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ABSTRAK 
 

Mohammad Ihda Qori, 2015. Pengaruh Dinamika Kelompok Tani dan Penerapan 
Teknologi Budidaya Terhadap Pendapatan Usahatani Ubi Kayu di Kecamatan 
Cibugel Kabupaten Sumedang (Di bawah Bimbingan H.Musli Rosmali dan 
Sumarna Hasan). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : (1) 
Dinamika Kelompok Tani (2) Penerapan Teknologi Budidaya (3) Pengaruh 
Dinamika Kelompok Tani Dan Penerapan Teknologi Budidaya Terhadap 
Pendapatan Usahatani Ubi Kayu di Kecamatan Cibugel. 

Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan sasaran penelitian 
adalah anggota kelompok tani yang melaksakan usahatani Ubi Kayu di 
Kecamatan Cibugel pada tahun 2015. Teknik pengambilan data dengan cara 
wawancara kepada 99 orang responden. Data yang terkumpul dianalisis secara 
deskriptif analitik dan menggunakan metode analisis jalur. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 
1. Dinamika Kelompok Tani berpengaruh positif terhadap Pendapatan 

Usahatani Ubi Kayu langsung sebesar 38,07%, dan pengaruhnya melalui 
hubungan korelatif dengan Penerapan Teknologi Budidaya sebesar 19,95%, 
sehingga pengaruh total Dinamika Kelompok Tani Terhadap Pendapatan 
Usahatani Ubi Kayu sebesar 58,02 %.  

2. Penerapan Teknologi Budidaya berpengaruh positif terhadap Pendapatan 
Usahatani Ubi Kayu langsung sebesar 11,83 %. Dan pengaruhnya melalui 
hubungan korelatif dengan  Dinamika Kelompok Tani sebesar 19,95 % . 
sehingga pengaruh total Penerapan Teknologi Budidaya Terhadap Pendapatan 
Usahatani Ubi Kayu sebesar 31,78 %.  

3. Dinamika Kelompok Tani dan Penerapan Teknologi Budidaya secara 
simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Usahatani Ubi Kayu 
sebesar 58,02 % + 31,78 % = 89,80 %.   
 

Kata Kunci : 
Dinamika Kelompok, Teknologi, Pendapatan Usahatani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Mohammad Ihda Qori, 2015. Dynamical Effects of Farmers Group and 
Cultivation Technology’s Application Against Cassava Farm Income at  Cibugel 
Sumedang District (Under the Guidance H. Musli Rosmali and Sumarna Hasan). 
 
 The goal of this observation are how to know and analysis: (1) 
Dynamical of Farmers Group (2) Application of Technology Cultivation (3) 
Dynamical Effects of Farmers Group and Cultivation Technology’s Application 
Against Cassava Farm Income at Cibugel District. 
 This observation used a survey method, and the research targets are 
members of farmer groups are fulfilling Cassava farm at the Cibugel district in 
2015. Data’s collection techniques by means to interviews with 99 respondents. 
Data were analyzed by descriptive analytic and using path analysis. 
The results showed that: 
1. Dynamical of Farmers Group positive effect on farm income cassava directly 

by 38.07%, and its influence through a correlative relationship with the 
adoption of farming technologies for 19.95%, so the total effect on 
Dynamical of Farmers Group cassava farm income amounted to 58.02%. 

2. The application of cultivation technology positively affects cassava farm 
income immediately by 11.83%. And influence through correlative 
relationship with the Dynamical of Farmers Group at 19.95%. so that the 
total effect of the application of technology cultivation of the cassava farm 
income amounted to 31.78%. 

3. The Dynamical of Farmers Group and cultivation technology simultaneously 
positive effect on farm income cassava amountted 58.02% + 31.78% = 
89.80%.  

 
Keywords : 
Dynamical group, Technology, Farm Income 
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KATA PENGANTAR 

 

Hamdalah, takbir dan tahlil  penulis persembahkan kehadlirat Allah SWT., 

sebagai refleksi rasa syukur atas segala karunia serta kasih sayang Nya, hingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat ujian guna 

memperoleh gelar Magister Pertanian, pada Program Pascasarjana Universitas 

Winaya Mukti Bandung dengan judul : PENGARUH DINAMIKA KELOMPOK 

TANI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BUDIDAYA TERHADAP 

PENDAPATAN USAHATANI UBI KAYU (Suatu Kasus di Kecamatan Cibugel 

Kabupaten Sumedang). 

Tesis ini lahir dalam letih payah yang setia menerpa, ditambah nuansa sulit 

yang kerap membelit,  selalu saja hadir uluran tangan para malaikat yang dengan 

caranya sendiri membuat saya bisa bertahan. Mereka adalah bagian terpenting 

dalam seluruh episode perjalanan ini, yang selalu menemani dan menerima saya 

dalam segala keadaan. Malaikat-malaikat itu antara lain adalah keluarga besar 

saya, mulai dari Bapaku H. Moch. Kusnawi (hingga akhir hayatnya tetap menabur 

warna yang mempesona dan mentransformasikan dirinya menjadi monumen 

kebajikan yang membuatku tegar dalam tak berdayaku), kakaku Teh Kholis, Teh 

Yubi, A Gunawan, A Kukun, tetap setia memberi dorongan di sela kesibukannya. 

Malaikat yang lain adalah Mamih, Papih, Teh Rini, A Dani, A Roni, Teh Aam, A 

yudi, Diana, dimana cahaya kebaikannya tetap terang menuntun langkah samar 

ini. Serasa tak habis pikir atas segala kebaikan yang mereka kucurkan dengan 
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butir-butir cahaya pertolongan yang mereka pancarkan, mereka hadir sejauh 

manapun saya melangkah, dan selalu membakar api semangat. 

Bagian penting dalam penyusunan tesis ini adalah Yuli Kartikasari istriku, 

kekasihku. Ketulusikhlasannya berbagi nasib dan takdir adalah anugrah terbesar 

yang saya terima. Senyum tulusnya, kebaikannya membantuku menghadapi 

semua masalah adalah hal yang terpatri di langit-langit hati dan tak akan pernah 

kuingkari. Saya selalu menghaturkan harapan ke Arasy Allah SWT., agar kelak 

bisa memberikan balas atas semua kebaikannya. Malaikat-malaikat kecilku yang 

selalu menjadi inspirasi dan dorongan motivasiku Fikri Hizbul Mulki, Yasyfi 

Faikar Jundil Haq, Hifzhan Zhafir Faza semoga mereka tahu bahwa saya 

senantiasa hadir untuk kehidupan mereka dengan segenap kesungguhan dan 

tanggung jawab. Tesis ini adalah salah satu komitmen itu. 

Selain keluargaku, mereka juga bagian penting dariku adalah saudara dan 

sahabatku di YAKMI (Yayasan Ash-Habul Kahfi Mandiri) yang tak lelah 

memotivasi dengan berbagai cara, kang Syarif Hidayat, Kang Ahadiat, H. Dudi, 

dr. Fery, Yadi dan Dr. Erwin. Sahabatku di UNWIM, Risdianto, Isi, Tatang, 

Baman, Masroni, Aditya, Andri, Pa Ade, Lina A, Lina S, Suhali, Suhendi, Yuli, 

Tanti dan teristimewa buat Hendar Suhendar yang dengan kesungguhan dan 

dukunganya tanpa pamrih setia menemani penulisan dan penyusunan tesis ini. 

Terima kasih atas semua kebersamaan dan dukungan saling membantu dan 

semoga menjadi catatan amal kebaikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketela pohon (Manihot esculenta Crantz) merupakan tanaman pangan 

berupa perdu dengan nama lain ubi kayu, singkong atau kasape. Ketela pohon 

berasal dari benua Amerika, tepatnya dari negara Brazil. Penyebarannya hampir 

ke seluruh dunia, antara lain: Afrika, Madagaskar, India, dan Tiongkok. Ketela 

pohon berkembang di negara-negara yang terkenal wilayah pertaniannya dan 

masuk ke Indonesia pada tahun 1852 di suatu kabupaten di Jawa Timur. (Pieter 

Creutzberg dan Van Laenen dalam Sejarah Statistik Indonesia). Berdasarkan 

klasifikasi ilmiahnya berasal dari: Kerajaan: Plantae; Divisi: Magnoliophyta; 

Kelas: Magnoliopsida; Ordo: Malpighiales; Famili: Europhorbiaceae; Bangsa: 

Manihoteae; Genus: Manihot; dan Spesies: Manihot esculenta. 

(www.wikipedia.org). 

 Di Indonesia, ketela pohon/ubi kayu menjadi makanan bahan pangan 

pokok setelah beras dan jagung dengan komposisi kimiawi terdiri dari kadar air 

sekitar 60%, pati 35%, serat kasar 2,5%, kadar protein 1%, kadar lemak 0,5%  dan 

kadar abu1%,  karenanya merupakan sumber karbohidrat dan serat makanan, 

namun sedikit kandungan zat gizi seperti protein. Dengan melakukan pengolahan 

langsung (dari singkong segar), masyarakat bisa langsung mendapat asupan 

karbohidrat yang memadai. Belum lagi jika melalui pengolahan alternatif seperti ; 
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kue, getuk, kolak, serta keripik dengan beragam rasa dan bumbu. Bahkan sentra 

produksi keripik dengan skala besar, sudah menembus pasar ekspor.  

Badan Litbang Pertanian  (Edisi 4-10 Mei 2011 No.3404 Tahun XLI) 

menjabarkan bahwa tanaman ubi kayu ini merupakan bahan baku yang paling 

potensial untuk diolah menjadi tepung dan sumber energi alternatif, seperti ;  

1) Gaplek  

Dibuat dari singkong yang dikeringkan setelah dikupas. 

Masyarakat umumnya membuat gaplek dengan cara sederhana, 

yaitu singkong dikupas, utuh  atau dibelah kemudian dijemur. Ada 

dua jenis gaplek, yaitu gaplek yang putih biasa ditepungkan atau 

dibuat thiwul dan gaplek hitam yang disebut gatot. Warna hitam 

pada gatot dihasilkan oleh bermacam fungi dan bakteri yang 

tumbuh karena selama penjemuran, singkong dibiarkan pada 

hamparan siang dan malam. Perombakan pati menjadi senyawa 

yang lebih sederhana oleh berbagai fungi dan bakteri menyebabkan 

tekstur gatot menjad ikenyal. 

2) Tepung Kasava (mocaf) 

Singkong dapat diolah menjadi tepung yang dikenal dengan nama 

tepung kasava atau tepung  gaplek agar lebih tahan disimpan untuk 

waktu lama dan mudah diolah. Tepung ini sangat dibutuhkan  

untuk bahan baku industri. 

3) Tapioka 
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Tapioka atau pati ubi kayu berguna sebagai bahan baku industri. 

Singkong setelah dicuci bersih, kemudian diparut sambil diberi air. 

Parutan tersebut dimasukkan dalam air dan disaring, serta diperas 

sampai patinya keluar semua. Air perasan kemudian 

diendapkan dan airnya dibuang. Gumpalan pati diremahkan dengan 

alat molen sehingga bentuknya butiran kasar, selanjutnya 

dikeringkan dan digiling, serta diayak dengan ukuran 80 mesh. 

Ampas hasil pengolahan pati tersebut dapat digunakan untuk 

makanan ternak  (Setyono et al. 1991). Bagi masyarakat Cirendeu, 

Cimahi, Kabupaten Bandung yang tidak makan nasi dari beras, 

maka ampas tapioka tersebut dijemur, kemudian 

dikukus dan disantap bersama sayur dan lauk. Masyarakat 

setempat menyebutnya Rasi. 

4) Sagu Kasbi 

Merupakan makanan khas Maluku Utara dibuat dengan cara 

mencetak tepung kasbi (singkong) dalam cetakan berbentuk 

persegi, kemudian memanggangnya dalam forna/cetakan sagu 

hingga kering dan matang. Sagu kasbi memiliki rasa tawar, 

teksturnya keras, warna putih, bentuk dan ukurannya besar persegi 

panjang (Sugihono dan Sarpina, 2007). Jenis makanan ini sangat 

cocok sebagai bahan pangan dimusim paceklik karena memiliki 

daya tahan yang lama, yaitu 1-2 tahun, apabila disimpan 

dalam kondisi yang baik dan kering. Masyarakat Maluku Utara 
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biasanya mengonsumsi sagu kasbi sebagai pangan pokok dengan 

cara mencelupkan kedalam air atau kuah dari makanan hingga 

lembek lalu dikonsumsi bersama lauk pauk, sebagaimana layaknya 

mengonsumsi nasi. Selain itu sagu kasbi juga dikonsumsi pada saat 

sarapan pagi dengan dicelupkan dalam minuman teh dan kopi. 

Sekarang sudah dikembangkan sagu kasbi aneka rasa, dengan 

bahan ubi kayu, susu bubuk, perisa mangga, perisa jeruk, perisa 

strawberry, coklat, dan gula halus (Sugihono dan Sarpina, 2007). 

5) Kasoami 

Adalah makanan khas masyarakat Kabupaten Wakatobi, Sulawesi 

Tenggara. Singkong yang telah dikupas, diparut, diperas dibuang 

airnya, kemudian dikeringkan. Jika akan dikonsumsi, kasoami 

dikukus dan disantap dengan sayur dan lauk. 

6) Bioproses 

Singkong merupakan bahan baku yang sangat baik untuk produk 

fermentasi, karena kadar pati yang tinggi. Beberapa produk 

tersebut adalah: tape (tradisional), maltodekstrin, glukosa, fruktosa, 

sorbitol, bioetanol dan berbagai asam organik. 

Disamping umbinya, manfaat daun ketela pohon juga cukup potensial 

sebagai bahan sayuran yang memiliki protein cukup tinggi, atau untuk keperluan 

yang lain seperti bahan obat-obatan. Kayunya bisa digunakan sebagai pagar kebun 

atau di desa-desa sering digunakan sebagai kayu bakar untuk memasak. Dan 

seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini ubi kayu menjadi primadona 
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dijadikan bahan dasar pada industri makanan dan bahan baku industri pakan. 

Selain itu digunakan pula pada industri obat-obatan.   

Melihat fakta yang demikian menjanjikan peningkatan produksi ubi kayu 

adalah jawaban bagi kebutuahan pasar yang kian meningkat. Dapat dilakukan 

melalui perluasan areal tanam,  dengan perbaikan teknologi produksi budidaya di 

tingkat petani, dengan membangun kelompok-kelompok usahatani, serta melalui 

perbaikan penanganan panen dan pascapanen. Namun hal yang teramat mendasar 

adalah dengan memberikan pemahaman, membuktikan kenyataan kepada para 

petani melalui berbagai pelatihan dan penyuluhan bahwa melangkah bersama 

dalam suatu wadah atau kelompok, sehingga memunculkan dinamika 

berkelompok yang akan lebih meningkatkan nilai produksi dan memompa 

produktivitas. Melalui media kelompok tersebut akan dapat digali, berbagai 

kendala pemahaman dan pengetahuan bertani yang beragam, sehingga akan 

didapat solusi terbaik seperti yang diharapkan. Disamping itu, dengan bersama-

sama akan memunculkan kegiatan yang lebih dinamis, berdinamika dan 

setidaknya melahirkan kebersamaan, saling menolong, persaingan dan mencapai  

prestasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan para petani. 

Penelitian Sewando (2012) dan P. Intan  Nugraheni (2014) menyatakan 

bahwa masalah utama dalam pasca panen adalah masalah rantai nilai yaitu 

kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal. Upaya yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan koordinasi horizontal dengan memperkuat keberadaandan dinamika 

kelompok tani sehingga bukan hanya meningkatkan daya tawar tetapi juga 

mengurangi biaya transaksi dalam pemasaran ubi kayu. Sementara meningkatkan 
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koordinasi vertikal dilakukan dengan cara menjalin jaringan kemitraan dengan 

pelaku pasar dan memenuhi perjanjian kontrak di pasar yang menguntungkan. 

Permasalahan mendasar ini yang menjadi sorotan dan pemantauan di daerah 

penelitian Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang. 

Penelitian lain yang dilakukan Olukunle (2013) juga P. Intan  Nugraheni 

(2014),   menemukan bahwa peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan 

terletak pada pengembangan rantai nilai melalui perluasan produk industri ubi 

kayu. Dengan substitusi tepung terigu dengan tepung ubi kayu sebesar 20 persen 

dalam pembuatan roti, akan membuka peluang untuk ekspansi produksi dalam 

negeri dan pasar untuk ubi kayu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya 

keterkaitan antara produksi pertanian dengan industri pengolah dan industri 

berbasis ubi kayu melalui penguatan dalam rantai nilai. 

Gambaran potensi dan peluang berusahatani ubi kayu dapat dilihat dari 

tabel 1. 

Tabel 1. Luas Panen- Produktivitas- Produksi Tanaman  Ubi Kayu 
Provinsi Jawa Barat 5 tahun terakhir. 

