupa cara-cara baru, alat-alat pertanian dan sarana produksi pertanian 

lainnya yang berintegrasi kepada pengelolaan usahatani baik melalui individu 

(petani) maupun langsung kepada usahataninya. 



Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya dalam 

mempengaruhi usahatani yang pada akhirnya akan menentukan juga tingkat 

produksi. Perbedaan ketiga faktor tersebut akan mengakibatkan perbedaan hasil 

(produksi) yang diperoleh dari kegiatan usahatani.  Menurut Tri Pamuji (1984), 

layak tidaknya suatu teknologi pada akhirnya dapat dilihat dari partisipasi petani 

dalam mengadopsi teknologi tersebut. Pada dasarnya bahwa penyampaian suatu 

informasi tidak selalu langsung mengalami perubahan sikap oleh si penerima 

informasi, apalagi petani. Adanya variasi dalam mengadopsi setiap teknologi yang 

diintroduksikan kepada petani disebabkan a) tingkat kemampuan, kecakapan dan 

mental  petani dan b) pesan penyuluhan yang disampaikan akan diterima dan 

dipraktekkan (diadopsi, diterapkan) setelah para petani mendapat gambaran nyata 

atau keyakinan bahwa hal-hal yang baru diterima akan berguna 

(Kartasapoetra,1996).  

Diperkenalkannya benih unggul sebagai pengganti benih lokal, traktor 

sebagai pengganti kerbau, pestisida untuk mencegah hama dan penyakit tanaman, 

serta input lain untuk mempercepat peningkatan produksi pertanian. Program ini 

disayangkan belum sesuai dengan harapan, karena tingkat penerapan dan 

penyaluran teknologi tidak merata pada seluruh lapisan masyarakat tani. Hal ini 

disebabkan oleh model pembangunan pertanian yang ditempuh selama ini bersifat 

umum dan diterapkan kepada masyarakat yang berbeda sosial ekonominya, tapi 

karena teknologinya itu memasyarakat kondisi-kondisi sosial ekonomi yang harus 

dipenuhi oleh masyarakat tani. 

Adanya kesenjangan antara persyaratan penerapan teknologi pertanian 

dengan kondisi-kondisi aktual keterbatasan petani untuk dapat melaksanakan akan 



mempengaruhi sikap petani dalam menghadapi setiap perkembangan teknologi 

yang dituntut oleh pertanian modern.  Usahatani modern seperti penggunaan 

teknologi dalam melaksanakan usahanya memerlukan tingkat pengetahuan dan 

pendidikan serta latihan yang tinggi, kematangan berfikir dan antusias dalam 

mengambil keputusan perlu ditingkatkan. Itulah sebabnya petani akan selalu 

menilai dahulu teknologi yang diperlukan kepadanya sebelum mereka 

menggunakannya. Proses tersebut merupakan permulaan yang pada akhirnya 

membentuk sikap (Mardikanto 2009). 

Memperhatikan kepada potensi teknologi untuk meningkatkan 

produktivitas usahatani, maka penerapan teknologi oleh petani tidak sepenuhnya 

mencapai produktivitas yang tinggi. Hal ini karena berbagai kendala atau berbagai 

faktor diantaranya : Faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan petani. 

(Soekartawi. 2002).     

2.1.4.  Keberhasilan Usahatani  

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat tergantung dari keunggulan 

sumber daya manusianya  yang memiliki unsur membangun secara utuh kompeten 

dalam suatu bidang keahlian atau profesi. Kompetensi seseorang juga 

didefinisikan oleh Wibowo. (2011 sebagai aspek pribadi dari seorang pekerja 

yang memungkinkan mereka untuk mencapai kinerja yang superior.Aspek-aspek 

pribadi ini termasuk sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan., penjelasan lebih terperinci masing-masing kompetensi, yaitu : 

a) Keterampilan: keahlian/kecakapan melakukan sesuatu dengan baik, 

contohnya kemampuan mengemudi. 



b) Pengetahuan: informasi yang dimiliki/dikuasai seseorang dalam bidang 

tertentu. Contohnya mengerti ilmu manajemen keuangan. 

c) Peran Sosial: citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain (the outer 

self). Contohnya  menjadi seorang pengikut atau oposan. 

d) Citra diri: persepsi individu tentang dirinya (the inner self). Contohnya: 

melihat/memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin. 

e) Trait: karakteristik yang relatif konstan pada tingkah laku seseorang. 

Contohnya: seorang pendengar yang baik. 

f) Motif: pemikiran atau niat dasar yang konstan yang mendorong individu 

untuk bertindak atau berperilaku. Contohnya: ingin selalui dihargai, dorongan 

untuk memengaruhi orang lain. 

 

Wibowo. (2011), menyatakan bahwa kompetensi seseorang menunjukkan 

karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh 

setiap individu yang memampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab 

secara efektif dengan meningkatkan standar kualitas profesional dalam 

pekerjaannya. Selanjutnya dikatakan bahwa kompetensi merupakan manifestasi 

dari pengetahuan dan keterampilan dimana secara sederhana kemampuan 

dibedakan menjadi dua, yaitu : 

(1). Kemampuan teknis (technical skill) yaitu kemampuan untuk menggunakan 

peralatan, melakukan kegiatan sesuai prosedur dan penguasaan secara 

teknis. 

(2). Kemampuan intelektual atau managerial (managerial skill) yaitu 

kemampuan dalam mengelola suatu kegiatan/usaha. 



Seluruh kompetensi kepemimpinan yang telah berhasil diidentifikasi 

terbagi dalam berbagai tingkatan, yang masing-masing level diwakili oleh 

deskripsi dari indikator tingkah laku yang menunjukkan derajat kompetensi yang 

berbeda-beda.Perbedaan tiap tingkatan dibuat sedemikian rupa untuk dapat 

dikenali (just noticeable difference) sehingga dapat memudahkan penilai untuk 

menentukan dengan akurat tingkat kompetensi yang dimiliki oleh 

seseorang.Deskripsi tingkah laku pada masing-masing tingkatan juga dapat 

meminimalkan unsur subjektivitas dari penilai atau kesalahan penilaian karena 

ketidaksamaan persepsi 

Banyak faktor yang mempengaruh kegiatan usahatani.  Faktor  pertama 

yang mempengaruhi usahatani yaitu faktor lingkungan sosial ekonomi yang terdiri 

dari : (1) struktur masyarakat, berupa norma dan orientasi ekonomi dalam 

usahatani, (2) kelembagaan/catur sarana, berupa aparat, KUD, BRI, PPL dan 

Perangkat Desa, (3) kebijakan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang 

berhubungan dengan usaha pertanian , (4) perangkat ekonomi, berupa 

keseimbangan harga pasar dan (5) faktor lingkungan fisik yang berupa bentuk 

lahan pertanian yang diusahakan oleh petani.  

Faktor kedua yang mempengaruhi usahatani yaitu karakteristik individu, 

merupakan nilai-nilai yang melekat pada  diri petani.  Nilai-nilai dimaksud seperti 

tingkat pendidikan (formal dan non-formal), pengalaman mengelola usahatani dan 

latar belakang pekerjaan sebelum mengelola usahatani (sedang diusahakan).  

Faktor ketiga yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usahatani 

yaitu penggunaan teknologi, yang berupa cara-cara baru, alat-alat pertanian dan 



sarana produksi pertanian lainnya yang berintegrasi kepada pengelolaan usahatani 

baik melalui individu (petani) maupun langsung kepada usahataninya. 

Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya dalam 

mempengaruhi usahatani yang pada akhirnya akan menentukan juga tingkat 

produksi. Perbedaan ketiga faktor tersebut akan mengakibatkan perbedaan hasil 

(produksi) yang diperoleh dari kegiatan usahatani. Adanya variasi dalam 

mengadopsi setiap teknologi yang diintroduksikan kepada petani disebabkan a) 

tingkat kemampuan, kecakapan dan mental petani dan b) pesan penyuluhan yang 

disampaikan akan diterima dan dipraktekkan (diadopsi, diterapkan) setelah para 

petani mendapat gambaran nyata atau keyakinan bahwa hal-hal yang baru 

diterima akan berguna (Kartasapoetra, 1995). 

Menurut Ibrahim, dkk (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 peningkatan pendapatan, tenaga kerja pertanian, pengembangan 

ekonomi wilayah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani dan 

produsen, dan mendukung pendapatan nasional akan tercapai. 

Bentuk dan jumlah pendapatan  yaitu memenuhi keperluan sehari-hari dan 

memberikan kepuasaan petani agar dapat melanjutkan kegiatan usahataninya. 

Pendapatan ini akan digunakan juga untuk mencapai keinginan-keinginan dan 

memenuhi kewajibannya. Pendapatan yang diterima petani akan dialokasikan 

pada berbagai kebutuhan. Jumlah pendapatan dan cara berbagai kebutuhan. 

Jumlah pendapatan dan cara menggunakan inilah yang menentukan tingkat hidup 

petani  (Soekartawi, 2002 ). 



Analisis pendapatan usahatani berguna untuk memberikan gambaran 

mengenai keuntungan ataupun kerugian dari suatu usahatani yang dihitung 

berdasarkan jumlah penerimaan yang didapat dikurangi biaya yang dikeluarkan. 

Analisis pendapatan usahatani meliputi analisis pendapatan atas biaya tunai dan 

analisis pendapatan atas biaya total. Pada komponen biaya, biaya yang 

dikeluarkan oleh petani terdiri dari biaya tunai dan biaya diperhitungkan. Analisis 

pendapatan usahatani dilakukan dengan membandingkan petani responden 

berdasarkan umur tanaman.   

Hernanto, (2004).  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 

menanam, memelihara dan lain-lain serta (d) ada petani yang menerapkan rencana 

usahataninya, mengawasi jalannya usahatani dan menikmati hasil usahataninya 

(Hernanto, 2004).   

Analisis pendapatan usahatani mempunyai kegunaan bagi petani maupun 

bagi pemilik faktor produksi, yaitu (1) menggambarkan keadaan sekarang suatu 

kegiatan usaha, (2) menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan 

atau tindakan. Usahatani didefinisikan sebagai satuan organisasi produksi di 

lapangan pertanian dimana terdapat unsur lahan yang mewakili alam, unsur tenaga 

kerja yang bertumpu pada anggota keluarga tani, unsur modal yang beraneka 

ragam jenisnya dan unsur pengelolaan atau manajemen yang peranannya 

dibawakan oleh seorang yang disebut petani (Soekartawi. 2002). 

Pendapatan dalam mengukur suatu usahatani dapat dilakukan dengan 

menggunakan arus uang tunai. Akan tetapi arus uang tunai tidak dapat 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena terutama pada petani yang 

subsisten maupun semisubsisten masih banyak pendapatan yang tidak berupa 

uang tunai (Soekartawi, 2002).   

Selanjutnya dikatakan penilaian produk usahatani yang subsisten 

menggunakan nilai pasar sulit digunakan apabila produk tersebut tidak 

diperdagangkan dipasar setempat sehingga penulis dapat menggunakan harga 



pasar ditempat lain ataupun harga barang substitusi berdasarkan kadar gizi yang 

setara. Harga pasar yang umumnya digunakan adalah harga jual bersih ditingkat 

petani karena dianggap lebih dapat menggambarkan besaran yang diperoleh oleh 

petani.   

Pengukuran pendapatan usahatani dalam penelitian ini menggunakan 

konsep pendapatan tunai usahatani. Hal ini disebabkan saat ini sebagian besar 

petani di daerah pengamatan menganggap bertani adalah sumber pendapatan dan 

menjadi sebuah bisnis. Analisis pendapatan perhektar usahatani, pendapatan yang 

digunakan adalah pendapatan kotor usahatani. Pendapatan kotor mencakup semua 

produk yang dijual ke pasar, digunakan sebagai konsumsi rumah tangga petani, 

digunakan usahatani untuk pakan ternak maupun sebagai bibit pada masa tanam 

selanjutnya, digunakan sebagai alat pembayaran, maupun sebagai inventori yang 

disimpan di gudang  (Soekartawi,  2002).  

Konsep lain yang dapat dijadikan alat ukur pendapatan petani adalah 

pendapatan tunai petani (farm net cash receipt). Pengukuran ini dilakukan dengan 

nilai bersih dari pengurangan antara penerimaan tunai dengan pengeluaran tunai. 

Sama halnya seperti pada biaya tunai, pada penerimaan tunai, penerimaan yang 

berasal dari pinjaman tidak termasuk kedalam penerimaan tunai (Agustina, 2011). 

Menurut Soeharjo dan Patong, (1989), pada umumnya dapat dilakukan 

dengan tiga cara untuk memperhitungkan nilai biaya dan pendapatan , yaitu : 

1. Cara memperhitungkan keadaan keuangan daripada usahatani pada suatu 

waktu. 

2. Cara memperhitungkan besarnya biaya dan besarnya pendapatan usahatani 

selama satu tahun. 



3. cara memperhitungkan hubungan anatara biaya dan pendapatan usahatani 

pada akhir tahun. 

 Hadisapoetra, (1994), menyatakan bahwa pendapatan usahatani 

merupakan selisih pendapatan kotor dengan biaya alat-alat luar dikurangi bunga 

atas modal baik  modal sendiri maupun modal dari luar dalam suatu periode 

tertentu. 

Pendapatan kotor meliputi ; 

1. Jumlah yang diterima dari hasil penjualan produksi. 

2. Bahan usahatani yang dipergunakan oleh rumah tangga petani (RTP). 

3. Hasil usahatani yang dipergunakan kembali dalam usahatani selanjutnya 

(dalam usahatani pembibitan jambu Kristal penggunaan kembali benih yang 

tumbuh menjadi bakalan benih berikutnya pada tahun selanjutnya). 

4. Upah tenaga keluarga sendiri. 

Biaya alat-alat luar meliputi : 

1. Biaya pengusahaan berupa : 

- bibit, pupuk dan pestisida 

- upah tenaga luar 

- upah tenaga keluarga sendiri yang harus dibayar  

- pajak 

2. Bunga modal yang harus dibayar baik modal sendiri maupun modal dari luar. 

3. Penyusutan alat produksi pertanian. 

Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui ketepatan dalam 

pemilihan komponen teknologi, dengan memperhatikan kondisi lingkungan serta 

pengelolaan lahan yang optimal oleh petani termasuk pemanfaatan sumberdaya 



yang ada.  Pendekatan teknologi yang diaplikasikan pada  usahatani kopi jalar 

merupakan salah satu solusi, karena dalam  dimungkinkan meningkatkan efisiensi 

penggunaan input-input produksi melalui manajemen pengelolaan yang tepat dan 

meminimumkan  ketidakefisienan dalam penerapan teknologi kopi jalar , sehingga 

akhirnya akan diperoleh tingkat produktivitas yang tinggi.  

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, 2004). 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. Asumsi dasar dari efisiensi adalah untuk 

mencapai keuntungan maksimum dengan biaya minimum. 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. Ini terjadi karena produk 



penerimaan marginal (marginal revenue product) tidak sama dengan biaya 

marginal (marginal cost) masukan yang digunakan. 

Pengertian produktivitas yang dikemukakan oleh para pakar banyak 

macamnya.  Menurut Agustina (2011), produktivitas sebagai hubungan antara 

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.  

Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui ketepatan dalam 

pemilihan komponen teknologi, dengan memperhatikan kondisi lingkungan serta 

pengelolaan lahan yang optimal oleh petani termasuk pemanfaatan sumberdaya 

yang ada. Pendekatan teknologi budidaya kopi yang diaplikasikan pada tanaman 

kopi merupakan salah satu solusi, karena dimungkinkan meningkatkan efisiensi 

penggunaan input-input produksi melalui manajemen pengelolaan yang tepat dan 

meminimalis ketidakefisienan dalam penerapan teknologi kopi arabika, sehingga 

akhirnya akan diperoleh tingkat produktivitas yang tinggi.  

 

 

 



2.1.2. Penelitian Terdahulu 

Sunanto ,dkk (2019).  Peningkatan produktivitas kopi merupakan upaya untuk 

memberikan penambahan mutu atau kualitas produk, melalui penerapan 

teknologi sesuai pedoman pengelolaan tanaman dengan baik dan benar. 

Pencapaian produktivitas kopi di Indonesia masih rendah yaitu baru mencapai 

700 kg/ha/tahun. sedangkan potensi yang dimilikinya yaitu 1.200 kg/ha/thn. 

Petani sebagai pelaku utama usahatani kopi Arabika memiliki peranan yang 

sangat kuat dalam mengambil keputusan pelaksanaan kegiatan usahatani kopi 

Arabika. Hasil penelitiaan menujukkan Karakteristik petani kopi Arabika di 

wilayah Kabupaten Toraja Utara memiliki kelompok usia produktif. Tingkat 

pendidikan yang dimiliki sebagian besar pada pendidikan 7-9 tahun. Anggota 

rumah tangga tani sebagian besar berkisar 3-5 anggota/kk. Penerapan kegiatan 

usahatani kopi Arabika yang dilakukan oleh petani belum optimal. Seperti 

penggunaan bahan tanam petani masih menggunakan bibit yang tumbuh 

disekitar tanaman kopi dari biji yang dipetik jatuh. Petani menilai terhadap 

kesubutan tanaman kopi Arabika pada kelompok sedang. Sedangkan tingkat 

produktivitas tanaman kopi dikelompokkan sedang. Petani mengenal terhadap 

pupuk organik  sudah bagus. Upaya peningkatan produktivitas kopi Arabika 

petani sepakat melalui:  penyuluhan/pelatihan yang intensif dan penyebaran 

informasi teknologi produksi kopi Arabika. Usahatani kopi dengan penerapan 

teknologi dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani dengan MBCR 

2,01.  

Zaidi, dkk (2015), melaporan hasil penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis harga pokok produksi kopi luwak di setiap sektor produksi dan 



menganalisis tingkat kelayakan dan pengembangan usaha kopi luwak di 

Lampung Barat. Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap sampel 

yang terpilih untuk mewakili seluruh populasi dengan unit analisanya adalah 

individu. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 

Tempat Pengambilan sampel harga pokok produksi terdapat di usaha produksi 

kopi luwak di Kabupaten Lampung Barat. Diperoleh hasil penelitian  bahwa 

biaya produksi kopi luwak Greenbean dan bubuk kopi berturut-turut Rp 88.744 

dan Rp 127.438, 03. Itu masuk akal untuk melakukan analisis keuangan. 

Kriteria kelayakan investasi yang kopi luwak greenbean dan bubuk luwak kopi 

NPV nilai > 0, IRR > 1, net B/C > 1 dan PP < Life proyek. Jadi kopi luwak 

layak untuk melanjutkan. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jika 

ada peningkatan harga bahan baku sebesar 25% dan penurunan harga penjualan 

sebesar 50% nilai yang diperoleh net B/C > 1, nilai tingkat suku bunga IRR > 

yaitu 19,25% dan PP < 5 tahun proyek, kemudian membuat bisnis kopi luwak 

di Lampung Barat masih layak untuk dilanjutkan dengan simulasi sekaligus 

menurunkan harga jual 56% mengakibatkan hilangnya bisnis kopi luwak. 

Edowai dan Tahoba  (2018), melaporkan bahwa, satu jenis kopi yang tumbuh 

dan berkembang di daerah pegunungan Papua, khususnya di Kabupaten 

Dogiyai adalah kopi Arabika (Coffea Arabica L). Kualitas kopi bubuk yang 

dihasilkan, dipengaruhi oleh proses panen dan pascapanen. Proses pascapanen 

yang tepat dapat menghasilkan bubuk kopi dengan kualitas yang baik. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, deskriptif dan uji Hedonik. 

Kopi bubuk yang dihasilkan di Distrik Mapia dan Distrik Moanemani, 

Kabupaten Dogiyai, memiliki proses panen dan pascapnen yang hampir sama. 



Panen dilakukan secara semi mekanis, sedangkan proses pascapanen dimulai 

dari pelepasan kulit serta daging buah, selanjutnya pengeringan dan pelepasan 

kulit tanduk, sortasi dan grading, sangrai, penggilingan dan pengemasan. 

Berdasarkan tingkat kesukaan Kopi bubuk dari daerah Bomomani, Distrik 

Mapia memiliki kualitas yang sedikit lebih baik dibanding Distrik Moanemani. 

Lukman Hakim, Andika Septian 2011.  Bahwa hasilnya menunjukkan kegiatan 

ekspor kopi organik bersertifikat Arabica telah dimulai sejak Agustus 2006 

bersamaan dengan menerima sertifikasi dari "Fair Trade" sebagai resmi 

internasional sertifikat organisasi. Dengan memperoleh sertifikasi tersebut, 

memberikan kontribusi untuk membangun dan menyelesaikan posisi kopi yang 

dihasilkan dari dataran tinggi Gayo di pasar kopi Arabika di seluruh dunia. 

Hasil analisis kecenderungan menunjukkan bahwa volume dan nilai ekspor 

kopi organik bersertifikat akan meningkat di masa depan, meskipun dalam nilai 

nominal memiliki fluktuasi dan bervariasi, tetapi tetap menunjukkan 

peningkatan positif.  Prospek kopi dari Aceh Tengah bergantung pada 

dukungan variabel dalam ekspor itu sendiri, seperti perluasan pasar ke negara 

lain (AS adalah importir kopi terbesar), efisiensi produk, biaya ekspor 

penindasan, serta peningkatan kualitas kopi ini 

Widayat dkk. (2015), melaporkan bahwa dampak perubahan iklim, 

mempengaruhi aspek yang berkaitan dengan budidaya kopi. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menentukan produktivitas, kualitas hasil dan pendapatan petani 

kopi Arabika dari berbagai jenis kentianggian budidaya kopi Arabika. 

Penelitian ini dilakukan di daerah dengan perbedaan ketinggian 1000-1200, 

1200-1400, dan 1400-1600 m dpl. Cakupan penelitian lebih lanjut adalah 



analisis aspek yang mempengaruhi produksi, kualitas hasil, dan pendapatan 

petani. Hasil penelitian diperoleh, produktivitas kopi Arabika berkisar antara 

250-750 kg/ha/tahun.  Analisis regresi menunjukkan, produksi, ketinggian, 

pendapatan, jumlah batang, konservasi tanah, perawatan tanaman, pola panen, 

hasil pengobatan, pengeringan, Penyimpanan, produksi buah, pengendalian 

hama dan penyakit dan tanah efek positif. Kualitas kopi daerah, produksi 

manajemen naungan, efek negatif. 

Suryadi, dkk..2013. melaporkan hasl penelitiannya untuk mengetahui strategi 

bertahan hidup yang digunakan oleh para petani kopi pasca konflik di Aceh 

Tengah dan faktor apa yang dominan atas strategi bertahan hidup petani kopi di 

Kecamatan Kute Panang pasca konflik di Aceh Tengah. Temuan lapangan 

dioeroleh untuk faktor-faktor dominan yang mendorong petani kopi pasca 

konflik didaerah penelitian melakukan strategi bertahan hidup yang dipengaruhi 

oleh factor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu, adanya kesadaran 

tanaman produksi bersifat musiman, terbatasnya lapangan pekerjaan dan 

rendahnya jumlah pendapatan dan pengeluaran untuk kebutuhan. Untuk faktor 

eksternal yaitu dukungan keluarga dan dukungan tetangga. 

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. 



Listyati ,dkk (2013), melaporkan hasil penelitian yang  bertujuan mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan petani dalam mengadopsi 

benih unggul kopi. Analisis data dilakukan secara deskriptif serta menggunakan 

Structural Equation Model (SEM). Hasil analisis menunjukkan bahwa 

produktivitasnya masih rendah karena umumnya tidak menggunakan benih 

unggul, sedangkan benih unggul memiliki peranan penting dalam mencapai 

keberhasilan usahatani kopi.  Adopsi benih unggul kopi oleh petani dipengaruhi 

secara langsung oleh persepsi petani terhadap benih dan ketersediaan benih 

unggul. Kedua variabel ini memberikan pengaruh yang positif terhadap adopsi 

benih unggul kopi. Beberapa indikator yang merefleksikan persepsi petani 

terhadap benih unggul kopi, yaitu produktivitas, ketahanan terhadap hama dan 

penyakit, umur panen, umur produktif, efisiensi penggunaan pupuk, kemudahan 

dalam pemeliharaan, dan kualitas benih. Sedangkan faktor eksternal dan 

karakteristik petani memberikan pengaruh tidak langsung terhadap adopsi 

teknologi melalui persepsi terhadap benih dan ketersediaan benih.  

Analisis jalur sadalah uatu teknik  untuk menganalisis  hubungan 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 (Suwarno,2006) : 

1. Adanya linieritas (lenearity) 

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

harus ditingkatkan ke  skala interval  



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

bebas/independent) 

4. Adanya rekursivitas 

5. Variabel residual (pengganggu tidak berkorelasi dengan variabel  endogenous 

6. Ukuran sampel  cukup besar 

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 1 

X2 = variabel exogenous 2 

X3 = variabel exogenous 3 

ρYX1 ; ρYX2 ; ρYX3 =  koefisien jalur 

r X1X2 r X1X3 ; r X2X3   = koefisien korelasi 
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2. Model Persamaan Dua  Jalur  (Two  Equation Path Analysys)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan  struktural : 

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

Y2 =   ρY2X1 X1 + 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  
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bahwa tidak ada hubugan  dalam populasi antara variable  independen dan 

variable  dependen,  (Sarwono, 2007). 

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 criteria 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.  

 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 criteria apabiila 

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. 

 

2.2.   Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Hubungan Antara Penerapan Teknologi  Dengan Keberhasilan   

 Usahatani Kopi 

 Penerapan Teknologi  akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan 

petani usahatani kopi arabika, hal tersebut karena penerapan teknologi  merupakan 

suatu pemanfaatan seperangkat kombinasi alat, bahan dan cara budidaya yang 



diterapkan pada tanaman kopi sehiingga proses produksi dapat berjalan secara 

efektif dan efisen dan menghasilkan produk yang diharapkan mencapai maksimal. 

 Pada hakekatnya usahatani merupakan pengolahan lahan dengan 

melibatkan unsur-unsur lainnya yang membantu mewujudkan suatu tujuan yang 

diharapkan. Hernanto (2004) menyebutkan usahatani sebagai organisasi dari alam, 

tenaga kerja, modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. 

Dengan demikian usahatani merupakan suatu pusat perakitan atau assembling 

tempat menghimpun serta mengkombinasikan input-input yang berasal dari tanah 

(alam), petani dan lingkungan sosial ekonomi yang lebih luas. 

 

2.3.2 Hubungan Manajerial  Skikl Petani Dengan Keberhasilan Usahatani  

 Petani sebagai seorang wirausahawan penting memiliki sikap mental 

(attitude), kepemimpinan (leadership), manajemen (managerial skill), dan 

keterampilan teknis (technical skill). Kedua hal terahir sangat penting yaitu 

manajerial skill dan technical skill dalam hal ini adalah penerapan teknologi 

budidaya kopi dalam mencapai keberhasilan usahatani yang ditekuninya.   

Manajerial skill petani mencerminkan kualitas dan kemampuan seseorang dalam 

menghadapi tantangan dan resiko, memanfaatkan peluang, dan mencapai 

keberhasilan.  Selanjutnya dalam  pengelolaan usahatani kopi 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 kopi yang selanjutnya memberi dampak terhadap 



peningkatan keberhasilan usahataninya yang tampak pada harga jual, 

produktivitas dan pendapatan petani. 

Semakin baiknya penguasaan technical skill maka pengelolaan usahatani 

akan senkin baik dan akan ditunjukan dalan kinerja pada capaian produktivitas 

bahkan kualitas produk yang diperolehnya nya.   Sesuai dengan yang disampaikan 

Syahyuti, (2007), bahwa pengembangan usahatani tergantung pada kemampuan 

petani dalam memanfaatkan sumberdaya (resources) baik berupa sumberdaya 

alam maupun sumberdaya manusia. Karena itu dapat dikatakan bahwa tinggi 

rendahnya produktivitas tergantung pada tinggi rendahnya petani dalam 

menerapkan teknologi yang dikombinasikan dengan kondisi sosial  petani. 

Penerapan teknologi budidaya kopi arabika yang terdiri atas:  penanaman 

pohon pelindung, pengolahan lahan, penggunaan benih, pemupukan, pengaturan 

cara tanam, pemeliharaan, pemangkasan, panen dan pasca panen  dan aspek 

manajerial skill : perencanaan usaha, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian   memiliki  hubungan (pengaruh) dengan   keberhasilan usahatani 

yang dijalaninya,  Dengan bekerjanya fungsi manajemen tersebut membuat 

dirinya dan tenaga kerja yang dipekerjakannya  melakukan kegiatan  sesuai 

dengan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.   Oleh karenanya 

berdasarkan  pemikiran tersebut  dapat ditarik pernyataan bahwa dengan semakin 

tinggi manajerial skill petani maka akan semakin baik dalam mengelola 

usahataninya dan mencapai keberhasilan usahatani kopi arabika yang 

dijalaninya. 

Berdasarkan pemikiran di atas, diduga terdapat hubungan pengaruh 

dinamika kelompok tani dan kenampuan manajerial petani terhadap keberhasilan 



usahatani kopi arabika, sehingga dapat digambarkan secara lengkap dalam 

kerangka pemikiran (Gambar 2.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1:  Bagan Kerangka Berpikir Hubungan Penerapan Teknologi  

Budidaya  Kopi , Manajerial Petani  dan   Keberhasilan  

Usahatani Kopi Arabika. 

 

2.3 . Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Penelitian 1. 

Terdapat hubungan yang positif  antara  Penerapan teknologi budidaya kopi 

arabika dan keterampilan manajemen petani. 

 

Hipotesis Penelitian 2. 

Penerapan teknologi budidaya kopi arabika dan keterampilan manajemen petani 

berpengaruh positif terhadap keberhasilan usahatani kopi arabika.  

