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ABSTRAK 

Acad Sudrajat, 2022. Pengaruh Karakteristik Internal dan Eksternal Petani 

Terhadap Keberhasilan Usaha Bibit Sengon (Paraserianthes falcataria) (Suatu 

Kasus di Kebun Bibit , Jawa Barat).  Dibawah Bimbingan Euis Dasipah dan 

Dety Sukmawati. 

Tanaman sengon menjadi dominan perkembangannya terutama pada hutan 

pengelolaan hutan rakyat. Tersedianya pasar yang menampung hasil hutan rakyat 

menjadikan petani giat menanam jenis pohin komersial walaupun di lahan sempit 

dengan secara agroforestry sehingga mendapatkan  keuntungan. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, Penelitian dilaksanakan di Kecamatan 

Cicalengka Kabupaten Bandung dengan unit (subyek) analisisnya adalah 

Kelompok Tani Giri Jaya dan obyek penelitiannya adalah karakteristik internal dan 

eksternal memproduksi sengon. Variabel X1, yaitu Karakteristik internal petani 

adalah sesuatu ciri yang melekat dari dalam diri petani, seperti Umur, Pendidikan, 

pengalaman Bertani dan Jumlah tanggungan keluarga. Karakteristik internal ini 

akan mempengaruhi bagaiaman keahlian petani dalam usaha budidaya sengon. 

Variabel X2, yaitu Karakteristik Eksternal adalah sesuatu ciri yang dipengaruhi oleh 

pengaruh luar seperti media informasi, interaksi dengan petani lain, pendampingan 

dan penyuluhan.  Variabel Y, yaitu Keberhasilan Usaha Bibit Sengon. Keberhasilan 

produksi sengon dilihat dari kuantitas dan kualitas. Pengukuran variabel dengan 

skala ukur ordinal, dinilai dengan 3 skor. dengan ukuran populasi   60 orang. Teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh (sensus). Teknik 

analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pengujian hipotesis 

menggunakan program komputer SPSS. Karekteristik internal petani berpengaruh 

nyata terhadap keberhasilan usaha bibit  sengon (0,175). Karakteristik Internal yang 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi bibit sengon adalah umur dan 

pengalaman petani. Karakteristik eksternal petani secara berpengaruh nyata 

terhadap keberhasilan usaha bibit sengon (0,124).  Karakteristik eksternal yang 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi bibit sengon adalah kegiatan 

pendampingan dan penyuluhan  petani . 

Kata Kunci : Karakteristik Internal, Karakteristik Eksternal,Bibit Sengon. 



 

ABSTRACT 

Acad Sudrajat, 2022. The Influence of Internal and External Characteristics 

of Farmers on the Success of Sengon (Paraserianthes falcataria) Seedling 

Business (The Case in Nursery, West Java). Guided by  Euis Dasipah and Dety 

Sukmawati.  

Sengon plants are dominant in their development, especially in community forest 

management. The availability of a market that accommodates community forest 

products makes farmers active in planting commercial tree species even on narrow 

lands using agroforestry methods so that they get profits. This research uses a 

qualitative research type. The research was conducted in Cicalengka District, 

Bandung Regency with the unit (subject) of analysis is the Giri Jaya Farmers Group 

and the object of the research is the internal and external characteristics of 

producing sengon. Variable X1, namely the internal characteristics of farmers is 

something inherent in the farmers, such as age, education, farming experience and 

number of dependents in the family. These internal characteristics will affect the 

expertise of farmers in sengon cultivation. Variable X2, namely External 

Characteristics is a characteristic that is influenced by external influences such as 

information media, interaction with other farmers, assistance and counseling. 

Variable Y, namely the Success of Sengon Seeds Business. The success of sengon 

production is seen from the quantity and quality. Measurement of variables with 

ordinal measuring scale, assessed with 3 scores. with a population size of 60 

people. The sampling technique was using the saturated sample (census) method. 

The analysis technique used multiple linear regression analysis with hypothesis 

testing using the SPSS computer program. The internal characteristics of farmers 

have a significant effect on the success of the sengon seedling business (0.175). 

Internal characteristics that have an effect on increasing the production of sengon 

seedlings are the age and experience of the farmers. The external characteristics of 

farmers significantly influence the success of the sengon seedling business (0.124). 

External characteristics that have an effect on increasing the production of sengon 

seeds are the activities of mentoring and counseling farmer 

 

Keywords: Internal Characteristics, External Characteristics, Sengon Seeds. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pengelolaan hutan komersial berbasis masyarakat telah berkembang pesat 

dibeberapa negara termasuk Indonesia. Selain itu, pesatnya laju pertumbuhan 

penduduk menyebabkan meningkatnya pembangunan, sehingga kebutuhan bahan 

baku kayu juga meningkat. Kebutuhan kayu kehutanan meningkat mencapai 60 juta 

m/tahun. Namun meningkatnya kebutuhan kayu kehutanan tidak diimbangi dengan 

ketersediaan pasokan kayu yang hanya mencapai 25 juta m/tahun. Hal ini 

menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penawaran (supply) dan permintaan 

(demand) kayu kehutanan, salah satunya didaerah Jawa yang mempunyai penduduk 

padat dengan kebutuhan kayu mencapai 1,5 juta m/ tahun  (Irawanti et al., 2012). 

Selisih pasokan dan permintaan bahan baku industri kayu diperkirakan akan 

terus meningkat. Salah satu upaya untuk mengatasi kondisi tersebut adalah 

menggalakkan penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI). Dengan program HTI, 

kawasan hutan tetap yang semula tidak produktif dapat dibangun menjadi kawasan 

hutan produktif melalui penerapan silvikultur intensif. Selain itu melalui 

pengusahaan HTI diharapkan juga dapat menyelamatkan hutan dan lingkungan 

hidup. Kebutuhan kayu yang semakin meningkat membuat masyarakat dan industri 

yang membutuhkan kayu melirik sengon. Sengon (Paraserianthes falcataria) 

adalah jenis kayu yang berprospek dikembangkan untuk HTI (Subari, 2014). 
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Sengon merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Indonesia 

yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi (high value comodity).  Sengon menjadi 

salah satu komoditas tanaman kehutanan yang menyumbang pendapatan bagi 

Indonesia dari besarnya devisa dan cukai yang diperoleh dari sengon (Kusuma et 

al., 2020). Sengon ditemukan pertama kali oleh Teysman pada tahun 1871 di 

pedalaman Pulau Banda dan dibawa ke Kebun Raya Bogor hingga menyebar ke 

berbagai daerah di Indonesia (Hadi, 2018). Sengon dapat tumbuh dalam berbagai 

kondisi iklim, sehingga sengon banyak ditanam petani sebagai tanaman kehutanan 

yang menghasilkan (Surata dan Widowati, 2017). Sengon banyak digunakan 

sebagai bahan bangunan, kayu pulp, dan juga sebagai bahan dasar industri kayu 

olahan (Priyanto, 2019). Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan pasar 

tehadap pemenuhan sengon sebagai bahan mentah industri kayu.  

Penanaman kayu sengon semakin menarik minat petani sebab dengan 

permintaan yang semakin tinggi, maka mempengaruhi harga jual. Harga jual kayu 

sengon dari tahun ke tahun terus melambung. Dalam kurun waktu 10 tahun, harga 

kayu sengon lebih dari 10 kali lipat. Tahun 1990-an harga kayu sengon sekitar Rp 

25.000,00 per meter kubik diterima di pabrik pengolaan kayu, sedangkan tahun 

2000-an harganya berlipat menjadi Rp 270.000,00, sedangkan pada tahun 2021 

harga kayu sengon sekitar 1.600.000,00. Dengan permintaan dan harga jual yang 

tinggi, wajar apabila permintaan bibit sengon tetap banyak bahkan saat musim 

tanam belum tiba. 
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Pada Produksi Bibit Sengon di Kabupaten Bandung terdapat target yang 

harus dipenuhi sebagai bahan baku industri pengolahan kayu Indonesia pada tahun 

2016 - 2021 (dalam batang ) yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Target Produksi Bibit Sengon di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 - 

2021  

No  Tahun  Produksi/ batang 

1.  2016 50.000 

2.  2017 50.000 

3.  2018  50.000 

4.  2019 63.000 

5.  2020 25.000 

6.  2021 95.000 

Sumber : Data Olah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sentra Bibit 

Tanaman Hutan Tahun 2016-2021.  

 

Data tersebut diatas merupakan hasil kegiatan pembangunan untuk bibit 

tanaman hutan yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Sertifikasi dan 

Perbenihan Tanaman Hutan (UPTD SPTH) yang bekerjasama dengan kelompok 

Tani Giri Jaya di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. 

Adapun realisasi produksi bibit kayu kegiatan pembangunan sentra bibit 

tanaman hutan pada Tabel 2, dibawah menunjukkan bahwa bibit tanaman sengon 

mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Pada tahun 2020, produksi bibit sengon 

mengalami penurunan sebagai akibat dari pengalihan dana pemerintah yang 

dialihfungsikan untuk penanggulangan wabah COVID – 19 yang meningkat Di 

Indonesia. Penurun produksi tersebut kembali meningkat pada tahun 2021. Namun 

peningkatan tersebut belum memenuhi target yang ada.  
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Tabel 2. Realisasi Produksi Bibit Sengon di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 

- 2021  

No  Tahun  Produksi /batang 

1.  2016 45.000 

2.  2017 46.500 

3.  2018  46.900 

4.  2019 57.000 

5.  2020 22.000 

6.  2021 85.500 

Sumber : Data Olah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sentra Bibit 

Tanaman Hutan Tahun 2016-2021. 

 

Petani merupakan pelaku utama dalam kegiatan agribisnis. Dalam 

menjalankan perannya, petani harus memiliki kompetensi teknis yang mumpuni 

seperti pembibitan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, panen, dan pasca 

panen (Hadi, 2018). Pembibitan merupakan salah satu sektor penyedia input 

penting yang mendukung kesuksesan dalam pelaksanaan fungsi sub – sistem 

agribisnis. Dalam kegiatan budidaya tanaman kehutanan sengon sebagai sektor 

sosial ekonomi kehutanan, pembibitan menjadi salah satu peluang bisnis bagi 

petani. Namun pembibitan menjadi sektor yang kurang diperhatikan. Hal ini 

disebabkan oleh besarnya modal, pengetahuan, dan penguasaan teknologi yang 

harus dimiliki petani(Surata dan Widowati, 2017).  

Karakteristik petani merupakan faktor yang mempengaruhi berjalannya 

suatu usahatani. Karakteristik petani terbagi menjadi 2 yaitu karakteristik internal 

dan eksternal. Karakteristik internal adalah karakteristik yang berkaitan dengan 

petani itu sendiri. Karakteristik internal petani yaitu umur yang mempengaruhi 

kemampuan  kerja petani, tingkat pendidikan yang mempengaruhi pengetahuan dan 
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wawasan petani, pendapatan petani yang berhubungan dengan pemenuhan modal 

petani, dan pengalaman bertani akan berpengaruh terhadap inovasi yang akan 

dihasilkan petani selama melakukan kegiatan usahataninya. Karakteristik eksternal 

merupakan karakteristik dari luar seperti lingkungan dan pihak yang berkontribusi 

dalam peningkatan petani dari segi modal juga pengetahuan atau wawasan petani. 

Karakteristik eksternal yang mempengaruhi petani seperti media informasi, 

interaksi antar petani, dan pendampingan (penyuluhan). Media informasi berfungsi 

sebagai sumber informasi bagi petani dalam mengetahui perkembangan dan 

pengadopsian teknologi baru. Interaksi yang terjadi antar petani juga menjadi salah 

satu cara petani dalam meningkatkan wawasan dengan berbagi pengalaman yang 

dimiliki oleh masing – masing petani. Penyuluhan biasanya dilakukan oleh pihak 

yang telah memiliki pengetahuan dan wawasan mendalam mengenai bidang 

tertentu yang dibutuhkan petani, sehingga petani dapat meningkatkan minat untuk 

mengadopsi suatu informasi baru (Hidayat et al., 2017).  Berdasarkan hal tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian tentang Pengaruh Karakteristik Internal dan 

Eksternal Petani terhadap keberhasilan produksi sengon (Paraserianthes 

falcataria). Hal ini bertujuan untuk mengetahui factor yang mempengaruhi 

keberhasilan petani dalam produksi bibit sengon, sehingga petani sengon semakin 

sejahtera dan pemenuhan kebutuhan kayu sengon yang terus bertambah semakin 

meningkat dapat terpenuhi. 

1.2 Identifikasi  Rumusan Masalah 

Sengon merupakan jenis yang banyak ditanam, karena memiliki sifat yang 

menguntungkan sebagai bahan bangunan, kayu pulp, dan juga sebagai bahan dasar 
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industri kayu olahan (Priyanto, 2019). Sengon dapat tumbuh dalam berbagai 

kondisi iklim, sehingga sengon banyak ditanam petani sebagai tanaman kehutanan 

yang menghasilkan (Surata dan Widowati, 2017).  

Pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat menyebabkan meningkatnya 

pembangunan, sehingga kebutuhan bahan baku kayu juga meningkat. Namun 

meningkatnya kebutuhan kayu kehutanan tidak diimbangi dengan ketersediaan 

pasokan kayu. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penawaran 

(supply) dan permintaan (demand) kayu kehutanan, salah satunya di daerah Jawa 

yang mempunyai penduduk padat dengan kebutuhan kayu mencapai 1,5 juta m/ 

tahun  (Irawanti et al., 2012). 

Dalam kegiatan budidaya tanaman kehutanan sengon sebagai sektor sosial 

ekonomi kehutanan, pembibitan menjadi salah satu peluang bisnis bagi petani. 

Namun pembibitan menjadi sektor yang kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan 

oleh besarnya modal, pengetahuan, dan penguasaan teknologi yang harus dimiliki 

petani(Surata dan Widowati, 2017). Dalam menjalankan usahatani, terdapat 2 

karakteristik petani yang mempengaruhi keberhasilan usahatani yaitu karakteristik 

internal dan karakteristik eksternal. Karakteristik internal adalah ciri  yang 

berkaitan dengan petani itu sendiri, sedangkan karakteristik eksternal merupakan 

faktor luar seperti lingkungan dan pihak yang berkontribusi dalam peningkatan 

petani dari segi modal juga pengetahuan atau wawasan yang mempengaruhi petani 

(Hidayat et al., 2017).  