 
No Tahun Luas Panen (ha) Produktivitas Produksi (ton) 
1 2010 117.987 188,24 2.086.187 
2 2011 114.111 191,81 2.014.402 
3 2012 97.298 199,41 2.058.784 
4 2013 92.564 212,77 2.131.123 
5 2014 99.087 223,92 2.138.532 

Jumlah 521.047 1.016,15 10.429.028 
Rata-rata 104.209 203,23 2.085.805 

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat Tahun 2014. 
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Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1. terlihat bahwa luas lahan 

pertanian ubi kayu di jawa barat cenderung mengalami penurunan. Hal yang 

mendasar dari penurunan ini disebabkan karena lahan yang digunakan untuk 

bercocok tanam singkong banyak digunakan untuk tanaman lain seperti beraneka 

tanaman kayu yang bisa mempengaruhi budidaya tanaman ubi kayu. Sementara 

itu produktivitas dan produksi ubi kayu mengalami peningkatan setiap tahunnya 

itu menandakan bahwa pengelolaan tanaman ubi kayu sudah menggunakan 

teknologi-teknologi  baru agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah penghasil ubi kayu di 

Jawa Barat. Hal tersebut tercermin di dalam PDRB Kabupaten Sumedang, dimana 

sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB 

Kabupaten Sumedang. Data produksi ubi kayu di Kabupaten Sumedang dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Ubi Kayu  Di Kabupaten 
Sumedang Tahun 2010-2014 

 
No Tahun Luas Panen (ha) Produktivitas Produksi (ton) 
1 2010 10.457 159,32 162.218 
2 2011 9.805 151,98 152.300 
3 2012 10.246 170,93 179.753 
4 2013 2.298 199,70 184.506 
5 2014 9.111 212,05 187.767 

Jumlah 41.917 893,98 866.544 
Rata-rata 8.383 178,796 173.308 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang 2014. 

Tabel 2. Menunjukan bahwa produksi dan produktivitas ubi kayu di 

kabupaten sumedang untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga  

menjadi inti kekuatan dalam berusahatani ubi kayu dan perlu terus dikembangkan 
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agar dapat tercipta komoditas pertanian lokal yang komersial serta dapat dijadikan 

sebagai mata pencaharian tetap bagi petani sekaligus merupakan kekuatan inti 

perekonomian yang mempunyai prospek yang menjanjikan. Sungguhpun dari luas 

areal sudah tidak mendukung, akan tetapi dari segi penerapan teknologi cara 

budidaya ubi kayu bisa dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengembangkan komoditi ubi 

kayu di Kecamatan Cibugel berbasis agribisnis yaitu penyediaan sarana produksi 

seperti pupuk dan perbaikan sistem budidaya serta peningkatan kelembagaan 

kelompok tani. Akan tetapi untuk penyediaan benih belum tersedia dan petani 

masih banyak yang menggunakan bibit yang kualitas lokal, walaupun bibit 

kualitas lokal dari segi hasil produksi dan produktivitas mampu bersaing dengan 

yang lain/hasil rekayasa genetik yang dianggap kualitasnya lebih baik. 

Tabel 3. Pencapaian Luas Panen, Produktivitas  dan Produksi Ubi Kayu 
Tahun 2010-2014. Dikecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang. 

 
No Tahun Luas Panen (ha) Produktivitas Produksi (ton) 
1 2010 1.623 167,02 27.107 
2 2011 1.216 165,31 20.102 
3 2012 1.369 165,78 22.716 
4 2013 1.379 165,78 21.816 
5 2014 1.379 159,36 21.816 

Jumlah 6.966 823,25 113.557 
Rata-rata 1.393 164,65 22.711 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang 2014. 

Tabel 3. Menunjukan bahwa  luas Tanam, Luas Panen dan produksi ubi 

kayu di Kecamatan Cibugel cenderung mengalami  penurunan meskipun di tahun 

2012 mengalami kenaikan.  Hal ini disebabkan karena lahan yang digunakan 
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untuk tanaman ubi kayu sudah banyak digunakan oleh petani untuk menanan 

bermacam tanaman kayu, pemukinan penduduk dan beragam fasilitas fisik 

sehingga  berpengaruh terhadap produktivitas dan produksi ubi kayu di kecamatan 

Cibugel.  Ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah atau pusat agar bisa 

memperhatikan kehidupan para petani di sana, dan untuk selanjutnya memberi 

penjelasan bahwa bertanam ubi kayu pun bisa memberikan keuntungan serta bisa 

diandalkan dan menjadi tumpuan hidup apabila pengelolaan dilakukan secara 

maksimal. 

1.2  Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Permasalahan subsektor tanaman pangan khususnya ubi kayu terutama 

adanya kesenjangan produktivitas ditingkat petani yang cukup besar, dibanding 

potensi yang dapat dicapai petani. Dibutuhkan antara lain penggunaan bibit 

unggul varietas potensi tinggi di tingkat petani, penggunaan pupuk  yang 

berimbang dan efisien, penggunaan pupuk organik, budidaya spesifik lokal, 

pendampingan oleh penyuluh, POPT, PBT dan Peneliti, dorongan terhadap akses 

petani terhadap sumber permodalan/pembiayaan usaha serta pasar dan lain 

sebagainya.  

Permasalahan dalam pengembangan komoditi ubi kayu secara umum 

adalah sebagai berikut : a). Penerapan teknologi belum optimal, b).Penggunaan 

benih bermutu masih rendah, c). Penggunaan pupuk berimbang dan organik masih 

rendah, d). Kompetisi lahan dengan komoditi lainnya, e). Harga kurang menarik 

dibandingkan komoditas lain, f). Masih dianggap sebagai tanaman sela dalam 

sistem budidaya, g). Pemasaran kurang terjamin, h). Lemahnya akses petani 
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terhadap sumber permodalan/pembiayaan usaha, dan i). Kelembagaan dan 

kemitraan usaha belum berkembang.  

Sangat dibutuhkan penyeragaman konsep dan tujuan bertani ubi kayu 

secara seragam dan bersama-sama dalam sebuah wadah dan atau kelompok tani. 

Mengingat masih bertahannya para petani dengan berdasar pada pengetahuan dan 

pengalaman para pendahulunya serta beragamnya perbedaan penguasaan ilmu 

bertani, peran penyuluh pertanian dalam mempresentasikan pengetahuan dan 

teknologi budidaya sangat diharapakan. Sehingga dinamika yang tumbuh dalam 

kelompok tani, akan benar-benar ke arah yang diharapkan. 

Pengertian dinamika kelompok merupakan suatu  metode dan proses yang 

bertujuan meningkatkan nilai kerja sama, kelompok ini berusaha menumbuhkan 

dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu yang 

belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan  dalam kelompok, 

dan melakukan perubahan-perubahan untuk peningkatan pendapatan dalam 

melaksanakan usahataninya terutama usahatani ubi kayu. 

Disamping itu, kendala di luar sektor pertanian juga sangat berpengaruh 

terhadap pengembangan ubikayu, yaitu antara lain : a). Semakin berkurangnya 

ketersediaan lahan produksi akibat alih fungsi lahan, b). Berkurangnya 

ketersediaan air irigasi dan persaingan penggunaan air dengan industri dan 

pemukiman, c). Laju pertumbuhan penduduk. 

Salah satu komoditi pertanian yang menjadi fokus pengembangan 

komoditas adalah ubi kayu, karena komoditas tersebut memiliki beragam produk 

turunan yang sangat prospektif dan berkelanjutan baik pangan maupun non 
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pangan. Ubi kayu pada umumnya diolah menjadi tepung tapioka, pati yang 

diproses lebih lanjut dapat menjadi tepung kasava (mocaf) pengganti terigu dan 

pati yang dihidrolis dapat menghasilkan sirup glukosa dan turunannya. Sementara 

untuk non pangan ubi kayu dimanfaatkan sebagai kosmetik, bioethanol, bahan 

kimia, dan industri tekstil. Manfaat ubi kayu dalam fokus pengembangan 

komoditas dibagi menjadi bahan makanan pokok lokal, produk industri pertanian, 

dan bahan baku industri sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan 

(Kebijakan Pembangunan Pertanian 2015-2019). Hal ini sejalan dengan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengembangan Kawasan Pertanian dengan sasaran pencapaian peningkatan 

diversifikasi pangan yang hendak dicapai yaitu konsumsi beras menurun 

sekurang-kurangnya 1,5 persen per tahun, bersamaan dengan peningkatan 

produksi umbi-umbian dan sasaran peningkatan nilai tambah yaitu dengan 

berkembangnya produksi tepung untuk mensubstitusi 20 persen gandum atau 

terigu impor pada tahun 2014. Disamping itu komoditi tersebut merupakan 

tanaman dengan daya adaptasi yang luas, mudah disimpan, mempunyai rasa enak 

sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan 

petani beserta keluarganya.  

Menurut Tahlim Sudaryanto (2001), Terjadinya penurunan produksi di 

sebabkan beberapa faktor : 1) Tidak efisiennya penggunaan pupuk anorganik dan 

terjadinya degradasi lahan. 2) Penerapan teknologi anjuran oleh petani masih 

rendah, dan 3) Adanya cekaman  lingkungan yang terus bergilir dari tahun ke 

tahun, seperti kekeringan dan gangguan OPT. Salah satu sebab rendahnya 
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produksi dikarenakan benih berkualitas belum diadopsi secara luas, serta 

penerapan teknologinya yang belum dilakukan menurut rekomendasi (Adi 

Sarwanto dan Yustina, 2000). 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini akan 

dilaksanakan pada kelompok tani yang berusahatani Ubi kayu di Kecamatan 

Cibugel Kabupaten Sumedang Tahun 2015, yaitu : 

1. Bagaimana Pengaruh Dinamika Kelompok Tani Terhadap Pendapatan  

Usahatani Ubi Kayu 

2. Bagaimana Pengaruh Teknologi Budidaya Terhadap Pendapatan Usahatani 

Ubi Kayu 

3. Bagaimana Pengaruh Dinamika Kelompok Tani  Dan Penerapan Teknologi 

Budidaya Terhadap Pendapatan Usahatani Ubi Kayu. 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Pengaruh Dinamika Kelompok Tani Terhadap Pendapatan Usahatani Ubi 

Kayu. 

2. Pengaruh Penerapan Teknologi Budidaya Terhadap Pendapatan Usahatani 

Ubi Kayu. 

3. Pengaruh Dinamika Kelompok Tani dan Penerapan Teknologi Budidaya 

Terhadap Pendapatan Usahatani Ubi Kayu. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 



13 
 

1.4.1 Kegunaan Akademik  

Bagi instansi pendidikan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kepentingan akademik maupun 

penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis penelitian ini antara lain : 

a. Temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat 

dijadikan bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam bentuk 

rekomendasi dan rumusan-rumusan pemikiran yang aktual, pragmatis, bagi 

para pengambil keputusan (praktisi) 

b. Bagi para peneliti, dapat dijadikan sumber informasi guna melakukan 

penelitian lebih lanjut dalam kajian serupa dari variabel lain yang tidak 

diidentifikasikan, sehingga memberikan kontribusi dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Dinamika Kelompok 

Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu 

atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang 

satu dengan yang lain. Dinamika kelompok menguraikan kekuatan-kekuatan yang 

terdapat dalam situasi kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan 

anggotanya. 

Pengertian dinamika kelompok merupakan suatu metode dan proses yang 

bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok ini berusaha menumbuhkan 

dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu yang 

belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan  dalam kelompok . 

Bentuk kelompok seperti keluarga, regu kerja, regu belajar merupakan 

contoh-contoh yang konkrit dan kelompok-kelompok tersebut dan sampai saat ini 

mendapat tempat kehidupan yang baik di dalam masyarakat yang semakin 

kompleks. Sudah barang tentu kehidupan kelompok tersebut tidak berada dalam 

keadaan statis, tetapi berada dalam keadaan dinamis artinya kehidupan kelompok 

itu berkembang dengan baik. Pengertian kelompok adalah suatu unit yang 

terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan 

kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi (Santosa, 2004). 
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Dinamika merupakan tingkah laku warga yang satu secara langsung 

mempengaruhi warga lain secara timbal balik, jadi dinamika berarti adanya 

interaksi dan interdepedensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota 

lainya secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara 

keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, maka group 

spirit (semangat kelompok) secara terus menerus berada dalam kelompok itu, 

sehingga kelompok itu bersifat dinamis artinya setiap saat kelompok yang 

bersangkutan dapat berubah. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika 

kelompok berarti suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang 

mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan lain. 

Anggota kelompok mempunyai hubungan psikologis yang berlangsung dalam 

situasi yang dialami secara bersama-sama (Santosa, 2004). 

Di dalam setiap sistem sosial selalu terdapat keinginan dari masing-masing 

individu untuk menyatu, baik berdasarkan keiginan bersama, keyakinan yang 

sama, tujuan yang sama, asal usul yang sama dan sebagainya. Hal ini merupakan 

suatu keinginan yang wajar karena dalam diri manusia sebagai mahluk sosial 

selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul atau berkelompok. Kelompok 

adalah dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaaan, 

berinteraksi melaui pola/struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam 

kurun waktu yang relative panjang (Budi dan Aminah, 2009). 

Menurut Hubeis (2000), kelompok adalah himpunan atau kesatuan 

manusia yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling  
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mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong. Dari 

definisi tersebut jelas bahwa kelompok merupakan kumpulan orang yang 

memiliki tujuan, sedangkan kumpulan orang yang tidak memiliki tujuan tidak 

dapat disebut sebagai kelompok. 

Kelompok-kelompok dari sistem  sosial tersebut tidak statis tetapi dinamis 

atau bergerak, hidup, aktif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan . 

pergerakan kekuatan yang ada dalam kelompok itulah yang disebut dinamika 

kelompok. Dinamika kelompok diartikan sebagi suatu studi yang menganalisis 

berbagi kekuatan yang menentukan perilaku anggota dan perilaku kelompok yang 

menyebabkan terjadinya gerak perubahan dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama yang telah ditetapkan (Hubeis, 2000). 

Dinamika kelompok merupakan kajian terhadap kekuatan-kekuatan yang 

terdapat di dalam maupun di lingkungan kelompok yang akan menentukan 

perilaku anggota kelompok dan perilaku kelompok yang bersangkutan, untuk 

bertindak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan bersama 

yang merupakan tujuan kelompok tersebut (santosa, 2004). Dinamika kelompok 

akan mencakup faktor-faktor yang menyebabkan suatu kelompok hidup, bergerak, 

aktif dan efektif dalam mencapai tujuannya. 

Singgih (1995), bahwa tingkah laku dalam kelompok adalah hasil dari 

interaksi yang dinamis antara  individu-individu dalam situasi sosial. Artinya 

terbentuknya sebuah kelompok atas kesadaran dari dalam diri (pisikologi) 

seseorang yang mau ikut dan bergambung  dalam sebuah himpunan kelompok. 
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  Menurut Marzuki (2001), faktor yang mempengaruhi kedinamisan 

kelompok yaitu tujuan, struktur, fungsi tugas, pembinaan dan pengembangan, 

kekompakan, suasana, tekanan dan efektivitas kelompok. Artinya untuk 

mewujudkan suatu dinamika di dalam kelompok tani maka memerlukan tiga 

proses interaksi sosial yaitu proses komunikasi, kepemimpinan dan  partisipasi 

yang melibatkan  kelompok tani terlibat langsung dalam proses tersebut. 

Menurut Hadari (1995), anggota kelompok tani tidak akan efektif 

menjalankan tugas dan kewajiban  tanpa pengendalian, pengarahan dan kerjasama 

dengan pemimpin.  Artinya hubungan yang ada seperti ini merupakan peluang 

bagi anggota untuk mengkomunikasikan hasil berpikir, antara pemimpin atau 

dengan anggota dan antara anggota.  

Menurut  Djoni dkk (2000),  bahwa kelompok yang dinamis ditandai oleh 

selalu adanya kegiatan ataupun interaksi baik di dalam maupun dengan pihak luar 

kelompok untuk secara efektif dan efisiensi mencapai tujuan-tujuannya. 

Masalah dinamika kelompok adalah semua gejala kejiwaan yang 

disebabkan oleh kehidupan bersama dalam kelompok yang face to face. Persoalan 

yang ada dalam dinamika kelompok dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Kohesi / persatuan 

Dalam persoalan kohesi ini akan dilihat tingkah laku anggota dalam 

kelompok, seperti proses  pengelompokkan, intensitas anggota, arah  

pilihan, nilai kelompok dan sebagainya. 

b. Motivasi / dorongan 
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Motivasi berkisar pada interes anggota terhadap kehidupan kelompok, 

seperti kesatuan berkelompok, tujuan berkelompok, orientasi diri terhadap 

kelompok. 

c. Struktur  

Persoalan ini terlihat pada bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, 

perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas. 

d. Pimpinan  

Persoalan pimpinan tidak kalah pentingnya pada kehidupan kelompok di 

mana hal ini terlihat pada bentuk-bentuk kepemimpinan, tugas pimpinan, 

sistem kepemimpinan. 

e. Perkembangan kelompok 

Perkembangan kelompok dapat pula menentukan kehidupan kelompok 

selanjutnya, dan ini terlihat pada perubahan kehidupan dalam kelompok, 

senangnya anggota tetap berada dalam kelompok dan perpecahan 

kelompok. 