 

Penerapan Teknologi  Budidaya   

(X1) 

Penanaman Pohon Pelindung  

Pengolahan Lahan 

Penggunaan benih 

Pemupukan   

Pengaturan cara tanam 

Pemeliharaan 

Pemangkasan 

Panen dan pasca panen Keberhasilan Usahatani 

Kopi Arabika  (Y) 

Harga Jual 

Produktivitas 

Efisiensi Usaha 

Managerial skill Petani 

X29  : Manajerial produksi 

  X210 : Manajerial Finansial 

X211 :  manajerial SDM 

X212 :  Manajerial Pemasaean  



Subhipotesis: 

Penerapan teknologi budidaya kopi arabika berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan  usahatani kopi arabika. 

Keterampilan manajemen petani berpengaruh positif terhadap keberhasilan  

usahatani kopi arabika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Yang Digunakan 

Penelitian ini adalah penelitian verifikatif (eksplanatori) yaitu penelitian 

untuk membuktikan kebenaran hipotesis berdasarkan verifikasi data di lapangan.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan  

survei yang dimaksud adalah survei terhadap  sejumlah anggota sampel (petani 

kopi arabika) sebagai  proses pengambilan sebagian responden dari sejumlah 

anggota populasi.  

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Rancakalong, Desa Pangadegan, 

Kabupaten Sumedang dengan unit (subyek) analisisnya adalah petani  yang 

menanam  (berusahatani) kopi arabika.  Sedangkan yang menjadi obyek dalam 

penelitian ini adalah yang menjadi variabel pokok penelitian ini yaitu:  penerapan 

teknologi budidaya kopi arabika, manajerial petani, dan keberhasilan usahatani 

kopi arabika. 

 

3.2.     Operasionalisasi Variabel 

 Dalam penelitian ini, variabel - variabel penelitian yang akan diteliti 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu : 

Variabel X1, yaitu Penerapan teknologi budidaya kopi, adalah kemampuan 

petani dalam penerapan aspek teknologi budidaya kopi sesuai anjuran. 

Berdasarkan telaah pustaka pengukuran variabel tersebut i terdapat dari 8 dimensi 

dan 27 indikator. Untuk mengukur penerapan teknologi budidaya  kopi dilakukan 
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penilaian berdasarkan persepsi petani dengan menggunakan teknik skor 

berdasarkan 4 (empat) tingkat: skor 4 untuk kriteria sangat baik (sangat setuju), 

skor 3 untuk kriteria baik (setuju), skor 2 untuk kriteria cukup , skor 1 untuk 

kriteria kurang atau rendah. 

 

1. Variabel X2, yaitu Manajerial Petani, adalah kemampuan petani dalam 

mengelola kegiatan usahatani kopi arabika. Berdasarkan telaah pustaka 

pengukuran untuk aspek teknis terdapat 8 dimensi dan 8 indikator. Sedangkan 

untuk aspek manajerial skill  terdapat 4 dimensi dan  11 indikator. 

Pengukurannya dilakukan penilaian dengan menggunakan teknik skor 

berdasarkan 4 (empat) tingkat: skor 4 untuk kriteria sangat baik, skor 3 untuk 

kriteria baik, skor 2 untuk kriteria cukup, skor 1 untuk kriteria kurang atau 

rendah. 

 

2. Variabel Y, yaitu keberhasilan  usahatani  kopi arabika  adalah capaian 

kinerja  usahatani kopi arabika dalam satu  periode musim tanam melalui 

upaya upaya yang dijalankan petani sehingga menghasilkan pendapatan yang 

mampu menutupi seluruh  biaya produksi.  Diukur berdasarkan 3 (tiga) 

dimensi dan masing-masing satu  indikator.  Untuk mengukur keberhasilan 

usahatani tersebut dilakukan penilaian berdasarkan scoring 4 (empat) 

tingkatan yaitu : skor 4 untuk kriteria sangat baik, skor 3 untuk kriteria baik, 

skor 2 untuk kriteria cukup , skor 1 untuk kriteria kurang atau rendah. 

 

 



Untuk lebih jelasnya mengenai operasionalisasi variabel dapat dilihat pada Tabel 

berikut. 

Tabel 3.1. Pengukuran Variabel  Penelitian  

 

Variabel 

 

Sub 

Variabel 

 

Dimensi 

 

Indikator 

 

     Kriteria  

 

Skala 

 Ukur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapa

n 

Teknologi 

 (X1) 

 

 

 

 
 

Penanaman 

Pohon 

Pelindung 

Tanaman Kopi 

Arabika (X11) 

 

Dilakukan 

penanaman 

tanaman naungan 

pada tanaman 

kopi ada dua 

macam yaitu 

tanaman penaung 

sementara yang 

dapat digunakan 

adalah 

Lamtoro,dadap, 

sengon atau juar. 

 

 

 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

 

 

4 

3 

2 

1 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Adalah 

kemamp

uan 

petani 

dalam 

Penerap

an 

aspek 

Teknolo

gi 

Budiday

a Kopi 

sesuai 

anjuran 

 

 

 

 

 

Pengolahan 

Lahan (X12) 

Kemampuan 

dalam mengolah 

Lahan yang 

sesuai dengan 

anjuran  

Lubang Tanam 

yang dibuat 3 

bulan sebelum 

tanam 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 



   Ukuran lubang 

50 x 50 x 50 cm, 

60 x 60 x 60 cm, 

75 x 75 x 75 cm 

atau 1 x 1 x 1 m 

untuk tanah yang 

berat dan Lubang 

dibiarkan terbuka 

selama 3 bulan 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

   Saat memasuki 

2-3 minggu akan 

tanam, lubang 

tanam diberikan 

pupuk kandang 

sebanyak 15-20 

kg/lubang 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

   Sistem jarak 

tanam untuk kopi 

arabika antara 

lain :Segi empat : 

2,5 x 2,5 m, 

Pagar : 1,5 x 1,5 

m, Pagar ganda : 

1,5 x 1,5 x 3 cm 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

   

 

Kesesuaian Jenis 

benih yang 

Sangat Setuju 

Setuju 

4 

3 



 

Penggunaan 

benih (X13) 

ditanam  berasal 

dari kebun induk 

dan bersertifikat  

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

2 

1 

 

   Persyaratan benih: 

 Umur 

bibit : 8 -12 

bulan, Tinggi : 

20 -40 cm  

 Jumlah 

minimal daun 

tua : 5 – 7 

 Jumlah 

cabang primer : 

1  

 Diameter 

batang : 5 – 6 

cm.  

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

   Kebutuhan 

bibit/ha dengan 

jarak tanam: 

1,25 m x 1,25 m 

dengan jumlah 

populasi 

mencapai 6.400 

tanaman dengan 

persentase untuk 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 



sulaman 

mencapai 25 % 

  Pemupukan          

(X14) 

Dilakukan 2 bulan 

setelah 

penanaman, dan 

umumnya 

kegiatan 

pemupukan 

dilakukan setelah 

kegiatan 

penyiangan 

berlangsung.  

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

   Umur 1 tahun : 50 

gr Urea, 40 gr 

TSP, dan 40 gr 

KCL. 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

   Umur 2 tahun : 

100 gr Urea, 80 gr 

TSP, dan 80 gr 

KCL. 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

   Umur 3 tahun : 

150 gr Urea, 100 

gr TSP, dan 100 

gr KCL. 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 



   Umur 4 tahun : 

200 gr Urea, 100 

gr TSP, dan 100 

gr KCL. 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

   Umur 5-10 tahun : 

300 gr Urea, 150 

gr TSP, dan 240 

gr KCL. 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

   Umur 10 thn 

keatas : 500 gr 

Urea, 200 gr TSP, 

dan 320 gr KCL 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

   

 

 

 

 

 

Pengaturan 

cara tanam 

(X15) 

Waktu  

Penanaman bibit 

kopi arabika 

dilakukan di pagi 

hari dengan 

kondisi cuaca 

cerah  

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

   Teknik 

penanaman bibit 

Sangat Setuju 

Setuju 

4 

3 



kopi arabika 

dengan meletakan 

bibit tepat 

dibagian lubang 

tanam 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

2 

1 

 

   ditanam kedalam 

lubang tanam 

sampai batas leher 

10 cm dari 

permukaan tanah 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

   

 

 

 

 

 

Pemeliharaan 

(X16) 

Di;alukan  

kegiatan 

penyulaman yaitu, 

menganti tanaman 

yang mati dengan 

tanaman 

baru,penyulaman 

dilakukan tidak 

lebih 1 minggu.  

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

   Dilakukan 

penyiangan untuk 

mengendalikan 

sejumlah gulma 

(rumput liar) 

bersifat pesaing 

dan menggangu 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 



pertumbuhan bibit 

dengan cara 

mengkoret 

dengan cangkul 

serta 

penyemprotan 

pestisida 

herbisida 

   Dilakukan 

pembumbunan 

bersamaan 

dengan kegiatan 

penyiangan, 

dengan menaikan 

sejumlah massa 

tanah 10-15 

cm,tepat di sekitar 

tanaman kopi 

bertujuan untuk 

mengemburkan 

tanah. 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

   

Pemangkasan 

(X17) 

 

Dilakukan 

Pemangkasan 

bentuk  setelah 

tanaman memiliki 

sistem 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 



percabangan yang 

kuat dan berumur 

4-5 tahun,dengan 

ketinggian 1.8 cm 

-250 cm  

   Dilakukan 

pemangkasaan 

produksi 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

   Dilakukan 

pemangkasaan 

rejuvinasi 

(peremajaan). 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

   

 

Panen dan 

pasca panen  

(X18) 

Sebelum 

dilaksanakan 

panen lahan harus 

bersih dari gulma 

dan  seresah daun  

kopi.   

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

   Buah kopi yang 

dipanen adalah 

yang telah merah 

dan berkualitas  

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

Managerial 

petani (X2) 

 

Adalah 

kemamp

uan 

petani 

dalam 

mengelo

la 

usahata

ni  Kopi 

arabika  

 

Manaerial 

produksi (X21) 

 

Kemampuan 

dalam 

merencanakan 

produk, lokasi, 

waktu  dan 

produksi 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

 

  

Kemampuan 

dalam:mengendali

kan produksi  

usahatani kopi 

arabika 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

 

  

Kemampuan 

dalam 

merencanakan 

dan :pengendalian  

financial dan 

tenaga kerja 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

 

  

Kemampuan 

dalam melakukan 

pengawasan 

terhadap proses 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 



dan produk  

 

 

Manajerial  

finansial 

(X22) 

 

Kemampuan 

dalam 

mendapatkan 

sumber keuangan  

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

 

  

Kemampuan 

dalam 

mengelola/mengal

okasikan 

keuangan 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

 

  

Kemampuan 

dalam melakukan 

pembukuan 

keuangan 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

Manajerial  

Sumberdaya 

manusia (X23) 

 

Kemampuan 

dalam tindakan 

untuk melakukan 

pembagian kerja/ 

tugas.. 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

 

  

Kemampuan 

dalam tindakan 

untuk 

memberikan upah 

dan system 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 



insentif . 

 

 

Manajerial  

pemasaran 

(X24) 

 

Kemampuan 

dalam penjualan 

secara kerjasama 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

 

  

Kemampuan 

dalam 

mencari/memperl

uas  pasar yang 

baru 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Keberhasilan 

Usahatani 

Kopi arabika 

       (Y)  

 

 

Harga 

Jual 

(Y1) 

Adalah harga 

jual yang 

diterima peatni 

yang 

berubungan 

dengan 

kualitas kopi 

arabika  

Pengukurannya 

berdasarkan  

harga jual (Rp/kg) 

Lebih dari Rp 

10.000 

Antara Rp 8.000 

sd Rp10.000 

Antara  Rp 6.000 

sd <Rp8.000 

Kurang  dari Rp 

6.000 

 

 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

 Tidak Setuju 

 

4 

3 

2 

1 

 Produkti

vitas 

Kemampuan 

pohon kopi  

Sangat tinggi : >8 

ton/ha 

Sangat Setuju 

Setuju 

4 

3 



(Y2) menghasilkan 

produk kopi 

dalam bentuk 

gelondongan 

(cherry) di 

ukur dalam 

ton/hektar/thn 

Tinggi :1-2 

kg/batang 

Cukup : 0,5 - < 1 

kg/batang 

Kurang < 

0,5kg/batang 

 

Kurang Setuju 

 Tidak Setuju 

2 

1 

 

Efisiensi 

Usaha 

(R/C)  

(Y3) 

Efisiensi  

usaha tani 

merupakan 

rasio  antara 

penerimaan 

dan biaya 

produksi  

  

Lebih dari  2,0  

sangat tinggi 

Antara   1,5-2,0    

tinggi 

Antara 1,1- 1,5  

cukup 

kurang dari 1,1 

rendah  

 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

 Tidak Setuju 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

Dari  operasionalisasi variabel di atas, penerapan teknologi, manajerial skill 

petani dan  keberhasilan usahatani kopi arabika. Berdasarkan jumlah dimensi dan 

indikator pertanyaannya maka capaian skor responden akan diperoleh skor total 

minimal dan skor total maksimal sebagai berikut. 

 

 

 

 

 



Tabel 3.2. Capaian Skor Total Maksimum dan Minimum Per Responden 

Variabel 
Jumlah 

Pertanyaan 

Skor Total 

Min. Maks. 

Y (Keberhasilan  Usahatani Kopi Arabika) 3 3 12 

X1 (Penerapan Tekologi budidaya kopi arabika) 24 24 96 

X2 (Kemampuan Manajemen Petani) 11 11 44 

 

3.3     Jenis, Sumber dan  dan Pengambilan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh  dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner kepada 

petani sebagai responden. Data sekunder diperoleh dari dinas terkait dan studi  

pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian. Jenis dan cara pengambilan 

data disajikan pada Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5.  Jenis, Sumber dan Cara Pengambilan Data 

No Jenis Data 

 

Sumber Data Metode 

1 

 

 

 

 

2 

Data primer 

a. Penerapan Teknologi Budidaya 

kopi arabika 

b. Manajerial skill Petani 

c. Keberhasilan  usahatani kopi 

arabika 

Data Sekunder 

a. Profil kabupaten  dan Kecamatan 

b. Data potensi 

agribisnis/agroteknologi 

 

Petani 

Petani 

Petani 

 

 

 

SKPD 

 

Wawancara 

Wawancara

dan 

observasi 

 

Studi 

pustaka/Do

kumentasi 

 

 

3.4  Teknik Penentuan Responden 

Populasi target pada penelitian ini adalah petani yang berusahatani kopi 

arabika di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.   Populasi  petani kopi 

terdapat  sejumlah 55  orang.  Mempertimbangkan alat analisis pengujian 



hipotesis yang digunakan analisis jalur yang membutuhkan data ulangan 

(responden) cukup besar, maka dilakukan penentuan responden secara sensus.  

3.5    Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Teknik Peningkatan Skala Ukur Ordinal ke Interval 

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.Selain itu dalam analisis jalur, data yang digunakan harus mempunyai tingkat 

pengukuran sekurang-kurangnya 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, 4 

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 

3.5.2   Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

1).  Validitas Kuesioner 

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.  Hal ini berarti bahwa item pernyataan pada kuesioner penelitian telah 

dapat mengukur variabel dinamika kelompok tani dan penerapan manajemen. 

Pengujian alat ukur yang digunakan adalah Product Moment Pearson 

dengan rumus sebagai berikut: 

 



Dimana : 

rb =  koefisien korelasi pearson antara item dengan varibel yang bersangkutan 

X =  skor item dalam variabel 

Y =  skor item dalam variabel 

N =  jumlah responden 

Hasil perhitungan dengan batas korelasi untuk meneliti kevalidisannya.  