Prospek usaha penanaman kayu sengon juga sangat relevan jika dikaitkan 

dengan proyeksi ke depan dalam penggunaan kayu untuk bahan bangunan. Selain 



7 
 

 

diarahkan untuk pemenuhan ekspor, kayu sengon yang sudah tersentuh teknologi 

akan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan kayu bangunan dalam negeri 

menggantikan peran-peran kayu hutan lindung atau kayu hutan dari Kalimantan, 

Sumatra, dan lainnya yang pada saat ini sudah mulai krisis dan sulit didapat. 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan, langkah awal dalam 

penelitian ini, perlu segmentasi sasaran dan identifikasi masalah dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh karakteristik internal petani terhadap keberhasilan 

penangkar dalam usaha sengon (Paraserianthes falcataria)? 

2. Bagaimana pengaruh karakteristik eksternal petani terhadap keberhasilan 

penangkar dalam usaha bibit Sengon (Paraserianthes falcataria)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara rinci keberhasilan 

penangkar dalam memproduksi bibit sengon (Paraserianthes falcataria) di Sentra 

Bibit Kabupaten Bandung (Kelompok Tani Giri Jaya). Secara lebih rinci tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh karakteristik internal petani terhadap keberhasilan 

penangkar dalam produksi bibit Sengon (Paraserianthes falcataria). 

2. Mengetahui pengaruh karakteristik eksternal petani terhadap keberhasilan 

penangkar dalam produksi bibit Sengon (Paraserianthes falcataria). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, yakni: 
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1) Kelompok Tani,  sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam mengelola 

produksi bibit sengon (Paraserianthes falcataria) di Sentra Bibit Kabupaten 

Bandung (Kelompok Tani Giri Jaya). 

2) Pengembangan Ilmu, hasil penelitian ini sebagai mata rantai untuk 

dikembangkannya penelitian dalam rangka memperkaya ilmu agribisnis sengon. 

3) Instansi UPTD SPTH, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan tentang pengembangan usaha sengon yang berada di Jawa Barat. 

4) Peneliti, menambah pengetahuan dan acuan untuk pelaksanaan kegiatan 

berikutnya. 

5) Memperkaya khazanah hasil penelitian pada Magister Agribisnis Fakultas 

Pertanian Universitas Winaya Mukti. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Deskripsi Umum Sengon 

Sengon merupakan salah satu tanaman kehutanan yang banyak 

dibudidayakan di berbagai negara tropis negara tropis seperti Brunei, Kamboja, 

Kamerun, Laos, Malaysia, Kepulauan Marshall, Myanmar, Filipina, Samoa, 

Thailand, Tonga, Vanuatu, Vietnam, juga Indonesia. Pulau Jawa merupakan salah 

satu wilayah Indonesia yang banyak mengembangkan tanaman sengon. Sengon 

memiliki pertumbuhan yang cepat dan bermanfaat bagi kebutuhan manusia juga 

lingkungan. Sebaran alami dari pohon sengon ini yaitu di Irian Jaya serta pulau 

sekitarnya. Sengon memiliki nama yang berbeda pada setiap daerah sebarannya, 

diantaranya yaitu wahogon (Irian Jaya), sika (Maluku), dan jeunjing (Sunda). 

(Krisnawati et al., 2011) 

Di Indonesia, sengon banyak ditanam dengan tujuan sebagai bahan industri 

dikarenakan kebutuhan kayu yang semakin meningkat. Dalam bidang industri kayu 

sengon diolah sebagai bahan konstruksi ringan seperti untuk pembuatan interior 

rumah, contohnya mebel ataupun aksesoris sepatu kayu, jembatan, kerajinan 

tangan, serta alat musik. Selain batang kayunya, kulit kayu sengon juga dapat 

dimanfaatkan sebagai pengganti sabun di daerah tertentu. Sengon tidak hanya 

bermanfaat bagi manusia, tanaman sengon juga bermanfaat bafi lingkungan. Daun 
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dan cabang sengon dapat bermanfaat sebagai peningkat kandungan nitrogen, bahan 

organik serta mineral tanah. Biji sengon juga memiliki banyak manfaat untuk 

kesehatan manusia seperti menurunkan tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga 

asam urat (Seido dan Widyatmoko, 1993).  

Sengon tumbuh optimum pada ketinggian 250-400 mdpl, namun masih 

dapat tumbuh pada ketinggian 0-1600 mdpl. Kebutuhan air tanaman sengon dapat 

terpenuhi dengan curah hujan berkisar antara 2400 - 4800 mm/tahun. Suhu optimal 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sengon yaitu antara 22-29⁰C. Sengon tumbuh 

optimal pada tanah dengan lapisan yang dalam serta drainase yang baik. Tanaman 

sengon toleran terhadap tanah yang asam, padat, serta terpaan angin yang kencang. 

Pohon sengon dapat tumbuh hingga ketinggian 40 m dengan diameter batang 

mencapai 100 cm (Krisnawati et al., 2011).  

Tanaman sengon memiliki morfologi tajuk yang lebar serta mendatar, daun 

berwarna hijau pupus, tidak berbulu, tersusun majemuk serta menyirip berganda 

dan memiliki banyak anak daun yang berpasangan pada setiap tangkainya. Pohon 

sengon dapat berbunga sepanjang tahun, dengan bentuk bunga yang menyerupai 

corong atau lonceng dan berwarna putih kekuningan. Pada umumnya pohon sengon 

berbuah pada bulan Juni-November. Bentuk buah sengon berupa polong, pipih, 

tipis, berwarna hijau saat muda dan berwarna kuning hingga coklat kehitaman saat 

tua atau masak. Buah sengon juga bersekat dengan panjang sekitar 10 cm – 13 cm 

dan lebar 2 cm. polong buah sengon dapat menghasilkan 15 – 20 biji. Polong sengon 

akan terbuka sendiri jika telah matang sempurna. Benih sengon dikumpulkan pada 

saat musim buah, sekitar bulan Juli-Agustus. Biji sengon dapat dipanen dengan cara 
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memotong cabang yang memiliki dengan polong matang (berwarna coklat) atau 

dengan menggoyang cabang tersebut (Krisnawati et al., 2011).  

Jumlah benih sengon per 1 kg terdiri dari 30.000-35.000 butir. Polong 

sengon dijemur selama 1 – 2 hari setelah selesai melakukan pengunduhan dan 

pengumpulan polong. Sengon yang telah selesai dijemur dimasukkan kedalam 

karung untuk mengeluarkan biji sengon dengan cara dipukul mengunakan kayu, 

lalu dipisahkan dari kotorannya.  Biji sengon yang telah bersih dari kotoran dijemur 

selama 1 hari untuk pengeringan hingga kadar air dalam biji rendah. Biji sengon 

yang siap disimpan yaitu biji yang memiliki kadar air 5-8%. Benih dikemas 

menggunakan wadah yang kedap dan didimpan di ruang ber-AC atau DCS (Dry 

Cold Storage). Viabilitas benih sengon dapat dipertahankan selama 12 bulan 

(Astana et al., 2016). 

Proses perkembahan sengon dilakukan dengan tahap perendaman benih 

terlebih dahulu karena memiliki morfologi biji yang keras. Perendaman benih 

dilakukan selama kurang lebih 24 jam. Benih kemudian ditanam pada media 

perkecambahan yang terdiri dari campuran pasir dan tanah dengan perbandingan 

1:1. Setelah proses perkecambahan selesai, kecambah sengon yang berumur 2 – 

3minggu atau yang memiliki tinggi mencapai 5 cm akan dipindahkan pada media 

tanam dalam poliybag. Pemeliharaan bibit dilakukan selama 3 – 4 bulan atau hingga 

bibit memiliki tinggi 35 cm – 60 cm dan bibit sudah berkayu serta akar telah 

berkembang (Astana et al., 2016). Penanaman bibit sengon dilapangan baik 

dilakukan pada saat awal musim hujan dean dengan jarak tanam 2 m x 2 m – 6 m x 

6 m tergantung dengan tujuan penanaman. Pemeliharaan tanaman sengon dilakukan 
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dengan kegiatan penyiraman secara rutin, penyiangan gulma, pemupukan 

menggunakan NPK (14:14:14), serta penyulaman pada bibit yang mati (Krisnawati 

et al., 2011). 

Pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman merupakan kegiatan 

yang harus dilakukan dalam kegiatan budidaya sengon. Serangan hama dan 

penyakit tanaman pada tanaman sengon dapat menyebabkan penurunan produksi 

hasil sengon. Hama yang menyerang tanaman sengon diantaranya, penggerek 

batang (Xystrocera festiva), ulat kantong (Pteroma plagiophleps) dan kupu-kupu 

kuning (Eurema spp.). Namun hama yang paling sering menyerang sengon adalah 

penggerek batang (Xystrocera festiva) pada saat umur tanaman 2 – 3 tahun. 

Serangan hama tersebut menyebabkan kerapuhan pada kayu,  sehingga kualitas 

kayu yang dihasilkan menurun. Selain itu, serangan hama penggerek batang 

(Xystrocera festiva) juga dapat menyebabkan kematian pada tanaman. 

Pengendalian yang dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti sanitasi 

(membuang bagian yang terserang), penggunaan musuh alami seperti parasitoid 

telur dari famili Encyrtidae, parasitoid larva dari famili Braconidae, predator semut 

merah dan burung pemakan serangga, serta penggunaan insektisida dari bahan 

serbuk paradiklor benzol yang diencerkan menggunakan minyak tanah dengan 

perbandingan 1:10 (Husein, 2010).  

Penyakit yang sering menyerang tanaman sengon adalah karat tumor (karat 

puru) yang disebabkan oleh jamur Uromycladium tepperianum. Tanaman sengon 

dapat terserang jamur Uromycladium tepperianum pada semua tahap pertumbuhan 

mulai dari persemaian hingga tanaman dewasa dihampir semua bagian tanaman. 
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Jamur Uromycladium tepperianum dapat menyerang dengan cepat apabila kondisi 

lingkungan tanam sengon kurang terpapar cahya matahari. Jamur Uromycladium 

tepperianum menyebabkan batang sengon cacat dan mudah patah apabila tertiup 

angin, juga dapat menyebabkan kematian pada tanaman jika tidak dilakukan 

pengendalian. Dalam pengendaliannya, dilakukan pemotongan pada bagian yang 

terserang penyakit lalu menimbun potongannya dalam tanah (Anggraeni, 2009). 

2.1.2 Konsep Karakteristik 

Karakteristik adalah ciri khas atau sifat (perwatakan) seseorang dalam 

meyakini, bertindak ataupun merasakan (Boeree, 2017). Karakteristik juga dapat 

diartikan sebagai ciri-ciri dari individu yang dipengaruhi oleh sifat yang alami 

dimiliki maupun juga lingkungan, seperti status sosial yang dilihat dari tingkat 

pendidikan, pekerjaan, ras, status ekonomi dan sebagainya. Perilaku manusia 

dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu faktor predisposisi (predisposing 

factor), faktor pemungkin (enabling factor), dan faktor penguat (reinforcing 

factor). Faktor predisposisi terdiri dari pengetahuan, tingkah laku, nilai, keyakinan, 

dan sosiodemografi. Sosiodemografi terdiri dari umur, jenis kelamin, status 

ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Faktor pemungkin terdiri dari 

ketrampilan dan sarana. Faktor penguat terwujud dalam sikap dan perilaku petugas 

kesehatan, termasuk juga disini undang-undang, peraturan peraturan baik dari 

pemerintah daerah maupun dari pusat (Istiqomah, 2017). 

 

 



14 
 

 

2.1.3 Karakteristik Internal Petani 

Karakteristik internal adalah sesuatu ciri yang melekat dari dalam diri 

petani, seperti Umur, Pendidikan, pengalaman Bertani (Hidayat et al., 2017). 

a) Umur 

Umur merupakan salah satu ciri dari karakteristik. Umur adalah waktu atau 

bertambahnya hari sejak lahir hingga matinya seseorang. Umur atau usia memiliki 

pengaruh yang besar terhadap karakteristik seseorang. Pengetahuan seseorang akan 

semakin bertambahn seingin dengan bertambahnya umur atau usia seseorang. 

Dalam bidang usahatani (agribisnis ataupun agoforestri) umur berpengaruh 

terhadap besarnya kemampuan intelektual juga tenaga yang mampu dihasilkan 

petani dalam menjalankan usahataninya. Kategori umur menurut Depkes RI (2009): 

masa remaja akhir 17 – 25 tahun, masa dewasa awal 26- 35 tahun, masa dewasa 

akhir 36- 45 tahun, masa lansia awal 46- 55 tahun. 

b) Pendidikan  

Yang dimaksud dengan Pendidikan adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan 

tatalaku seseorang/kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia dengan 

upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Adapun menurut 

UU RI No. 20 Tahun 2010, terdapat tingkat pendidikan yang dibagi ke dalam 3 

jenis yaitu formal, non formal dan informal. 

Adapun penjelasan dari macam-macam jenis pendidikan itu ialah: 
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1. Formal 

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang 

dilakukan secara resmi dan berjenjang. Seperti pendidikan sekolah dasar, menengah 

dan tinggi. 

2. Jalur Non-formal 

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah 

pendidikan yang dilaksanakan diluar dari sistem pendidikan yang terdapat dalam 

pendidikan formal. Adapun contoh-contoh dalam pendidikan ini ialah latihan, 

kursus dalam, seminar, bengkel, forum dan persidangan. 

3. Jalur Informal 

Sedangkan arti dari Pendidikan informal ialah proses pendidikan 

pembelajaran sampingan yang dapat berlangsung secara spontan dan tanpa struktur. 

Seseorang itu akan mendapatkan dan menambahkan pengetahuan, kemahiran dan 

membentuk sikap serta pandangan menurut pengetahuannya setiap hari sama ada 

di tempat bekerja, di sekolah atau di tempat rekreasi. 

Umpamanya, ketika seseorang mendapat pengalaman dan merubah 

perlakuan dengan membaca dan menonton televisi, maka dapat dikatakan 

pendidikan informal dari pada media massa. 

1) Pendapatan 

Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan 

barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak 

hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasa dari 

https://kamus.tokopedia.com/i/ilmu-ekonomi/
https://kamus.tokopedia.com/b/bisnis-jasa/
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bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. 

Semuanya dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. 

Selain itu, pendapatan juga bisa didefinisikan sebagai biaya yang 

dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. 

Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak 

ukur maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Semakin besar pendapatan, 

perusahaan tersebut dinilai semakin maju, begitu pula sebaliknya. 

2) Pengalaman Bertani 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengalaman adalah yang 

pernah dialami, (dijalani, dirasai, ditanggung dan sebagainya). Pengalaman Bertani 

disini mengacu pada seberapa lama waktu yang sudah pernah di alami oleh petani 

dalam hal Bertani. 

3) Jumlah Tanggungan Keluarga 

Menurut Purwanto dan Taftazani, (2018) jumlah tanggungan keluarga 

adalah jumlah anggota keluarga yang belum bekerja dan tinggal dalam satu rumah 

baik itu saudara kandung maupun saudara bukan kandung. Umumnya anak 

merupakan tanggungan utaman keluarga yang diharapkan dapat mengubah status 

keluarga dimasa depan. Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap tingkat 

pengeluaran sebuah keluarga. Dalam bidang usahatani, jumlah tanggungan 

keluarga berhubungan dengan pemenuhan modal petani (Hidayat et al., 2017). 

 

 

https://kamus.tokopedia.com/d/dividen/
https://kamus.tokopedia.com/p/pembukuan/
https://kamus.tokopedia.com/p/perusahaan/
https://kamus.tokopedia.com/b/biaya/
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2.1.4 Karakteristik Eksternal Petani 

Karakteristik Eksternal adalah sesuatu ciri yang dipengaruhi oleh pengaruh 

luar seperti media informasi, interaksi dengan petani lain, serta pendampingan dan 

penyuluhan. 

a) Media Informasi 

Media informasi merupakan alat untuk mengumpulkan atau menyusun 

sebuah informasi. Sedangkan informasi adalah kumpulan data yang yang berguna 

bagi penerima informasi. Media informasi menjadi sarana masyarakat dalam 

melakukan interaksi secara tidak langsung.  Dalam bidang ushatani media informasi 

digunakan petani sebagai sarana bagi petani untuk menambah pengetahuan, 

perkembangan dan pengadopsian teknologi baru (Hidayat et al., 2017).  

b) Interaksi dengan petani lain 

Interaksi adalah proses komunikasi timbal balik (pertalian sosilal) antar 

individu yang dapat mempengaruhi satu individu dengan individu lainnya.  Dalam 

bidang usahatani, nteraksi yang terjadi antar petani menjadi salah satu cara petani 

dalam meningkatkan wawasan dengan berbagi pengalaman yang dimiliki oleh 

masing – masing petani (Hidayat et al., 2017).   

c) Pendampingan dan penyuluhan 

Penyuluhan dan pendampingan merupakan pihak yang dapat menjadi rekan 

petani penangkar bibit dalam melakukan kegiatan usahatani. Penyuluhan biasanya 

dilakukan oleh pihak yang telah memiliki pengetahuan dan wawasan mendalam 

mengenai bidang tertentu yang dibutuhkan petani, sehingga petani dapat 

meningkatkan minat untuk mengadopsi suatu informasi baru (Hidayat et al., 2017).    
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d) Produksi 

Untuk memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam, manusia 

membutuhkan barang dan jasa Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu kegiatan yang 

dapat menghasilkan barang dan jasa tersebut. Kegiatan itu tidak lain adalah 

produksi. Menurut Drs. Mohamad Hatta (1994, 9): "Produksi adalah segala 

pekerjaan yang menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada dan membagikan 

guna itu di antara orang banyak." Adapun menurut Harsono (1994, 9), pengertian 

produksi adalah sebagai berikut: "Produksi adalah setiap usaha manusia/ kegiatan 

yang membawa benda ke dalam suatu keadaan sehingga dapat dipergunakan untuk 

kebutuhan manusia dengan lebih baik." Sedangkan Sukanto Rekso Hadiprodjo dan 

Indriyo Gito Sudarmo (1993,), berpendapat: "Produksi adalah merupakan 

penciptaan atau penambah faedah bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor 

produksi (, sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia"  

Dengan demikian. pengertian produksi secara luas adalah usaha atau 

kegiatan yang dilakukan yang dapat menimbulkan kegunaan dari suatu barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. 

2.1.5 Produksi Bibit Kelompok Tani Giri Jaya 

Adapun prosedur pembibitan yang dilaksanakan di sentra bibit Kelompok 

Tani Giri Jaya sesuai dengan rancangan teknis pembangunan sentra bibit tanaman 

hutan 2019, yaitu : 
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a. Pengadaan Benih 

Pengadaan benih merupakan kunci penting bagi keberhasilan pembuatan 

bibit. Benih-benih tertentu tidak bisa tersedia setiap saat, namun harus disesuaikan 

dengan musim benih.  

b. Penyemaian Benih 

1. Perlakuan Benih Sebelum Penyemaian 

Dormansi benih merupakan sifat yang menunjukan suatu keadaan dimana 

benih-benih sehat (viable) gagal berkecambah ketika berada dalam kondisi yang 

secara normal baik untuk perkecambahan. Agar benih dapat segera berkecambah, 

maka perlu dilakukan perlakuan awal yang disebut dengan “pematahan dormansi”. 

Hal ini dimaksudkan agar benih sehat yang awalnya sulit berkecambah menjadi 

cepat berkecambah dengan terlebih dahulu dilakukan perlakuan-perlakuan 

pendahuluan. Setiap jenis memiliki cara khusus untuk mempercepat proses 

perkecambahan, antara lain dengan melakukan perendaman di dalam air baik panas 

maupun dingin, direndam, dan dijemur, disangrai, dengan bantuan jamur 

dekomposer, memecahkan kulit benih, dan lain-lain. 

Pada prinsipnya pengecambahan adalah bagaimana proses memasukan air 

ke dalam benih (embrio). Karena awal dari proses perkecambahan akan terjadi 

ketika air telah sampai menyentuh embrio tanaman. Oleh sebab itu kegiatan 

pematahan dormansi antara lain bertujuan untuk membantu proses memasukan air 

ke dalam benih. 

2. Penyiapan Media Kecambah 



20 
 

 

Media semai/kecambah/tabur adalah beberapa istilah yang sama yang pada 

intinya merupakan media yang digunakan oleh benih untuk memulai proses 

pertumbuhan dan perkembangannya hingga terjadi proses perkecambahan benih 

yang ditandai oleh keluarnya akar dan bagian vegetatif tanaman lainnya. Akar yang 

keluar sebagai hasil proses perkecambahan selanjutnya akan memulai menyerap air 

dan hara yang digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan hingga 

menjadi tanaman dewasa. 

Media persemaian disiapkan dalam polybag berukuran 12 cm x 15 cm 

berupa tanah/pasir yang mempunyai aerasi baik, subur, dan gembur, dicampur 

dengan pupuk kandang dan sekam padi dengan perbandingan 3:1:1. 

3. Teknik Penyemaian Benih 

Tahapan penyemaian benih antara lain dilakukan sebagai berikut: 

a. Menyiapkan media semai kemudian masukkan ke dalam bak tabur, bak 

kecambah plastik, atau bak kecambah papan kayu. 

b. Membasahi media dengan air, tetapi tidak sampai becek. 

c. Untuk benih kecil dan halus, penyemaian dilakukan dengan cara menabur benih 

secara merata pada media kecambah, kemudian benih yang telah ditabur ditutup 

media secara tipis. 

d. Untuk benih ukuran sedang, maka penyemaian dilakukan dengan cara menanam 

benih hingga kedalaman ½ - ¾ bagian benih. Bagian yang dipendam adalah 

bagian tempat keluarnya akar. Jika posisi ini terbalik, maka saat akar keluar tidak 

mengenai media kecambah sehingga bisa menyebabkan semai mati akibat akar 

tidak menyerap air dari media. 
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e. Selanjutnya media semai dijaga kelembabannya. Agar proses perkecambahan 

tetap dapat berjalan dengan baik, maka pemberian air pada media kecambah 

jangan sampai menyebabkan kondisi media becek, namun hanya sebatas untuk 

melembabkan kondisi lingkungan media. Media yang becek akan menyebabkan 

pembusukan benih, sebaliknya media yang kering akan mematikan benih yang 

telah berkecambah karena kekurangan air. 

c. Penyapihan 

1. Penyiapan Media Sapih 

Media tumbuh bibit umumnya merupakan kombinasi antara tanah, kompos, 

dan pasir. Pemberian tanah dalam media tumbuh tanaman disamping berfungsi 

sebagai penyedia hara juga berperan sebagai pengikat air, pemberian kompos 

dimaksudkan untuk memasok nutrisi bagi pertumbuhan tanaman, sedangkan pasir 

untuk meningkatkan porositas media. 

2. Teknik Penyapihan 

Penyapihan merupakan proses memindahkan semai dari bak 

tabur/kecambah ke dalam media sapih di dalam polybag. Dalam kegiatan 

penyapihan, tingkat kerusakan harus diminimalisir. Kerusakan dapat disebabkan 

oleh kerusakan akar atau kerusakan batang. Teknik penyapihan secara sederhana 

disajikan sebagai berikut: 

a. menyiapkan media tumbuh bibit dalam polybag. 

b. Menyiram media tumbuh bibit dengan air hingga jenuh. 

c. Menyiapkan semai dalam bak kecambah/media perkecambahan lain yang akan 

disapih ke media tumbuh bibit. 
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d. Memilih semai yang siap disapih, antara lain telah memiliki sepasang daun. 

e. menyiram media kecambah hingga jenuh hingga memudahkan dalam mencabut 

semai sehingga kerusakan akar dapat dikurangi. 

f. Menyiapkan wadah berisi air untuk menampung cabutan semai dari media 

kecambah. 

g. Secara perlahan menyabut semai dari media kecambah dan masukkan ke dalam 

wadah berisi air sehingga mengurangi penguapan semai. 

h. Membuat lubang pada media tumbuh bibit dalam polybag, kemudian 

memindahkan semai ke dalam polybag. 

i. Menutup kembali atau tekan media secara perlahan sehingga semai dapat berdiri 

dengan kokoh. 

j. Menyimpan hasil semai yang telah disapih dibawah naungan paranet hingga siap 

dipindahkan untuk adaptasi di tempat terbuka. 

k. menggeser bibit jika akar akan menembus tanah (lakukan 2 minggu sekali) 

hingga bibit siap tanam. 

d. Pemeliharaan Bibit 

Beberapa kegiatan utama dalam pemeliharaan bibit di sentra bibit adalah 

sebagai berikut: 

3.1 Lakukan penyiraman secara rutin dua kali dalam sehari, pagi hari antara jam 

07.00 – 08.00 dan sore hari jam 16.00 – 17.00, khususnya jika tidak hujan. 

3.2 Setiap 2 – 4 minggu lakukan penggeseran posisi bibit di bedeng sapih agar 

akar tidak menembus tanah karena dapat menyebabkan kelayuan hingga 

kematian bibit saat bibit diangkut dari persemaian ke lokasi penanaman. 
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3.3 Pengendalian hama dan penyakit di pembibitan dapat dilakukan baik secara 

fisik dengan cara membersihkan gulma dan sampah lainnya yang dapat menjadi 

inang dari penyakit ataupun dengan cara kimia melalui pemberian fungisida dan 

insektisida. Adapun dosis dan konsentrasi untuk mengendalikan hama/penyakit 

disesuaikan dengan anjuran yang tertera pada label kemasan. Waktu 

penyemprotan yang baik adalah pagi hari antara jam 07.00 – 10.30 atau sore hari 

antara jam 15.00 – 17.00. 

2.1.6 Profil Kelompok Tani Giri Jaya 

Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan 

petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan 

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, 

kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan 

usaha anggota. 

Kelompok Tani Giri Jaya berada di blok datar Ciseupang, Desa Nagrog, 

Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jenis tanah 

latosol, tekstur tanah lempung berpasir, kedalaman solum tanah 30 cm, dan 

kesuburan tanah subur, kelerengan 0-5%. Kondisi iklim dengan curah hujan 2.800 

mm/th, bulan hujan 4 bulan, suhu 25-28°C, ketinggian ± 898 meter dpl. 

A. Kelembagaan Kelompok 

Bentuk organisasi pelaksana pembangunan sentra bibit di Kabupaten 

Bandung adalah “Kelompok Tani Giri Jaya” yang telah disahkan oleh Kepala Desa 

Nagrog.  
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B. Bimbingan Teknis 

Bimbingan teknis di lapangan dimaksudkan agar pemahaman anggota 

kelompok tentang tata cara pembuatan dan pemeliharaan bibit di lokasi sentra bibit 

dapat berjalan dengan baik, sehingga pencapaian keberhasilan maksimal. Selain itu, 

dengan bimbingan teknis akan dapat diselesaikan masalah dan kendala yang terjadi 

di lapangan. 

Bimbingan teknis di lapangan dilaksanakan secara rutin kepada kelompok 

tani pembangunan sentra bibit. Bimbingan teknis rutin dilakukan paling sedikit dua 

bulan sekali mulai dari saat persiapan lapangan. Dalam bimbingan teknis perlu 

digali permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan dan kemungkinan 

pemecahannya. Diusahakan pemecahan masalah dilakukan melalui diskusi dan 

disepakati secara musyawarah dan mufakat. 

C. Penguatan Kelembagaan 

Hal yang paling utama agar kegiatan pembangunan sentra bibit di 

Kabupaten Bandung dapat berjalan secara berkesinambungan adalah dengan 

meningkatkan kelembagaan kelompok yang ada. Dalam rangka pengembangan 

kelembagaan kelompok diperlukan kegiatan yang difasilitasi untuk menunjang 

pemberdayaan kelompok. Bentuk-bentuk pembinaan kelembagaan yang akan 

dilaksanakan diantaranya: 

a. Sosialisasi program 

b. Bimbingan teknis, penyuluhan, dan pendampingan 

c. Pelatihan, sarasehan dan diskusi 

 



25 
 

 

D. Pendampingan 

Pendampingan kegiatan pembangunan sentra bibit tanaman hutan di 

Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh pendamping dari UPTD Sertifikasi dan 

Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Cabang 

Dinas Kehutanan Wilayah setempat.  

2.1.7 Parameter Keberhasilan Pembibitan 

Beberapa parameter yang diukur dan dinilai untuk menetapkan mutu fisik-

fisiologi bibit terdiri atas 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

1) syarat umum meliputi: berbatang tunggal, lurus, sehat dan pangkal batangnya 

harus sudah berkayu, sedangkan 

2) syarat khusus meliputi: diameter batang, tinggi, kekompakan media, jumlah 

daun dan umur. 