2.1.2 Kelompok Tani 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian  No.273/Kpts/OT.160/4/2007, 

kelompoktani adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar 

kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi, sumber 

daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 

Kelompok tani sebagai salah satu kelembagaan pertanian di pedesaan yang 

ditumbuh kembangkan “dari, oleh dan untuk petani”. Karakteristik dari kelompok 

tani yaitu memiliki ciri (1) saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara 
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sesama anggota, (2) mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam 

berusahatani, (3) memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, 

hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan 

dan ekologi, (4) ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota 

berdasarkan kesepakatan bersama.  

Pembinaan kelompoktani-nelayan diarahkan untuk memberdayakan petani 

nelayan agar memiliki kekuatan mandiri, yang mampu menerapkan inovasi 

(teknis, sosial dan ekonomi), mampu memanfaatkan azas skala ekonomi dan 

mampu menghadapi resiko usaha, sehingga memperoleh tingkat pendapatan dan 

kesejahteraan yang layak, untuk itu pembinaan diarahkan agar kelompoktani 

dapat berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, sebagai unit produksi, serta 

sebagai wahana kerjasama menuju kelompoktani sebagai  kelompok  usaha  

(Pusluhtan, 2002). 

a. Kelas belajar: Kelompoktani merupakan wadah belajar mengajar bagi 

anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) 

serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga 

produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan  yang  

lebih  sejahtera.  

b. Wahana kerjasama: Kelompoktani merupakan tempat untuk memperkuat 

kerjasama diantara sesama petani dalam kelompoktani dan antar kelompoktani 

serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha lainnya akan 

lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan,  hambatan  

dan  gangguan.  
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c. Unit produksi: Usahatani yang dilakukan oleh masing-masing anggota 

kelompoktani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai suatu kesatuan 

usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik 

dipandang  dari  segi  kuantitas,  kualitas  maupun  kontinuitas.  

Menurut  BPSDMP (1996), bahwa kelas kemampuan kelompoktani-nelayan 

ditetapkan berdasarkan nilai yang dicapai oleh masing-masing kelompok untuk 

lima tolak ukur/jurus kemampuan  kelompok,  yakni dengan  kriteria nilai 0 

sampai dengan 1000.   

Berdasarkan nilai tingkat kemampuan tersebut, masing-masing 

kelompoktani-nelayan  ditetapkan  kelasnya  dengan  ketentuan sebagai berikut:   

a. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dengan mempunyai 

nilai 0 sampai dengan 250. 

b. Kelas Lanjut, merupakan kelas yang lebih tinggi dari kelas pemula dimana 

kelompoktani-nelayan sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih 

terbatas, dengan mempunyai nilai 251 sampai dengan  500.  

c. Kelas Madya, merupakan kelas berikutnya setelah kelas lanjut dimana 

kemampuan kelompoktani-nelayan lebih tingggi dari kelas lanjut yaitu dengan 

nilai 501 sampai dengan 750.  

d. Kelas Utama, merupakan kelas kemampuan kelompok yang tertinggi, dimana 

kelompoktani-nelayan sudah berjalan dengan sendirinya atas dasar prakarsa 

dan swadaya sendiri. Nilai kemampuan diatas 750. 
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Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.41/Kpts.OT.210/1/1992, tentang 

pedoman pembinaan kelompoktani-nelayan, maka pengakuan terhadap 

kemampuan  kelompok  diatur  sebagai  berikut: 

a. Kelas Pemula, dengan piagam yang ditandatangani oleh Kepala Desa. 

b. Kelas Lanjut, dengan piagam yang ditandatangani oleh Camat. 

c. Kelas Madya, dengan piagam yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota. 

d. Kelas Utama, dengan piagam yang ditandatangani oleh Gubernur. 

Dalam menerapkan fungsinya sebagai kelompok tani merupakan 

kelompok swadaya masyarakat, yang tumbuh berdasarkan prinsip, oleh dan untuk 

anggota. Dengan prinsip tersebut berarti bahwa kelompok tani tersebut dibangun 

atas dasar kekuatan, kebutuhan, dan tujuan bersama para anggota petani disuatu 

wilayah unit pengelolaan sosial. Mengacu pada prinsip tersebut, maka kelompok 

tani hutan tersebut perlu menekankan pada hal-hal berikut : 

1. Keberhasilan kelompok tani harus memberikan manfaat bagi seluruh anggota. 

Sementara peranan pihak luar ( Dinas, Pemerintah,Swasta dan pihak lain) 

hanya sebagai fasilitator terhadap proses tumbuh dan kembangnya kelompok. 

2. Pendekatan yang tepat dalam proses penumbuhkembangan kelompok tani 

adalah pendekatan keswadayaan. Dengan pendekatan ini, berarti 

menempatkan kelompok tani itu sendiri sebagai titik sentral atau pelaku 

utama dalam mempertahankan keberadaannya dan memberdayakan 

kelompoknya sendiri secara profesional. 

Berdasarkan pada prinsip pemberdayaan tersebut, maka pembinaan 

kelompok tani merupakan salah satu upaya menumbuhkembangkan dinamika 
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kelompok melalui fungsionalisasi semua aspek/subsistem kelompok tani, 

termasuk aspek usaha, modal dan jaringan kerja, agar terwujud keberhasilan 

pengelolaan sumber daya pertanian yang optimal.  

2.1.3  Teknologi Budidaya Ubi Kayu 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/HK.060/1/2005 

tentang pedoman penyiapan dan penerapan teknologi pertanian, bahwa penerapan 

teknologi pertanian adalah kegiatan pemanfaatan model-model pengembangan 

dan paket teknologi pertanian oleh masyarakat pengguna secara luas untuk 

meningkatkan pembangunan pertanian. Untuk mencapai tingkat produktifitas 

yang diharapkan, menurut Wibowo (1977) bahwa penerapan teknologi harus 

disesuaikan dengan  agro-ekosistem setempat, dimana pemilihan dan perakitan 

teknologi tersebut senantiasa diupayakan bersipat tepat guna dengan pengertian 

bahwa paket teknologi tersebut mampu mengingkatkan pemanfaatan, pengelolaan 

sumberdaya alam secara optimal, peningkatan produktifitas, mutu dan nilai 

tambah. 

Mosher (1987), mengemukakan terdapat lima macam fasilitas dan jasa 

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

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

tidak akan ada pembangunan pertanian. Apabila semuanya lengkap, barulah 

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

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

bagi petani dan (5) pengangkut. 
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Dalam sebuah catatan disampaikan bahwa program diversifikasi pangan 

bertujuan untuk memanfaatkan sumber pangan domestik yang beragam seperti 

singkong, jagung, ubi jalar, sagu dan lainnya, tetapi yang terjadi justru 

diversifikasi ke produk-produk pangan yang berbasis tepung terigu yang berakibat 

pada meningkatnya impor gandum dan terigu di Indonesia. Saat ini konsumsi 

gandum mengalami trend peningkatan yang signifikan. Gandum memberi porsi 20 

persen dari total konsumsi pangan di Indonesia. Nilai impor gandum mencapai 

lebih dari Rp 30 trilyun, bahkan lebih tinggi dari nilai anggaran Kementrian 

Pertanian dari APBN senilai Rp 27 trilyun. Gandum adalah satu-satunya 

komoditas pertanian yang memiliki nilai tarif (pajak impor) 0 persen, sehingga 

untuk mengurangi konsumsi terigu dan turunannya maka diperlukan 

pengembangan diversifikasi pangan lokal yang memiliki nilai substitusi. 

(www.kompasiana.com di akses 15 Agustus 2014). 

Kasryno dan Suryana (1990), memandang lebih luas bahwa diversifikasi 

pertanian sebagai suatu proses untuk mentransformasikan sektor pertanian 

menjadi pertanian yang tangguh dan terstruktur menjadi ekonomi pedesaan yang 

lebih berimbang. Dari berbagai definisi yang dikemukakan dapat dirangkum suatu 

pengertian diversifikasi pertanian sebagai suatu usaha yang kompleks dan luas 

untuk meningkatkan perekonomian pertanian melalui upaya penganekaragaman 

komoditas pada sub-sistem produksi, konsumsi dan distribusi baik pada tingkat 

usahatani regional maupun nasional menuju tercapainya transformasi tersebut. 

Usahatani merupakan bidang rumit, berbagai masalah bias timbul mulai 

dari unsur-unsur yang terdapat di dalamnya sebagai suatu sistem hingga faktor-
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faktor luar yang mempengaruhinya. Kegiatan usahatani menjurus kepada suatu 

kegiatan yang kompleks, dalam arti melibatkan sejumlah faktor, baik yang 

berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. 

Faktor pertama yang mempengaruhi usahatani yaitu faktor lingkungan 

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

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

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

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

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

bentuk lahan pertanian yang diusahakan oleh petani. Faktor kedua yang 

mempengaruhi usahatani yaitu karakteristik individu, merupakan nilai-nilai yang 

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

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

sebelum mengelola usahatani (sedang diusahakan). Faktor ketiga yang 

berpengaruh langsung terhadap kegiatan usahatani yaitu penggunaan teknologi, 

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

lainnya yang berintegrasi kepada pengelolaan usahatani baik melalui individu 

(petani) maupun langsung kepada usahataninnya. 

Ketiga faktor tersebut saling berintegrasi satu sama lainnya dalam 

mempengaruhi usahatani yang pada akhirnya akan menentukan juga tingkat 

produksi. Perbedaan ketiga faktor tersebut akan mengakibatkan perbedaan hasil 

(produksi) yang diperoleh dari kegiatan usahatani.  
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Menurut Tri Pamuji (1984), layak tidaknya suatu teknologi pada akhirnya 

dapat dilihat dari partisipasi petani dalam mengadopsi teknologi tersebut. Pada 

dasarnya bahwa penyampaian suatu informasi tidak selalu langsung mengalami 

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

mengadopsi setiap teknologi yang diintroduksikan kepada petani disebabkan (a) 

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

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

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

diterima akan berguna (Kartasapoetra, 1995). Sehubungan dengan hal di atas 

maka cepat lambatnya petani dalam menerapkan inovasi teknologi yang 

diperolehnya dapat dilihat pada gambar 1. 

Pada gambar 1, terlihat bahwa ada 5 golongan petani menginovasi dalam 

bentuk menerima dan menerapkan teknologi pertanian, yaitu (1) golongan petani 

inovator, (2) golongan petani penerap dini, (3) golongan petani penerap awal, (4) 

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

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses penguasaan dan penerapan teknologi pertanian pada 
tingkat   petani   (Kartasapoetra, 1995) 
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Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah suatu pendekatan inovatif 

dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui 

perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antar 

komponen teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat 

spesifik lokasi. Komponen teknologi dasar PTT adalah teknologi yang dianjurkan 

untuk diterapkan di semua lokasi. Komponen teknologi pilihan adalah teknologi 

pilihan disesuaikan dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik dan cara 

budidaya singkong. Beberapa hal pokok yang harus diperhatikan antara lain iklim 

daerah tanam dan juga media tanam yang diperlukan. Kelembaban yang 

diperlukan pada budidaya ini, adalah antara enampuluh (60%) hingga enampuluh 

lima persen (65%). Untuk suhu area kebun singkong, yang diperlukan adalah 

minimal sekitar sepuluh derajat celcius (100 C). Suhu yang kurang akan 

menyebabkan tanaman tumbuh kerdil. Sinar matahari juga sangat penting, yakni 

perlu sepuluh jam perhari paparan sinar matahari. 

Media tanam untuk budidaya pohon singkong sangatlah penting untuk 

memperoleh hasil panen singkong unggul. Struktur tanah yang sesuai 

untuk penanaman singkong ialah yang memiliki struktur gembur, remah, tidak 

begitu liat dan poros, dan juga kaya akan kandungan organiknya. Beberapa jenis 

tanah yang sesuai antara lain andosol, grumosol, mediteran, alluvial, dan 

sebagainya. untuk keasamannya atau pH dari tanah yang sesuai untuk singkong 

ialah 4,5 – 8,0, namun yang ideal ialah sekitar 5,8. 
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Beberapa tahapan cara menanam singkong agar mendapatkan hasil yang 

maksimal: 

1. Persiapan lahan 

Sebelum di tanam lahan harus digemburkan terlebih dahulu. Caranya adalah 

dengan dicangkul dan di buat gundukan. Gundukan tanah sebaiknya diisikan di 

dalam tanah gundukan dengan sampah dari daun-daun kering atau rumput atau 

batang padi yang sudah dipanen. Daun-daun kering ini pada saatnya nanti akan 

berfungsi sebagai humus atau tambahan pupuk yang dapat menyuburkan tanah. 

Selain itu tambahkan juga pupuk kandang yang sudah disiapkan, 5 ton/ha atau 

secukupnya. Untuk menghindari kemungkinan banjir atau terendam air, buatlah 

jalur aliran air di antara gundukan.  

2. Persiapan Bibit 

Bibit singkong yang di perlukan untuk menanam singkong seluas 1 ha dengan 

jarak tanam 100 cm x 100 cm, diperlukan bibit sebanyak kurang lebih 9000 

batang.  Batang yang baik berdiameter 2-3 cm. Pemotongan batang stek dapat 

dilakukan dengan menggunakan pisau atau sabit yang tajam dan steril. Jangan 

memakai gergaji untuk memotongnya karena gesekan gergaji akan menimbulkan 

panas yang akan merusak bagian pangkal dari batang. Potongan batang untuk 

setek yang baik adala 3-4 ruas mata atau 15-20 cm. Bagian bawah dari batang stek 

dipotong miring dengan maksud untuk menambah dan memperluas daerah 

perakaran. 
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3. Penanaman 

Waktu penanaman yang baik dilakukan pada awal musim kering atau kemarau 

singkong dapat dipenen awal musim hujan. Teknik cara menanamnya juga harus 

diperhatikan, yaitu bahwa saat akan menanamkan batang singkong terlebih dahulu 

lihat mata tunasnya. Arah mata tunas harus selalu mengarah keatas. Jangan 

sampai terbalik.  

4. Perawatan dan pemeliharaan 

Pemeliharaan dan perawatan tanaman singkong adalah yang paling mudah diatara 

semua tanaman budidaya lain. Setelah tumbuh mata tunas, jaga agar disekitaran 

tanaman tetap bersih dan tidak di tumbuhi rumput. Lakukan penyiraman secara 

teratur agar kebutuhan air terpenuhi dan juga beri pupuk yang tepat untuk 

meningkatkan bobot buah. 

5. Pemupukan 

Tanaman singkong sebenarnya tidak harus di pupuk. Besar kecilnya buah 

tergantung pada kegemburan tanah. Meski begitu jika ingin mendapatkan hasil 

panen yang berbobot, sebaiknya lakukan pemupukan minimal 2 kali sepanjang 

masa hidup tanaman. Waktu pemupukan sebaiknya adalah: 

• Empat hari setelah waktu tanam. Kegiatan ini biasanya memerlukan pupuk 

NPK sebanyak 200 kg/ha 

• Setelah tanaman berumur 3 bulan. Pupuk yang digunakan masih tetap 

NPK dengan jumlah 300 kg/ha. 
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6. Pemanenan 

Panen singkong dapat dilakukan setelah tanaman berusia sekitar 9 hingga 10 

bulan tergantung kegunaanya. Untuk konsumsi sendiri sebaiknya dipanen antara 

8-9 bulan. Tetapi jika untuk keperluan industri terutama jika ingin diambil 

tepung/patinya sebaiknya dipanen setelah mencapai usia 10 bulan.  

Cara pemanenan dilakukan dengan membuat atau memangkas batang ubi kayu 

terlebih dahulu dengan tetap meninggalkan batang sekitar 15 cm untuk 

mempermudah pencabutan. Batang dicabut dengan tangan atau alat pengungkit 

dari batang kayu atau linggis. Hindari pemakaian cangkul, karena permukaannya 

yang lebar terkadang dapat menyebabkan buah umbi singkong terluka.  

7. Penyimpanan 

Daya simpan singkong sangat rendah, yaitu hanya bisa mencapai 3 hari jika umbi 

dalam keadaan utuh. Tapi jika umbi sudah terpotong atau tergores maka daya 

simpannya tidak akan lebih dari 1 hari sebelum terjadi perombakan kalori dan 

mengandung kadar HCN yang tinggi. Kadar HCN yang tinggi dapat diketahui dari 

warna umbi singkong yang berubah menjadi kebiruan. Kadar HCN yang tinggi 

akan mempengaruhi kualitas tepung/pati serta rasa singkong itu sendiri. 

2.1.4  Pendapatan Usahatani 

Berusahatani merupakan cara untuk memperoleh suatu hasil di lapangan 

pertanian, yang pada akhirnya akan mempertimbangkan antara biaya yang 

dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh. Selisih antara biaya yang dikeluarkan 

dan penerimaan yang diperoleh tersebut adalah pendapatan dari kegiatan 

usahatani. Berusahatani sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh produksi dari 
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kegiatan usahataninya yang akhirnya dapat nilai dari biaya total yang dikeluarkan 

dan penerimaan total yang diperoleh. Untuk memperoleh penerimaan yang cukup 

tinggi dan harga jual yang berlaku saat penelitian tersebut, Menurut Soeharjo dan 

Dahlan  Patong (2001). 