Secara statistik angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka 

kritik tabel korelasi nilai r, bila r hitung > 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 : 

 

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 tersebut tidak valid. 

 

 

 



2).  Reliabilitas Kuesioner 

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan dari sebuah 

instrumen.  Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih.   

Item yang valid, selanjutnya dihitung reliabilitasnya dengan 

menggunakan metode belah dua (Split Half Methode atau Single Test Trial) 

yaitu teknik pengukuran reliabilitas instrumen dengan cara membelah seluruh 

instrumen menjadi dua sama besar (Jonathan, 2007).  Cara pembelahan yang 

digunakan adalah pembelahan atas dasar nomor ganjil-genap, dimana jumlah 

skor item bernomor genap dan jumlah skor item bernomor ganjil 

dikorelasikan (Gomez dan Gomez, 1995), dengan langkah perhitungan :  

1. Menyajikan alat pengukur pada sejumlah responden kemudian dihitung 

validitas itemnya.  Item-item yang tidak valid dibuang. 

2. Membagi item-item valid menjadi dua belahan. Untuk membelah alat 

pengukur menjadi dua dilakukan dengan cara membagi item berdasarkan 

nomor ganjil.  Item yang genap dikelompokkan pada belahan kedua. 

3. Skor untuk masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. Langkah ini 

akan menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden, yaitu skor 

total belahan pertama dan skor total belahan kedua. 

4. Skor total belahan pertama dan skor total belahan kedua dikorelasikan dengan 

menggunakan teknik korelasi Spearman.   

 

 

 



3.5.3. Teknik Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis 1  

Hipotesis 1 berbunyi : Terdapat hubungan yang positif  antara   penerapan 

teknologi budidaya kopi arabika dengan manajerial skill petani akan diuji dengan 

analisis  korelasi pearson. Hal tersebut karena data ordinal telah ditingkatkan 

terlebih dahulu menjadi data interval.  Hipotesis statistikanya dinyatakan sebagai 

berikut: 

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

teknologi budidaya kopi arabika dengan manajerial skill petani  

H0:  rX1X2≠ 0    Terdapat hubungan positif  yang  nyata antara   penerapan 

teknologi budidaya kopi arabika dengan manajerial skill petani       

Statistika Uji nya: 

 

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu : 

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

yang  nyata antara   penerapan teknologi budidaya kopi arabika dengan 

manajerial skill petani  

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

tidak nyata antara   penerapan teknologi budidaya kopi 

arabika dengan manajerial skill petani. 

b.  Pegujian  Hipotesis 2 

Untuk pengujian hipotesis 2 yang menyatakan : penerapan teknologi 

budidaya kopi arabika dan manajerial skill petani berpengaruh positif terhadap 
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keberhasilan usahatani kopi arabika, maka digunakan metode analisis jalur. 

Adapun langkah-langkah yang selayaknya dilakukan untuk analisis jalur.  Bentuk 

persamaan struktur hubungan kausal antara variable  penerapan teknologi 

budidaya kopi arabika (X1), manajerial skill petani kopi arabika  (X2) dengan 

keberhasilan usahatani kopi arabika   (Y) digambarkan sebagai  berikut : 

 

 

 

 

 

 

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

Persamaan Strukturalnya adalah :  

 Y =  pyx1  X1+ pyx2 X2 +  

Keterangan : Variabel eksogen : X1 dan X2 

Variabel endogen : Y 

Y : Keberhasilan usahatani kopi arabika  

X1 : Penerapan teknologi budidaya kopi arabika 

X2 : Manajerial skill petani kopi arabika 

Є : Pengaruh faktor lain 

Dari bagan jalur seperti pada gambar di atas dapat diartikan sebagai 

berikut, dimana hubungan antara variable X1 dan variable X2,  terhadap variable Y, 

merupakan hubungan kausal sedangkan hubungan antara X2 ke X1 merupakan 

hubungan korelasional.  Selanjutnya dilakukan pengujian secara statistika baik 

X1 

X2 

Y 

pyx1 

pyx2 

rx1x2 

Ɛ 



secara simultan maupun secara parsial.   Sebelumnya hipotesis penelitian 

ditransformasi terlebih dahulu ke dalam hipotesis statistika sebagai berikut. 

Pengujian Secara Simultan (Serempak)  

Ho :  bi = 0,  penerapan teknologi budidaya kopi arabika dan manajerial skill 

petani berpengaruh positif yang tidak nyata terhadap keberhasilan 

usahatani kopi arabika. 

H1 : bi  ≠ 0,  penerapan teknologi budidaya kopi arabika dan manajerial skill 

petani berpengaruh positif yang nyata terhadap keberhasilan 

usahatani kopi arabika. 

Statistika  uji ; digunakan uji F dengan rumus : 
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Ftabel dengan db1 = k = 2; db2 = n-k-1 = dan taraf kesalahan   = 10 %, dicari 

nilainya dari Tabel F. 

Kaidah keputusan : 

Jika : Fhit > Ftabel: penerapan teknologi budidaya kopi arabika dan manajerial 

skill petani berpengaruh positif yang nyata terhadap 

keberhasilan usahatani kopi arabika. 

Fhit < Ftabel :         penerapan teknologi budidaya kopi arabika dan manajerial skill 

petani berpengaruh positif yang tidak nyata terhadap 

keberhasilan usahatani kopi arabika. 

                                    

 

 



Pengujian Secara Parsial (Individu) 

Selanjutnya apabila pengujian secara serempak  terbukti  nyata maka 

dilanjutkan untuk  melihat sejauhmana pengaruh masing-masing variabel 

penerapan teknologi budidaya kopi arabika (X1) dan variabel manajerial petani 

(X2) melalui  parameter :  ρyx1 , dan ρyx1. 

Hipotesis statistika yang diuji : 

Ho    : ρyxi   =    0    masing-masing penerapan teknologi budidaya kopi arabika 

atau  manajerial skill petani berpengaruh positif yang 

tidak nyata  terhadap   keberhasilan usahatani kopi 

arabika 

Hi   :   ρyxi      0       masing-masing penerapan teknologi budidaya kopi arabika  

atau  manajerial skill petani berpengaruh positif yang 

nyata  terhadap   keberhasilan usahatani kopi arabika. 

 

 Statistika uji yang digunakan adalah :  

 

 

 = tingkat kesalahan 10 %, atau selang kepercayaan 90 %. 

t tabel = t (/2 : n - k)  atau  t (0,05 : n - k)   

Daerah kritis : t < t(/2 : n-k) dan t > t (/2,  n-k) 

Kriteria :  

Jika thit > ttabel tolak Ho yang berarti bahwa bahwa  penerapan teknologi budidaya 

kopi arabika atau  manajerial skill petani  berpengaruh 

Sbi

bi
t hit 



positif secara nyata  terhadap keberhasilan usahatani 

kopi arabika 

Jika thit ≤ ttabel tolak Ho yang berarti bahwa bahwa  penerapan teknologi budidaya 

kopi arabika atau  manajerial skill petani  berpengaruh 

positif secara tidak nyata  terhadap keberhasilan 

usahatani kopi arabika  

 Selanjutnya berdasarkan hasil  analisis jalur maka akan diperoleh 

koefisien jalur untuk masing-masing  variabelnya sehingga dapat diketahui 

pengaruh (kontribusi) total yang terdiri atas pengaruh langsung maupun pengaruh 

tidak langsung. 

 Besarnya pengaruh langsung dari X1 terhadap Y adalah sebesar kuadrat 

dari ρyxi
2 atau (ρyxi  x ρyxi ). Besarnya pengaruh tidak langsung dari X1melalui X2 

terhadap Y diperoleh sebagai hasil kali antara (ρyxi x rx1x2 x ρyx2). Besarnya 

pengaruh tidak langsung dari X2 melalui X1 terhadap Y diperoleh sebagai hasil 

kali antara (ρyx2 x rx1x2 x ρyx1). Sedangkan besarnya pengaruh total dari X1 

terhadap Y adalah jumlah dari besarnya pengaruh langsung dari X1 terhadap Y 

dan besarnya pengaruh tidak langsung dari X1 melalui X2  terhadap Y, yaitu 

sebesar: (ρyx1  x ρyx1 ). + (ρyxi x rx1x2 x ρyx2). Selanjutnya besarnya pengaruh total 

dari X2 terhadap Y adalah jumlah dari besarnya pengaruh langsung dari X2 

terhadap Y dan besarnya pengaruh tidak langsung dari X2 melalui X1  terhadap Y, 

yaitu sebesar: (ρyx2  x ρyx2 ). + (ρyx2x rx1x2 x ρyx1). 

 Dalam analisis kontribusi pengaruh, maka pengaruh langsung dan tidak 

langsung dari masing-masing variabel penyebab akan mengurai besarnya 



pengaruh total seluruh variabel penyebab terhadap variabel akibat sebagaimana 

dinyatakan oleh koefisien determinasi (R2). 

 

3.6. Tempat dan Waktu Penelitian  

3.6.1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini direncanakan dilakukan pada petani kopi arabika  yang 

berada di wilayah Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten 

Sumedang. Pertimbangannya adalah Kecamatan Rancakalong merupakan salah 

satu sentra produksi agribisnis kopi arabika yang cukup besar di Kabupaten 

Sumedang.  

3.6.2.         Waktu Penelitian  

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

bulan dari bulan Juli  2020 sampai dengan September  2020  mulai dari tahap 

persiapan sampai penyusunan laporan.  Alokasi waktu kegiatan secara rinci adalah 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.8. Rencana Kerja Kegiatan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

            Kegiatan 

Bulan,    Tahun 2020 

Juli Agustus Sepember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A Persiapan             

1 Survei pendahuluan             

2 Penyusunan Proposal             

3 Seminar Rencana Penelitian             

4 Perbaikan kuesioner             

B Kegiatan lapangan             

5 Persiaan lapangan             

6 Pengumpulan data di lapangan             

7 Rekap data hasil lapangan             

C Analisis data dan Pelaporan             

8 Analisis data              

9 Penyusunan Laporan             

10 Audiensi Pelaporan             

11 Penyempurnaan Laporan             

12 Seminar Hasil Penelitian             



BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.   Hasil Penelitian 

Penelitian ini  mengenai  pengaruh Penerapan teknologi budidaya kopi 

arabika  petani dan manajerial  petani terhadap keberhasilan usahatani kopi  

arabika.  Hasil   survei  dilakukan terhadap  petani  usahatani kopi  arabika  di 

Kecamatan  Rancakalong,  Kabupaten  Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Tingkat 

Penerapan teknologi budidaya kopi arabika petani anggota pada masing-masing 

tani memperlihatkan keadaan yang beragam sesuai dengan hasil penilaian diri 

mereka sendiri (persepsi). Demikian juga dalam manajerial petani dalam hal aspek 

teknikal bisnis san bisnis bisnis tingkat petani  memperlihatkan keberagaman. 

Hasil penelitian didasarkan  pada  data mengenai usahatani diperoleh pada  

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

responden sebanyak  55 orang petani.     Data hasil penelitian yang disajikan 

secara tabulasi guna menyajikan informasi dan untuk  pengujian hipotesis.  

 

4.1.1  Karakteristik Responden 

1.  Umur  Responden 

Umur  petani  responden berkisar  antara: 51 tahun sampai dengan 70 

tahun dengan rata-rata 59 tahun.  Memperlihatkan umur petani kopi  arabika 

berada  pada umur sudah tidak produktif.  Selengkapnya keadaan umur 

responden disajikan paada tabel  berikut ini : 
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Tabel 4.1 Keadaan Umur Responden 

No Umur Jumlah (orang) % 

1 Kurang dari  35 Tahun 0 0,00 

2 35– 44 Tahun 0 0,00 

3 45 – 55Tahun 20 36,36 

4 Lebih dari 55 Tahun 35 63,64 

Total 55 100,00 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa  umur  responden dominan pada 

lebih dari 55 tahun  dengan proporsi 63,64 % . Hal ini membuktikan bahwa 

usaha kopi arabika banyak diminati atau ditekuni oleh mereka golongan petani 

beruur tua (senja). Sebaliknya mereka yang berumur di bawah  55 tahun hanya 

36,36 %. 

2. Pendidikan Formal Responden  

Pendidikan terakhir responden memperlihatkan lulusan SD, SMP dan 

SMA. Proporsi dominan adalah lulusan SD yang encapai 47,27 %. Lengkapnya 

pendidikan formal responden ini ditampilkan  pada Tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 .  Pendidikan Formal  Responden 

No Pendidikan Formal Jumlah (orang) % 

1 SD 26 47,27 

2 SMP 17 30,91 

3 SMA 12 21,82 

4 Perguruan Tinggi 0 0,00 

Total 55 100,00 

 

 



3.  Pengalaman Berusahatani 

Pengalaman  berusahatani  kopi arabika responden  seluruhnya adalah lia 

tahun.   Hal tersebut karena usahatani kopi baru digeluti 5 tahun terahir saja. 

lengkapnya pengalaman  berusahatani kopi arabika responden disajikan pada   

Tabel 4.3. berikut. 

Tabel 4.3. Pengalaman Berusahatani Kopi 

No Pengalaman Berusahatani Jumlah (orang) % 

1 2lebih dari 21 tahan  0 0,00 

2 11 –20 tahun 0 0,00 

3 Kurang dari 10 tahun 0 100,00 

Total 55 100,00 

 

5.    Tanggungan Keluarga 

Tanggungan keluarga seseorang menjadi faktor yang mempengaruhi  

petani untuk menerapkan teknologi  dalm berusahatani.  Apabila tanggungan 

keluarga terlalu berat maka ada kecenderungan  motivasi untuk  menerapkan  

teknologi usahatani menjadi  kurang optimal. Hal tersebut berkaitan dengan 

beban hidup biaya ekonomi rumah tangga yang akan bersaing dengan biaya 

untuk membeli sarana produksi dala rangka penerapan teknologi.    Rata-rata 

beban tanggungan keluarga  petani arabika adalah 2 (dua) orang.  Beban seperti 

hal tersebut dipandang tidak berat.  Lengkapnya tanggungan keluarga respoden  

disajikan pada   Tabel 4.4. berikut. 

 

 



Tabel 4.4. Tanggungan Keluarga Responden 

No Tanggungan Keluarga Jumlah (orang) % 

1 1  orang atau kurang 15 27,27 

2 2  orang 31 56,36 

3 3 orang atau lebih 9 16,36 

Total 55 100,00 

 

6.  Luas Lahan Garapan  

Luas lahan garapan  respoden yang digunakan untuk berusahatani kopi 

arabika  rata-rata 1,07  ha. Kebanyakan petani dengan luas lahan garapan  antara 

0, 50- 1,0 ha sebanyak 45,45 %.  Luas lahan garapan berhubungan dengan  

motivasi dalam 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 0,5ha 0 0,00 

2 05 -  kurang dari1,0 ha 25 45,45 

3 1 ha -  1,5 ha 24 43,64 

4 di atas 1,5 ha 6 10,91 

Total 55 100,00 

 

4.1.2. Aspek Ekonomi  Usahatani Kopi Arabika  

(1).      Modal Investasi, Biaya Tetap dan Biaya Variabel 

Sarana dan prasarana produksi  yang diperlukan dalam proses produksi 

usahatani  kopi arabika  terdiri dari lahan, tenaga kerja, alat-alat pertanian, benih, 

aneka pupuk dan pestisida (fungisida dan insektisida).  Alat-alat yang digunakan 

responden dalam usahatani kopi arabika  adalah sprayer, cangkul, gunting, 

gerobak dorong, tibangan,  parang  dan lain-lain. Alat alat tersebut terbuat 



dengan teknologi yang sederhana yang umumnya umur ekonomisnya lima 

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

1.500.000. 

Tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani kopi arabika adalah  

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

tunai yang diperlukan untuk membeli sarana produksi  adalah  sebagian dari 

modal sendiri dan sebagian dari modal pinjaman.   Modal tunai yang dimiliki  

petani relatif kecil dibanding dengan kebutuhan total untuk memenuhi biaya 

produksi.       Biaya produksi  dihitung  selama satu musim tanam yang diukur 

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

variabel. 

1.  Biaya Tetap 

Biaya tetap yang dikeluarkan dalam usahatani kopi arabika di Kecamatan 

Rancakalong  adalah untuk sewa lahan sekalipun lahan tersebut milik petani, 

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

rata-rata 1,07ha adalah Rp  3.602.838.  atau Rp 3.434.143 per ha.   Perincian 

biaya tetap dapat dilihat pada Lampiran 5  dan rangkumannya disajikan pada 

Tabel 4.6. berikut.  

Tabel 4.6.  Biaya Tetap Usahatani Kopi  Musim Tanam Tahun 2020 

Biaya Tetap 
Per Luas  lahan   1,07 ha Per ha 

Nilai (Rp) Nilai (Rp) 

1. Pemeliharaan 126.403 120.485 

2. Penyusutan Alat 299.000 285.000 

3. 3. Sewa Lahan 2.622.807 2.500.000 

4. Bunga Modal 554.627 528.658 

Jumlah 3.602.838 3.434.143 



2. Biaya Variabel. 

Biaya variabel yang dikeluarkan dalam usahatani kopi arabika  terdiri 

dari biaya untuk : benih, pupuk urea, pupuk organik, pupuk majemuk NPK, 

obat-obatan, curahan kerja.  Biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp  

10.007.897 utuk luas lahan  1,07  ha  atau Rp 9.531.331 per ha.  Perincian untuk 

biaya variabel dapat dilihat pada Lampiran 7.  Berikut ini disampaikan 

rekapitulasi rincian biaya variabel untuk luas = 1,07 ha  dan per hektar. 

 

Tabel 4.7. Biaya Variabel  Usahatani Kopi Musim Tanam Tahun 2020. 

        Uraian  Per Luas  1,07ha Per  ha 

Fisik Nilai (Rp) Fisik Nilai 

(Rp) 

a. Sarana produksi         

    - Benih (pohon) 1049 2.098.246 999,16 1.998.329 

    - Urea (kg) 209,82 461.614 199,83 439.632 

    - Pupuk.organik (kg) 4196,49 3996,66 4.196.491 3.996.658 

    - Pupuk NPK  (kg) 104,91 335.719 99,92 319.733 

- Fungisida  (kg) 7 440.632 6,99 419.649 

- Insektisida 4,20 125.895 4,00 119.900 

b. Curahan Kerja 

(HKP) 46,99 2.349.301 44,75 2.237.429 

Jumlah  10.007.897  9.531.331 

 

Total biaya   usahatani kopi arabika adalah penjumlahan dari biaya tetap 

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

kopi arabika adalah sebesar  Rp 13.825.137/1,07ha /thn atau  Rp 

12.920.689/ha/thn.  

 

 

 



(3).  Produksi, Produktivitas dan Penerimaan  

Perolehan pendapatan usahatani  kopi sangat ditentukan oleh besarnya 

biaya produksi, produktivitas,  harga-harga  input, dan harga jual produk.  Untuk 

mendapatkan produk dan produktivitas  yang 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  2.482 kg /ha/tahun.  Perincian 

produktivitas usahatani kopi arabika dapat dilihat pada Lampiran 8.  Tabel berikut 

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

garapan dan per hektar. 

Tabel 4.8. Produktivitas dan  Penerimaan Usahatani Kopi Arabika Musim 

Tanam 2020 

No. Uraian 
Rata-rata 

Per luas = 1,07 ha  Per  ha  

1. Produk (kg) 2.639 2.482 

2. Harga (Rp/kg) Antara 6.000 sd  8.500 

3. Penerimaan (Rp) 20.506.636 19.165.081 

 

  Capaian produktivitas kopi arabika 500 kg/ha/musim/thn 

memperlihatkan angka yang cukup  tinggi  walaupun  masih  berpeluang untuk 

terus  ditingkatkan hingga mencapai paling tidak 20  ton/ha atau  lebih.     Untuk  

penerimaan  besar kecilnya penerimaan tergantung dari jumlah produk yang 

dihasilkan dan harga yang diterima responden.  Harga jual yang diterima petani 

pada saat penelitian  berkisar antara Rp 6.000/kg sampai dengan Rp 8.500/kg.  

 



(4).   Pendapatan Usahatani dan Efisiensi Usahatani. 

Pendapatan usahatani yang diterima petani dipengaruhi faktor-faktor 

biaya poroduksi, hasil produksi, dan harga komoditas.  Makin tinggi biaya 

produksi semakin sedikit pendapatan 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 

pendapatan yang diperoleh. 

Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan total dengan 

biaya total.  Pendapatan  usahatani kopi arabika    di Kecamatan Rancakalong 

selama satu musim adalah Rp. 6.681.499  untuk luas lahan = 1,07 ha atau  Rp. 

6.244.392 per ha. Perincian pendapatan usahatani kopi arabika  Responden  

disajikan  pada Lampiran 8 dan untuk rekapitulasinya disajikan pada  Tabel 4.9.  

berikut. 

                                  Tabel 4.9. Pendapatan Usahatani Kopi Arabika Musim Tanam  2020            

No. Uraian 

Jumlah 

Per Luas1,07 ha 

  (Rp) 

Per hektar  

(Rp) 

1. Penerimaan 20.506.636 19.165.081 

2. Biaya Total 13.825.137 12.920.689 

3. Pendapatan 6.681.499 6.244.392 

4 R/C 1,49 

        Efisiensi usahatani suatu konsep yang sering digunakan utuk mengukur  

kinerja bekerjanya suatu kegiatan  pada peoses 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  1,49  yang  artinya bahwa setiap satu rupiah  biaya yang 

dikeluarkan  diperoleh penerimaan sebesar Rp. 1,49  atau mendapat keuntungan  

sebear Rp 0,49  

 

4.1.3.    Keragaan Penerapan Teknologi Usahatani Kopi Arabika 

 Adalah kemampuan petani dalam mengelola kegiatan usahatani kopi 

arabika dilihat aspek teknis produksi (budidaya). Pengukuran untuk aspek teknis 

budidaya/produksi terdapat 8 dimensi dan  24 indikator.  Pengukurannya 

dilakukan penilaian berdasarkan persepsi petani dengan menggunakan teknik skor 

berdasarkan 4 (empat) tingkat: skor 4 untuk kriteria sangat baik, skor 3 untuk 

kriteria baik, skor 2 untuk kriteria cukup , skor 1 untuk kriteria kurang atau 

rendah. 

 

Aspek teknis meliputi dimensi/sub variabel:  

 

Penanaman pohon pelindung (X11)  dengan indicator   1 buah 

 

 Pengolahan Lahan  (X12)   dengan  indicator 4 buah 

Penggunaan benih  (X13) dengan  indicator 3 buah 

 Pemupukan Susulan (X14) dengan  indicator 7 buah 

  Pengaturan cara tanam  (X15) dengan  indicator 3 buah 

 Pemeliharaan  (X16) dengan  indicator 3 buah 

Pemangkasan   (X17) dengan  indicator 3 buah 

  Panen dan pasca panen   (X18) dengan  indicator  2 buah 

  
Total indicator adalah  26 . Perolehan skor  untuk menentukan criteria 

ditetapkan secara statistic berdasarkan pada jumlah responden (55 orang); Skor 



total maksimum (5720); Skor total minimum  (1430); rentang (4290); jumlah 

kelas (4) dan panjang kelas (1073) maka diperoleh: 

           Tingkat Capaian 1430 sd 2503 

 

25,00 % sd 43,75 % K 

 

2504 sd 3576 

 

43,776 % sd 62,53 % C 

 

3577 sd 4650 

 

62,54 % sd 81,28 % B 

 

4615 sd 5720 

 

81,29 % sd 100,00 % SB 

         Berikut ini disapaikan hasil pengukuran tingkat penerapan teknologi 

usahatani kopi arabika. 

1.  Penanaman Pohon Pelindung (X11)   

Petani kopi  elakukan  penanaman tanaman naungan pada tanaman kopi 

ada dua macam yaitu tanaman penaung sementara yang dapat digunakan adalah 

Lamtoro, dadap, sengon atau juar. Kebanyakan adalah latoro atau sengon.  Petani 

menyadari dan  memahami arti penting fungsi tanaman pelindung walaupun 

kondisi nya satu dengan yang lain memperlihatkan keadaan yang beragam. 

Sebagian tampak  cukup terawat dan sebagian kurang dan benyak sebagian yang 

telah ditebang.  

Pada  lahan datar  dibuat bedengan memanjang ke arah Barat-Timur agar 

memperoleh sinar matahari secara optimal, sedang pada lahan berbukit arah 

bedengan dibuat tegak lurus kimiringan tanah untuk mencegah erosi.  Tingkat 

capaian keseluruhan untuk dimensi penanaman pohon pelindung  diperoleh  92,67 

% kriteria baik. Lengkapnya disajikan pada Tabel 4.10 berikut. 

 

 



Tabel 4.10 . Tingkat Penerapan Teknologi  Indikator  Penanaman 

Pohon Pelindung (X11) 

 

No Item Notasi 

Frekuensi Skor  Skor  Tingkat  

4 3 2 1 Capaian Harapan Capaian(%) 

1 

Penanaan 

Pohon 

Pelindung X11 35 12 3 0 182 240 75,83 

Jumlah X1 35 12 3 0 182 240 75,83 

Kriteria :baik 

 

2. Pengolahan lahan (X12) 

Pengolahan lahan eliputi serangkaian kegiatan    yang berurutan dan 

terintegrasi yaitu : perlakuan lubang tanam yang dibuat 3 bulan sebelum tanam ;  

Ukuran lubang 50 x 50 x 50 cm, 60 x 60 x 60 cm, 75 x 75 x 75 cm atau 1 x 1 x 1 

m untuk tanah yang berat dan lubang dibiarkan terbuka selama 3 bulan;  Saat 

memasuki 2-3 minggu akan tanam, lubang tanam diberikan pupuk kandang 

sebanyak 15-20 kg/lubang, dan  Sistem jarak tanam untuk kopi arabika antara lain 

:Segi empat : 2,5 x 2,5 m, Pagar : 1,5 x 1,5 m, Pagar ganda : 1,5 x 1,5 x 3 cm. 

Sebagian besar petani telah mekukan nya sesuai ketentuan di atas.    Capaian 

keseluruhan untuk dimensi pengolahan lahan diperoleh  78,33 % kriteria baik. 

Lengkapnya disajikan pada Tabel 4.11 berikut. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.11  . Tingkat Penerapan Teknologi  Indikator  Pengolahan 

Lahan  (X12) 

 

No Item Notasi 

Frekuensi Skor Skor Tingkat 

4 3 2 1 Capaian Harapan Capaian(%) 

1 Lubang Tanam 

yang dibuat 3 

bulan sebelum 

tanam X121 33 12 10 0 188 240 78,33 

2 Ukuran lubang 50 

x 50 x 50 cm, 60 x 

60 x 60 cm, 75 x 

75 x 75 cm atau 1 

x 1 x 1 m X122 38 10 7 0 196 240 81,67 

3 Saat memasuki 2-3 

minggu, lubang 

tanam diberikan 

pupuk kandang 

sebanyak 15-20 

kg/lubang X123 35 10 5 0 180 240 75,00 

4 Sistem jarak tanam 

arabika antara lain 

:Segi empat : 2,5 x 

2,5 m, Pagar : 1,5 

x 1,5 m, Pagar 

ganda : 1,5 x 1,5 x 

3 cm X124 32 15 8 0 189 240 78,75 

Jumlah X2 106 32 22 0 564 720 78,33 

Kriteria :baik 

 

3. Penggunaan Benih  Kopi Arabika (X13 ).  

Penggunaan benih kopi adalah dari  jenis benih yang ditanam  berasal dari 

kebun induk dan bersertifikat dengan persyaratan benih: 

 Umur bibit : 8 -12 bulan, Tinggi : 20 -40 cm  

 Jumlah minimal daun tua : 5 – 7 

 Jumlah cabang primer : 1  

Diameter batang : 5 – 6 cm  



Kebutuhan bibit/ha dengan jarak tanam:  1,25 m x 1,25 m dengan jumlah populasi 

mencapai 6.400 tanaman dengan persentase untuk sulaman mencapai 25 %.     

Sebagian besar petani telah mekukan nya dan memenuhinya  sesuai ketentuan di 

atas.    Capaian keseluruhan untuk dimensi penggunaan benih diperoleh  80,33 % 

kriteria baik. Lengkapnya disajikan pada Tabel 4.12 berikut. 

Tabel 4.12. Tingkat Penerapan Teknologi  Indikator  Penggunaan Benih 

(X13) 

 

4.  Pemupukan (X14) 

 Pemupukan  yang  diterapkan pada usahatani kopi arabika pada dasarnya 

adalah  menganut azas pemupukan berimbang dan cara pemupukan yaitu  

meliputi : dosis (jumlah) pupuk per hektar, waktu pemupukan, cara mencampur 

pupuk, kondisi air saat memupuk.  Pupuk dasar yang diberikan adalah pupuk 

No Item Notasi 

Frekuensi 

Skor 

Capaian 

Skor 

Harapan 

Tingkat 

4 3 2 1 
Capaian 

(%) 

1 Kesesuaian Jenis benih 

yang ditanam  berasal dari 

kebun induk dan 

bersertifikat  X131 33 12 10 0 188 240 78,33 

2 

 

 

 

 

 

Persyaratan benih: 

Umur bibit : 8 -12 bulan, 

 Tinggi : 20 -40 cm  

Jumlah minimal daun tua : 

5 – 7 

Jumlah cabang primer : 1  

Diameter batang : 5 – 6 cm X132 38 10 7 0 196 240 81,67 

3 

 

 

Kebutuhan bibit/ha dengan 

jarak tanam:1,25 m x 1,25 

m  X133 

  

32 

  

15 

  

8 

  

0 

  

189 

  

240 

  

78,75 

Jumlah X13 71 22 17 0 384 480 80,00 

Kriteria :baik 



organik berupa kotoran ayam, atau kotoran kambing atau kotoran sapi kurang 

lebih seminggu sebelum tanam.   