A. Tujuan 

Pengukuran dan penilaian terhadap parameter-parameter yang diperlukan 

bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik-fisiologi bibit. 

B. Definisi 

1. Kekompakan media adalah tingkat kemampuan akar untuk mengikat media 

sehingga menjadi utuh. 

2. Media utuh adalah apabila media dan akar membentuk gumpalan yang kompak. 

3. Media retak adalah apabila media dan akar membentuk gumpalan yang kompak, 

tetapi ada cacat retak. 

4. Media patah adalah apabila media dan akar membentuk gumpalan tetapi ada 

cacat retak yang mengelilingi media sehingga terbelah. 
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5. Media lepas adalah apabila media tinggal sedikit pada akar atau lepas sama 

sekali. 

6. Media bibit adalah bahan yang digunakan untuk menumbuhkan bibit. 

7. Tinggi bibit adalah jarak yang diukur mulai dari pangkal batang sampai titik 

tumbuh teratas. 

8. Diameter batang adalah garis tengah pangkal batang. 

9. Warna daun adalah warna yang diperlukan pada helaian daun yang telah dewasa 

dan dikelompokkan dalam warna hijau dan kuning. 

10. Bibit kokoh tegar adalah bibit yang batangnya tegak dan lurus tampak 

seimbang antara tinggi dan diameter batang serta pangkal batang berkayu. 

11. Umur bibit dihitung mulai dari saat penyapihan sampai dinyatakan bibit siap 

tanam 

C. Pinsip Umum 

Contoh bibit yang terpilih kemudian dilakukan pengukuran dan 

pemeriksaan terhadap parameter-parameter yang telah disebutkan di atas. 

D. Peralatan 

Peralatan yang diperlukan untuk pengukuran parameter ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Caliper untuk mengukur diameter batang bibit (dalam mm). 

2. Meteran/penggaris untuk mengukur tinggi bibit (dalam cm). 

3. Hand counter untuk menghitung bibit. 

4. Kalkulator untuk menghitung hasil pengukuran. 

5. Alat tulis dan tally sheet 
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E. Prosedur kerja 

1. Persiapan 

a. Menyiapkan bibit yang akan diperiksa. 

b. Menyiapkan alat ukur seperti: penggaris dan alat pengukur diameter (caliper). 

c. Melakukan pengukuran dan pemeriksaan pada tiap bibit dari contoh yang 

diambil. 

2. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengukuran. 

Pada masing-masing contoh bibit tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap: 

a. Syarat umum meliputi: 

1) bibit berbatang tunggal dan lurus 

2) bibit sehat: terbebas dari serangan hama penyakit dan warna daun normal (tidak 

menunjukkan kekurangan nutrisi dan tidak mati pucuk) 

3) batang bibit berkayu, diukur dari pangkal batang sampai dengan setinggi 50% 

dari tinggi bibit. 

b. Syarat khusus meliputi: 

1) tinggi bibit, yang diukur mulai dari pangkal batang sampai pada titik tumbuh 

teratas 

2) diameter batang bibit, yang diukur pada pangkal batang 

3) kekompakan media, yang ditetapkan dengan cara mengangkat satu persatu dari 

beberapa jumlah contoh bibit. 

4) kekompakan media dibedakan ada 4 yaitu utuh, retak, patah, lepas 
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5) jumlah daun sesuai dengan jenisnya sedangkan untuk jenis tanaman yang 

berdaun banyak seperti Pinus sp, Paraserianthes sp parameter yang digunakan 

adalah Live Crown Ratio (LCR). 

6) LCR adalah nilai perbandingan tinggi tajuk dan tinggi bibit dalam prosen. 

7) umur sesuai dengan jenisnya. 

3. Penentuan kualitas bibit 

Berdasarkan data pengukuran dan pemeriksaan terhadap masing-masing 

parameter tersebut dapat dilakukan penghitungan sebagai berikut: 

a. Syarat umum: 

- Bibit normal adalah bibit yang berbatang tunggal dan lurus, sehat dan pada 

pangkal batangnya sudah berkayu. 

- Bibit abnormal terdiri dari: 

a) Bibit berbatang ganda, bibit yang berbatang lebih dari satu. 

b) Tidak sehat adalah bibit terindikasi serangan hama dan penyakit dan atau ada 

gejala kekurangan nutrisi dan mati pucuk. 

c) Bibit belum berkayu adalah bibit yang batangnya belum berkayu atau sudah 

berkayu tetapi belum mencapai 50% dari tinggi bibit. 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

% bibit normal =
bibit normal x 100%

contoh bibit yang diperiksa
 

F. Penetapan Standar Mutu Bibit 

Penetapan standar mutu bibit dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan 

persyaratan khusus. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran 
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persyaratan umum dan persyaratan khusus di atas, menurut Peraturan Direktur 

Jendral Raehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. P.05/V-Set/2009 Tentang 

Petunjuk Teknis Penilaian Mutu Bibit Tanaman Hutan diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Mutu Pertama (P): jika bibit memenuhi semua persyaratan umum lebih besar 

95% dan rata-rata dari persyaratan khusus lebih besar 90 %. 

2. Mutu Kedua (D): jika bibit yang memenuhi kriteria persyaratan umum 75 - 95 

% dan rata-rata persyaratan khusus 70 - 90 %. 

3. Mutu T yaitu bibit tersebut baik syarat umum dan syarat khusus belum 

memenuhi standar,sehingga sertifikasi mutu bibitnya belum bisa di terbitkan 

(perlu pemeliharaan secara insentif).  

G. Pemasangan Label 

Label bibit dicetak dan dipasang oleh produsen bibit dimonitor dan 

dievaluasi Balai yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Perbenihan 

Tanaman Hutan. Standar Persyaratan khusus bibit beberapa jenis tanaman ini dapat 

dilihat pada Tabel 3. dibawah ini : 
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Tabel 3. Standar Persyaratan khusus bibit beberapa jenis tanaman 

No Jenis (lokal/Latin)   Kriteria   

  Diameter (mm) Tinggi (cm) Kekompakan media Jumlah Daun/LCR Umur (bulan) 

Kekompakan jenis cepat tumbuh       

1.  Benuang bini Octomeles sp >7 >25 Utuh >3 pasang 5 - 6 

2.  Jabon (Anthocephalus sp) >7 >40 Utuh >4 pasang 2 – 3 

3.  Acacia crassicarpa >2 >20 Utuh >4 pasang 3 – 6 

4.  Acacia mangium > 2 > 20 Utuh > 3 pasang 3 - 6 

5.  Eucalyptus pellita > 2 > 20 Utuh > 3 pasang 3 – 6 

6.  Gmelina arborea > 4 > 30 Utuh > 3 pasang 3 - 4 

Kelompok jenis lambat tumbuh       

3.3.1  Jati (Tectona Grandis) >3 >20 Utuh >3 pasang 3- 6 

3.3.2  Ulin (Eusideroxylon sp) >6 >40 Utuh >4 pasang 12 - 24 

3.3.3  Damar (Agathis sp) > 6 > 30 Utuh > 4 pasang 18 

3.3.4  Shorea spp. > 5 > 40 Utuh > 4 pasang 6 – 10 

3.3.5  Shorea stenoptera > 6 > 50 Utuh > 4 pasang 4 

3.3.6  Pinus merkusii > 4 > 30 Utuh LCR > 30 % 10 

3.3.7  Paraserianthes falcataria > 4 > 30 Utuh LCR > 30 % 4 

Sumber: SNI, Balai Litbang TP Bogor, Perum Perhutani, PT. MHP, PT. Arara Abadi, PT. Fitotek, PT. Indah Kiat, PT. Sumalindo. 

Keterangan: LCR = Life Crown Ratio adalah perbandingan tinggi tajuk dan tinggi bibit dalam persen
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Rika Ratna Sari, dkk (2018) yang 

berjudul “Karakteristik Hutan Rakyat Jati Dan Sengon Serta Manfaat Ekonominya 

Di Kabupaten Malang”, menyatakan bahwa penanaman pepopohan di lahan 

pertanian dalam sistem agroforestry dan hutan rakyat diharapkan mampu 

meningkatkan keberlanjutan lansekap yang dinilai dari aspek ekologi, sosial dan 

ekonomi.  

Hal ini dipengaruhi oleh manajemen lahan yang menentukan proses 

pengambilan keputusan terkait sistem penggunaan lahan yang dipilih dan jenis 

tanaman yang akan ditanam. Keberadaan pohon dalam sistem hutan rakyat 

diharapkan mampu memperbaiki produktivitas lahan dan dapat memberikan 

pendapatan untuk perbaikan dalam aspek ekonomi. Penilaian manfaat ekonomi 

pohon dalam kurun waktu tertentu dapat dilakukan melalui analisis Net Present 

Value (NPV).  

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi keuntungan yang diperoleh 

petani pada sistem hutan rakyat khususnya tanaman sengon dan jati dibandingkan 

dengan tanaman semusim (jagung dan bawang merah) serta menganalisis sistem 

mana yang lebih menguntungkan ditinjau dari aspek ekonomi dan ekologi. Survey 

dilakukan dengan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi terkait biaya produksi dan pendapatan dari petani yang benar – benar 

mengelola sistem hutan rakyat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang yang 

merupakan sentra hutan rakyat di Jawa Timur. Populasi rata – rata pada hutan rakyat 

adalah 1396 pohon. 
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Hutan rakyat jati dan sengon, sekitar 77% didominasi oleh kayu sedang (BJ 

0,6 – 0,75 g cm-3), dan 23% kayu ringan. Total cadangan karbon di Hutan rakyat 

jati cukup tinggi bila dibandingkan dengan hutan rakyat sengon. Secara ekonomi, 

hutan rakyat jati memiliki nilai NPV tertinggi yakni Rp. 643.514.72,-/ha/30 tahun, 

sedang hutan rakyat sengon sekitar 44% lebih rendah (Rp. 357.833.338,-/ha/30 

tahun). Nilai NPV pada hutan rakyat lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman 

semusim sehingga hutan rakyat lebih menguntungkan secara ekonomi 

dibandingkan tanaman semusim. Secara ekologi hutan rakyat mampu memperbaiki 

kondisi lahan dan kesuburan tanah secara perlahan melalui masukan seresahnya, 

serta dapat menekan limpasan permukaan karena tutupan kanopinya dan 

meningkatkan cadangan karbon (Sari et al., 2018). 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Saputra et. al., (2020) yang 

berjudul “Analisis Komunikasi Petani Karet Pola Swadaya Di Kecamatan Gunung 

Toar Kabupaten Kuantan Singingi”, menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis komunikasi petani karet melalui identifikasi karakteristik 

internal dan karakteristik eksternal serta proses komunikasi yang ditinjau dari 

unsur-unsur komunikasi.  

Penelitian ini menggunakan metode survei pada dua desa di Kecamatan 

Gunung Toar melaui wawancara responden yang berjumlah 83 responden 

menggunakan kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis skala likert yang digunakan 

untuk menganalisis tingkat kosmopolitan dan karakteristik eksternal. Analisis 



33 
 

 

deskriptif yang digunakan untuk menganalisis proses komunikasi yang ditinjau dari 

unsur-unsur komunikasi.  

Karakteristik internal dan eksternal petani karet yaitu: 99% responden 

berusia produktif, 89% berjenis kelamin laki-laki, 42% berpendidikan SMA dan 

S1, 58% memiliki luas lahan sedang (0,5 – 2 ha), 71% berpengalaman usahatani 

antara 11-20 tahun, 58% memiliki tanggungan antara 3-4 orang, tingkat 

kosmopolitan responden dinilai tidak efektif. Intensitas penyuluhan karet 

responden cukup efektif, ketepatan saluran penyuluhan cukup efektif, sumber 

informasi cukup efektif. Proses komunikasi yang terjadi yaitu: penyuluh, pengurus 

inti kelompok tani, touke, pedagang dan lainnya sebagai sumber informasi. Pesan 

berupa informasi tentang usahatani pada subsistem hulu, budidaya, hilir dan 

penunjang. Media berupa pertemuan, whatsapp, handphone dan brosur, petani karet 

sebagai komunikan. Feedback berupa feedback setuju, siap mencoba dan 

penolakan. Lingkungan fisik yaitu di kantor desa, kantor camat dan di lapangan 

langsung serta penyuluhan dilaksanakan satu kali seminggu (Saputra et al., 2020). 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Mulieng et.al., (2018) yang 

berjudul “Persepsi Petani Terhadap Kompetensi Penyuluh Pertanian Tanaman 

Pangan di Kabupaten Aceh Utara”, menyatakan bahwa Pembangunan pertanian 

untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia sebagai bangsa yang dapat 

mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan secara berdaulat. Kedudukan penyuluh 

sangat strategis dalam pembangunan, khususnya dalam merubah perilaku pelaku 

utama dan pelaku usahan. Pembangunan pertanian membutuhkan inovasi yang 

selalu berkembang. Pemanfaatan inovasi pertanian untuk peningkatan produktivitas 
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melalui optimalisasi teknologi yang telah ada ataupun dengan pengembangan 

inovasi.  

Faktor yang mempengaruhi persepsi dan respon petani terhadap inovasi 

adalah faktor internal dan factor eksternal. Faktor eksternal berupa aspek fisik, non 

fisik, dan lingkungan. Persepsi petani yang positif terhadap inovasi teknologi tidak 

berarti diikuti respon positif dalam mengadopsi (Amanah & Asngari, 2018). 

Tabel 4. Penelitian Pendahulu  

Judul  Indikator  Kesimpulan  

Karakteristik Hutan Raya 

Jati dan Sengon serta 

Manfaat Ekonominya Di 

Kabupaten Malang 

Aspek Ekologi Hal ini dipengaruhi oleh manajemen 

lahan yang menentukan proses 

pengambilan keputusan terkait sistem 

penggunaan lahan yang dipilih dan 

jenis tanaman yang akan ditanam. 

Judul  Indikator  Kesimpulan  

Analisis Komunikasi 

Petani Karet Pola 

Swadaya di Kecamatan 

Gunung Toar Kabupaten 

Kuatan Singingi 

Komunikasi 

petani karet, 

karakteristik 

internal dan 

karakteristik 

eksternal, serta 

unsur – unsur 

komunikasi.  