Menurut Soekartawi (2000), analisis usahatani dari perekonomian 

pedesaan di Indonesia menunjukkan bahwa pendapatan petani dapat dinaikkan 

hampir di semua desa di Indonesia hanya dengan mengubah pola penggunaan 

sumberdaya. Dalam rangka memanfaatkan sumberdaya yang telah tersedia petani 

menghadapi berbagai pilihan. Dalam kaitan itulah Soekartawiet.al. (2000), 

menyatakan bahwa aspek penting yang termasuk dalam klasifikasi sumberdaya 

pertanian adalah aspek alam (lahan), modal, tenaga kerja, manajemen 

(pengelolaan) yang saling kait mengait satu sama lainnya. Melalui pemanfaatan 

sumberdaya secara terpadu sesuai potensi oleh petani, diharapkan dapat mencapai 

tujuan meningkatkan pendapatan petani.  

Biaya produksi memegang peranan yang sangat penting dalam 

pengambilan keputusan suatu usaha yang dilakukan, sebab akan menyangkut 

permintaan yang akan diperoleh petani. Biaya produksi adalah pengorbanan-

pengorbanan yang harus ada atau dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa biaya produksi meliputi biaya tetap dan biaya variabel. 

 Biaya adalah seluruh pengeluaran yang digunakan petani dalam proses 

produksi. Adapun biaya dapat dibedakan menjadi 2 macam biaya, yaitu : 
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1. Biaya tetap (fixedcost) adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh produk yang 

dihasilkan, diantaranya pajak bumi dan bangunan, penyusutan alat-alat 

pertanian, bunga modal, nilai sewa tanah dan sebagainya. 

2. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang besarnya berubah sesuai 

dengan produk yang dihasilkan, diantaranya sarana produksi pertanian, tenaga 

kerja dan sebagainya. 

3. Biaya total (Total Cost) adalah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

sejumlah produk. Besarnya biaya total adalah penjumlahan antara biaya tetap 

dengan biaya variabel dari satu kali proses produksi. 

Menurut Soehardjo dan Patong (1973), mengemukakan definisi dari 

pendapatan adalah keuntungan yang diperoleh dengan mengurangi biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi dengan penerimaan. Tujuan utama dari 

analisis pendapatan adalah untuk menggambarkan keadaan yang akan dating dari 

perencanaan dan tindakan. Bentuk dan jumlah pendapatan ini mempunyai fungsi 

yang sama, yaitu memenuhi keperluan sehari-hari dan memberikan kepuasan 

petani agar dapat melanjutkan kegiatannya. Pendapatan ini juga digunakan untuk 

mencapai keinginan-keinginan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Menurut Soedarsono Hadisapoetro (1987), usahatani dikatakan berhasil 

dalam arti memberikan penghasilan yang cukup bagi petani beserta keluarganya 

apabila secara minimal memenuhi syarat-syarat :  

1) Usahatani harus menghasilkan cukup pendapatan untuk membayar biaya 

semua peralatan yang dikeluarkan (sarana produksi). 
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2) Usahatani harus dapat menghasilkan pendapatan yang akan dipergunakan 

untuk membayar bunga modal yang digunakan, baik modal milik petani 

maupun modal yang dipinjam dari pihak lain. 

3) Usahatani harus dapat membayar upah tenaga kerja petani dan keluarganya 

secara layak. 

4) Usahatani yang bersangkutan haruslah paling sedikit berada dalam keadaan 

seperti semula. 

5) Usahatani harus dapat membayar tenaga kerja petani sebagai menajer yang 

harus mengambil keputusan mengenai apa yang harus dijalankan, kapan, 

dimana, dan bagaimana. 

Pendapatan usahatani ubi kayu  menurut aspek teknis dan ekonomis 

memiliki pernyataan yang berbeda.  kalau menurut aspek teknis pendapatan 

usahatani ubi kayu  dicirikan dengan produktifitas ubi kayu yang meningkat, 

namun menurut aspek ekonomis Pendapatan usahatani ubi kayu dicirikan dengan 

keuntungan, keduanya saling berkaitan, bila produktifitas meningkat dengan 

kondisi harga ubi kayu konstan maka bisa meningkatkan pendapatan petani. 

Petani tidak hanya berkepentingan untuk meningkatkan produksi, tetapi 

juga meningkatkan pendapatan. Penerimaan adalah nilai suatu produk yang 

dihasilkan dari kegiatan usaha, jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari satu 

proses produksi dapat ditentukan dengan mengalihkan jumlah hasil produksi 

dengan harga produk yang bersangkutan. Total penerimaan akan bertambah 

sebanding dengan bertambahnya hasil yang diproduksi, jika harga suatu barang 

berubah dengan jumlah penjumlahan produsen. (Mubyarto,1993).  
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 Penerimaan dibidang pertanian adalah produksi yang dinyatakan dalam 

bentuk uang tunai sebelum dikurangi dengan biaya pengeluaran selama kegiatan 

usahatani tersebut (Daniel,2004). Menurut Soedarsono (1995), penerimaan 

merupakan suatu hasil penjualan dari barang tertentu dari barang yang diterima 

atas penyerahan sejumlah barang pada pihak lain. Jumlah penerimaan (total 

revenue) di defininiskan sebagai penerimaan dari penjualan barang tertentu yang 

diperoleh dari sejumlah satuan barang yang terjual dikalikan harga penjualan 

setiap satuan barang. Secara matematis dapat dilihat seperti : 

TR = P.Q 

Keterangan : 

TR  : Total Penerimaan ( Total Revenue ) 

Q  : Jumlah Barang yang dihasilkan (Quantity) 

P  : Harga (Price) 

 Pendapatan usahatani budidaya ubi kayu berdasarkan konsep pendapatan 

yang dikemukakan oleh Mosher (1991) dengan menggunakan total biaya dengan 

rumus : 

I = TR – TC 

Keterangan : 

I : Pendapatan Usahatani (income) 

TR : Total Penerimaan (total  revenue) 

TC : Jumlah Biaya Produksi (total cost) 
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2.2  Kerangka Pemikiran 

Pemikiran awal yang melandasi peneliti untuk melakukan penelitian ini 

adalah berangkat dari isu utama bahwa: Pengertian dinamika kelompok 

merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama 

kelompok tani berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula 

terdiri dari kumpulan individu yang belum saling mengenal satu sama lain 

menjadi satu kesatuan  dalam kelompok, dan melakukan perubahan-perubahan 

untuk peningkatan pendapatan dalam melaksanakan usahataninya terutama 

usahatani ubi kayu. 

Petani mempunyai tujuan untuk mencapai keberhasilan usahataninya 

dengan meningkatkan pendapatan melalui hasil panennya. Apabila panen ubi 

kayunya mendapatkan hasil yang tinggi dengan harga jual tinggi, maka hasil 

penjualannya dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan 

membeli sarana prasarana pertanian untuk pelaksanaan usahatani di musim yang 

akan datang agar dalam pelaksanaan usahataninya mendapatkan hasil produksi 

yang lebih maksimal. Pendapatan seorang petani sangat tergantung pada  

beberapa elemen yaitu, dinamika kelompok tani, penerapan budidaya, hasil 

produksi (kuantitas maupun kualitas), harga produk ( tinggi atau rendah) dan 

biaya produksi.  

 Dinamika kelompok tani sangat berpengaruh dalam pelaksanaan 

usahatani ubi kayu dapat dilihat dari parsitisipasi anggota kelompok tani dalam 

menyerap teknologi baru yang telah dibawa dan disampaikan oleh ketua 

kelompok serta mengaplikasikannya dilapangan tanpa adanya paksaan dan 
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menyebarkan infomasi tersebut ke petani yang lain. Kuantitas dan kualitas 

produksi sangat tergantung pada budidaya/ pendekatan pengelolaan tanaman 

terpadu mulai dari sarana produksi, cara bercocok tanam, pemupukan berimbang, 

pengendalian hama dan penyakit terpadu, pengairan yang teratur, penanganan 

panen dan pasca panen (dalam menekan kehilangan hasil dan mempertahankan 

kualitas). 

Penentuan harga banyak dipengaruhi oleh faktor waktu, tempat dan pasar 

yang mempengaruhi keadaan penawaran dan permintaan. Apabila harga naik 

jumlah barang yang diminta turun dan sebaliknya harga turun jumlah barang yang 

diminta naik. Selanjutnya harga juga ditentukan oleh kualitas barang yang 

ditawarkan, informasi pasar dan struktur pasar yang ada. Dalam hal ini harga akan 

diperhitungkan pada saat penjualan dilaksanakan yaitu berdasarkan harga yang 

diterima petani pada saat menjual hasil produksi (output) usahataninya pada 

musim tanam yang sama. 

Dari rumusan isu utama di atas, maka peneliti tertarik untuk mendapatkan 

gambaran mengenai pengaruhdinamika kelompok tani dan penerapan teknologi 

budidaya kemudian dilakukan kajian sampai sejauh mana pengaruh dinamika 

kelompok tani dan penerapan teknologi budidaya yang dilaksanakan tersebut 

mampu meningkatkan pendapatan pada kegiatan usahatani ubi kayu. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kerangka pemikiran penelitian 

dapat dilihat pada gambar 2, berikut: 
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

1. Dinamika Kelompok Tani berpengaruh Terhadap Pendapatan Usahatani Ubi 

Kayu. 

2. Penerapan Teknologi Budidaya berpengaruh Terhadap Pendapatan Usahatani 

Ubi Kayu. 

3. Dinamika Kelompok Tani dan Penerapan Teknologi Budidaya secara 

bersama-sama berpengaruh Terhadap Pendapatan Usahatani Ubi Kayu. 

 

DINAMIKA KELOMPOK 
1. Tujuan Kelompok 
2. Struktur Kelompok 
3. Fungsi Kelompok 
4. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok 
5. Kekompakan Kelompok 
6. Suasana Kelompok 
7. Ketegangan Kelompok 
8. Keefektipan Kelompok 

 

TEKNOLOGI BUDIDAYA UBI KAYU 
1. Persiapan Lahan 
2. Persiapan Bibit 
3. Penanaman  
4. Pemeliharaan 
5. Pemupukan 
6. Pemanenan 
7. Penyimpanan 

 
 
 

PENDAPATAN 
USAHATANI 

1. Jumlah Produksi  
2. Harga  Jual Produk Per 

Kilogram 
3. Penerimaan Usahatani 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey. Metode survey merupakan penyelidikan yang dilakukan untuk 

memperoleh fakta - fakta dari gejala - gejala yang ada dan mencari  keterangan-

keterangan secara faktual (Moh. Nazir, 2000).  Penelitian dilakukan dalam waktu 

yang bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus atau 

dengan menggunakan sampel.   

 Unit penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah petani yang tergabung 

dalam kelompok tani yang melakukan Usahatani Ubi Kayu/Singkong di wilayah 

Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, dimana objek penelitian  ini adalah 

hubungan dinamika kelompok dengan penerapan teknologi budidaya terhadap 

pendapatan usahatani ubi kayu  di Kecamatan Cibugel. 

 Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Cibugel Kabupaten 

Sumedang, dimana yang menjadi  dasar pertimbangannya adalah : 

1. Kecamatan Cibugel merupakan salah satu sentra pengembangan ubi kayu di 

Kabupaten Sumedang. 

2. Sebagian besar petani di Kecamatan Cibugel telah menerapkan cara budidaya 

ubi kayu sesuai dengan rekomendasi. 
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Penelitian dilaksanakan pada bulan  Agustus 2015 sampai September 

2015, dengan perincian waktu dan kegiatannya adalah sebagai berikut : 

(1) Survei pendahuluan sebagai penjajakan lokasi penelitian dilakukan pada  

bulan Agustus 2015. 

(2) Pembuatan rencana penelitian dilaksanakan bulan Agustus 2015. 

(3) Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada akhir Agustus 2015 sampai 

Oktober 2015. 

(4) Pengolahan dan pembuatan tesis mulai bulan Agustus – Oktober 2015. 

 
3.2  Operasionalisasi Variabel 

 Dalam penelitian ini, variabel - variabel penelitian yang akan diteliti 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu : 

1. Variabel X1, yaitu dinamika kelompok. Dinamika kelompok terdiri dari 

indikator : Tujuan kelompok, struktur, fungsi, pembinaan/pengembangan, 

kekompakan, suasana, ketegangan dan keefektipan kelompok. 

2. Variabel X2, yaitu Cara teknologi budidaya Ubi Kayu di Kecamatan Cibugel 

Kabupaten Sumedang terdiri atas persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman, 

pemeliharaan, pemupukan, pemanenan, dan penyimpanan. 

3. Variabel Y, yaitu Pendapatan usahatani ubi kayu  terdiri dari indikator : 

Jumlah produksi, harga jual produk per kilogram, dan penerimaan bersih 

usaha tani dalam suatu periode tertentu / musim tanam. 
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Tabel 5. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Ukuran dan Kriteria Skala 
1 2 3 4 

I. Dinamika 
Kelompok 
(X1) 

1) Tujuan Kelompok 
 

1. Tujuan formal kelompok dalam 
setiap pelaksanaan kegiatan: 
a. 5 tujuan 
b. 3 – 4 tujuan 
c. 2 – 3 tujuan 
d. 1 tujuan 
e. Tidak tahu 

2. Tujuan individu dalam pelaksanaan 
kegiatan : 
a. meningkatkan hasil& pmasaran 
b. meningkatkan hasil 
c. pemasran hasil 
d. hasil 
e. Tidak tahu 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

2)  Struktur Kelompok 
 

1. Kuantitas kelompok ditentukan oleh 
aktivitas yang dilakukan oleh 
pengurus dan anggota kelompok 
dengan hasil yang baik: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

2. Kualitas kelompok dibuktikan 
dengan adanya kumpulan rutin 
kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

3. Solidaritas kelompok ditandai 
dengan kumpulan rutin kelompok : 
a.  5 kali 
b. 3 – 4 kali 
c. 2 – 3 kali 
d. 1 kali 
e. Tidak pernah 

4. Solidaritas kelompok ditandai 
dengan kumpulan rutin kelompok : 
a. a. 5 kali 
b. 3 – 4 kali 
c. 2 – 3 kali 
d. 1 kali 
a. Tidak pernah 

 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
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Variabel Indikator Ukuran dan Kriteria Skala 
1 2 3 4 

 3) Fungsi Kelompok 
 

1. Keputusan diambil dengan 
musyawarah untuk mencapai tujuan 
melalui kumpulan rutin kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

2. Mencari informasi dan gagasan 
dengan cara melaksanakan studi 
lapang ke dinas terkait/kelompok 
lain: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

3. Koordinasi dengan pengurus dan 
anggota dengan cara 
musyawarah/kumpulan rutin 
kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

4. Diseminasi informasi dengan cara 
studi lapang dan internet dan 
mengaplikasikan dilapangan: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

5. Menjelaskan masalah yang terjadi 
dalam kegiatan kelompok yaitu 
dengan muswarah/kumpulan rutin 
kelompok : 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
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Variabel Indikator Ukuran dan Kriteria Skala 
1 2 3 4 

 4) Pembinaan dan 
Pengembangan 
Kelompok 

 

1. Partisipasi anggota dalam 
melaksanakan kegiatan kelompok 
yaitu dengan muswarah/kumpulan 
rutin kelompok : 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

2. Aktivitas pengurus dalam 
melaksanakan kegiatan kelompok 
yaitu dengan muswarah/kumpulan 
rutin kelompok dan menyampaikan 
informasi teknologi : 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

3. Koordinasi antar pengurus dan 
anggota dalam melaksanakan 
kegiatan kelompok yaitu dengan 
muswarah/kumpulan rutin 
kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

4. Komunikasi pengurus dan anggota 
dalam melaksanakan kegiatan 
kelompok yaitu dengan 
muswarah/kumpulan rutin 
kelompok: 
a. > 5 kali 
b. 3 – 4 kali 
c. 2 – 3 kali 
d. 1 kali 
e. Tidak pernah 

5. Sosialisasi dalam melaksanakan 
kegiatan kelompok yaitu dengan 
muswarah/kumpulan rutin 
kelompok: 
a. > 5 kali 
b. 3 – 4 kali 
c. 2 – 3 kali 
d. 1 kali 
e. Tidak pernah 

 

 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
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Variabel Indikator Ukuran dan Kriteria Skala 
1 2 3 4 

 5) Kekompakan     
Kelompok 

 

1. Ketua kelompok dalam 
menjalankan tugasnya salah satunya 
yaitu memimpin 
muswarah/kumpulan rutin 
kelompok: 
a. > 5 kali 
b. 3 – 4 kali 
c. 2 – 3 kali 
d. 1 kali 
e. Tidak pernah 

2. Daftar keanggotaan  anggota 
kelompok di register dalam buku 
anggota kelompok yang selalu 
dilakukan setiap akhir tahun 
melalui musyawarah kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

3. Nilai dan tujuan kelompok adalah 
untuk mensejahterakan kehidupan 
anggota kelompok dengan 
mengadopsi teknologi baru yang 
cara penyampaiannya melalui 
demplot dan muswarah/ kumpulan 
rutin kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

4. Homogenitas kelompok Salah 
satunya yaitu dengan 
muswarah/kumpulan rutin 
kelompok untuk mendapatkan 
kesepakatan bersama dalam 
menerapkan teknologi baru: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
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Variabel Indikator Ukuran dan Kriteria Skala 
1 2 3 4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Keterpaduan  pengurus dan anggota 
dalam melaksanakan kegiatan 
kelompok yaitu dengan 
muswarah/kumpulan rutin 
kelompok dan mengaplikasikan 
dilapangan: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