 Ketentuan pemupukan lanjutan (susulan) adalah sebagai berikut: 

Tingkat penerapan di lapangan antara satu petani dengan petani lain  

eperlihatkan keragaman. Tingkat  capaian penerapan teknologi  budidaya untuk 

dimensi pemupukan diperoleh  78,89 %, termasuk kriteria  baik. Selengkapnya  

tingkat capaian penerapan teknologi budidaya untuk dimensi/indikator  

pemupukan dasar  disajikan pada Tabel 4.13  berikut. 

 

 

 

 

 

 

1. Dilakukan 2 bulan setelah penanaman, dan  setelah penyiangan 

2. Umur 1 tahun : 50 gr Urea, 40 gr TSP, dan 40 gr KCL. 

3. Umur 2 tahun : 100 gr Urea, 80 gr TSP, dan 80 gr KCL. 

4. Umur 3 tahun : 150 gr Urea, 100 gr TSP, dan 100 gr KCL. 

5. Umur 4 tahun : 200 gr Urea, 100 gr TSP, dan 100 gr KCL. 

6. Umur 5-10 tahun : 300 gr Urea, 150 gr TSP, dan 240 gr KCL. 

7. Umur 10 thn keatas : 500 gr Urea, 200 gr TSP, dan 320 gr KCL 



Tabel 4.13  . Tingkat Penerapan Teknologi  Indikator  Pemupukan Benih 

(X14) 

 

No Indikator Notasi 

Frekuensi Skor  Skor  Tingkat  

4 3 2 1 Capaian Harapan 

Capaian 

(%) 

1 

Dilakukan 2 bulan setelah penanaman, 

dan  setelah penyiangan X141 33 12 10 0 188 240 78,33 

2 

Umur 1 tahun : 50 gr Urea, 40 gr TSP, 

dan 40 gr KCL. X142 30 15 10 0 185 240 77,08 

3 

Umur 2 tahun : 100 gr Urea, 80 gr TSP, 

dan 80 gr KCL. X143 35 15 5 0 195 240 81,25 

4 

Umur 3 tahun : 150 gr Urea, 100 gr 

TSP, dan 100 gr KCL. X144 35 15 5 0 195 240 81,25 

5 

Umur 4 tahun : 200 gr Urea, 100 gr 

TSP, dan 100 gr KCL. X145 30 12 13 0 182 240 75,83 

6 

Umur 5-10 tahun : 300 gr Urea, 150 gr 

TSP, dan 240 gr KCL. X146 35 10 10 0 190 240 79,17 

7 

Umur 10 thn keatas : 500 gr Urea, 200 

gr TSP, dan 320 gr KCL X147 30 15 10 0 185 240 77,08 

Jumlah X14 98 42 25 0 568 720 78,89 

Kriteria :baik 

 

5.  Pengaturan Cara Tanam    (X15) 

Pengaturan cara tanam meliputi  jarak  tanam  sesuai ketentuan sebagai 

berikut: 

 Waktu  Penanaman bibit kopi arabika dilakukan di pagi hari dengan 

kondisi cuaca cerah 

 Teknik penanaman bibit kopi arabika dengan meletakan bibit tepat 

dibagian lubang tanam  

 Ditanam kedalam lubang tanam sampai batas leher 10 cm dari permukaan 

tanah 



Namun kejadian dilapangan  memperlihatkan keadaan yang beragam.   

Waktu tanam yang dianjurkan adalah waktu tanam dilakukan  di akhir musim 

hujan.   Petani yang telah melakukannya  sesuai ketentuan sudah banyak.  

Tingkat  capaian keseluruhan  cara penanaan yaitu     78,75 %,  kriteria baik.  

Selengkapnya  tingkat capaian disajikan pada Tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14 . Penerapan Teknologi  Indikator  Pengaturan Cara Tanam (X15) 

 

6. Pemeliharaan : Penyulaman, Pengendalian OPT (X16) 

Pemeliharaan tanaman kopi meliputi :  

 Dilalukan  kegiatan penyulaman yaitu, menganti tanaman yang mati dengan 

tanaman baru,penyulaman dilakukan tidak lebih 1 minggu.  

 Dilakukan penyiangan untuk mengendalikan sejumlah gulma (rumput liar) 

bersifat pesaing dan menggangu pertumbuhan bibit dengan cara mengkoret 

dengan cangkul serta penyemprotan pestisida herbisida.  

No Indikator Notasi 

Frekuensi 
Skor  

Capaian 

Skor  

Harapan 

Tingkat  

Capaian 

(%) 4 3 2 1 

1 

Waktu  Penanaman bibit 

kopi arabika dilakukan di 

pagi hari dengan kondisi 

cuaca cerah  X151 30 15 10 0 185 240 77,08 

2 

Teknik penanaman bibit 

kopi arabika dengan 

meletakan bibit tepat 

dibagian lubang tanam X152 32 13 10 0 187 240 77,92 

 

ditanam kedalam lubang 

tanam sampai batas leher 

10 cm dari permukaan 

tanah X153 35 15 5 0 195 240 81,25 

Jumlah X15 97 43 25 0 567 720 78,75 

Kriteria : baik 



 Dilakukan pembumbunan bersamaan dengan kegiatan penyiangan, dengan 

menaikan sejumlah massa tanah 10-15 cm,tepat di sekitar tanaman kopi 

bertujuan untuk mengemburkan tanah. 

Mengenai pemeliharaan   tanaman  di lapangan antara petani 

memperlihatkan intensitas yang beragam. Pada umumnya yang mereka lakukan 

sudah sesuai dengan ketentuan walaupun belum maksimal.   Tingkat  capaian 

keseluruhan  pemeliharaan yaitu     78,89 %,  kriteria baik.  Selengkapnya  tingkat 

capaian disajikan pada Tabel 4.15 berikut. 

 

Tabel 4.15. Tingkat Penerapan Teknologi  Indikator  Pemeliharaan (X16) 

No indikator Notasi 

Frekuensi 
Skor  

Capaian 

Skor  

Harapan 

Tingkat  

Capaian 

(%) 4 3 2 1 

1 Di;alukan  kegiatan 

penyulaman yang  

dilakukan tidak lebih 1 

minggu.  X161 32 13 10 0 187 240 77,92 

2 Dilakukan penyiangan 

untuk mengendalikan 

sejumlah gulma dengan 

cara mengkoret dengan 

cangkul serta 

penyemprotan pestisida 

herbisida X162 32 13 10 0 187 240 77,92 

3 Dilakukan pembumbunan 

bersamaan dengan 

kegiatan penyiangan, 

dengan menaikan 

sejumlah massa tanah 10-

15 cm,tepat di sekitar 

tanaman kopi bertujuan 

untuk mengemburkan 

tanah. X163 32 20 3 0 194 240 80,83 

Jumlah X16 96 46 23 0 568 720 78,89 

Kriteria :  baik 

 



7. Pemangkasan (X17) 

Pemangkasan pada  tanaman kopi meliputi  kegiatan:  

 Dilakukan Pemangkasan bentuk  setelah tanaman memiliki sistem 

percabangan yang kuat dan berumur 4-5 tahun,dengan ketinggian 1.8 cm -

250 cm 

 Dilakukan pemangkasaan produksi 

 Dilakukan pemangkasaan rejuvinasi (peremajaan) 

    Mengenai kegiatan  pemangkasan  tanaman kopi  di lapangan antara 

petani memperlihatkan  intensitas yang beragam.     Pada umumnya yang mereka 

lakukan sudah sesuai dengan ketentuan walaupun belum maksimal.   Tingkat  

capaian keseluruhan  pemeliharaan yaitu     78,89 %,  kriteria baik.  

Selengkapnya  tingkat capaian disajikan pada Tabel 4.16 berikut. 

 

Tabel 4.16. Tingkat Penerapan Teknologi  Indikator Pemangkasan (X17) 

No indikator Notasi 

Frekuensi 
Skor  

Capaian 

Skor  

Harapan 

Tingkat  

Capaian 

(%) 4 3 2 1 

1 Dilakukan setelah tanaman 

memiliki sistem 

percabangan yang kuat dan 

berumur 4-5 tahun,dengan 

ketinggian 1.8 cm -250 cm  X171 35 13 7 0 193 240 80,42 

2 Dilakukan pemangkasan 

produksi X172 32 13 10 0 187 240 77,92 

3 Dilakukan pemangkasan 

rejuvinasi (peremajaan). X173 35 13 7 0 193 240 80,42 

Jumlah X17 102 39 24 0 573 720 79,58 

Kriteria : baik 

 

 



8.         Panen dan Paska Panen (X28) 

  Penerapkan teknologi panen dan paska panen pada usahatani kopi arabika  

meliputi  kegiatan: menentukan waktu panen  berdasarkan ciri tanaman : 

 Sebelum dilaksanakan panen lahan harus bersih dari gulma dan   

 Buah kopi yang dipanen adalah yang telah merah dan berkualitas seresah 

daun  kopi.   

Tingkat capaian 79,17 %  termasuk kriteria baik.  Selengkapnya  tingkat 

capaian panen dan paska panen  disajikan pada Tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4.17. Tingkat Penerapan Teknologi  Indikator Panan dan Paska Panen 

(X18) 

 

No indikator 

Notasi 

Frekuensi 
Skor  

Capaian 

Skor  

Harapan 

Tingkat  

Capaian 

(%) 4 3 2 1 

1 Sebelum dilaksanakan 

panen lahan harus 

bersih dari gulma dan  

seresah daun  kopi.   X181 35 13 7 0 193 240 80,42 

2 Buah kopi yang 

dipanen adalah yang 

telah merah dan 

berkualitas  X182 32 13 10 0 187 240 77,92 

Jumlah X18 67 26 17 0 380 480 79,17 

Kriteria :  baik 

 

Berdasarkan kedelapan dimensi/subvariabel  penerapan teknologi 

usahatani kopi arabika  maka tingkat capaian  diperoleh 78,47 % criteria baik. 

Berikut ini disampaikan hasil rangkuman dari capaian pengukuran dari ke delapan 

dimensi tersebut. 

 

 



Tabel 4.18.  Tingkat Capaian Penerapan Teknologi  Kopi Arabika 

(X1). 

No Dimensi Notasi 

Frekuensi 
Skor  

Capaian 

Skor  

Harapan 

Tingkat  

Capaian 

(%) 4 3 2 1 

1 

Penanaan Pohon 

Pelindung X11 35 12 3 0 182 240 75,83 

2 Pengolahan lahan X12 106 32 22 0 564 720 78,33 

3 Penggunaan Benih X13 71 22 17 0 384 480 80,00 

4 Pemupukan X14 98 42 25 0 568 720 78,89 

5 Pengturan Cara Tanam X15 97 43 25 0 567 720 78,75 

6 Pemeliharaan X16 96 46 23 0 568 720 78,89 

7 Pemangkasan X17 102 39 24 0 573 720 79,58 

8 

Panen dan Paska 

panen  X18 67 26 17 0 380 480 79,17 

Jumlah X1 212 66 42 0 1130 1440 78,47 

Kriteria :baik 

 

4.1.4.    Manajerial Bisnis Petani  Kopi (X2)   

          Adalah kemampuan petani dalam mengelola kegiatan usahatani kopi 

arabika dilihat aspek manajerial bisnis nya (busines managerial).  Pengukuran 

untuk aspek teknis terdapat 4 dimensi dan  11 indikator.  Pengukurannya 

dilakukan penilaian dengan menggunakan teknik skor berdasarkan 4 (empat) 

tingkat: skor 4 untuk kriteria sangat baik, skor 3 untuk kriteria baik, skor 2 untuk 

kriteria cukup skor 1 untuk kriteria kurang atau rendah. 

 Aspek manajerial bisnis petani kopi meliputi dimensi/sub variabel:  

Manajerial finansial  (X22)  dengan  indicator 3  buah 

Manajerial Sumberdaya manusia (X23) dengan  indicator 2 buah 

  Manajerial pemasaran  (X24) dengan  indicator 2 buah 

 
Total indicator adalah  11 . Perolehan skor  untuk menentukan criteria 

ditetapkan secara statistic berdasarkan pada jumlah responden (55 orang); Skor 



total maksimum (2420); Skor total minimum  (605); rentang (1815); jumlah kelas 

(4) dan panjang kelas (454) maka diperoleh: 

Tingkat Capaian 605 sd 1059 

 

25,00 % sd 43,75 % K 

 

1060 sd 1514 

 

43,76 % sd 62,55 % C 

 

1515 sd 1968 

 

62,56 % sd 81,33 % B 

 

1969 sd 2420 

 

81,34 % sd 100,00 % SB 

Berikut ini disapaikan hasil pengukuran tingkat penerapan teknologi usahatani 

kopi arabika. 

1. Manajerial Produksi  (X21) 

Manajerial produksi  dalam proses produksi usahatani kopi arabika 

meliputi indikator : 

 Kemampuan dalam merencanakan produk, lokasi, waktu  dan produksi 

 Kemampuan dalam:mengendalikan produksi  usahatani kopi arabika 

 Kemampuan dalam merencanakan dan :pengendalian  financial dan tenaga 

kerja 

 Kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap proses dan produk. 

Kemampuan petani dalam hal  manajerial  produksi  diperoleh secara auto 

didak dan alami.   Manajerial bisnis petani kopi relatif masih terbatas seiring 

dengan pengalaman mereka dalam berusahatani kopi yang masih relatif baru, 

yaitu baru 5 (lima) tahun. Pada umumnya yang mereka lakukan sudah sesuai 

dengan ketentuan walaupun belum maksimal. Tingkatcapaian keseluruhan 

pemeliharaan yaitu    70,00 %,  kriteria baik.  Selengkapnya  tingkat capaian 

disajikan pada Tabel 4.19 berikut. 



Tabel 4.19. Tingkat Manajerial Bisnis Petani Indikator Manajerial Produksi 

(X21) 

 

No Item Notasi Frekuensi Skor 

Capaian 

Skor 

Harapan 

Tingkat 

4 3 2 1 Capaian 

(%) 

1 Kemampuan dalam 

merencanakan produk, 

lokasi, waktu  dan produksi 

X211 20 20 15 0 170 240 70,83 

2 Kemampuan 

dalam:mengendalikan 

produksi  usahatani kopi 

arabika 

X212 22 18 12 3 169 240 70,42 

3 Kemampuan dalam 

merencanakan dan 

:pengendalian  financial 

dan tenaga kerja 

X213 25 10 15 5 165 240 68,75 

4 Kemampuan dalam 

melakukan pengawasan 

terhadap proses dan produk 

X214 24 15 11 5 168 240 70,00 

Jumlah X21 67 48 42 8 504 720 70,00 

Kriteria :baik 

 

2. Manajerial Finansial  (X22) 

Manajerial finansial  dalam proses produksi usahatani kopi arabika meliputi 

indikator: 

 Kemampuan dalam mendapatkan sumber keuangan 

 Kemampuan dalam mengelola/mengalokasikan keuangan 

 Kemampuan dalam melakukan pembukuan keuangan 

Kemampuan   petani dalam hal  manajerial  produksi  diperoleh secara 

auto didak dan alami.   Manajerial bisnis petani kopi relatif masih terbatas 

seiring dengan pengalaman mereka dalam berusahatani kopi yang masih relatif 



baru, yaitu baru 5 (lima) tahun. Pada umumnya yang mereka lakukan sudah 

sesuai dengan ketentuan walaupun belum maksimal.   Tingkat  capaian 

keseluruhan  pemeliharaan yaitu    59,31 %,  kriteria cukup.  Selengkapnya  

tingkat capaian disajikan pada Tabel 4.20 berikut. 