99% responden berusia produktif, 89% 

berjenis kelamin laki-laki, 42% 

berpendidikan SMA dan S1, 77% 

memiliki luas lahan sedang (0,5 – 2 ha), 

71% berpengalaman usahatani antara 

11-20 tahun, 58% memiliki 

tanggungan antara 3-4 orang, tingkat 

kosmopolitan responden dinilai tidak 

efektif. 

Persepsi Petani Terhadap 

Kompetensi Penyuluh 

Pertanian Tanaman 

Pangan di Kabupaten 

Aceh Utara 

Optimalisasi 

teknologi 

Pembangunan pertanian 

membutuhkan inovasi yang selalu 

berkembang. Pemanfaatan inovasi 

pertanian untuk peningkatan 

produktivitas melalui optimalisasi 

teknologi yang telah ada ataupun 

dengan pengembangan inovasi.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak ataupun 

merasakan. Berbagai teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk menjelaskan 

berbagai kunci karakteristik manusia (Boeree, 2017). Dalam bidang usahatani, 

terdapat 2 karakteristk yang mempengaruhi keberhasilan petani, yaitu karakteristik 

internal dan karakteristik eksternal. 

1. Pengaruh karakteristik internal petani terhadap keberhasilan usaha bibit sengon 

 Karakteristik internal adalah sesuatu ciri yang melekat dari dalam diri 

petani, seperti Umur, Pendidikan, pendapatan, dan pengalaman bertani. Itu 

berpengaruh positif terhadap keberhassilan usaha sengon, hal tersebut karena 

adanya hubungan yang secara jelas ada dari diri petani tersebut. Seperti dalam hal 

Umur atau usia memiliki pengaruh yang teramat besar sebab ketika semakin 

bertambah usia maka semakin banyak pengalaman yang di dapat. Disisi lain Umur 

berhubungan dengan cepat tidaknya adopsi teknologi oleh petani. Petani yang lebih 

tua cendrung kurang melakukan divusi inovasi pertanian dibandingkan dengan 

mereka yang umurnya relative muda (Hidayat et al., 2017).  

Kemudian dalan hal Pendidikan, Tingkat pengetahuan seseorang 

berhubungan dengan tingkat penilaian dan keputusan adopsi inovasi. Orang-orang 

yang mengadopsi inovasi lebih awal dalam proses difusi cenderung lebih 

berpendidikan. Kemudian dengan pengetahuan mengenai bibit sengon maka 

dibutuhkan kualifikasi dalam usaha sengon sendiri karena berhubungan dengan 

kepercayaan konsumen. 
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Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan 

barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak 

hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasa dari 

bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. 

Semuanya dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. 

Selain itu, juga bisa didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada 

pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan 

faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau 

mundurnya sebuah perusahaan. Semakin besar pendapatan, perusahaan tersebut 

dinilai semakin maju, begitu pula sebaliknya. Pendapatan petani berasal dari 

produksi bibit sengon. Pendapatan yang diterima oleh petani dari usaha pembibitan 

dihitung dari selisih antara penerimaan dengan biaya produksi (Sahara et al., 2007).  

Tingkat keberhasilan usaha pembibitan sengon oleh petani berpengalaman 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang kurang pengalaman, hal ini dikarenakan 

petani yang berpengalaman telah melalui banyak kendala maupun masalah dalam 

proses pembibitan tanaman segon, sehingga petani berpengalaman cenderung 

sudah menyiapkan beberapa antisipasi bila nantinya terjadi kendala atau masalah 

yang tentu saja bisa meningkatkan kemungkinan hidup bibit tanaman sengon 

karena dapat terhindar dari kendala ataupun permasalahan yang sekiranya biasa 

muncul di lapangan. 

2. Pengaruh karakteristik eksternal petani terhadap keberhasilan usaha bibit sengon 

Karakteristik eksternal merupakan faktor luar seperti lingkungan dan pihak 

yang berkontribusi dalam peningkatan petani dari segi modal juga pengetahuan atau 

https://kamus.tokopedia.com/i/ilmu-ekonomi/
https://kamus.tokopedia.com/b/bisnis-jasa/
https://kamus.tokopedia.com/d/dividen/
https://kamus.tokopedia.com/p/pembukuan/
https://kamus.tokopedia.com/p/perusahaan/
https://kamus.tokopedia.com/b/biaya/
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wawasan petani. Karakteristik Eksternal berkebalikan dengan karakteristik internal, 

karakteristik eksternal berasal dari pengaruh luar diri petani, seperti Media 

Informasi, Interaksi dengan petani lain, dan pendampingan (penyuluhan), yang 

mana dalam pelaksanaan usaha bibit sengon merupakan faktor pendukung yang 

perannya dapat dikatakan cukup penting (Waldi et al., 2019). 

Media informasi yang kian berkembang setiap waktu, tentu saja sangat 

berpengaruh ke semua jajaran masyarakat termasuk juga petani sengon, karena 

dengan adanya media informasi ini, informasi terkait perkembangan teknologi 

dalam usaha bibit sengon dapat di peroleh dan dalam promosi atau pemasaran bibit 

sengonnya pun bisa menjadi lebih luas tidak hanya di daerah petani tersebut berada 

(Hidayat et al., 2017).  

Kemudian Interaksi dengan petani lain juga sangat berpengaruh, dengan 

adanya interaksi dengan petani lain informasi terkait ketersediaan bibit bisa saling 

memenuhi dan juga informasi terkait kondisi pasar bisa saling berbagi, informasi 

baik dari pasar bibit ataupun informasi terkait bahan bahan baku untuk proses usaha 

pembibitan maupun informasi tentang bahan pendukung yang tersedia di tempat 

sekitar bisa lebih terupdate/terbaru dengan di lakukannya interaksi dengan petani 

lain, ataupun selain dari media informasi, biasanya petani lebih banyak 

mendapatkan informasi dari interaksi dengan petani lain. 

Penyuluhan dan pendampingan merupakan pihak yang dapat menjadi rekan 

petani penangkar bibit dalam melakukan kegiatan usahatani. Penyuluhan biasanya 

dilakukan oleh pihak yang telah memiliki pengetahuan dan wawasan mendalam 

mengenai bidang tertentu yang dibutuhkan petani, sehingga petani dapat 
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meningkatkan minat untuk mengadopsi suatu informasi baru (Hidayat et al., 2017). 

Pendampingan kegiatan pembangunan sentra bibit tanaman hutan di Kabupaten 

Bandung dilaksanakan oleh pendamping dari UPTD Sertifikasi dan Perbenihan 

Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Cabang Dinas 

Kehutanan Wilayah setempat.  Penyuluhan biasanya dilakukan oleh pihak yang 

telah memiliki pengetahuan dan wawasan mendalam mengenai bidang tertentu 

yang dibutuhkan petani, sehingga petani dapat meningkatkan minat untuk 

mengadopsi suatu informasi baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alur kerangka pemikiran 

 

 

 

Karakteristik Internal (X1)  

X1.1: Umur 

X1.2: Pendidikan  

X1.3: Pendapatan  

X1.4: Pengalaman Bertani  
 

Karakteristik Eksternal (X2) 

X2.1: Media informasi 

X2.2: interaksi antar pertani    

X2.3: pemdampingan dan 

penyuluhan 
 

Keberhasilan yang Memenuhi  

Syarat (Y)  

Y: Jumlah produksi bibit 

Sengon/ tahun 
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2.4 Hipotesis Penelitian   

Adapun Hopotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh Karakteristik Internal terhadap Produksi  

2. Bagaimana pengaruh Karakteristik Eksternal terhadap Produksi  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode yang Digunakan  

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu jenis penelitian yang 

menggunakan rancangan penelitian deskriptif berdasarkan prosedur statistik atau 

dengan nilai skoring untuk mengukur variabel penelitiannya. Alat ukur dalam 

penelitian kualitatif adalah berupa kuesioner, data yang diperoleh berupa jawaban 

dari anggota kelompok tani terhadap pertanyaan atau butir-butir pertanyaan yang 

diajukan. Dokumentasi kegiatan pengambilan data dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 

dengan unit (subyek) analisisnya adalah karakteristik internal dan eksternal 

memproduksi sengon. Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah 

Kelompok Tani Giri Jaya.   

3.2 Operasionalisasi Variabel  

Dalam penelitian ini, variabel – variabel penelitian yang akan diteliti 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu:  

1. Variabel X1, yaitu Karakteristik internal petani adalah sesuatu ciri yang 

melekat dari dalam diri petani, seperti Umur, Pendidikan, pengalaman Bertani 

dan Jumlah tanggungan keluarga. Karakteristik internal ini akan mempengaruhi 

bagaiaman keahlian petani dalam usaha budidaya sengon. 

2. Variabel X2, yaitu Karakteristik Eksternal adalah sesuatu ciri yang 

dipengaruhi oleh pengaruh luar seperti media informasi, interaksi dengan petani 
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lain, pendampingan dan penyuluhan. Karakteristik eksternal ini akan 

mempengaruhi seberapa besar total/kuantitas produksi bibit yang di 

budidayakan petani. Karena informasi ini menjadi penting bagi usaha seseorang 

untuk memprediksi berapa kuantitas produksi, karena kuantitas produksi harus 

disesuaikan dengan keinginan konsumen agar memperkecil kemungkinan 

kerugian. 

3. Variabel Y, yaitu Produksi Sengon. Keberhasilan produksi sengon dilihat dari 

kuantitas dan kualitas. Dimana kuantitas dilihat dari seberapa banyak seorang 

petani dapat memproduksi bibit sengon dengan target yang sudah ditentukan 

dalam satu tahun. Sedangkan kualitas bibit dilihat dari kualitas mutu bibit sengon 

sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tentang Penyelenggaraan 

Perbenihan Tanaman Hutan, dimana kualitas mutu bibit diaktegorikan kedalam 

kualitas pertama (P), kualitas kedua (D), dan afkir (T). 

Tabel 5. Pengukuran Karakteristik Internal X1 

Variabel Sub-variabel Indikator Ukuran Kategori Skor 

Karakteristi

k Internal 

Umur(X1.1) 

tidak produktif > 64 rendah 1 

belum produktif 0 – 14 sedang 2 

Produktif 15 – 64 tinngi 3 

Pendidikan 

Formal(X1.2) 

SD 1-6 tahun rendah 1 

SMP 7-9 tahun sedang 2 

SMA 10-12 tahun tinngi 3 

Pengalaman 

Bertani(X1.3) 

Lama usaha dalam 

memproduksi 

sengon 

0-5 tahun rendah 1 

5 - 10 tahun sedang 2 

> 10 tahun tinggi 3 

Pendapatan(X1.4

) 

Pendapatan yang 

diperoleh dari 

produksi bibit 

sengon 

0 - 1,5 juta rendah 1 

1,6 juta - 3 

juta 
sedang 2 

> 3 juta tinggi 3 



42 
 

 

Tabel 6. Pengukuran Karakteristik Eksternal X2 

Variabel Sub-variabel Indikator Ukuran Kategori Skor 

Karakteristik 

Eksternal 

(X2) Media informasi 

(X2.1) 

Media informasi 

Petani 

0 – 3 rendah 1 

4-6 sedang 2 

> 7 tinggi 3 

   

Interraksi Antar 

Petani(X2.2) 

Berinteraksi 

dengan petani dari 

lingkungan lain 

0-3 orang rendah 1 

4-7 orang sedang 2 

> 8 orang tinggi 3 

   

Pendampingan 

dan 

Penyuluhan(X2.3) 

Pendampingan 

atau penyuluhan 

dari dinas 

kehutanan dan 

SPTH 

Tidak ada rendah 1 

pendampingan 

atau penyuluhan 

dari Dinas 

Kehutanan atau 

SPTH saja 

sedang 2 

pendampingan 

atau penyuluhan 

dari Dinas 

Kehutanan dan 

SPTH 

tinggi 3 

 

Tabel 7. Pengukuran Produksi Y 

Variabel Indikator Ukuran Kategori Skor 

Produksi Bibit 

Sengon (Y) 
jumlah bibit sengon 

0 - 500 bibit rendah 1 

501 - 1000 bibit sedang 2 

> 1000 bibit tinggi 3 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder. Data primer 

diperoleh dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner kepada kelompok tani 

sebagai responden. Data sekunder diperoleh dari data laporan kegiatan dan data 

kelompok Tani Giri Jaya. 
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3.3.1 Teknik Penentuan Responden  

Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota Kelompok Tani Giri 

Jaya pindang di Desa Nagrog Kabupaten Bandung yaitu sejumlah 60 orang. Teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh (sensus) yaitu 

metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. 

3.3.2 Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis   

 Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuisioner, wawancara dan 

dokumentas. Data yang dihasilkan dikelompokkan dalam 3 langkah, yaitu 

persiapan, tabulasi, dan analisis data. Persiapan adalah tahap mengumpulkan dan 

memeriksa kelengkapan lembar kuisioner. Tabulasi adalah tahap memberikan nilai 

(skoring) sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan. Penilaian kuisioner 

dilakukan dengan skala ordinal, nilai yang diperoleh merupakan indikator untuk 

pasangan indikator independen X1 dan X2 dari vaiabel dependen Y yang 

diasumsikan berhubungan linier. Analisis data dilakukan dengan 2 jenis analisis, 

yaitu analisis deskriptif yaitu untuk variabel kualitatif dan analisis verifikatif. 

3.3.3 Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kuesioner merupakan angket yang disusun secara terstruktur guna 

menjaring data, sehingga diperoleh data akurat berupa tanggapan 

langsung responden. Tujuan pembuatan kuesioner (angket) untuk 
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memperoleh informasi yang relevan dalam penelitian Sani dan 

Maharani (2013: 184). 

2. Wawancara melalui tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung, khususnya di Kelompok Tani Giri Jaya yang meliputi, lokasi, 

jumlah karyawan, serta data lainnya untuk memperoleh informasi 

tambahan. 

3. Observasi: dalam penelitian ini data yang diambil yaitu sejarah 

perkembangan kelompok tani, struktur organisasi, tugas dan wewenang 

dari setiap personil, jumlah seluruh anggota kelompok tani. 