6. Kerjasama pengurus dan anggota 
dalam melaksanakan kegiatan 
kelompok yaitu dengan 
muswarah/kumpulan rutin 
kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

 

 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

6)  Suasana Kelompok 
 

1. Ketegangan pengurus dan anggota 
sering terjadi ketika dalam 
melaksanakan kegiatan 
muswarah/kumpulan rutin 
kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

2. Keramahan dan rasa persahabatan 
sesama pengurus dan anggota akan 
terasa dalam melaksanakan 
kegiatan kelompok yaitu dengan 
muswarah/kumpulan rutin 
kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

 

 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
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Variabel Indikator Ukuran dan Kriteria Skala 
1 2 3 4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Rasa Permisip dalam kelompok 
akan terjadi apabila sering  
melaksanakan kegiatan kelompok 
yaitu dengan muswarah/kumpulan 
rutin kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

4. Salah satu cara menimbulkan 
demokratisasi dalam kehidupan 
kelompok yaitu dengan 
muswarah/kumpulan rutin 
kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

7) Ketegangan 
Kelompok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Apabila Ketegangan internal sering 
terjadi dalam kelompok dan 
penyelesaiannya yaitu dengan 
muswarah/kumpulan rutin 
kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

2. Apabila Ketegangan eksternal 
sering terjadi dalam kelompok dan 
penyelesaiannya yaitu dengan 
muswarah/kumpulan rutin 
kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

8) Keefektipan 
kelompok 

 

1. Dalam penyampaian informasi 
teknologi terhadap anggota dapat 
meningkatkan produktifitas yaitu 
dengan cara mengaplikasikan 
dilapangan dan membuat demplot 
percontohan: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

 

 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
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Variabel Indikator Ukuran dan Kriteria Skala 
1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 

 2. Moral kelompok akan terbentuk  
yaitu dengan muswarah/kumpulan 
rutin kelompok: 
a. Sangat setuju dan tindak lanjut 
b. Sangat setuju 
c. Setuju  
d.  Cukup setuju 
e. Tidak setuju 

 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 

II. Teknologi 
budidaya 

 

1) Persiapan   
Lahan  

 

1. Pembersihan lahan dilakukan 
sebelum pelaksanaan pengolahan 
lahan : 
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

2. Pengolahan lahan menggunakan alat 
mekanisasi pertanian 
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 

5 
4 
3 
2 
1 

2) Persiapan Bibit 1. Varietas bibit yang digunakan 
merupakan bibit unggul dengan hasil 
produksi tinggi: 

a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

2. Pemotongan menggunakan gergaji 
dan membentuk sepiral 5-10 cm pada 
bagian yang akan ditanam: 

a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

3. Sebelum penanaman apakah 
dilakukan perlakuan bibit untuk 
merangsang pertumbuhan akar: 
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e.  Sangat tidak setuju 

 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 
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Variabel Indikator Ukuran dan Kriteria Skala 
1 2 3 4 

 3) Penanaan 1. Waktu tanam dilakuan pada pagi 
atau sore hari 

a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

1 Cara tanam yang dilakukan dengan 
posisi berdiri/miring 90 %: 

a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

3. Pengaturan jarak tanam disesuaikan 
dengan kondisi areal tanam: 

a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

4) Pemeliharaan 1. Penyiangan dilakukan 3 kali dalam 1 
kali musim tanam: 
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

2. Pengendalian hama penyakit 
dilakukan sebelum dan sesudah 
tanam: 
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

5) Pemupukan 1. Pemupukan organik dilakukan 
sebelum dan sesudah tanam 
minimal 2 ton/ha: 

a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 
 

 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 

 
 



47 
 

Variabel Indikator Ukuran dan Kriteria Skala 
1 2 3 4 

  2. Pemupukan kimia dilakukan sesuai 
rekomendasi : 

a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

 
5 
4 
3 
2 
1 

6) Panen 1. Panen dilakukan minimal umur 7-8 
bulan : 

a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

2. Panen  menggunakan alat 
mekanisasi pertanian: 

a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

7) Penyimpanan 1. Pengemasan hasil panen 
menggunakan karung/cerangka dari 
bambu: 

a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

2. Pengangkutan ke lahan pertanian 
menggunakan kendaraan dan tenaga 
manusia: 
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Cukup setuju  
d. Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

III. Hasil 
Pendapatan 
Usahatani 
Ubi Kayu  
(Y) 

1) Jumlah 
Produksi 
 

Hasil produksi per musim tanam  
anggota dalam melaksanakan usahatani 
Ubi kayu yang aktif dalam kelompok 
a. 12  ton/ha 
b. 10 ton/Ha 
c. 8 ton/ha 
d. 6  ton/Ha 
e. 4 ton/Ha 

 

 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
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Variabel Indikator Ukuran dan Kriteria Skala 
1 2 3 4 
 2) Harga Jual 

Produk 
Permusim 
Tanam 

 

Harga jual produk per musim tanam  
anggota dalam melaksanakan usahatani 
Ubi kayu yang aktif dalam kelompok 
a. Rp.150.000  
b. Rp.130.000 
c. Rp.120.000 
d. Rp.110.000 
e. Rp.100.000 

 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

3) Penerimaan 
Bersih 
Usahatani 

Penerimaan bersih  per musim tanam  
anggota dalam melaksanakan usahatani 
ubi Kayu/musim tanam 
a. 10 juta/musim tanam 
b. 9 juta/musim tanam  
c. 8 juta/musim tanam 
d. 7 juta/musim tanam 
e. 6 juta/musim tanam 

 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

 
3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi lapang, wawancara 

langsung dan melalui kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas 

terkait yang berhubungan dengan penelitian ini dan studi pustaka. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi. 

No Data yang diperlukan Sumber Data Cara Penentuan 
1 Data Primer : 

- Identitas Responden 
- Dinamika Kelompok 
- Penerapan Budidaya 
- Pendapatan Usahatani 

 
Petani  
Petani 
Petani  
Petani  

 
Wawancara & Kuesioner 
Wawancara & Kuesioner 
Wawancara & Kuesioner 
Wawancara & Kuesioner 

2 Data Sekunder : 
- Landasan Teori 
- Keadaan Umum Daerah 

Dan data kependudukan 
- Data Luas Panen,Produksi 

dan Produktivitas 
 
- Data Penunjang  

 
Buku, Internet 
Profil Kecamatan  
Dinas Pertanian 
Provinsiawa barat 
Dinas Pertanian 
Kabupaten 
SumedangInstansi 
terkait  

 
Studi Literatur 
Studi Literatur 
 
Studi Literatur 
 
 
Studi Literatur 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sebagai bagian dari tahapan penelitian 

menentukan terhadap keberhasilan penelitian dan ditentukan oleh ketelitian pada 

saat pelaksanaan di lapangan, pengamatan, analisis, dan kelengkapan catatan 

(filednote) yang disusun.  Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian 

kepustakaan (libraryresearch) dan penelitian lapangan (fieldresearch).  

Sedangkan cara penentuan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

probability sampling  atau sampling yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Salah satu populasi target pada penelitian ini adalah petani yang 

mengusahakan ubi kayudi kecamatan Cibugel. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara twostagecluster random sampling. Penelitian ini dilakukan 

melalui survei dengan teknik penarikan sampel, sebagai berikut: 

1. Menentukan kecamatan secara sengaja (Purposive) yaitu kecamatan yang 

merupakan salah satu sentra pengembangan produksi ubi kayu di 

Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Cibugel. 

2. Menentukan Desa yaitu Desa yang menurut tingkat registrasi kecamatan 

yang merupakan sentra produksi usahatani ubi kayu sebanyak 7 Desa yang 

terpilih adalah Desa Cipasang, Desa Sukaraja, Desa Jayamandiri, Desa 

Cibugel, Desa Buanamekar, Desa Jayamekar dan Desa Tamansari 
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3. Menentukan Secondary Sampling Unit (SSU), penentuan sampel petani 

produsen sebagai unit analisis pada masing-masing desa sampel, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Toto Warsa dan Cucu,1979): 

n=
𝑁𝑁 𝑍𝑍2𝑆𝑆2

𝑁𝑁𝑁𝑁  2+ 𝑍𝑍2𝑆𝑆2   

n  = ukuran sampel petani 

N  = ukuran populasi petani ubi kayu yang berada di tujuh desa terpilih  

                (1857 orang) 

Z  = Nilai Z pada tingkat kepercayaan 95 % (1,96) 

S2 = Varians luas lahan usahatani  ubi kayu dari survei pendahuluan didapat 

sebesar 0,97  

d  = Toleransi kesalahan ukur data ( ditentukan 5% ) 

Sehingga ukuran sampel yang didapat adalah sebagai berikut: 

n = 
(1857)(1.96)2(0.97)

(1857∗0.052)+ (1.96)2( 0.97)  

n  = 99 responden (pembulatan) 

Pengalokasi ukuran sampel tersebut diatas pada  masing-masing desa 

digunakan alokasi proporsional dengan rumus sebagai berikut : ni = 𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑁𝑁

 𝑥𝑥 𝑁𝑁0 

Keterangan : 

ni = Banyaknya petani sampel dari desa ke i; 

n0 = Besarnya ukuran sampel (secara keseluruhan) 

Ni = Banyaknya petani ubi kayu pada desa terpilih; 

N = Total populasi petani ubi kayu di tujuh desa di Kecamatan Cibugel 
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Sehingga, ni untuk tujuh desa yang ada di Kecamantan Cibugel adalah 

1857 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Desa Cipasang 

ni = 710
1857

 𝑥𝑥 99 

= 37,85 ≈ 38 orang 

2. Desa Sukaraja 

ni = 420
1857

 𝑥𝑥 99 

= 22,39 ≈ 22 orang 

 

3. Desa Jayamandiri 

ni = 390
1857

 𝑥𝑥 99 

= 20,79 ≈ 21 orang 

4. Desa Cibugel 

ni = 180
1857

 𝑥𝑥 99 

= 9,59 ≈ 9 orang 

5. Desa Buanamekar 

ni = 85
1857

 𝑥𝑥 99 

= 4,53 ≈ 5 orang 

6. Desa Jayamekar 

ni = 51
1857

 𝑥𝑥 99 

= 2,71≈ 3 orang 
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7. Desa Tamansari 

ni = 21
1857

 𝑥𝑥 99 

= 1,11≈ 1 orang 

Alokasi sampel anggota petani untuk Desa Cipasang, Desa Sukaraja, Desa 

Jayamandiri, Desa Cibugel, Desa Buanamekar, Desa Jayamekar dan Desa 

Tamansari dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

  Tabel 7.  Jumlah sampel penelitian  

No Nama Desa 
Jumlah 

kelompok 
Jumlah Petani 

Ukuran 
Sampel 

1 Cipasang 6 710 38 

2 Sukaraja 7 420 22 

3 Jayamandiri 3 390 21 

4 Cibugel 3 180 9 

5 Buanamekar 8 85 5 

6 Jayamekar 5 51 3 

7 Tamansari 7 21 1 

 Jumlah 39 1857 99 

 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Data pada penelitian terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif. Guna 

melihat Pengaruh Dinamika Kelompok Tani Terhadap Pendapatan Usahatani Ubi 

Kayu, Pengaruh Penerapan Teknologi Budidaya terhadap Pendapatan Usahatani 

Ubi kayu dan Pengaruh Dinamika Kelompok Tani dan Penerapan Teknologi 
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Budidaya bersama-sama mempengaruhi Pendapatan Usahatani Ubi Kayu akan 

digunakan analisis jalur (path analisis). Adapun analisis yang dilakukan 

menggunakan korelasi dengan langkah gambar sebagai berikut : 

 

 

       Py∑ 

πx1x2             pyx1     

     pyx2 

 

 

Gambar 3. Paradigma Penelitian Dengan Desain Path Analysis 

 

Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan tabulasi terhadap data 

yang terkumpul dan mendeskripsikan ciri-ciri dari variabel yang diteliti per 

kelompok/responden. Analisis ini secara sederhana digambarkan dengan 

penafsiran terhadap tanggapan responden untuk setiap indikator dari masing-

masing subvariabel menggunakan garis kriterium (kategori). Pengukurannya 

menggunakan presentase dengan 5 kategori tingkat tanggapan : sangat rendah, 

rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi, untuk menganalisis hasil tersebut 

menurut Rusidi (1992) dengan rumus sebagai berikut : 

 

Dinamika Kelompok Tani  
(X1) 

Teknologi Budidaya Ubi 
Kayu (X2) 

Pendapatan usahatani  (Y) 

∑ 
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𝑖𝑖 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐾𝐾
 

Keterangan : 

i  = Interval 

Skt = Skor kumulatif tertinggi 

Skt = Skor kumulatif rendah 

K = Kriteria pengukuran 

Kriteria yang digunakan sebagai berikut : 

a. Apabila skor lebih dari pendapatan tertinggi – n termasuk pendapatan 

tertinggi. 

b. Apabila skor lebih dari pendapatan tertinggi –n-n sampai dengan pendapatan 

tertinggi – n termasuk pendapatan sedang. 

c. Apabila skor kurang atau sama dengan pendapatan tertinggi –n –n termasuk 

pendapatan rendah. 

 

1) Penentuan Interval Dinamika Kelompok (X1) 

Jumlah Responden  : 1857 Orang 

Skor Tertinggi (Skt)  : 5 

Skor Terendah (Skr)  : 1 

Jumlah Indikator   : 8 

Maka Perhitungan Interval sebagai berikut : 

Skt = 1857 x 5 x 8 =  74.280 atau 100 % 

Skr =  1857 x 1 x 8 =  14.856 atau 20 % 

𝑖𝑖 = 74.28−14.856
5

= 11.884; 𝑎𝑎𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑖𝑖 = 100−20
5

= 16 % 
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Kriteria yang digunakan sebagai berikut : 

a) Apabila skor lebih dari ( 100 – 16 ) = 84 % atau 74.280 – 14.856 =  59.424 

sangat tinggi. 

b) Apabila skor lebih dari ( 100 - 16 – 16 ) = 68 % atau 74.280 – 14.856– 

14.856 =  44.568  sampai dengan 84 % atau 59.424 termasuk  tinggi. 

c) Apabila skor lebih dari ( 100 - 16 – 16 - 16 ) = 52 % atau 74.280 – 14.856-

14.856 – 14.856  =  29.712 sampai dengan 68 % atau 44.568  termasuk  

cukup. 

d) Apabila skor lebih dari ( 100 - 16 – 16 – 16 - 16 ) = 36 % atau 74.280 – 

14.856 - 14.856 – 14.856 - 14.856 = 14.856 sampai dengan 52 % atau 

29.712 rendah. 

e) Apabila skor kurang dari 36 % atau 14.856 termasuk sangat rendah. 

 

2) Penentuan Interval PenenerapanTeknologi Budidaya (X2) 

Jumlah Responden  : 1857 Orang 

Skor Tertinggi (Skt)  : 5 

Skor Terendah (Skr)  : 1 

Jumlah Indikator   : 7 

Maka Perhitungan Interval sebagai berikut : 

Skt = 1857 x 5 x 7 =  64.995 atau 100 % 

Skr =  1857 x 1 x 7 =  12.999 atau 20 % 

𝑖𝑖 = 64.995 −12.999
5

= 10.399; 𝑎𝑎𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑖𝑖 = 100−20
5

= 16 % 
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Kriteria yang digunakan sebagai berikut : 

a) Apabila skor lebih dari ( 100 – 16 ) = 84 % atau 64.995 – 12.999 =  51.996 

sangat tinggi. 

b) Apabila skor lebih dari ( 100 - 16 – 16 ) = 68 % atau 64.995 – 12.999– 

12.999 =  38.997  sampai dengan 84 % atau 51.996 termasuk  tinggi. 

c) Apabila skor lebih dari ( 100 - 16 – 16 - 16 ) = 52 % atau 64.995 – 

12.999– 12.999 – 12.999 =  25.998  sampai dengan 68 % atau 38.997  

termasuk  cukup. 

d) Apabila skor lebih dari ( 100 - 16 – 16 – 16 - 16 ) = 36 % atau 64.995 – 

12.999– 12.999 – 12.999- 12.999 = 12.999 sampai dengan 52 % atau 

25.998  rendah. 

e) Apabila skor kurang dari 36 % atau 12.999 termasuk sangat rendah. 

3) Penentuan Interval pengaruh Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok Tani 

Terhadap Pendapatan Usahatani Jagung (Y). 