Tabel 4.20. Tingkat Manajerial Bisnis Petani Indikator Manajerial Finansial 

(X22) 

 

 

3. Manajerial   Sumberdaya  Manusia  (X23) 

Manajerial sumberdaya manusia  dalam proses produksi usahatani kopi 

arabika meliputi indikator : 

 Kemampuan dalam tindakan untuk melakukan pembagian kerja/ tugas.  

 Kemampuan dalam tindakan untuk memberikan upah dan system insentif 

No Item Notasi Frekuensi Skor 

Capaian 

Skor 

Harapan 

Tingkat 

4 3 2 1 Capaian 

(%) 

1 Kemampuan dalam 

merencanakan produk, 

lokasi, waktu  dan 

produksi 

X21 10 20 20 5 145 240 60,42 

2 Kemampuan 

dalam:mengendalikan 

produksi  usahatani 

kopi arabika 

X22 10 22 18 5 147 240 61,25 

3 Kemampuan dalam 

merencanakan dan 

:pengendalian  

financial dan tenaga 

kerja 

X23 10 10 30 5 135 240 56,25 

Jumlah X2 30 52 68 15 427 720 59,31 

Kriteria : Cukup 



Kemampuan   petani dalam hal  manajerial  suberdaya manusia (MSDM)  

diperoleh secara autodidak dan alami.   Pembagian tugas dalam usahatabi jopi 

relatif sederhana dan walaupun masih relatif terbatas pengalaman mereka tetapi 

tidak menjadi masakah atau  kendala, kjarena pada dasarnya tidak jauh berbeda 

dengan usahatani lainnya.   Penggunaan tenaga kerja sendiri dala keluyarga 

relatif lebih banyak   mengingat untuk efisiensi dan luangnya waktu nyang 

tersedia. 

Mengenai upah dan sistem insentif  berjalan sebagainana umunnya. Upah 

yang berlaku Rp 60.000 per HKP.   Tidak adanya sistem insentif  secara foral.  

Pada umumnya yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan walaupun 

belum maksimal.   Tingkat  capaian keseluruhan  manajerial sumberdaya 

manusia  yaitu    64,58 %,  kriteria baik.  Selengkapnya  tingkat capaian 

disajikan pada Tabel 4.21 berikut. 

Tabel 4.21. Tingkat Manajerial Bisnis Petani Indikator  Manajerial    SDM 

(X23) 

No Indikator Notasi Frekuensi Skor 

Capaian 

Skor 

Harapan 

Tingkat 

4 3 2 1 Capaian 

(%) 

1 Kemampuan dalam 

mendapatkan sumber 

keuangan 

X231 15 20 15 5 155 240 64,58 

2 Kemampuan dalam 

mengelola/mengalokasikan 

keuangan 

X232 15 20 15 5 155 240 64,58 

Jumlah X23 30 40 30 10 310 480 64,58 

Kriteria :baik 

 

 

 



4. Manajerial   Pemasaran  (X24) 

Manajerial pemasaran dalam proses produksi usahatani kopi arabika 

meliputi indikator : 

 Kemampuan dalam penjualan secara kerjasama .  

 Kemampuan dalam mencari/memperluas  pasar yang baru 

Kemampuan   petani dalam hal  manajerial  suberdaya manusia (MSDM)  

diperoleh secara autodidak dan alami. Pembagian tugas dalam usahatabi jopi 

relatif sederhana dan walaupun masih relatif terbatas pengalaman mereka tetapi 

tidak menjadi masakah atau  kendala, kjarena pada dasarnya tidak jauh berbeda 

dengan usahatani lainnya. Penggunaan tenaga kerja sendiri dala keluyarga relatif 

lebih banyak   mengingat untuk efisiensi dan luangnya waktu nyang tersedia. 

Mengenai upah dan sistem insentif  berjalan sebagainana umunnya. Upah 

yang berlaku Rp 60.000 per HKP.   Tidak adanya sistem insentif  secara foral.  

Pada umumnya yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan walaupun 

belum maksimal.   Tingkat  capaian keseluruhan  manajerial sumberdaya 

manusia  yaitu    60,42 %,  kriteria cukup.  Selengkapnya  tingkat capaian 

disajikan pada Tabel 4.22 berikut. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2.2. Tingkat Manajerial Bisnis Petani Indikator Manajerial    

Pemasaran (X24) 

 

 

4. Tingkat Capaian Manajerial Bisnis Petani  Kopi (X2)   

Tingkat capaian  keseluruhan manajerial bisnis petani kopi diperoleh   ,, % yang 

terdiriu atas  capaian masing-masing dimensi : 

Manajerial produksi  (X21)  dengan capaian    %  

 Manajerial finansial  (X22)  dengan capaian    % 

Manajerial Sumberdaya manusia (X23) dengan capaian    % 

  Manajerial pemasaran  (X24)  dengan capaian    % 

 
Tampak yang meperlihatkan capaian yang masih pada kriteria cukup 

adalah dala hal manajerial finansial dan manajerial pemasaran. Masing-masingnya 

mencapai 59,31% dan 60,42 %.  Rangkuman  capaian keseluruhan manajerial 

bisnis petani kopi disajikan pada Tabel 4.23 berikut. 

 

No Indikator Notasi Frekuensi Skor Skor Tingkat 

4 3 2 1 Capaian Harapan Capaian(%) 

1 Kemampuan dalam 

penjualan secara 

kerjasama 

X231 10 20 20 5 145 240 60,42 

2 Kemampuan dalam 

mencari/memperluas  

pasar yang baru 

X232 10 20 20 5 145 240 60,42 

Jumlah X23 20 40 40 10 290 480 60,42 

  

 Kriteria : Cukup 



 

Tabel 4.23. Tingkat Capaian  Manajerial Bisnis Petani Kopi Arabika (X2) 

No Dimensi Notasi Frekuensi Skor 

Capaian 

Skor 

Harapan 

Tingkat 

4 3 2 1 Capaian 

(%) 

1 Manajerial 

produksi 

X21 67 48 42 8 504 720 70,00 

2 Manaerial 

Finansial 

X22 30 52 68 15 427 720 59,31 

3 Manajerial SDM X23 30 40 30 10 310 480 64,58 

4 Manajerial 

Pemasaran 

X24 20 40 40 10 290 480 60,42 

Jumlah X2 127 140 140 33 1241 1920 64,64 

Kriteria : baik 

 

4.1.5.  Keragaan Keberhasilan Usahatani Kopi Arabika  (Y)  

 Kegiatan usahatani kopi arabika 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 pendapatan , produktivitas yang dicapai dan harga jual produk di tingkat 

petani.   Besar kecilnya pendapatan tergantung dari biaya produksi yang 

dikeluarkan.  Kearifan petani dalam mengatur pengeluaran  atas biaya produksi  

menjadi penting dan setiap petani memperlihatkan  keragaman.  Produktivitas  

yang dicapai juga menjadi faktor penentu dalam  menghasilkan penerimaan, 

tergantung pada  jumlah dan kualitasnya.  Kualitas produk kopi arabika  akan 

berkaitan dengan perolehan harga jual produk. 

 Keberhasilan  usahatani kopi arabika terdapat 3 dimensi dan asing0masing  

1 indikator.  Pengukurannya dilakukan penilaian dengan menggunakan teknik 



skor berdasarkan 4 (empat) tingkat: skor 4 untuk kriteria sangat baik, skor 3 untuk 

kriteria baik, skor 2 untuk kriteria cukup , skor 1 untuk kriteria kurang atau 

rendah. 

 Dimensi keberhasilan usahatani kopi meliputi dimensi/sub variabel: harga 

jual; produktivutas dan efisiensi usahatani. Total indicator adalah  3 dan perolehan 

skor  untuk menentukan criteria ditetapkan secara statistic berdasarkan pada 

jumlah responden (55 orang); Skor total maksimum (660); Skor total minimum  

(165); rentang (495); jumlah kelas (4) dan panjang kelas (124) maka diperoleh: 

 Berikut ini disapaikan hasil pengukuran tingkat penerapan teknologi 

usahatani kopi arabika. 

Tingkat Capaian 165 sd 289 

 

25,00 % sd 43,89 % K 

 

290 sd 414 

 

43,90 % sd 62,79 % C 

 

415 sd 538 

 

62,80 % sd 81,69 % B 

 

539 sd 660 

 

81,70 % sd 100,00 % SB 

 

1.        Keberhasilan Usahatani Kopi Arabika  Dimensi  Produktivitas (Y2). 

 Keberhasilan usahatani kopi arabika  untuk indikator produktivitas 

memperlihatkan keadaan yang cukup baik.  Besarnya produktivitas  usahatani 

kopi secara factual berkisar antara  500 kg/ha/thn sampai dengan 700 kg/ha/thn .  

Capaian produktivitas  tersebut masih sangat rendah mengingat potensainya dapat 

mencapa 2.500 kg/ha.      Tingkat capaian keberhasilan  usahatani indikator 

produktivitas 58,33 % criteria cukup.  

 

 



2.  Keberhasilan Usahatani Kopi Arabika  Indikator   Harga Jual (Y2). 

 Keberhasilan usahatani kopi arabika  untuk indikator harga jual  berdasarkan 

jawaban petani responden  memperlihatkan tinggi,  menurut  sebagian besar  

responden menjawab harga jual yang diterima  dengan kriteria sangat baik 

sebanyak  15 orang, baik 20 orang; cukup 15 orang dan rendah 5 orang.  Tingkat 

capaian  harga jual  secara keseluruhan  64,58  %,  termasuk  kriteria tinggi. 

Kisaran harga jual produk dala bentuk kopi gelondongan (cherry)  antara Rp 

6.500/kg sampai Rp 7.500/kg, tergantung pada kualitas produk dan penanganan 

paska  panen.  

   

3. Keberhasilan Usahatani Kopi Arabika  Indikator  Efisiensi Usaha  (Y3). 

 Keberhasilan usahatani kopi arabika  untuk indikator efisiensi usaha  maka  

berdasarkan jawaban petani responden  memperlihatkan baik.  Kisaran  efisiensi  

usahatani kopi arabika 1,5 sampai 2,5.  Tingkat capaian  efisiensi usaha    adalah  

62,08 %,  termasuk  kriteria baik.   

   

4.  Tingkat Capaian Keberhasilan Usahatani Kopi arabika  

 Selanjutnya berikut ini disampaikan hasil rangkuman capaian keberhasilan 

usahatani  kopi arabika berdasarkan ketiga indikator : Harga jual,  produktivitas 

dan  pendapatan usahatani  diperoleh hasil tingkat capaian tersebut   61,67 %  

termasuk kriteria cukup.  Hasil  rangkuman disampaikan pada tabel 4.24 berikut. 

 

 

 



Tabel 4.24.Tingkat Capaian Keberhasilan Usahatani Kopi Arabika (Y) 

No Indikator Notas

i 

Frekuensi Skor 

Capaia

n 

Skor 

Harapa

n 

Tingkat 

4 3 2 1 Capaia

n 

(%) 

1 Harga Jual Y1 15 2

0 

1

5 

5 155 240 64,58 

2 Produktivitas Y2 10 1

5 

2

5 

5 140 240 58,33 

3 Efisiensi Usaha R/C Y3 15 1

7 

1

5 

8 149 240 62,08 

Jumlah Y 40 5

2 

5

5 

1

8 

444 720 61,67 

Kriteria :cukup 

 

4.1.5. Analisis Pengujian Hipotesis 

          Sesuai dengan rancangan hipotesis yang diajukan , maka pada  hipotesis 

penelitian  1 dilakukan analisis pengujian menggunakan  analisis jalur  model satu 

jalur (one way path analyze), persamaan struktural    : Y =  pyx1  X1+ pyx2 X2 + 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   Penerapan 

teknologi budidaya kopi arabika dengan manajerial bisnis petani akan diuji 

dengan analisis  korelasi pearson. Hipotesis statistikanya dinyatakan sebagai 

berikut: 

 

H0:  rX1X2 = 0 Terdapat hubungan yang tidak nyata antara antara penerapan 

teknologi budidaya kopi arabika dengan manajerial petani. 



  H0:  rX1X2≠ 0 Terdapat hubungan yang nyata antara antara penerapan teknologi 

budidaya kopi arabika dengan manajerial petani. 

Statistika Uji nya: 

 

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu : 

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

antara Penerapan teknologi budidaya kopi arabika dengan 

manajerial bisnis petani. 

 

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

nyata antara Penerapan teknologi budidaya kopi arabika 

dengan manajerial bisnis petani. 

 

 Berdasarkan hasil analisa menggunakan software program SPSS for windows 

diperoleh hubungan kedua variabel tersebut sebagai berikut: 

Tabel 4.25 .  Korelasi Antara Variabel Bebas X1 dan X2 

    X1 X2 

X1 Pearson Correlation 1 .857** 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 55 55 

X2 Pearson Correlation .857** 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 55 55 

 

Diperoleh  rhitung = 0, 857  yang lebih besar dri r table  = 0,207 ,  maka tolak 

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

Penerapan teknologi budidaya kopi arabika dengan manajerial bisnis petani. 
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Dapat diartikan semakin tinggi manajerial bisnis petani akan semakin tinggi 

penerapan teknologi budidaya kopi arabika. 

Untuk pengujian hipotesis 2 yang menyatakan : Penerapan teknologi 

budidaya kopi arabika dan manajerial bisnis petani berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan usahatani kopi arabika, maka digunakan metode analisis jalur.  

Selanjutnya langkah-langkah yang  dilakukan untuk analisis jalur menguji secara 

simultan dn secara parsial sebagai berikut. 

 

Pengujian Secara Simultan (Serempak)  

Ho :  bi = 0, Penerapan teknologi budidaya kopi arabika dan manajerial bisnis 

petani berpengaruh tidak nyata terhadap keberhasilan  usahatani 

kopi arabika. 

H1 :  bi  ≠ 0,   Penerapan teknologi budidaya kopi arabika dan manajerial bisnis 

petani berpengaruh nyata terhadap keberhasilan  usahatani kopi 

arabika. 

 

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 = F0,10 (db1=2;db2=52) =  3,96. 

Kaidah keputusan : 

Jika : Fhit > Ftabel: Tolak Ho dan teria H1. Kesipulannya : Penerapan teknologi 

budidaya kopi arabika dan manajerial bisnis petani 



berpengaruh nyata terhadap keberhasilan  usahatani kopi 

arabika. 

Fhit < Ftabel :      Tolak Ho dan teria H1. Kesipulannya : Penerapan teknologi 

budidaya kopi arabika dan manajerial bisnis petani 

berpengaruh tidak nyata terhadap keberhasilan  usahatani 

kopi arabika. 