3.4 Analisis Data 

Analisis Data dilakukan dengan beberapa pengujian yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

ketepatan ketepatan atau kecermatan suatu item dalam kuisioner (pengukuran). Uji 

validitas terbagi menjadi 2 yaitu, validitas faktor dan validitas item.  Validitas faktor 

diukur bila item tersusun dari beberapa faktor. Validitas faktor ini diukur dengan 

mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan 

skor total faktor (total keseluruhan faktor). Validitas item diukur dengan cara 

mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Validitas item 

ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total) 

(Yusup, 2018). Metode yang digunakan dalam uji validitas pearson product momen 

yang mengkorelasikan masing – masing skor item kuesioner dengan skor total 

jawaban dengan rumus: 
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Rxy=
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√(𝑁 ∑ 𝑋2)−(∑ 𝑋)
2

)(𝑁 ∑ 𝑌2)−(∑ 𝑌)
2

)

 

Keterangan :  

Rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y  

N = jumlah responden  

ΣX = jumlah skor butir soal  

ΣY = jumlah skor total soal  

ΣX 2 = jumlah skor kuadrat butir soal  

ΣY 2 = jumlah skor total kuadrat butir soal 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji untuk mengetahui konsistensi pengukuran dalam 

pengumpulan data walaupun dilakukan diwaktu yang berbeda. Ada beberapa 

metode pengujian reliabilitas di antaranya metode tes ulang, formula Flanagan, 

Cronbach’s Alpha, metode formula KR (Kuder-Richardson) – 20, KR – 21, dan 

metode Anova Hoyt. Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah 

metode Cronbach’s Alpha. Alat ukur instrument dikategorikan reliabel jika 

menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil 

pengukuran sehingga terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya (Yusup, 2018). 

3. Uji T (T-test) 

Uji statistik ini digunakan untuk membuktikan signifikan atau tidaknya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dengan tingkat 

kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%. Dalam hali ini adapun kriterianya 

yaitu apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka ada pengaruh antara variabel independent dan 
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dependent dan demikian sebaliknya. Sedangkan untuk signifikan, jika t < 0,05 maka 

adanya pengaruh antara variabel independent dan dependent dan demikian 

sebaliknya. Sarwono (2007: 167). 

4. Uji F (F-test) 

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara Bersama-

sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka ada pengaruh antara variabel independent dan dependent 

dan demikian sebaliknya. Sedangkan untuk signifikasi, jika F<5% maka adanya 

pengaruh antara variabel independent dan dependent dan demikian sebaliknya. 

Sarwono (2007: 165). 

5. Nilai 𝑹𝟐 (Koefisien Determinasi) 

Koefisien ini nilai koefisien determinasi adalah 0 < 𝑅2<1. Bila model 

regresi diaplikasikan dan diestimasi dengan baik, makin tinggi nilai 𝑅2, makin besar 

kekuatan dari persamaan regresi, dengan demikian diprediksi dari variabel criterion 

semakin baik. Sani dan Maharani (2013). 

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Blok Datar Ciseupang Desa Nagrog Kecamatan 

Cicalengka Kabupaten Bandung. Lokasi ini sudah memenuhi kriteria lokasi yang 

dipersyaratkan seperti luas lahan yang cukup untuk memproduksi bibit tanaman, 

kedekatan dengan sumber air, serta ketersediaan tenaga kerja karena lokasi dekat 

dengan pemukiman penduduk. Secara administratif lokasi persemaian berada di 
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Blok Dataran Ciseupang Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 

Lokasi tersebut berada pada Sub DAS Citarik DAS Citarum. Peta Kecamatan 

Cicalengka dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Peta Kecamatan Cicalengka 

Sumber: (National dan Pillars, 2018) 
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Tabel 8. Rundown Kegiatan Penelitian 

NO Kegiatan 

Bulan,  Tahun 2021 Bulan, Tahun 2022 

Oktober November Desember Januari Februari Maret 

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

13 

Revisi dan Cetak Hasil 

Penelitian                                                 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Keadaan Daerah Penelitian  

Nagrog adalah desa di kecamatan Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, 

Indonesia. Terletak disebelah timur wilayah Kabupaten Bandung, berjarak kurang 

lebih 55 kilometer dari pusat ibukota Kabupaten Bandung yang berkedudukan di 

Soreang, atau berjarak lebih kurang 33 kilometer dari pusat Ibukota Propinsi Jawa 

Barat. Kecamatan Cicalengka dilihat dari letak geografisnya terletak pada 107031’-

107041’ Bujur Timur dan 70 45’ – 70 74’ Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan 

topografinya sebagian besar wilayah diKecamatan Cicalengka merupakan dataran 

dengan ketinggian di atas permukaan laut dengan ketinggian bervariasi dari 667 m 

sampai dengan 850 m. Sebagian besar desa terletak diluarkawasan hutan. 

Kecamatan Cicalengka juga dialiri salah satu Sungai yaitu sungai Citarik. 

Kecamatan Cicalengka terdiri dari 12 desa dengan luas total wilayah 3.602,99 

Hektar. 

Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat.Secara 

geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6041’ sampai dengan 7019’ 

Lintang Selatan dan diantara 107022’ sampai dengan 1080 Bujur Timur dengan 

luas wilayah keseluruhan sebesar 1.762,39 km2. 

Adapun Letak Geografis, Topografi, Keberadaan Wilayah Dan Ketinggian 

Dari Permukaan Laut Menurut Desa Di Kecamatan Cicalengka Tahun 2017, dapat 

dilihat pada tabel 9 dibawah ini :  
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Tabel 9. Letak Geografis dan Topografi desa Di Kecamatan Cicalengka Tahun 

2017.  

No Nama Desa 

Luas 

Topografi Wilayah Keberadaan Wilayah 

Ketinggian 

dari 

Permukaan 

Laut 

(Meter) 

1 Nagrog  Lereng/Punggung 

Bukit  

Luar Kawasan Hutan 815 

2 Narawitan  Lereng/Punggung 

Bukit  

Luar Kawasan Hutan 812 

3 Margaasih  Lereng/Punggung 

Bukit  

Luar Kawasan Hutan 715 

4 Cicalengka 

Wetan  

Dataran Luar Kawasan Hutan 745 

5 Cikuya  Dataran Luar Kawasan Hutan 702 

6 Waluya  Dataran Luar Kawasan Hutan 741 

7 Panenjoan Dataran Luar Kawasan Hutan 714 

8 Tenjolaya Dataran Luar Kawasan Hutan 729 

9 Cicalengka Kulon  Dataran Luar Kawasan Hutan 730 

10 Babakan Peuteuy Lereng/Punggung 

Bukit  

Luar Kawasan Hutan 766 

11 Dampit  Lereng/Punggung 

Bukit  

Tepi/Sekitar Kawasan 

Hutan 

850 

12 Tanjungwangi  Lereng/Punggung 

Bukit  

Tepi/Sekitar Kawasan 

Hutan 

1105 

Sumber : Profil Desa Cicalengka, 2018 

a. Karakteristik Tanah dan Iklim  

Secara histori wilayah dataran Ciseupang Desa Nagrog Kecamatan 

Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang memiliki jenis tanah 

Latosol dengan tekstur tanah lempung berpasir yang memiliki ketebalan solum 30 

cm dan kesuburan tanah yang cukup subur,  memiliki kelerengan 0 – 5 %, dan 

meiliki topografi relative sekitar ± 898 mdpl (meter diatas permukaan laut).   

Iklim menurut pembagian Smicht & Ferguson tergolong tipe E yang 

dicirikan dengan hanya 3 bulan termasuk bulan basah dan 9 bulan termasuk bulan 

kering.  
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Kondisi Iklim Pada Desa Nagrog memiliki curah hujan 2,800 mm/th, bulan 

hujan 4 bulan, suhu kisaran 25℃ – 28 ℃, dan dalam pengairan biasanya petani 

menggunakan langsung dari sumber mata airnya.  

b. Karakteristik Administrasi 

Secara Administratif, Cicalengka dibagi ke dalam 12 (Dua belas) batas 

Desa, yaitu :  Desa Nagrog, Desa Babakan Peuteuy, Desa Panenjoan,Desa 

Tenjolaya, Desa Narawita, Desa Margaasih, Desa Cikuya, Desa Waluyu, Desa 

Cicalengka Wetan, Cicalengka Wetan, Desa Dampit, dan Desa Tanjungwangi. 

Tetapi hanya 1 desa yang terdapat ditanami pembibitan sengon, yaitu desa Nagrog, 

untuk desa yang lainnya tidak di tempatkan penanaman bibit sengon. Luas Wilayah 

(Ha) Kecamatan Cicalengka tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.  

Tabel 10. Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Cicalengka Tahun 2017  

No Desa/Kelurahan Luas Wilayah (Ha) 
Persentase terhadap luas 

Kecamatan (%) 

1 Nagrog  417,00 11,58 

2 Narawitan  302,00 8,38 

3 Margaasih  329,90 9,16 

4 Cicalengka Wetan  84,00 2,33 

5 Cikuya  450,70 12,51 

6 Waluya  126,50 3,51 

7 Panenjoan 228,00 6,33 

8 Tenjolaya 189,39 5,26 

9 Cicalengka Kulon  70,10 1,95 

10 Babakan Peuteuy 419,20 11,64 

11 Dampit  347,60 9,65 

12 Tanjungwangi  637,60 17,70 

Jumlah 3.601,99 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung, 2018 

c. Kondisi Cuaca Di Kecamatan Cicalengka 

Kondisi cuaca di Kecamatan Cicalengka dilihat berdasarkan banyaknya 

curah hujan (mm), jumlah hari hujan per bulan, suhu rata – rata harian (℃). 
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Menurut BPS Kabupaten Bandung tahun 2018, desa di Kecamatan Cicalengka, tipe 

iklim di Kecamatan Cicalengka termasuk Oldemen (B.1). Suhu rata – rata berkisar 

20 - 26℃. Kondisi cuaca di Kecamatan Cicalengka selengkapnya disajikan dalam 

Tabel 11.  

Tabel 11. Kondisi Cuaca Desa Di Kecamatan Cicalengka Tahun 2017.   

No Nama Desa 

Luas 

Banyak Curah 

Hujan (mm) 

Jumlah Hari 

Hujan Per Bulan 

Suhu Rata - Rata 

Harian (℃) 

1 Nagrog  850 15 23 

2 Narawitan  900 23 26 

3 Margaasih  1400 20 26 

4 Cicalengka Wetan  800 19 24 

5 Cikuya  1500 21 25 

6 Waluya  1500 20 24 

7 Panenjoan 1200 19 23 

8 Tenjolaya 1500 20 24 

9 Cicalengka Kulon  1500 20 25 

10 Babakan Peuteuy 900 20 23 

11 Dampit  2000 20 22 

12 Tanjungwangi  2000 20 22 

Sumber : Profil Desa, Kecamatan Cicalengka, 2018 

4.2 Keadaan Sosial Ekonomi   

A. Data Kependudukan 

Konsep kependudukan menurut BPS adalah semua orang yang berdomisili 

di Wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka 

yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Sementara itu 

konsep penduduk menurut Badan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah orang 

yang mempunyai KTP dan atau mempunyai KK (beridentitas). Data Kependudukan 

yang disajikan dalam publikasi ini berasal dari registrasi penduduk dan estimasi 

penduduk. 
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Data jumlah penduduk dan Kepala Keluarga menurut Desa di Kecamatan 

Cicalengka tertera pada Tabel 12 berikut ini.  

Tabel 12. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga menurut Desa di Kecamatan 

Cicalengka 

No Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah Kepala Keluarga 

1 Nagrog  12.051 3.322 

2 Narawitan  6.113 1.813 

3 Margaasih  8.499 2.511 

4 Cicalengka Wetan  15.531 3.997 

5 Cikuya  13.153 3.807 

6 Waluya  12.06 4.069 

7 Panenjoan 13.162 3.941 

8 Tenjolaya 11.045 2.635 

9 Cicalengka Kulon  8.65 1.948 

10 Babakan Peuteuy 10.754 2.862 

11 Dampit  5.511 2.333 

12 Tanjungwangi  5.845 1.618 

Jumlah 122.37 35.856 

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Bandung, 2018 

B. Pendidikan 

Pendidikan formal yang pernah dicapai oleh penduduk Kecamatan 

Cicalengka dengan jenjang Tanam Kanak – kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), 

Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Jumlah penduduk 

Kecamatan Cicalengka berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh dapat 

dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Jumlah Penduduk Di Kecamatan Cicalengka berdasarkan tingkat 

Pendidikan  

No Jenis Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah Guru 

1 TK 12 473 58 

2 SD 47 13.859 605 

3 SMP 9 6.342 241 

4 SMA 5 4.516 178 

5 SMK 7 3.023 122 

6 RA 20 370 59 

7 MI 3 696 34 

8 MTs 7 1.494 135 

9 MA 4 427 92 

Jumlah 114 31.200 1.524 

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Bandung, 2018 

C. Data Fasilitas Penunjang Usaha Tani  

Fasilitas Usaha Tani yang ada di Wilayah Kecamatan Cicalengka terdiri dari 

KUD, Konpikra, KSP, Kop. Lainnya, BPU, BUS, BPR. Seperti yang tercantum 

dalam Tabel 14 dibawah ini:  

Tabel 14. Data Fasilitas Penunjang Usaha Tani  

Desa/ 

Kelurahan 

Jumlah Koperasi Jumlah Lembaga Keuangan 

KUD Konpikra KSP Kop. Lainnya BUP BUS BPR 

Nagrog - - - - - - - 

Narawitan - - - - - - - 

Margaasih - - 1 - - - - 

Cicalengka 

Wetan 

1 - - 1 1 - - 

Cikuya 1 - 1 - - - - 

Waluya - - - - - - - 

Panenjoan - - 2 - - - - 

Tenjolaya - - - - 1 - - 

Cicalengka 

Kulon 

1 - - 2 2 - 2 

Babakan 

Peuteuy 

- - 1 - - - - 

Dampit - - - - - - - 

Tanjungwangi - - 1 - - - - 

Jumlah 3 0 6 3 4 0 2 

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS), 2018 
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D. Kelembagaan Petani  

Kelompok Tani yang ada di Kecamatan Cicalengka berjumlah 19 

Kelompok tani, terdiri dari kelompol Pemula 16 Kelompok Tani, Kelompok Lanjut 

0 Kelompok Tani, Kelompok Madya 2 Kelompok Tani, dan Kelompok Tani Utama 

1 Kelompok Tani.  Selengkapnya tertera pada Tabel 15 dibawah ini : 

Tabel 15. Data Kelas Kelompok Tani di Kecamatan Cicalengka  

NO Nama Kelompok 

Tani 

Desa Jumlah 

Anggota 

Kelas Kemampuan Kelompok Tani 

Pemula Lanjut Madya Utama 

1 Giri Jaya Nagrog 30 - - - 30 

2 Giri Mukti Nagrog 25 - - 25 - 

3 Hurip Mukti Nagrog 15 - - 15 - 

4 Cikurumrumam Nagrog 30 30 - - - 

5 Giri Tirta 

Kahuripan 

Nagrog 20 20 - - - 

6 Tani Mukti Babakan 

Peuteuy 

30 30 - - - 

7 Garap Bumi Babakan 

Peuteuy 

32 32 - - - 

8 Mekar Harapan Babakan 

Peuteuy 

15 15 - - - 

9 Cijaha Tanjungwangu 20 20 - - - 

10 Harapan Jaya Tanjungwangu 15 15 - - - 

11 Subur Makmur Tanjungwangu 10 10 - - - 

12 Mekar Tani Dampit 30 30 - - - 

13 Sabilulungan Dampit 20 20 - - - 

14 Maju Lestari Dampit 25 25 - - - 

15 Sugih Mukti Margaasih 25 25 - - - 

16 Hikmah Margaasih 17 17 - - - 

17 Mekar Sari I Narawit 30 30 - - - 

18 Mekar Sari II Narawit 25 25 - - - 

19 Mekar Sari III Narawit 20 20 - - - 

Jumlah 434 364 0 40 30 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2003  - 2020 
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4.3 Profil Kelompok Tani Giri Jaya 

Kelompok Tani Giri Jaya berada di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka. 