Jumlah Responden  : 1857 Orang 

Skor Tertinggi (Skt)  : 5 

Skor Terendah (Skr)  : 1 

Jumlah Indikator   : 3 

Maka Perhitungan Interval sebagai berikut : 

Skt = 1857 x 5 x 3 =  27.855 atau 100 % 

Skr =  1857 x 1 x 3 =  5.571 atau 20 % 

𝑖𝑖 = 27.855−5.571
5

= 4.456 ; 𝑎𝑎𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖 = 100−20
5

= 16 % 
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Kriteria yang digunakan sebagai berikut : 

a) Apabila skor lebih dari ( 100 – 16 ) = 84 % atau 27.855 – 5.571 = 22.284 

sangat tinggi. 

b) Apabila skor lebih dari ( 100 - 16 – 16 ) = 68 % atau 27.855 – 5.571 – 

5.571 =  16.713 sampai dengan 84 % atau 22.284 termasuk  tinggi. 

c) Apabila skor lebih dari ( 100 - 16 – 16 - 16 ) = 52 % atau 27.855 – 5.571 

– 5.571- 5.571  =  11.142  sampai dengan 68 % atau 16.713  termasuk  

cukup. 

d) Apabila skor lebih dari ( 100 - 16 – 16 – 16 - 16 ) = 36 % atau 27.855 – 

5.571 – 5.571- 5.571- 5.571 = 5.571 sampai dengan 52 % atau 11.142 

rendah. 

e) Apabila skor kurang dari 36 % atau 5.571 termasuk sangat rendah. 

 

Sementara itu, analis uji hipotesis menggunakan Analisis Jalur ( Path 

Analysis ) dengan bantuan Program SPSS Versi 21, Langkah-langkah yang 

dilakukan meliputi : 

a. Diagram Alur Proporsi Hipotesis 

Berdasarkan hipotesis : Terdapat hubungan antara Pengaruh Dinamika 

Kelompok  Tani (X1)  dan Penerapan Teknologi Budidaya (X2) Terhadap 

Pendapatan Usahatani Ubi Kayu (Y). 
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Secara diagram hipotesis ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 λ1 

           λ2   

        λ4         λ3  

λ5    

 λ6   λ7 

                              rPX1 = rx1x2  

                  λ8 

                               λ1  pYX2 

   λ3    λ2 

                  λ4  λ5 

                  λ6  λ7  

 

 

Gambar 4. Diagram alur hubungan kausal antara variabel X11 dengan X1, 

variabel  X21 dengan X2, dan antara X1 serta X2 terhadap Y. 
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∑Y 

ex4 

ex8 

eP1 

eP3 

eP2 

eP4 

eP5 

eP6 

∑X1 

∑X2 

Y 

 

X2 

X1 

X1 

X23 

X12 

X2 2 

 

X26 

X25 

X13 

X14 

X18 

X2 1 

X27 

ex5 
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a) Persamaan Strukturalnya : Y = PY.X1 + PYX1 . X1 + PYɛɛ 

b) Spesifikasi model pengukurannya : 

X11 = λX11 . X1 + ɛX11   X12 = λX12 . X1 + ɛX12 

X13 = λX13 . X1 + ɛX13  X14 = λX14 . X1 + ɛX14 

X15 = λX15 . X1 + ɛX15  X16 = λX16 . X1 + ɛX16 

X17 = λX17 . X1 + ɛx17  X1 8 = λX18 . X1 + ɛX18 

X21 = λX21 . X2 + ɛX21  X22 = λX22 . X2 + ɛX22 

X23 = λX23 . X2 + ɛX23  X24 = λX24 . X2 + ɛX24 

X25 = λX25 . X2 + ɛX5  X26 = λX26 . X2 + ɛX26 

X27 = λX27 . X2 + ɛX27   

Y 1 = λY1 . Y + ɛY1  Y 2 = λY2 . Y + ɛY2 

Y 3 = λY3 . Y + ɛY3  

Keterangan : 

X1 : Dinamika Kelompok Tani 

Indikator : 

X11 : Tujuan Kelompok 

X12 : Struktur Kelompok 

X13 : Fungsi Tugas  

X14 : Pembinaan dan Pengembangan Kelompok 

X15 : Kekompakan Kelompok 
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X16 : Suasana Kelompok 

X17 : Ketegangan Kelompok 

X18 : Keefektipan Kelompok 

 

X2 : Penerapan Teknologi Budidaya 

Indikator : 

X21 : Persiapan Lahan 

X22 : Persiapan Bibit 

X23 : Penanaman 

X24 : Pemeliharaan  

X25 : Pemupukan  

X26 : Pemanenan 

X27 : Penyimpanan 

Y: Pendapatan Usahatani Ubi Kayu 

eij: Variabel Terukur 

λij: Loading factor 

pij: Nilai Regresi 

ɛi : Error 

 

b. Uji Validitas  

Uji validitas atau kesahihan berguna untuk mengetahui apakah ada 

pernyataan-pernyataan pada  kuesioner yang harus dibuang/diganti karena 

dianggap tidak relevan (Umar,2008). Validitas data penelitian ditentukan oleh 
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proses pengukuran yang akurat. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh 

kuesioner tersebut. Dengan kata lain, intrumen tersebut dapat mengukur butir-

butir dalam suatu daftar (konstruk)  sesuai dengan yang diharapkan peneliti 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). 

Metoda yang digunakan untuk menguji validitas konstruk masing-masing 

pernyataan terhadap instrumen kuesioner, menurut Singarimbun dan Effendi 

(1995) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur. 

2. Melakukan uji coba skala pengukur tersebut pada sejumlah responden. 

3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 

4. Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total 

menggunakan rumus teknik korelasi ‘ProductMoment’: 

rxy
𝑛𝑛∑𝑋𝑋𝑋𝑋−(∑𝑋𝑋)(∑𝑋𝑋)

�{𝑛𝑛∑𝑋𝑋2−(∑𝑋𝑋2}{𝑛𝑛∑𝑋𝑋2−(𝑛𝑛∑𝑋𝑋2)} 

Keterangan : 

r xy = Koefisien korelasi (derajat hubungan antara thitungdan ttabel) 

X  = Jumlah Skor Item 

Y  = Jumlah Total Skor Item 

n  = Jumlah Responden 

(Arikunto, 2010) 
 

Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh nilai koefisien korelasi lebih dari 

atau sama dengan Ttabel ( Thitung ≥ T tabel), maka data tersebut adalah valid atau 
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layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis, sedangkan jika nilai koefisien 

korelasinya ( Thitung<Ttabel), menunjukan data tersebut tidak valid atau tidak layak 

untuk digunakan dalam pengujian hipotesis dan disisihkan dari analisis uji 

lanjutan. Dalam penelitian ini, jawaban yang diperoleh dari kuesioner kemudian 

dihitung korelasinya dari setiap item. Seluruh pernyataan dapat dikatakan valid 

jika Thitung lebih besar dari Ttabel. (Arikunto, 2010). Bila uji validitas instrumen 

kuesioner yang dilakukan menunjukan valid, maka lanjutkan dengan uji 

kehandalan atau reliabilitas (Kaplan and Saccuzzo,1993). 

c. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas atau keandalan berguna untuk menetapkan apakah 

instrumen kuesioner dapat digunakan lebih dari satu  kali, paling tidak oleh 

responden yang sama (Umar, 2008). Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali, 

untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif 

konsisten, maka alat pengukur tersebut andal atau reliabel (Singarimbun dan 

Effendi, 1995). 

Untuk menguji reliabilitas digunakan rumus alfa ( Cronbach’s Alpha)  

(Indriantoro dan Supomo, 2002 ), yaitu uji reliabilitas untuk alternatif jawaban 

lebih dari dua dengan rumus : 

r11 = � 𝑆𝑆
𝑆𝑆−1

� �1 −  ∑𝛼𝛼𝑏𝑏
2

𝛼𝛼𝑆𝑆2 � 

Keterangan : 

r11 = nilai reliabilitas 

k  = banyak butir pertanyaan 

αt2  = varian total   ∑αb2  = jumlah varian butir 
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Setelah nilai koefisien reliabilitas (r11) diperoleh, maka ditetapkan suatu 

nilai koefisien reliabilitas paling kecil yang dianggap reliabel. Disarankan 

koefisien reliabilitas berada diantara 0,70-0,80 yang dinilai cukup baik untuk 

tujuan penelitian dasar (Kaplan dan Saccuzzo,1993). Dalam penelitian ini, 

instrumen penelitian dikatakan handal atau reliabel bila memiliki koefisien 

reliabilitas lebih dari 0,70. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Keadaan Umum Daerah Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis  

 Kecamatan Cibugel adalah  salah satu  Kecamatan  di wilayah Kabupaten 

Sumedang Provinsi Jawa Barat  yang memiliki luas areal 5.067 hektar. Adapun 

batas-batas wilayah Kecamatan Cibugel adalah sebagai berikut : 

• Sebelah Utara : Kecamatan Darmaraja dan Kecamatan Cisitu 

• Sebelah Timur : Kecamatan Wado 

• Sebelah Selatan : Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut 

• Sebelah Barat : Kecamatan Sumedang Selatan 

 Jarak orientasi Kecamatan Cibugel dengan pusat pemerintahan yakni 

dengan Ibukota Kabupaten ± 50  km dan dengan Ibukota Provinsi ± 66 km. 

Digambarkan lebih jelas dengan Peta Kecamatan Cibugel pada lampiran 1. 

4.1.2 Keadaan Iklim dan Temperatur  

 Faktor yang sangat penting di dalam kegiatan pertanian adalah Keadaan 

iklim. Dimana faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan usahatani 

adalah curah hujan dan temperatur. Curah hujan di suatu daerah ditentukan oleh 

banyaknya rata-rata jumlah bulan kering serta rata-rata bulan basah  selama 

interval 5 tahun. Diketahui bahwa rata-rata curah hujan dalam satu tahun adalah 

165,812 mm. Catatan perihal curah hujan selama 10 tahun terakhir di Kecamatan 
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Cibugel Kabupaten Sumedang terdapat pada lampiran 2. Dimana  diperoleh nilai 

Q sebesar 0,61. Nilai tersebut  menunjukan tipe curah hujan di Kecamatan 

Cibugel Kabupaten Sumedang termasuk tipe D dan bersifat sedang.  (Schmidt dan 

Ferguson,1951). 

 Ketinggian tempat dari permukaan laut akan berpengaruh terhadap kondisi 

temperatur suatu daerah, yakni kenaikan ketinggian tiap 1 meter (m) maka 

temperatur akan turun sebesar 0,61 derajat celsius (oC). Menggunakan 

perhitungan menurut Hanafi (1989), maka temperatur suatu daerah bisa 

diperhitungkan dengan melihat ketinggian tempatnya.  

T = 26,30 – 0,61 oC x h/100 

Dimana : h = Ketinggian tempat suatu daerah 

 Karena Kecamatan Cibugel terletak pada ketinggian 500 - 900 meter di 

atas permukaan laut, maka temperaturnya adalah sebagai berikut : 

T = 26,30 - 0,61 oC x h/100 

T = 26,30 - 0,61 oC x 500/100 

T = 23,25 oC 

 Dapat dinyatakan bahwa rata-rata temperatur Kecamatan Cibugel adalah 

23,25 oC. Merupakan keadaan suhu yang optimal maka logikanya adalah produksi 

pertanian akan semakin baik apalagi dengan komoditas tertentu seperti ubi kayu, 

jagung dan ubi jalar. 
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4.1.3  Keadaan Tanah dan Jenis Penggunaanya  

 Berdasarkan data profil Kecamatan  (2014), Cibugel memiliki luas 5.067   

hektar, berada pada ketinggian 500-900 meter diatas permukaan laut, jenis tanah 

di daerah tersebut adalah Latosol merah kecoklatan dengan pH tanah berkisar 

antara 5,5 - 7 dengan tingkat kesuburan tanah relatif subur. Beragam pemanfaatan  

tanah di Kecamatan Cibugel dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Luas Wilayah Kecamatan Menurut Penggunaan Tanah di 
Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang Tahun 2014 

No  Jenis penggunaan tanah Luas tanah (ha) Persen (%) 
1. 
 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Pemukiman dan Bangunan 
(Sekolah, Mesjid, Kantor, 
Jalan, Makam) 
Sawah Teknis 
Sawah ( 1 2�  Teknis) 
Ladang/ Tegalan  
Perkebunan 
Kehutanan 
Pangangonan/carik 
Kolam  
Lain-lain 

1.523 
 
 

100 
339.5 
1.365 

216 
1.306 

190.25 
15 

46.93 

30,05 
 
 

1,97 
6,70 

26,93 
4,26 

25.77 
3,75 
0,29 
0,92 

Jumlah 5.067 100,00 
Sumber : Potensi Kecamatan Cibugel, 2014 

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa penggunaan lahan untuk pertanian 

khususnya ladang/tegalan mempunyai areal yang lebih luas  di banding untuk 

penggunaan lainnya (54,54%). Menunjukan bahwa sektor pertanian masih 

mendominasi kegiatan penduduk di Kecamatan Cibugel, sebagai lahan 

produktifitasnya dan menjadi andalan dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta 

penopang rencana ke depan. 
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4.2  Keadaan Sosial Ekonomi  

4.2.1 Keadaan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

Potensi Kecamatan Cibugel, jumlah penduduk Tahun 2014 sebanyak 

23.278 jiwa. Terdiri dari 11.690 laki-laki (50,21 %) dan 11.588 perempuan  

(49,78 %). Mengenai komposisi penduduk dan jenis kelamin  dapat di lihat pada 

Tabel 9. 

Tabel 9. Komposisi Penduduk Kecamatan Cibugel Menurut Kelompok 
Umur dan Jenis Kelamin tahun 2014. 

 
Kelompok umur 

(tahun) 
Laki-laki Perempuan Total 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
0-4 

5-14 
15-18 
19-25 
26-35 
36-45 
46-50 
51-64 
>65 

1.027 
519 

1.322 
760 
624 

1.257 
1.540 
2.675 
1.966 

8,785 
4,439 

11,308 
6,501 
5,337 

10,752 
13,173 
22,882 
16,817 

974 
539 

1.349 
801 
706 

1.284 
1.504 
2.634 
1.797 

8,331 
4,610 

11,539 
6,852 
6,039 

10,983 
12,865 
22,532 
15,371 

2.001 
1.058 
2.671 
1.561 
1.330 
2.541 
3.044 
5.309 
3.763 

8,596 
4,545 

11,474 
6,705 
5,713 

10,915 
13,076 
22,806 
16,165 

Jumlah  11.690 100,00 11.588 100,00 23.278 100,00 
Sumber : Potensi Kecamatan  Cibugel,2014 

Untuk memetakan  kondisi laki-laki dan Perempuan (sex ratio) sehingga 

dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan  melalui rumus di 

bawah ini : 

Sex ratio =   𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏 𝐋𝐋𝐉𝐉𝐏𝐏𝐋𝐋−𝐉𝐉𝐉𝐉𝐏𝐏𝐋𝐋 
 𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏𝐉𝐉𝐉𝐉𝐏𝐏

 x 100 

    = 
𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 
𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

 x 100 

    = 100,88  101  
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas, Sex Ratio untuk Kecamatan Cibugel 

terdapat  perbandingan yang hampir seimbang antara penduduk laki-laki dengan 

penduduk perempuan. Artinya setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 

101 orang penduduk laki-laki.  

Dan untuk menyimak kondisi struktur umur penduduk Kecamatan Cibugel 

dapat diketahui melalui uji 40 % ( The Four Percent Test). Apabila hasil uji 

tersebut menunjukan angka kurang dari 40 %, berarti daerah tersebut memiliki 

struktur umur penduduk usia kerja. Hal ini menunjukan keadaan jumlah tenaga 

kerja produktif lebih banyak. Namun apa bila hasil tersebut menunjukan angka 

lebih dari 40 %, berarti daerah tersebut memiliki beban ketergantungan yang 

tinggi mengingat jumlah tenaga kerja yang tidak produktif banyak. 

SUP (Struktur Umur Penduduk) di Kecamatan Cibugel dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

SUP =   𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏 𝐔𝐔𝐉𝐉𝐉𝐉𝐏𝐏 𝟔𝟔−𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐭𝐭𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐏𝐏
 𝐣𝐣𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏 

 x 100 

        =   𝟑𝟑.𝟔𝟔𝟓𝟓𝟔𝟔 
 𝟐𝟐𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟓𝟓 

 x 100  = 13,14 

Menurut Sisdjiatmo Kusumowidho (1981) apabila hasi uji 40 % diperoleh 

nilai yang lebih besar dari 40 %, maka desa tersebut memiliki struktur penduduk 

usia muda atau mempunyai beban ketergantungan yang tinggi, sedangkan jika 

kurang dari 40 % kecamatan tersebut memiliki struktur penduduk usia kerja atau 
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beban ketergantungan yang rendah. Adapun hasil uji menunjukan nilai 13,14 % 

dengan demikian Kecamatan Cibugel mempunyai struktur penduduk usia kerja. 

Beban ketergantungan “Dependency Ratio” (DR), penduduk Kecamatan 

Cibugel dapat diketahui dengan rumus : 

DR =   𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏  𝟔𝟔−𝟏𝟏𝟏𝟏+ ≥𝟔𝟔𝟓𝟓 𝐭𝐭𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐏𝐏
 𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟔𝟔𝟏𝟏

 x 100  

DR =    𝟔𝟔.𝟓𝟓𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏𝟏𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏

 x 100  = 38,95  39 

Hasil perhitungan beban ketergantungan (Depency Ratio) di Kecamatan 

Cibugel adalah sebanyak 39 orang Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk usia 

kerja harus menanggung beban sebanyak 39 orang penduduk bukan usia kerja 

(non produktif). Menurut undang-undang Tenaga Kerja RI No. 13 tahun 2003, 

usia yang dianggap produktif di Indonesia adalah, yaitu laki-laki 15 – 54 tahun 

dan perempuan 18 – 54 tahun. Akan tetapi secara umum, terutama di Kecamatan 

Cibugel banyak ditemukan penduduk yang berumur di atas 54 tahun masih 

melakukan aktivitas kerja. 