      Berdasarkan hasil analisa menggunakan software program SPSS  for 

windows sebagai berikut: 

Tabel 4.26.  Pengaruh Simultan  Variabel Bebas X1 dan X2  

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 338,302 2 169,151 237,493 .000a 

Residual 37,036 52 ,712     

Total 375,338 54       

 

Diperoleh  F hit = 237,493lebih 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.   Dengan pengertian lain     variabel  Penerapan 

teknologi budidaya kopi arabika    yang meliputi dimensi:  :  Penanaman pohon 

pelindung (X11) ; Pengolahan Lahan  (X12) ; Penggunaan benih  (X13); Pemupukan 

Susulan (X14); Pengaturan cara tanam  (X15); Pemeliharaan  (X16); Pemangkasan   

(X17); Panen dan pasca panen   (X18). 

Besarnya keragaman  Penerapan teknologi budidaya kopi arabika   dan 

manajerial petani terhadap  keberhasilan usahatani  ditunjukan oleh angka  R 

square (R2) =  0,898  atau  89,80 %   (tersaji pada lampiran 15),  sedangkan  

sisanya 10,20 % 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 secara parsial. 

 

b.  Pengujian Hipotesis  Secara Parsial 

  Selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial  untuk mengetahui 

pengaruh  masing-masing variable  Penerapan teknologi budidaya kopi arabika  

(X1)  dan manajerial bisnis petani  (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 berikut. 

Tabel 4.27.  Pengaruh Parsial Penerapan teknologi budidaya kopi   Arabika  

(X1) dan  Manajerial Petani (X2)  Terhadap Keberhasilan  Usahatani  (Y). 

 

                       Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -1,655 1,129 
  

-

1,466 

,149 

Penerapan teknologi 

budidaya kopi 

arabika   (X1) 

,033 ,020 ,140 1,664 ,102 

Manajerial  Bisnis 

Petani  (X2) 

,236 ,024 ,826 9,785 ,000 

 

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

disusun  ke dalam persamaan :       Y   =   0,140 X1  + 0,826 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  Penerapan teknologi budidaya kopi 

arabika  petani  yang dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut : 

 

Ho :  Pyx1  = 0, Penerapan teknologi budidaya kopi arabika secara parsial  

                        berpengaruh  positif  tidak   nyata   terhadap   keberhasilan  

                         usahatani kopi arabika. 

Ho :  Pyx1 ≠ 0, Penerapan teknologi budidaya kopi arabika secara parsial  

                        berpengaruh  positif   nyata   terhadap   keberhasilan  

                         usahatani kopi arabika. 

 

Demikian juga untuk hipotesis statistik untuk  variabel manajerial petani     

dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut : 

Ho :  Pyx2 = 0,   Manajerial bisnis petani secara parsial berpengaruh positif tidak  

nyata terhadap  keberhasilan usahatan kopi arabika . 

Ho :  Pyx2 ≠ 0, Manajerial bisnis petani secara parsial berpengaruh positif  nyata 

terhadap  keberhasilan usahatan kopi arabika. 

 

Menguji semua koefisien jalur Pyxi  (Pyx1  dan  Pyx2) melalui statistika uji 

t dengan  formula: 

1

)1( 2






kn

CRR

P
t

iiyx

yxi

hit  

    Dengan tingkat kesalahan α = 5 % , maka  ttabel dengan db = n-1 = 55- 1 = 54  

diperoleh   ttabel yaitu  t (0,05: 54) = 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 4.28.  Hasil Analisis pada koefisien jalur X1dan X2 Terhadap Y1  

Secara Parsial 

 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel Penerapan teknologi 

budidaya kopi arabika memperlihatkan adanya pengaruh positif tetapi  nyata 

terhadap keberhasilan usahatani kopi arabika pada α. = di atas 10,2 %.  Untuk 

variabel Manajerial  bisnis petani pengaruh positif tetapi  nyata.  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, 140 

PYX2 = 0, 826 

 Besarnya koefisien korelasi: 

      Rx1x2 = 0,857 

 

No Koefisien Jalur t Hitung t Tabel Sig Kesimpulan 

1 pyx1  =    0,140 1,664 1,96 .102 Ho diterima 

2 pyx2 =    0,826 9,785 1,96 .000 Ho ditolak 



 Besarnya pengaruh langsung : 

X1 terhadap Y (Pyx1) adalah = 0, 1402 x 100 % =   1,97 % 

X2 terhadap Y (Pyx2) adalah = 0, 8262  x 100 %=   68,27 % 

 Besarnya pengaruh tidak langsung : 

1. X1 terhadap Y melalui X2 adalah =  0, 140 x 0,826 x 0, 857 x100% = 9,95 % 

2. X2 terhadap Y melalui X1 adalah = 0, 826 x 0, 140 x 0, 857  x100% = 9,95 % 

 Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung :  

1. X1 terhadap Y adalah = 1,97  % + 9,95 %  = 11,92 % 

2. X2 terhadap Y adalah =  68,27 % + 9,95 %  = 78,22  % 

 Besarnya pengaruh total X1 dan X2 terhadap Y adalah  90,14  % 

 Besarnya pengaruh akibat faktor lainnya yang tidak diteliti sebesar  

 100% - 90,14 % = 9,86 %. 

 

Tabel  4.29.   Besarnya Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel  

Penerapan teknologi budidaya kopi arabika (X1) dan  Manajerial Bisnis 

Petani (X2) Terhadap Keberhasilan Usahatani Kopi Arabika. 

Dari hasil analisis statistik maka dapat disajikan gambar hubungan antar variabel 

dan nilai pengaruhnya sebagai berikut: 

 

 

Jalur 
Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh Tidak Langsung 
Total 

X1 X2 

Pyx1 1,97 % 
 

9,95 %      11,92 % 

Pyx2 68,27 % 9,95 % 

 

      78,22  % 

R2 Pengaruh X1 dan X2      90,14  % 

1-R2 Dipengaruhi Faktor Lainnya     9,86 % 

Total Total Pengaruh     100,00  % 



 

 

  

 

 

Gambar 4.1. Hubungan Fungsional Antar Variabel dan Nilai Koefisien Jalurnya 

Persamaan strukturalnya : Y   =   0,140 X1  + 0,826 X2 +  Є 

4.2. Pembahasan 

 Sesuai  dengan hasil analisis  jalur  yang pada dasarnya adalah analisis 

regresi linier berganda terstandarisasi bahwa keberhasilan usahatani kopi arabika 

dipengaruhi oleh variabel  Penerapan teknologi budidaya kopi arabika  dan  

Manajerial bisnis petani.  Kedua variabel memberikan kontribusi (pengaruh) yang 

nyata, terutama adalah  variabel manajerial bisnis  petani. Masih terdapat factor 

lain yang menentukan keberhasilan usahatani kopi arabika diluar  factor 

tetapikecil sekali.    

Pengaruh total kedua variabel terhadap keberhasilan usahatani kopi 

arabika menunjukan hasil yang cukup besar  yaitu sebesar 90,14 %. Secara factual 

hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa keberhasilan usahatani kopi 

arabika lebih ditentukan oleh factor manajerial bisnis petani daripada Penerapan 

teknologi budidaya kopi arabika.  Hal ini terjadi karena manajerial petani dengan 

kontribusinya  78,22  % . Sedangkan kontribusi factor Penerapan teknologi 

budidaya kopi arabika  sebesar   11,92  % saja. 

Apabila memperhatikan besaran kontribusi  pengaruh  tidak langsungnya 

yang relatif kecil yaitu sebesar 9,95 % memperihatkan bahwa model persamaan 

Є =    9,86 % 

X1 

 

X2 

Y 

0,826 

0,140 

0,268 



structural sudah  cukup  baik untuk menjelaskan keragaman factor yang 

mepengaruhi  keberhasilan usahatani kopi arabika.      

Keberhasilan usahatani kopi arabika di daerah penelitian memperlihatkan 

keadaan yang masih perlu ditingkatkan baik dari sisi harga jual maupun capaian 

produktifvitasnya. Belum signifikannya pengaruh penerapan teknologi adalah 

karena penerapan indikatornya di lapangan yang memang masih belum optimal  

dan relatif seragam keadaannya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Tingkat penerapan teknologi budidaya kopi arabika terdiri atas  dimensi: 

Penanaman pohon pelindung; Pengolahan Lahan ; Penggunaan benih;  

Pemupukan Susulan; Pengaturan cara tanam ; Pemeliharaan; 

Pemangkasan;  Panen dan pasca panen   memperoleh tingkat  capaiannya 

78,47 % Kriteria baik. 

2. Tingkat capaian Manajerial bisnis petani kopi arabika yang terdiri atas 

dimensi : Manajerial produksi ; Manajerial finansial  ; Manajerial 

Sumberdaya manusia; Manajerial pemasaran  adalah 64,62 %.kriteria 

cukup. 

3. Tingkat capaian Keberhasilan usahatani kopi arabika yang terdiri atas 

dimensi  : harga jual; produktivutas dan efisiensi usahatani 61,57 % 

kriteria cukup. 

4. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara  penerapan teknologi  dengan 

manajerial bisnis petani.  Semakin baik  manajerial bisnis akan semakin 

baik penerapan teknologi.  

5. Penerapan teknologi budidaya kopi arabika dan manajerial bisnis petani 

berpengaruh positif terhadap keberhasilan usahatani kopi arabika. 
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Kontribusi manajerial bisnis petani  78,22  % yang jauh lebih besar 

daripada kontribusi variabel  penerapan teknologi yang mencapai11,92 %. 

Saran-saran 

1. Perlu ditingkatkan penerapan teknologi usahatani kopi guna mencapai  

produktivitas yang lebih tinggi dan mencapai potensi yang seharusnya. 

2.  Manjerial bisnis petani  perlu  ditingkatkan lagi mengingat  bahwa 

keberhasilan usahatani kopi lebih dipengaruhi oleh factor tersebut. Salah satu 

upayanya adalah melalui kegiatan pelatihan yang diberikan  kepada mereka.  
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Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian:Kecamatan Rancakalong, Kabupaten 

Sumedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2.    Identitas Petani Responden 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3.    Reliabilitas dan Validitas Instrumen Penerapan Teknologi  

                       (X1) 

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 8 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X11 9.5667 3.978 .570 .744 

X12 9.5000 3.776 .662 .714 

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 

X17 9.8000 4.579 .473 .775 

X18 9.5000 3.776 .662 .714 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4.    Reliabilitas dan Validitas Manajerial Bisnis Petani (X2) 

 

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 

.764 5 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X21 13.9333 4.754 .556 .719 

X22 14.4333 6.875 -.059 .798 

X23 14.0667 4.823 .643 .700 

X24 13.8333 4.902 .645 .701 

X25 14.1667 5.523 .485 .737 

 

 

 

 

 



Lampiran 5.    Reliabilitas dan Validitas Instrumen Keberhasilan Usaha (Y) 

 

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 

.618 3 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6.  Biaya Investasi Usahatani Kopi Arabika  Tahun 2020 

 



 

Lampiran 7. Biaya Curahan Kerja Usahatani Kopi Arabika Tahun 2020 

 

 



 

Lampiran 8. Biaya Variabel Usahatani Kopi Arabika Tahun 2020 

 



 

Lampiran 9. Biaya dan Pendapatan Usahatani Kopi Arabika  

 

 



 

Lampiran 10. Data Penerapan Teknologi (X1) Responden 

 



 

Lampiran 11.  Data  Manajerial Bisnis Petani  (X2) Responden 

 

 



 

Lampiran 12. Data Keberhasilan Usahatani Kopi Arabika Responden 



 

Lampiran 13.  Transformasi  Data ordinal  ke interval Penerapan Teknologi  

                          Usahatani Kopi Arabika (X1 )  



 

Lampiran 14.  Transformasi  Data Ordinal  Ke Interval Manajerial Bisnis 

Petani  (X2)  



 

Lampiran 15.  Transformasi  Data Ordinal  Ke Interval Keberhasilan 

Usahatani Kopi                           Arabika (Y) 



 

Lampiran 16.  Analisis Pengaruh Penerapan Teknologi (X1 ) 

dan Manajerial  

                              Bisnis  Petani  (X2)  Terhadap Keberhasilan Usahatani  

                              Kopi Arabika (Y) 

                           

  Model Summary 

  

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

  1 .949a ,901 ,898 ,84394 

  

       ANOVAb 

Model 

Sum of 

Square

s df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 338,30

2 

2 169,151 237,49

3 

.000a 

Residual 37,036 52 ,712     

Total 375,33

8 

54 
      

       

       Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,655 1,129   -1,466 ,149 

X1 ,033 ,020 ,140 1,664 ,102 

X2 ,236 ,024 ,826 9,785 ,000 

       Correlations   

      X1 X2   

  X1 Pearson 

Correlatio

n 

1 .857** 

  

  Sig. (2-

tailed) 
  

,000 

  

  N 55 55   

  X2 Pearson 

Correlatio

n 

.857** 1 

  

  



 

Sig. (2-

tailed) 

,000 
  

  

  N 55 55   

   

      Y   =   0,140 X1  + 0,826 X2 +  Є 

 

 

 

Є 

X1 

 

X2 

Y 

0,826

1 

0.140 
0,868 


	Usaha untuk meningkatkan pendapatan petani, tidak cukup hanya terbatas pada factor  teknis  produksi saja, tetapi faktor sosial-ekonomi juga akan sangat menentukan. Tingginya produksi fisik tidak menjamin dapat memberikan pendapatan yang tinggi pula....
	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 memenuh...
	Sunanto ,dkk (2019).  Peningkatan produktivitas kopi merupakan upaya untuk memberikan penambahan mutu atau kualitas produk, melalui penerapan teknologi sesuai pedoman pengelolaan tanaman dengan baik dan benar. Pencapaian produktivitas kopi di Indonesi...
	Zaidi, dkk (2015), melaporan hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisis harga pokok produksi kopi luwak di setiap sektor produksi dan menganalisis tingkat kelayakan dan pengembangan usaha kopi luwak di Lampung Barat. Penelitian dilakukan denga...
	Edowai dan Tahoba  (2018), melaporkan bahwa, satu jenis kopi yang tumbuh dan berkembang di daerah pegunungan Papua, khususnya di Kabupaten Dogiyai adalah kopi Arabika (Coffea Arabica L). Kualitas kopi bubuk yang dihasilkan, dipengaruhi oleh proses pan...
	Lukman Hakim, Andika Septian 2011.  Bahwa hasilnya menunjukkan kegiatan ekspor kopi organik bersertifikat Arabica telah dimulai sejak Agustus 2006 bersamaan dengan menerima sertifikasi dari "Fair Trade" sebagai resmi internasional sertifikat organisas...
	Widayat dkk. (2015), melaporkan bahwa dampak perubahan iklim, mempengaruhi aspek yang berkaitan dengan budidaya kopi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan produktivitas, kualitas hasil dan pendapatan petani kopi Arabika dari berbagai jenis ke...
	Suryadi, dkk..2013. melaporkan hasl penelitiannya untuk mengetahui strategi bertahan hidup yang digunakan oleh para petani kopi pasca konflik di Aceh Tengah dan faktor apa yang dominan atas strategi bertahan hidup petani kopi di Kecamatan Kute Panang ...
	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 mening...
	Listyati ,dkk (2013), melaporkan hasil penelitian yang  bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan petani dalam mengadopsi benih unggul kopi. Analisis data dilakukan secara deskriptif serta menggunakan Structural Equation Model ...
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