Kelompok Tani Giri Jaya didirikan pada tahun 2003 yang diketuai oleh Tatang 

Sutardi dengan nomor registrasi awal 32.04.25/KTH115/2010. Kelompok Tani Giri 

Gaya memiliki anggota 60 orang. Kelompok tani Giri Jaya memiliki area lahan 

persemaian seluas 1 ha dan Hutan Rakyat seluas 25 ha dan termasuk dalam kelas 

kelompok tani utama. Kegiatan rutin Kelompok Tani Giri Jaya adalah persemaian 

dan pengelolaan Hutan Rakyat dengan pola tanam agroforestry (Marliani, 2021).  

4.4 Analisis Frekuensi Karakteristik Internal dan Ekternal Petani Di 

Kelompok Tani Giri Jaya 

Karakteristik petani adalah ciri atau sifat  yang dimiliki oleh petani yang 

terdiri dari 2 jenis yaitu karakteristik internal dan karakteristik eksternal yang 

melekat pada diri petani (Subagio dan Manopo, 2016). Data hasil kuisioner 

terlampir pada Lampiran 2. 

4.4.1  Karakteristik Internal Petani Kelompok Tani Giri Jaya 

a. Umur  

Data umur petani yang dihasilkan dari kuisioner yang dilakukan 

dikategorikan menjadi 3 kriteria, yaitu tinggi (17 – 64 tahun), sedang (0 -14 tahun), 

dan rendah (>64 tahun). Tingkat umur petani Kelompok Tani Giri Jaya dapat dilihat 

pada Tabel 16.  
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Tabel 16. Tingkat Umur Pada Kelompok Tani Giri Jaya 

Kriteria Frekuensi Skor pencapaian Tingkat pencapaian (%) 

Tinggi          56,00                      168,00  96,55 

Sedang                   -                                -    - 

Rendah            2,00                           2,00  1,15 

Jumlah          58,00                      170,00  97,70 

 

Tabel 16 menunjukkan bahwa kriteria tinggi pada tingkat umur petani 

Kelompok Tani Giri Jaya memiliki tingkat capaian tertinggi yaitu 96,55 %. 

Golongan umur produktif di Indonesia berada pada rentang umur 15 sampai 64 

tahun. Kelompok umur tersebut paling yang paling produktif khususnya bagi 

pekerja kasar atau berat seperti petani penggarap dan buruh kasar. Umumnya, pada 

umur produktif seseorang masih memiliki keinginan untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan secara langsung maupun tidak langsung (Yusmel et 

al., 2019). Selain itu, petani dengan umur produktif memiliki fisik yang potensial 

untuk mendukung kegiatan produksi pembibitan, dinamis, kreatif, dan cepat dalam 

menerima inovasi teknologi baru (Samun et al., 2011). 

b. Pendidikan 

Tingkat pendidikan formal adalah jenjang sekolah dasar dan sederajat, tamat 

SD, masih SLTP, tamat SLTP, masih SLTA, tamat SLTA, masih Akademik dan 

tamat akademik dan perguruan tinggi. Adapun tingkat pendidikan petani di 

Kelompok Tani Giri Jaya dapat dilihat pada Tabel 17.  
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Tabel 17. Tingkat Pendidikan Pada Kelompok Tani Giri Jaya  

Kriteria Frekuensi Skor pencapaian Tingkat pencapaian (%) 

Tinggi 12,00 36,00 20,69 

Sedang 21,00 42,00 24,14 

Rendah 25,00 25,00 14,37 

Jumlah 58,00 103,00 59,20 

 

Tabel 17 menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden mempunyai 

tingkat pendidikan terbanyak adalah di tingkat sedang, yaitu lulusan SLTP atau 

sederajat dengan tingkat pencapaian 24,14% dan di susul dengan tingkat pendidikan 

Tinggi yaitu SLTA, sederajat atau lebih tinggi yang artinya kelompok tani giri jaya 

sudah mulai memahami akan pentingnya pendidikan diluar perkerjaan mereka 

sebagai petani. 

Tingkat pendidikan formal tidak berpengaruh nyata pada kemampuan 

petani dalam melakukan kegiatan pembibitan maupun pembudidayaan. Rendahnya 

tingkat pendidikan formal petani dapat diatasi dengan pendidikan non formal yang 

dapat diberikan kepada petani. Pendidikan formal ternyata bukan merupakan 

prasyarat dari diadopsinya suatu inovasi pertanian oleh petani, terutama jika 

orientasi tentang inovasi tersebut bisa diperoleh dari luar sekolah yang realitasnya 

pengetahuan tentang pertanian kebanyakan didapat dari penyuluhan oleh 

pemerintah setempat (Cepriadi dan Yulida, 2012).  

c. Pendapatan  

Pendapatan usaha tani yang diterima petani dipengaruhi faktor -faktor biaya 

produksi, hasil produksi, dan harga komoditas. Pendapatan usahatani merupakan 
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selisih antara penerimaan total dengan biaya total. Tingkat pendapatan petani di 

Kelompok Tani Giri Jaya dapat dilihat pada Tabel 18. 

Tabel 18.  Tingkat Pendapatan Pada Kelompok Tani Giri Jaya  

Kriteria Frekuensi 
Skor 

pencapaian 
Tingkat pencapaian (%) 

Tinggi 2,00 6,00 3,45 

Sedang 29,00 58,00 33,33 

Rendah 27,00 27,00 15,52 

Jumlah 58,00 91,00 52,30 

 

Tabel 18 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian pendapatan masyarakat 

yang berada di kriteria tinggi hanya 3,45 %. Mayoritas petani di Kelompok Tani 

Giri Jaya memiliki tingkat pendapatan sedang dengan tingkat pencapaian 33,33%. 

Pendapatan merupakan salah satu  unsur penting dalam menjalankan suatu usaha, 

termasuk dalam usaha tani. Pendapatan merupakan total penerimaan seseorang atau 

suatu rumah tangga selama waktu tertentu, penerimaan tersebut bisa berbentuk 

uang maupun bukan uang (Sukirno, 2000). Tingkat pendapatan petani disebabkan 

oleh beberapa faktor, seperti keahlian, motivasi, dan keuletan kerja. Petani dengan 

keahlian tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas bahan produksi yang 

dimiliki, sehingga kegiatan produksi tidak mengalami kegagalan. Motivasi dan 

keuletan kerja yang dimiliki oleh petani mempengaruhi petani dalam meningkatkan 

keahlian baik dalam segi pengetahuan teori maupun pelaksanaan kegiatan dan tidak 

mudah menyerah ketika mengalami kegagalan (Daini et al., 2020).  
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d. Pengalaman  

Pengalaman bertani adalah lamanya waktu petani dalam menekuni kegiatan 

usahatani maupun pembibitan sengon. Tingkat pengalaman petani di Kelompok 

Tani Giri Jaya dapat dilihat pada Tabel 19. 

Tabel 19. Tingkat Pengalaman Pada Kelompok Tani Giri Jaya  

Kriteria Frekuensi Skor pencapaian Tingkat pencapaian (%) 

Tinggi 28,00 84,00 48,28 

Sedang 9,00 18,00 10,34 

Rendah 21,00 21,00 12,07 

Jumlah 58,00 123,00 70,69 

 

Tingkat pengalaman petani di Kelompok Tani Giri Jaya memiliki 

persentase capaian terbesar pada kriteria tinggi, yaitu 48,28%. Pengalaman bertani 

dengan kriteria tinggi adalah petani yang telah melakukan kegiatan usaha tani lebih 

dari 10 tahun. Pengalaman responden dalam berusahatani ini dapat menentukan 

keberhasilan dan meningkatkan pendapatannya dan diharapkan mampu menerima 

program-program pertanian yang digulirkan oleh pemerintah seperti program 

bantuan benih langsung (BLBU), dan program program pemerintah lainnya. 

Pengalaman seseorang dalam berusahatani berpengaruh dalam menerima 

inovasi dari luar. Petani yang sudah lebih lama Bertani akan lebih mudah 

menerapkan inovasi dari pada petani pemula. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

pengalaman berusahatani maka petani tersebut sudah terbiasa untuk menghadapi 

resiko dan mengetahui cara mengatasi masalah jika mengalami kesulitan dalam 

usahataninya, sehingga petani dapat membuat perbandingan dalam mengambil 

keputusan (Cepriadi dan Yulida, 2012).  
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Hasil rekapitulasi kriteria dengan capaian tertinggi pada karakteristik 

internal petani Kelompok Tani Giri Jaya dapat dilihat pada Tabel 20. 

Tabel 20. Rekapitulasi Kriteria Dengan Capaian Tertinggi Pada Karakteristik 

Internal Petani Kelompok Tani Giri Jaya 

Karakteristik 

Internal(X1) 
Kriteria Skor Capaian Tingkat Pencapaian (%) 

Umur (X1.1) Tinggi 168,00 96,55% 

Pendidikan (X1.2) Sedang  42,00 24,14% 

Pendapatan (X1.3) Sedang 58,00 33,33% 

Pengalaman (X1.4) Tinggi 84,00 48,28% 

 

Tabel 20 menunjukkan bahwa karakteristik internal petani Kelompok Tani 

Giri Jaya memiliki kriteria tinggi pada karakteristik umur dan pengalaman, 

sehingga dapat diketahui bahwa karakteristik internal yang mempengaruhi 

keberhasilan produksi bibit sengon Kelompok Tani Giri Jaya adalah umur petani 

yang masih ditingkat produktif dan petani telah memiliki pengalaman yang lama 

dalam kegiatan pembibitan. 

4.4.2  Karakteristik Eksternal 

a. Media Informasi  

Informasi yang dibutuhkan petani dalam pengelolaan pembibitan tanaman 

hutan dapat beragam, sesuai dengan jenis tanaman hutan yang digunakan dalam 

usaha pembibitan. Secara garis besar, informasi dalam bidang kehutanan dapat 

dikategorikan menjadi beberapa sub-kegiatan dalam usaha pembibitan. Informasi 

kehutanan tersebut berupa teknologi dan inovasi produksi, pemasaran bibit, iklim 

dan cuaca, permintaan atau penawaran, dan permodalan. Beberapa informasi 



62 
 

 

kehutanan tersebut dapat diakses melalui media informasi yang tersedia disekitar 

petani (Harmoko dan Darmansyah, 2016). Dalam bidang usahatani media informasi 

digunakan petani sebagai sarana bagi petani untuk menambah pengetahuan, 

perkembangan dan pengadopsian teknologi baru (Hidayat et al., 2017). Tingkat 

penggunaa media informasi oleh petani di Kelompok Tani Giri Jaya dapat dilihat 

pada Tabel 21.  

Tabel 21. Tingkat Penggunaan media Informasi Pada Kelompok Tani Giri Jaya 

Kriteria Frekuensi Skor pencapaian Tingkat pencapaian (%) 

Tinggi 4,00 12,00 6,90 

Sedang 15,00 30,00 17,24 

Rendah 39,00 39,00 22,41 

Jumlah 58,00 81,00 46,55 

 

Tabel 21 menunjukkan bahwa tingkat penggunaan media informasi oleh 

petani di Kelompok Tani Giri Jaya total hanya mencapai 46,55% dengan frekuensi 

tingkat capaian tertinggi pada kriteria rendah, yaitu 22,41%. Hal ini menunjukkan 

bahwa petani belum begitu memanfaatkan media informasi sebagai sumber 

pembelajaran dalam kegiatan pertanian. Hal ini dapat disebabkan oleh petani yang 

belum mengerti cara mengakses media informasi karena tingkat pemahaman yang 

rendah, juga tidak tersedianya fasilitas yang memadai untuk petani dapat 

mengakses media informasi yang dapat digunakan (Harmoko dan Darmansyah, 

2016). 

b. Interaksi Antar Petani  

Interaksi antar petani adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh para petani 

dengan petani lain untuk saling berbagi pengalaman atau informasi lainnya terkait 
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ketersediaan bibit dan juga informasi terkait kondisi pasar, informasi baik dari pasar 

bibit ataupun informasi terkait bahan bahan baku untuk proses pembibitan. 

Hubungan interaksi antar petani di Kelompok Tani Giri Jaya dapat dilihat pada 

Tabel 22. 