Mengetahui daya dukung lahan terhadap kehidupan penduduk dihitung 

dengan menggunakan kriteria rumus Mand Land Ratio (MLR) yaitu rasio jumlah 

penduduk terhadap lahan garapan dengan perhitungan sebagai berikut: 

MLR =   𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏 𝐊𝐊𝐏𝐏𝐊𝐊𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐭𝐭𝐉𝐉𝐏𝐏 𝐂𝐂𝐋𝐋𝐂𝐂𝐉𝐉𝐂𝐂𝐏𝐏𝐉𝐉
 𝐋𝐋𝐉𝐉𝐉𝐉𝐋𝐋 𝐋𝐋𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐏𝐏 𝐔𝐔𝐋𝐋𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐭𝐭𝐉𝐉𝐏𝐏𝐋𝐋 (𝐇𝐇𝐉𝐉)  

MLR =   𝟐𝟐𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟓𝟓
 𝟑𝟑.𝟓𝟓𝟑𝟑𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟔𝟔

 = 6,59  7 orang per hektar 
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Perhitungan diatas menunjukan bahwa untuk setiap satu hektar lahan 

usahatani harus  menghidupi  7 orang penduduk. Besarnya kepadatan penduduk 

dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Kepadatan penduduk =   𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉𝐉 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏  (𝐨𝐨𝐏𝐏𝐉𝐉𝐏𝐏𝐂𝐂)
 𝐋𝐋𝐉𝐉𝐉𝐉𝐋𝐋 𝐖𝐖𝐋𝐋𝐉𝐉𝐉𝐉𝐢𝐢𝐉𝐉𝐉𝐉 (𝑆𝑆𝑘𝑘 )2    

             =   𝟐𝟐𝟑𝟑.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟓𝟓
 𝟓𝟓.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟐𝟐

  =  4,59 orang/km2 

Hasil perhitungan diperoleh tingkat kepadatan penduduk 4,59 orang/km2, 

keadaan ini menunjukan tingkat kepadatan yang relatif rendah. Menurut Daldjoeni 

(1971), kepadatan penduduk diatas 600 orang/km2 termasuk kategori kepadatan 

tinggi. 

 

4.2.2 Tingkat Pendidikan  

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang pernah dicapai 

sebagai dasar pemikiran dalam mengambil suatu keputusan, menerima dan 

mempraktekan inovasi – inovasi baru. Menurut Dudung (2002), bahwa tingkat 

pendidikan dapat menambah tingkat partisipasi angkatan kerja, yang dimaksud 

pendidikan formal disini adalah jenjang pendidikan yang dimulai dari sekolah 

Dasar atau sederajat, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, tamat Akademik, dan 

Tamat Perguruan Tinggi. 

Adapun keadaan tingkat pendidikan formal di Kecamatan Cibugel dapat 

dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Cibugel tahun 2014 

No. Tingkat Pendidikan  Jumlah (Orang) Persen (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Belum Usia Sekolah 
Tidak Tamat Sekolah 
Tamat SD 
Tamat SMP 
Tamat SMA 
Tamat Perguruan Tinggi 

1.866 
330 

12.739 
5.170 
3.346 

280 

7,86 
1,39 

53,68 
21,78 
14,09 
1,17 

Jumlah 23.271 100,00 
Sumber : Potensi Kecamatan Cibugel, 2014 

Tabel 10. Menunjukan bahwa keadaan pendidikan masyarakat di 

Kecamatan Cibugel dapat dikategorikan masih rendah, ini terlihat bahwa 

persentase tamatan SD paling besar 53,68 %, artinya penduduk Kecamatan 

Cibugel pernah mengecap pendidikan. Tingkat pendidikan  masyarakat 

Kecamatan Cibugel masih tergolong rendah, karena masih kurangnya kesadaran 

akan pentingnya pendidikan, mereka menganggap sekolah sampai SD saja sudah 

cukup. Hal ini sejalan dengan pendapat Mosher (1981), bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan pertanian pedesaan. Alternatif 

lain dalam memperoleh pendidikan tidak hanya sebatas  pendidikan formal saja. 

Pendidikan non formal pun penting untuk menambah pengetahuan. Pendidikan 

non formal ini dapat diperoleh melalui penyuluhan-penyuluhan dari instansi 

terkait, baik dinas pendidikan, dinas tenaga kerja maupun dinas UMKM dan dinas 

pertanian maupun peternakan. Sehingga masyarakat tetap menjadi penduduk yang 

padat karya. 

4.2.3 Mata Pencaharian  

Sebagian besar penduduk usia kerja di Kecamatan Cibugel memiliki mata 

pencaharian di bidang pertanian. Hal ini menunjukan bahwa sektor pertanian 
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merupakan mata pencaharian andalan bagi penduduk di Kecamatan Cibugel. Hal 

ini juga didukung dengan ketersediaan lahan pertanian yang luas  terutama lahan 

darat menjadi potensi yang perlu diberdayakan oleh penduduk setempat. 

Berdasarkan jenis mata pencahariannya, gambaran penduduk di Kecamatan 

Cibugel dapat di lihat Tabel 11. 

Tabel 11. Keadaan Mata pencaharian Penduduk Kecamatan Cibugel 
Tahun 2014 

No. Mata Pencaharian  Jumlah (orang) Persen (%) 
1. 
 
 
 
2. 
3. 
4. 
5. 

Pertanian  
a. Petani Pemilik Tegal/Ladang 

Dan Sawah 
b. Buruh Tani  
Pedagang   
Buruh/Karyawan 
PNS dan TNI 
Wiraswasta  

 
7.814 

 
844 
737 
761 
227 

2.466 

 
60,81 

 
6,56 
5,73 
5,92 
1,76 

19,19 
Jumlah 12.849 100,00 
Sumber : Potensi Kecamatan Cibugel, 2014 

Berdasarkan Tabel 11, menunjukan bahwa penduduk yang mempunyai 

mata pencaharian berjumlah 12.849 orang atau  55,19 %. Sedangkan yang belum 

mempunyai mata pencaharian termasuk didalamnya penduduk dibawah umur, 

masih sekolah, dan lanjut usia berjumlah 10.429 orang atau 44,80 %. Mata 

pencaharian penduduk masih dominan di sektor pertanian yaitu sebesar 60,81 %. 

Dan masih akan tetap menjadi pilihan dalam memperoleh pendapatan mengingat 

semakin banyaknya peluang berusahatani terutama ubi kayu dengan semakin 

gencarnya pemerintah menggenjot produktifitas. Ditambah pula sudah mulai 

terbuka produk turunan dari bahan dasar ubi kayu diproduksi di Kecamatan 

Cibugel, seperti gaplek dan tapioka. Sedangkan Olahan kripik singkong sudah 
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terlebih dahulu populer dan menjadi primadona oleh-oleh khas Kecamatan 

Cibugel dari priangan timur. 

4.3 Keadaan Umum Responden 

Keadaan umum responden meliputi umur, pendidikan, tanggungan 

keluarga, luas garapan, status pemilikan lahan, dan Pengalaman usahatani ubi 

kayu. 

4.3.1 Keadaan Umur Responden 

Keadaan umur petani yang melaksanakan usahatani ubi kayu kolektif 

berkisar antara 20 sampai 65 tahun. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 5. 

Gambar 5. Keadaan Responden Berdasarkan Kelompok Umur 
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Gambar 5. Menunjukan bahwa umur petani sebagian besar merupakan 

umur kurang produkif, dimana pada umur tersebut  kondisi fisik petani tidak 
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cukup mampu melaksanakan usahatani ubi kayu, dimana dalam usahatani ubi 

kayu diperlukan tenaga dan fikiran berbeda ketika umur semakin bertambah tua 

terdapat kecenderungan penurunan produktivitas kerja. Sehingga dalam 

pelaksanaan usahtaninya kurang maksimal, dan lebih banyak  mengadalkan 

tenaga kerja dari luar keluarga.  

 

4.3.2 Keadaan Jenis Kelamin 

Responden dalam penelitian ini sebanyak  99 orang dengan jumlah pria 9 

orang dan wanita 7 orang. Berikut disajikan keadaan umum responden 

berdasarkan jenis kelamin dan jumlah sampel pria dan wanita  dapat dilihat pada 

Gambar grafik  6. 

Gambar 6. Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
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4.3.3 Keadaan Pendidikan Responden 

Keadaan pendidikan responden bervariasi dari mulai sekolah dasar 

samapai  sekolah lanjutan atas. untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan responden 

dapat dilihat pada gambar grafik 6. 

 

Gambar 7. Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan 
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Pada gambar 6 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan petani sebagian 

besar adalah sekolah dasar (SD) yaitu mencapai 65,65 % dan hanya sebagian kecil 

yang menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat lanjutan pertama (SLTP) dan 

sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), yaitu masing-masing 21,21% dan 12,12 %. 

Tingkat pendidikan petani sangat menentukan terhadap keberhasilan 

usahataninya. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan daya serap 

terhadap teknologi pertanian. Petani yang memiliki pengetahuan terbatas dan 
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kurang dinamis akan mengalami kesulitan dalam penguasaan dan penerapan 

teknologi pertanian (Soekartawi, 1989). Oleh karena itu perilaku yang diusahakan 

pada diri petani dalam rangka pengolahan usahatani, umumnya berjalan lambat 

yang disebabkan tingkat pengetahuan, kecakapan dan mental petani yang sangat 

rendah. 

4.3.4 Keadaan Tanggungan Keluarga 

Tanggungan keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang menjadi 

tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tanggungan 

keluarga yang dimaksud yaitu mereka yang hidupnya bersama dan turut makan 

bersama secara teratur dalam keluarga yaitu ayah, ibu, istri, anak dan orang lain 

yang sudah dianggap keluarga sendiri, lebih jelasnya jumlah tanggungan keluarga 

responden dapat dilihat pada Gambar 7. 

Gambar 8. Keadaan Tanggungan Keluarga 
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Bila ditinjau dari segi konsumsi, jumlah tanggungan keluarga merupakan 

beban bagi keluarga yang bersangkutan. Besar kecilnya tanggungan keluarga akan 

mempengaruhi besarnya pengeluaran yang akan ditanggung oleh kepala keluarga 

terutama untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari akan tetapi jika dilihat dari tenaga 

kerja secara potensial maka semakin banyak tanggungan keluarga akan semakin 

banyak tenaga kerja yang tersedia. 

4.3.5 Luas Lahan Usahatani 

Luas lahan usahatani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas lahan 

yang digunakan oleh responden untuk usahatani ubi kayu. Lebih jelasnya 

kepemilikan luas lahan garapan dapat dilihat pada Gambar 8. 

Gambar  9. Keadaan Responden Berdasarkan Luas Lahan Usahatani 
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Luas lahan garapan responden yang digunakan untuk usahatani ubi kayu 

antara 0,5 ha sampai 1,29 ha dengan luas rata-rata 0,51 ha. Luas lahan garapan 

yang dimiliki  akan berpengaruh terhadap besarnya biaya usahatani yang 
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dikeluarkan, namun besarnya biaya ini akan diimbangi hasil produksi tinggi dan 

pendapatan tinggi. 

4.3.6 Pengalaman Berusahatani 

Pengalaman berusahatani merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan usahatani ubi kayu, karena dengan pengalaman yang 

banyak akan memberikan keterampilan yang tinggi. Dengan demikian akan 

memperlancar kegiatan usahatani serta mengurangi resiko kerugian dibandingkan 

dengan petani yang kurang berpengalaman. Pengalaman berusahatani responden 

berkisar antara 1 tahun sampai 50 tahun dengan rata-rata 24,59 tahun. Lama 

usahatani responden dapat dilihat pada Gambar 9. 

Gambar 10. Keadaan Responden Berdasarkan Pengamalan Usahatani 
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Pada gambar 10, dapat diceritakan bahwa Pengalaman berusahatani yang 

relatif lama akan banyak membantu petani dalam mengurangi resiko kegagalan 
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dalam berusahatani serta sangat memegang peranan penting dalam meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi. Petani  yang sudah berusahatani  lebih lama akan 

memiliki kualitas berusahatani yang lebih baik. Sehingga akan dapat berbagi 

informasi dan inovasi terhadap petani pemula dalam berusahatani ubi kayu. Juga 

dapat menjadi nara sumber bagi petani lain apabila terjadi masalah seputar 

berusahatani. 

4.4 Pengujian Instrumen   

4.4.1 Pengujian Validitas  

Uji validitas instrumen penelitian ini dilaksanakan setelah seluruh 

kuesioner terkumpul.  Uji validitas menggunakan SPSS 21 dengan 

mengkorelasikan antara skor butir dengan  skor total menggunakan korelasi 

pearson product moment.  Apabila terdapat butir pertanyaan yang tidak valid, 

maka pertanyaan tersebut dihilangkan dan tidak digunakan lagi untuk proses 

selanjutnya. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan bahwa variabel yang di 

ukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan 

Schindler, dalam Zulkanef, 2006). Untuk hasil pengukuran uji validitas dapat 

dilihat dilampiran  KMO and Bartlett’s Test. Dapat disimpulkan bahwa nilai 

KMO sebesar 0,784 menandakan bahwa instrumen valid karena sudah memenuhi 

batas 0,50 (0,768>0,50). 

Total Variance Explained  Dinamika Kelompok Tani dan Penerapan 

Teknologi Budidaya  Terhadap Pendapatan Usahatani Ubi Kayu dapat dilihat 

dilampiran. Total Variance Explained dapat disimpulkan bahwa dari 3 komponen 
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yang digunakan, hasil ekstraksi SPSS menjadi 1 faktor dengan  kemampuan  

menjelasakan konstrak sebesar 95,663 %. 

Component Matrixa Dinamika Kelompok Tani dan Penerapan Teknologi 

Budidaya  Terhadap Pendapatan Usahatani Ubi Kayu dapat dilihat dilampiran. 

Component matrix dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator meliputi Dinamika 

Kelompok Tani (X1), Penerapan Teknologi Budidaya (X2) dan Pendapatan 

Usahatani Ubi Kayu (Y) mempunyai loading faktor yang besar yaitu diatas 0,50. 

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa 3 item valid. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Setelah seluruh data instrumen penelitian sudah dinyatakan valid, maka 

langkah selanjutnya adalah  uji reliabilitas. Teknik uji reliabilitas yang paling 

mudah digunakan yaitu dengan mencari nilai alpha cronbach. Reliabilitas adalah 

ukuran yang menunjukan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian 

keperilakuan mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya diukur melalui 

konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur 

tidak berubah (Harrison, dalam Zulganef, 2006). Hasil Uji Reliabilitas dapat 

dilihat pada lampiran. 

Sekaran (dalam Zulganef, 2006) yang menyatakan suatu instrumen 

penelitian mengindikasikan memiliki reliabilitas yang memadai jika koefisien 

alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 0,70. Sementara hasil uji 

menunjukan koef Cronbach alpha sebesar 0,781, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel ini  reliabel. 

 



81 
 

4.5   Deskripsi Variabel Penelitian 

4.5.1 Variabel Dinamika Kelompok  

Kelompok tani pada dasarnya merupakan sistem sosial yaitu suatau 

kumpulan unit yang berbeda secara fungsionnal dan terikat oleh kerjasama untuk 

memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam kelompok 

ini akan terjadi suatu situasi kelompok dimana setiap anggota petani telah 

melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama dan mengenal satu sama lain. 

(Samsudin, 1993). 

Meningkatkan dinamika kelompok tani harus dikembangkan sepuluh jenis 

kemampuan kelompok tani yang disebut dengan sepuluh jurus kemampuan 

kelompok tani yang terdiri atas : (1) menyusun rencana kerja kelompok tani, (2) 

kerjasama intern kelompok tani, (3) menerapkan teknologi baru, (4) memecahkan 

masalah kelompok dan mengatasi keadaan darurat, (5) pemupukan modal usaha, 

(6) kemampuan mengembangkan peralatan dan fasilitas kelompok, (7) membina 

hubungan melembaga dengan KUD, profesional, eksportir, perbankan dan 

instansi terkait, (8) peningkatan produktivitas usaha tani, (9) ketaatan terhadap 

perjanjian, (10) pembinaan kader pimpinan kelompok, ( Suhardiyono, 1992).  

Pengaruh kehidupan kelompok yang makin kokoh terhadap kehidupan 

individu anggotanya ialah timbulnya sense of belongingness (rasa memiliki), yang 

ternyata mempunyai arti cukup mendalam pada kehidupan individu anggotanya. 

Sense of belongingness merupakan sikap peranan bahwa ia termasuk di dalam 

suatu kelompok sosial dan di dalamnya, ia mempunyai peranan dan tugas 

sehingga merasakan kepuasan dirinya, bahwa ia berharga sebagai anggota 
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kelompok tani. Kepuasannya ialah bahwa ia sebagai mahluk sosial di dalam 

kelompoknya telah memperoleh peranan sosial yang juga berdasarkan usahanya 

untuk menyumbangkan sesuatu demi kemajuan kelompok. (Gerungan, 2002).   