Tabel 22. Tingkat Interaksi Antar Petani Pada Kelompok Tani Giri Jaya 

Kriteria Frekuensi Skor pencapaian Tingkat pencapaian (%) 

Tinggi 3,00 9,00 5,17 

Sedang 10,00 20,00 11,49 

Rendah 45,00 45,00 25,86 

Jumlah 58,00 74,00 42,53 

 

Tabel 22 menunjukkan bahwa tingkat interaksi antar petani total  hanya 

mencapai 42, 53% dengan tingkat pencapaian terbesar pada kriteria rendah, yaitu 

25,86%. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antar para petani tidak begitu 

terjalin. Hal ini mungkin terjadi akibat adanya pasar persaingan sempurna, sehingga 

para petani saling menutupi informasi terbaru yang ia miliki yang menjadi pembeda 

antara petani tersebut dengan petani lainnya. Pasar persaingan sempurna adalah 

suatu pasar dimana jumlah penjual dan pembeli (konsumen) sangat banyak dan 

informasi, produk atau barang yang ditawarkan sejeni atau serupa (Karim, 2014). 

c. Pendampingan dan Penyuluhan 

 Untuk meningkatkan kemungkinan adopsi suatu inovasi pertanian maka 

penyuluh kehutanan dan pendampingan SPTH harus menyampaikan informasi-

informasi berkaitan dengan inovasi teknologi kehutanan. Tingkat pendampingan 

dan penyuluhan terhadap kelompok tani giri jaya dapat dilihat pada Tabel 23. 
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Tabel 23. Tingkat Pendampingan dan Penyuluhan Pada Kelompok Tani Giri  

Kriteria Frekuensi Skor pencapaian Tingkat pencapaian (%) 

Tinggi 58.00 174.00 100.00 

Sedang - - - 

Rendah - - - 

Jumlah 58.00 174.00 100.00 

 

Tabel 23 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian petani dalam mengikuti 

penyuluhan mencapai 100% Frekuensi penyuluhan yang diikuti petani tidak 

memberikan pengaruh yang nyata karena materi penyuluhan dan pendampingan 

oleh petugas lebih ditekankan pada praktik-praktik perbenihan yang baik serta 

ramah lingkungan. Kegiatan pendampingan memiliki beberapa peran dalam 

pemberdayaan petani pembibitan sengon, yaitu: Pendamping sebagai koordinator 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, Pendamping sebagai pembina teknis 

budidaya, Pendamping sebagai pengembang kegiatan agribisnis (Eman et al., 

2017). 

Tabel 24. Rekapitulasi Kriteria Dengan Capaian Tertinggi Pada Karakteristik 

Eksternal Petani Kelompok Tani Giri Jaya 

Karakteristik 

Eksternal(X2) 
Kriteria Skor Capaian Tingkat Pencapaian (%) 

Media informasi (X2.1) Rendah 39,00 22,41 

Interaksi antar petani 

(X2.2) 

Rendah 45,00 25,86% 

Pendampingan dan 

Penyuluhan (X2.3) 

Tinggi 174,00 100,00% 
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Tabel 24 menunjukkan bahwa dari karakteristik eksternal yang dimiliki oleh 

petani pembibitan bibit sengon Kolompok Tani Giri Jaya memiliki kriteria tinggi 

pada pendampingan dan penyuluhan, sehingga dapat diketahui bahwa karakteristik 

eksternal yang mempengaruhi keberhasilan produksi bibit sengon Kelompok Tani 

Giri Jaya adalah dengan tercapainya kegiatan pendampingan dan penyuluhan yang 

diterima oleh petani. 

4.5  Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis regresi linear berganda 

menggunakan software SPSS versi 2.1 yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil 

analisis regresi linear berganda meliputi uji-t dan uji-f yang dapat dilihat pada Tabel 

25. 

Tabel 25. Hasil Analisis regresi linear berganda  

Variabel B Std. Error Thitung Ttabel 

Internal (X1) 0,175 0,037 5,323* 2,003 

Eksternal (X2) 0,214 0,072 2,996* 2,003 

R-Squared 0,377    

Adjusted R- Squared 0,355    

Fhitung 16,664*    

Ftabel 3,165    

Keterangan: Taraf beda nyata 5%; * berbeda nyata (berpengaruh) 

Analisis regresi linear berganda dilakukan pada variabel X1 (Karakteristik 

internal) dan variabel X2 ( karakteristik eksternal) terhadap variabel Y (produksi 

bibit sengon). Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 25, model persamaan 

regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut adalah sebagai berikut: 
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Υ = a + b1X1 + b2X2 + e 

Y = 0,089 + 0,175 X1 + 0,214 X2 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai Y (produksi bibit sengon) 

akan berubah sebesar 0, 175 setiap satu satuan X1 (karakteristik internal), apabila 

variabel lain bernilai konstan. Begitu pula, setiap satu satuan X2 (karakteristik 

eksternal) nilai Y akan berubah sebesar 0,214 apabila variabel lain bernilai konstan. 

Nilai Y akan senilai dengan konstantanya apabila X1 dan X2 bernilai nol (Prasetya 

et al., 2021). 

Uji T dan Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel X1 dan 

X2 terhadap produksi dan pengaruh seluruh variabel terhadap variabel Y.  

1. Uji Parsial (uji-t) 

Variabel bebas dinyatakan berpengaruh apabila memiliki nilai t-hitung yag lebih 

besar dari t-tabel (Prasetya et al., 2021). Hasil uji-t pada Tabel 25 menunjukkan 

nilai t-hitung pada varriabel X1 (5,323) dan variabel X2 (2,966) yang lebih besar 

dari t-tabel (2,003) pada masing masing variabel, maka masing masing variabel 

bebas (karakteristik internal dan ekstenal) berpengaruh nyata terhadap produksi 

bibit sengon di Kelompok Tani Giri Jaya.  

Variabel X1 (karakteristik internal) meliputi umur, pendidikan, pengalaman, 

pendapatan dan jumlah tanggungan petani. Variabel X2 (Karakteristik ekstenal) 

meliputi media infoemasi, interaksi antar petani, serta penyuluhan dan pembinaan. 
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2. Uji Simultan (uji-f) 

Seluruh variabel (X1 dan X2) dinyatakan berpengaruh terhadap variabel Y 

apabila nilai f-hitung lebih besar dari f-tabel (Prasetya et al., 2021). Pada Tabel 25 

menunjukkan nilai f-hitung (16,664) yang lebih besar dari f-tabel (3,165), maka 

seluruh variabel bebas (X1 dan X2) secara simultan (bersama – sama) berpengaruh 

nyata terhadap produksi bibit sengon di Kelompok Tani Giri Jaya.  

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi (R-Squared) adalah uji untuk menjelaskan besaran 

proporsi variasi dari variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X1 

dan X2). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 ≥ R2 ≥1. Nilai koefisisen 

determinasi dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu (Sugiyono, 2017): 

1) 0                 : tidak ada korelasi 

2) 0 – 0,49      : korelasi lemah 

3) 0,50            : korelasi moderat 

4) 0,51 – 0,99 : korelasi kuat 

5) 1,00          : korelasi sempurna 

Tabel 25 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0,377 

yang berarti bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan (bersama – sama) 

berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 37,7%, sedangkan sisanya 62,3% 

diterangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti (Puspitasari dan Fatati, 2012).   

Pengembangan usaha bibit tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi 

petani maupun tanaman itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha 
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pembibitan berdasarkan kondisi pertumbuhan tanaman itu sendiri terbagi menjadi 

2, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman adalah faktor yang dipengaruhi oleh genetik tanaman. faktor eksternal 

yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah kondisi lingkungan tumbuh 

tanaman, seperti suhu, kelembaban, media tanam, ketersediaan air dan unsur hara.
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Karekteristik internal petani berpengaruh nyata terhadap usaha bibit sengon. 

Karakteristik Internal yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

produksi bibit sengon adalah umur yang memiliki persentasi capaian 96,55% 

dan pengalaman yang memiliki persentasi capaian 48,82% pada petani 

Kelompok Tani Giri Jaya. 

2. Karakteristik eksternal petani secara berpengaruh nyata terhadap produksi bibit 

sengon. Karakteristik eksternal yang memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan produksi bibit sengon adalah kegiatan pendampingan dan 

penyuluhan  petani Kelompok Tani Giri Jaya yang memiliki persentase capaian 

100%. 

5.2 Saran 

1. Upaya mendukung keberhasilan usaha bibit sengon dibutuhkan penelitian lebih 

lanjut tentang penelitian budidaya pembibitan tanaman dan kualitas benih 

sengon.   

2. Kemandirian kelompok tani menjadi salah satu tujuan utama pemerintah. 

Selama ini kelompok tani mendapatkan dana subsidi pemerintah dalam proses 

pembibitan sengon. Agar mendukung kemandirian dan tidak tergantung 
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dengan anggaran pemerintah maka dianjurkan untuk kelompok tani tersebut 

mendaftarkan diri sebagai lembaga pengada pengedar benih dan bibit sengon 

yang terdaftar di Provinsi Jawa Barat, sehingga hasil produksi bibit dapat dijual 

ke masyarakat umum. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan penelitian 

 

Gambar: Koordinasi dengan Ketua Kelompok Tani Giri Jaya mengenai teknis 

pengambilan data 
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Gambar: kegiatan Pembinaan kepada Kelokpok Tani Giri Jaya dalam kegiatan 

pembibitan sengon. 

 

Gambar: Wawancara dan pengisian kuisioner dengan anggota Kelompok Tani 

Giri Jaya sebagai responden. 
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Lampiran 2. Data Hasil Kuisioner 

Responden 
Karakteristik Internal Karakteristik Eksternal 

Y 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 ΣX1 X2.1 X2.2 X2.3 ΣX2 

Tatang 3 3 3 3 1 13 1 3 3 7 3 

Dedi 3 2 2 3 2 12 1 1 3 5 3 

Samsudin 3 2 2 2 2 11 1 1 3 5 3 

Agus 3 3 2 2 2 12 3 3 3 9 3 

Yaya 3 1 2 3 2 11 2 1 3 6 3 

Nana 3 1 2 3 2 11 2 1 3 6 3 

Aep 3 2 2 3 3 13 2 1 3 6 3 

yuyun 1 2 2 3 2 10 1 1 3 5 3 

Nanang 3 2 2 3 2 12 2 1 3 6 3 

Warya 3 2 2 3 2 12 1 1 3 5 3 

Sandi 3 3 2 1 1 10 3 2 3 8 3 

Roma 3 3 2 1 1 10 2 2 3 7 3 

Koko 3 1 2 3 3 12 1 2 3 6 3 

Agus 3 2 2 3 1 11 2 2 3 7 3 

Saadah 3 2 1 3 2 11 1 1 3 5 2 

Diana 3 3 1 1 1 9 2 1 3 6 2 

weni 3 2 1 3 2 11 1 1 3 5 2 

Ida 3 1 1 2 2 9 3 1 3 7 2 

Ami 3 1 1 3 2 10 1 1 3 5 2 

Sariah 3 1 1 3 3 11 1 1 3 5 2 

Sukrai 1 1 1 3 3 9 1 1 3 5 2 

Epon 3 1 1 3 2 10 1 1 3 5 2 

Emrin 3 2 1 2 2 10 1 1 3 5 2 

Tini 3 2 1 2 2 10 2 1 3 6 2 

Maesaron 3 1 1 1 2 8 2 1 3 6 2 

Ijah 3 1 1 2 2 9 1 1 3 5 2 

Sukaesih 3 1 1 2 2 9 1 2 3 6 2 

Rodiah 3 3 1 1 1 9 2 1 3 6 2 

Yati 3 1 1 1 1 7 1 1 3 5 2 

Dariah 3 1 1 1 1 7 1 1 3 5 2 

Tati 3 3 1 1 1 9 2 1 3 6 2 

Linda 3 3 1 1 1 9 2 1 3 6 2 

Hartati 3 3 1 1 1 9 1 1 3 5 2 

Zaemul 3 3 2 1 1 10 2 1 3 6 3 

Chandra 3 2 2 2 2 11 3 1 3 7 3 

Engkus 3 2 2 3 2 12 1 2 3 6 3 

Dalim 3 1 2 3 1 10 2 1 3 6 3 
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Eme 3 1 2 1 1 8 1 1 3 5 3 

Undang 3 1 2 1 1 8 1 2 3 6 3 

Kusnadi 3 2 3 1 1 10 1 2 3 6 3 

Wida 3 3 2 1 1 10 1 1 3 5 3 

Neni 3 1 1 3 1 9 1 1 3 5 2 

Edih 3 1 2 3 2 11 1 3 3 7 3 

Isah 3 1 1 3 1 9 1 1 3 5 2 

Tedi 3 3 2 1 2 11 1 1 3 5 3 

Iim 3 2 2 3 1 11 1 1 3 5 3 

Dida 3 1 1 1 1 7 1 1 3 5 2 

Odang 3 1 2 3 1 10 1 1 3 5 3 

Maemunah 3 1 1 1 1 7 1 1 3 5 2 

Yani 3 2 1 1 1 8 1 1 3 5 2 

Mahmudin 3 2 2 3 1 11 1 1 3 5 3 

Wahyu 3 2 2 3 1 11 1 2 3 6 3 

Damin 3 1 2 3 1 10 1 1 3 5 3 

Jaja 3 2 2 3 1 11 1 2 3 6 3 

lilis 3 1 1 3 2 10 1 1 3 5 2 

Wati 3 2 1 2 1 9 1 1 3 5 2 

Yuyu 3 1 2 1 1 8 2 1 3 6 3 

Eti 3 2 1 1 2 9 1 1 3 5 2 
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Lampiran 3. Hasil Analisis 

Uji Parsial (Uji – t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

95,0% 

Confidence 

Interval for B 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 
Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 0,574 0,372 
 

1,542 0,129 -0,172 1,320 
     

2 Karakteristik 

Internal 

0,197 0,037 0,580 5,323 0,000 0,123 0,271 0,580 0,580 0,580 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Produksi Bibit 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

95,0% 

Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 
  

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,320 0,414 
 

3,190 0,002 0,491 2,150 
     

2 Karakteristik 

Eksternal 

0,214 0,072 0,368 2,966 0,004 0,069 0,359 0,368 0,368 0,368 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Produksi Bibit 
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Uji Simultan (uji-f) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,445 2 2,723 16,664 .000b 

2 Residual 8,986 55 0,163 -  

3 Total 14,431 57 -   

a. Dependent Variable: Produksi Bibit 

b. Predictors: (Constant), Karakteristik Eksternal, Karakteristik Internal 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

95,0% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 0,089 0,444 - 0,200 0,842 -0,800 0,978 - - - - - 

 2 Karakteristik 

Internal 

0,175 0,038 0,515 4,619 0,000 0,099 0,251 0,580 0,529 0,491 0,909 1,100 

 3 Karakteristik 

Eksternal 

0,124 0,065 0,213 1,911 0,061 -0,006 0,254 0,368 0,249 0,203 0,909 1,100 

a. Dependent Variable: Produksi Bibit 
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