Dinamika Kelompok Tani adalah gerakan bersama yang dilakukan oleh 

anggota kelompok tani secara serentak dan bersama-sama dalam melaksanakan 

seluruh kegiatan kelompok tani dalam mencapai tujuannya yaitu peningkatan 

hasil produksi dan mutunya yang gilirannya nanti akan meningkatkan pendapatan 

mereka. Dinamika kelompok tani mencakup seluruh kegiatan meliputi inisiatif, 

daya kreatif dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pengurus dan anggota 

kelompok tani dalam melaksanakan rencana kerja kelompoknya yang telah 

disepakati bersama. (Suhardiyono,1992). 

Analisa terhadap dinamika kelompok, pada hakekatnya dilakukan melalui 

pendekatan, yakni pendekatan psiko-sosial, yaitu analisis dinamika kelompok 

melalui analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok 

itu sendiri. Analisis dinamika kelompok dengan pendekatan psiko-sosial 

dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap perilaku anggota-anggota 

kelompok dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan 

kelompok (Mardikanto,1996). 

Unsur-unsur  dinamika kelompok yang disebut juga variabel-variabel 

dinamika kelompok terdiri dari : Tujuan Kelompok, Struktur Kelompok, Fungsi 

Kelompok, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok, Kekompakan Kelompok, 

Suasana Kelompok, Ketegangan Kelompok, Keefektipan Kelompok. Hasil 
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tabulasi dan perhitungan untuk variabel Dinamika Kelompok Tani dapat dilihat 

pada Tabel 13. 

Tabel 13. Distribusi Variabel Dinamika Kelompok Tani 

No. Indikator Dinamika 
Kelompok Tani 

Skor 
Harapan 

Skor 
Kenyataan 

% Kriteria 

1 Tujuan Kelompok 990 906 91,51 Sangat tinggi 
2 Struktur kelompok 3.465 2.913 84,06 Tinggi 
3 Fungsi Tujuan 2.475 2.094 84,60 Tinggi 
4 Pembinaan dan 

Pengembangan Kelompok 2.475 2.019 8,57 Tinggi 

5 Kekompakan Kelompok 2.970 2.574 86,66 Sangat tinggi 
6 Suasana Kelompok 1.980 1.718 86,76 Sangat tinggi 
7 Ketegangan Kelompok 990 893 90,20 Sangat tinggi 
8 Keefektipan Kelompok 1.485 1.308 88,08 Sangat tinggi 
Jumlah Total  16.830 14.425 693,44  
Rata-rata 2.103 1.803 86,86 Sangat tinggi 

 

Tabel 13. Mengindikasikan total variabel dinamika kelompok tani 

memiliki kriteria sangat tinggi (86,86%). Menggambarkan bahwa masyarakat 

yang melaksanakan usahatani ubi kayu dalam dinamika kelompok tani telah 

memiliki karakteristik dan mengetahui yang meliputi : (1) Mengetahui Tujuan 

Kelompoknya (2) Struktur Kelompok (3) Fungsi Tujuan Kelompok (4) 

Pembinaan dan Pengembangan Kelompok (5) Kekompakan Kelompok (6) 

Suasana Kelompok (7) Ketegangan Kelompok  (8) Keefektipan Kelompok . 

4.5.2 Variabel Teknologi Budidaya 

Variabel Penerapan Teknologi Budidaya menggunakan 7 indikator yaitu ; 

Persiapan Lahan, Persiapan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan, Pemupukan, 

Pemanenan, Penyimpanan. Hasil tabulasi dan perhitungan untuk variabel 

Penerapan Teknologi Budidaya dapat dilihat pada Tabel 12. 
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 Tabel 12. Distribusi Variabel Penerapan Teknologi Budidaya 

No Indikator  Penerapan 
Teknologi Budidaya 

Skor 
Harapan 

Skor 
Kenyataan % Kriteria 

1 Persiapan Lahan 990 809 81,71 Tinggi 
2 Persiapan bibit 1485 1253 84,37 Tinggi 
3 Penanaman  1485 1177 79,25 Tinggi 
4 Pemeliharaan 990 757 76,46 Tinggi 
5 Pemupukan  990 890 89,89 Sangat Tinggi 
6 Pemanenan 990 816 82,42 Tinggi 
7 Penyimpanan 990 870 87,87 Sangat Tinggi 

Jumlah Total 7.920 6.572 581,97  Rata-rata 1.131 938,8 83,13 Tinggi 
 

Tabel 12. Menunjukan bahwa total variabel  Penerapan Teknologi 

Budidaya memiliki kriteria tinggi (83,13%). Persiapan Lahan, Persiapan Bibit, 

Penanaman, Pemeliharaan, Pemupukan, Pemanenan, Penyimpanan mempunyai 

kriteria tinggi. Menggambarkan  bahwa  Penerapan Teknologi Budidaya sasaran 

penelitian ini sudah biasa dilakukan oleh petani walaupun tidak seluruhnya 

dilakukan secara maksimal, sehingga hal ini membuat keberhasilan anggota 

kelompok yang berusaha tani ubi kayu hasilnya baik. 

4.5.3 Variabel Pendapatan Usahatani 

Variabel Pendapatan Usahatani Menggunakan 3 Indikator  yaitu Jumlah 

Produk yang dihasilkan, Harga Jual Produk, dan Penerimaan Bersih Usahatani. 

Hasil tabulasi dan perhitungan untuk variabel Pendapatan Usahatani dapat dilihat 

pada Tabel 14. 

Tabel 14. Distribusi Variabel Pendapatan Usahatani 

No Indikator Pendapatan 
Usahatani 

Skor 
Harapan 

Skor 
Kenyataan % Kriteria 

1 Jumlah Produk 495 383 77,37 Tinggi 
2 Harga Produk 495 333 67,27 Cukup 
3 Penerimaan bersih 495 353 71,31 Cukup 

Jumlah Total 1.485 1.069 215,95  
Rata-rata 495 356,333 71,98 Cukup 
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Tabel 14. Mengindikasikan total variabel Pendapatan Usahatani ubi kayu 

memiliki kriteria cukup (71,98%). Menggambarkan bahwa masyarakat yang 

melaksanakan usahatani ubi kayu dalam  hal pendapatan masih banyak masalah 

terutama  hal pemasaran.  Dibuktikan dengan jumlah variabel pendapatan 

usahatani ubi kayu masih di bawah variabel lainnya.  

4.6  Pengujian Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis jalur (Path 

Analisis). Teknik analisis jalur ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan 

(kontribusi) langsung dan tidak langsung yang diwujudkan oleh koefisien jalur 

pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel  Dinamika 

Kelompok Tani (X1) Penerapan Teknologi Budidaya (X2), Terhadap Pendapatan 

Usahatani (Y).  

Hasil analisis hubungan variabel  Dinamika Kelompok Tani (X1) 

Penerapan Teknologi Budidaya (X2) Terhadap Pendapatan Usahatani (Y) untuk 

Model Summary dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan data pada tabel  

(Model Summary) ada pengaruh signifikan antara variabel  Dinamika Kelompok 

Tani (X1) Penerapan Teknologi Budidaya (X2)  Terhadap Pendapatan Usahatani 

(Y). dengan indikator : 

1. Nilai r (koefisien korelasi berganda) merupakan derajat keeratan hubungan 

antara peubah Dinamika Kelompok Tani (X1) Penerapan Teknologi Budidaya 

(X2)  secara simultan terhadap peubah terikat Keberhasilan Pendapatan (Y). 

Hasil analisis pada Model Summary menunjukan nilai R= 0,948 hal ini 

menunjukan hubungan yang sangat erat (sangat reliable) antara Dinamika 
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Kelompok Tani (X1) Penerapan Teknologi Budidaya (X2) secara simultan 

terhadap peubah terikat Pendapatan Usahatani Ubi Kayu (Y) artinya jika 

peubah X1 dan peubah X2 meningkat maka peubah terikat Y juga akan 

meningkat (korelasi positif). 

Berdasarkan Husain Umar (2007) keeratan hubungan ditentukan sebagai berikut : 

Tabel 15. Nilai R (Korelasi) dan Keeratan Hubungan 

Nilai R (Korelasi) Kriteria Hubungan 

Kurang dari 0,2 Hubungan yang sangat kecil dan bias diabaikan 

0,20 - < 0,40 Hubungan yang kecil (tidak erat) 

0,40 - < 0,70 Hubungan yang cukup erat 

0,70 – < 0,90 Hubungan yang erat (reliabel) 

0,90 - < 1,00 Hubungan yang sangat erat (sangat reliabel) 

1,00 Hubungan yang sempurna 

 

2. Nilai R square (R2) juga disebut sebagai koefisien determinasi gunanya untuk 

mengetahui besarnya kontribusi peubah bebas (X1 dan X2) secara serempak 

di dalam menjelaskan peubah terikat (Y). R Square juga dapat menunjukkan 

ragam naik atau turunnya peubah terikat (Y) yang diterangkan oleh pengaruh 

linier peubah bebas (X1 dan X2). 

3. Ukuran nilai R Square adalah 0 ≤ R2 ≤ 1, artinya semakin mendekati angka 

satu berarti garis regresi yang berbentuk dapat meramalkan peubah terikat (Y) 

secara lebih baik menuju kesempurnaan (model fit). 

4. Dalam model summary nilai R2 sebesar 0,898. Dapat diartikan bahwa peubah 

bebas dalam hal ini Dinamika Kelompok Tani (X1) Penerapan Teknologi 

Budidaya (X2)  secara bersama-sama menjelaskan peubah Pendapatan 
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Usahatani Ubi Kayu sebesar 89,8%, sedangkan sisanya 10,2 % dijelaskan 

oleh peubah lain yaitu faktor lingkungan yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini atau model penelitian. Semakin besar R2 semakin menunjukan  ketepatan 

model yang telah disusun (model yang dimaksud adalah model teori 

penelitian ini). 

Matriks korelasi Dinamika Kelompok Tani (X1) Penerapan Teknologi 

Budidaya (X2) terhadap Pendapatan Usahatani ubi kayu  (Y) Disajikan Pada 

Tabel 16. 

Tabel 16. Matriks Korelasi Variabel Dinamika Kelompok Tani dan 
Penerapan Teknologi Budidaya Terhadap Pendapatan 
Usahatani ubi kayu. 

 

 X1 X2 Y 
X1 1 .940** .940** 
X2 .940** 1 .924** 
Y .940** .924** 1 

 
Koefisien jalur untuk Dinamika Kelompok Tani dan Penerapan Teknologi 

Budidaya Terhadap Pendapatan Usahatani ubi kayu. Dapat di lihat pada lampiran. 

Secara Matriks koefisien jalur untuk Dinamika Kelompok Tani dan Penerapan 

Teknologi Budidaya terhadap pendapatan usahatani ubi kayu adalah sebagai 

berikut : 









=








344,0
617,0

2

1

YX

YX

ρ
ρ
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Dapat dilihat pada lampiran dari Model Sumary terlihat kalau R Square 

atau R2 atau koefisien Determinasi adalah 0,898 Dari R Square tersebut dapat 

dihitung koefisien jalur variabel lain diluar model yakni px4ɛ dengan rumus : 

pyɛ =�(1− 0,898 = 0,102 

Secara manual koefisien jalur diuji dengan statistik uji t dengan derajat 

bebas 16 pada titik kritis = 2,1199. Dengan kembali menggunakan output SPSS, 

di tabel Coefficient*, pada kolom sig dan t dipakai untuk menguji koefisien jalur. 

untuk pengujiannya dilakukan sebagai berikut : 

1. Pengujian Koefisien jalur PYX1 

H0: PYX1= 0 

H0: PYX1 ≠ 0 

Dapat dilihat  pada  p-value (kolom Sig) = 0.001 yang lebih kecil dari 0,05 

atau pada kolom t = 6,422 yang lebih besar dari titik kritis 2,1199. dengan 

demikian H0 ditolak. 

2. Pengujian Koefisien jalur PYX2 

H0: PYX2 = 0 

H0: PYX2 ≠ 0 

Dapat dilihat  pada  p-value (kolom Sig) = 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 

atau pada kolom t = 3,583 yang lebih besar dari titik kritis 2,1199. dengan 

demikian H0 ditolak. 
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Dari hasil pengujian koefisien jalur diperoleh keterangan obyektif, bahwa 

koefisien jalur dari X1 ke Y dan X2 ke Y kedua-duanya secara statistik adalah 

bermakna (thitung diatas ttabel dan p-value dibawah 0,05). sehingga dapat 

disimpulkan bahwa  Dinamika Kelompok Tani (X1) Penerapan Teknologi 

Budidaya (X2)  mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Usahatani Ubi 

Kayu (Y). 

Diagram jalur ini terdapat dua buah variabel eksogen Dinamika Kelompok 

Tani (X1) Penerapan Teknologi Budidaya (X2), serta satu variabel endogen, yaitu 

Y (Pendapatan Usahatani Ubi Kayu). 

Bentuk persamaan strukturalnya untuk diagram jalur ini adalah : 

ερ εY  2.344,0  1.6170,  ++= XXY  

Koefisien Determinasi (R Square) atau R2 adalah 0,898 

319,0102,0898,011 ==−=ερ X , maka : 

ε319,0  2344,0 X1.617,0  ++= XY  

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Nilai Hubungan Struktural Antara Variabel X1  
dan X2 terhadap Variabel Y. 

ε 

0,344 

0,617 

0,940 

X1 

X2 

Y 

0,319 



90 
 

Besarnya pengaruh secara Proporsional variabel Dinamika Kelompok Tani 

(X1) Penerapan Teknologi Budidaya (X2) terhadap Y (Pendapatan Usahatani Ubi 

Kayu) : 

a. Pengaruh  Penerapan Teknologi Budidaya (X1)  

Pengaruh langsung      = PYX1 x PYX1 

      = (0,617) (0,617) 

      = 0,3807 

Pengaruh melalui hubungan korelatif dengan X2= PYX1 x rX1X2  x PYX2 

= (0,617) (0,940) (0,344) 

= 0,1995  

Pengaruh X1 ke Y secara total    = 0,3807 + 0,1995 

       = 0,5802 

b. Pengaruh  Penerapan Teknologi Budidaya (X2)  

Pengaruh langsung      = PYX2 x PYX2 

      = (0,344) (0,344) 

      = 0,1183 

Pengaruh melalui hubungan korelatif dengan X1 = PYX2 x rX1X2 x PYK2 

= (0,344) (0,940) (0,617) 

= 0,1995  

Pengaruh X2 ke Y secara total    = 0,1183 + 0,1995 

       = 0,3178 

Pengaruh gabungan oleh X1 dan X2 ke Y adalah 0,5802 + 0,3178= 0,898 

yang tidak lain adalah besarnya R2 Y(X1X2) = 0,898 dapat dilihat pada lampiran. 
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Model Summary Dinamika Kelompok Tani (X1) Penerapan Teknologi Budidaya 

(X2) Terhadap Pendapatan Usahatani Ubi Kayu. 

 Atas dasar perhitungan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kekuatan  Dinamika Kelompok Tani (X1) yang secara langsung menentukan 

perubahan-perubahan Pendapatan Usahatani Ubi Kayu  (Y) adalah 38,07 % 

(0,3807), dan yang melalui hubungannya dengan Penerapan Teknologi 

Budidaya (X2)  sebesar 19,95 % (0,1995). Dengan demikian, secara total  

Dinamika Kelompok Tani (X1) menentukan perubahan-perubahan 

Pendapatan Usahatani Ubi Kayu  (Y) sebesar 58,02 %.  

2. Secara total 31,78 % (0,3178) dari perubahan Y merupakan pengaruh  X2 , 

dengan perincian 11,83 % (0,1183) adalah pengaruh langsung dan 19.95 % 

(0,1995) melalui hubungannya dengan X1. 

3.  Dinamika Kelompok Tani (X1) dan Penerapan Teknologi Budidaya (X2), 

secara bersama-sama mempengaruhi Pendapatan Usahatani Ubi Kayu (Y)  

sebesar 58,02 % + 31,78 % = 89,8 % (R2 = 0,898). Besarnya pengaruh secara 

proposional yang disebabkan oleh variabel lain seperti faktor lingkungan 

diluar variabel X1 dan X2, dinyatakan oleh p2Yɛ, yaitu sebesar (0,319)2 = 

0,1017 atau sebesar 10,17% ≈ 10,2 %. 

4. Besarnya pengaruh yang diterima oleh Y dari X1 dan X2  dan dari semua 

variabel diluar X1 dan X2 ( yang dinyatakan oleh variabel residu ɛ ) adalah 

R2Y(GD) + p2Yɛ = 89,8% + 10,2% = 100 %. 

Untuk melihat pengaruh variabel atau konstruk mana yang lebih besar, 

dapat dilihat pada hasil uji statistik t yang terdapat pada tabel Coefficientsa di 
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output hasil SPSS. Variabel yang memiliki hasil uji t yang lebih besar merupakan 

variabel yang memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding variabel lainnya, 

dapat dilihat pada lampiran. Coefficientsa  Dinamika Kelompok Tani dan 

Penerapan Teknologi Budidaya  Terhadap Pendapatan Usahatani ubi kayu. 

Coefficientsa membuktikan bahwa variabel  Dinamika Kelompok Tani 

memiliki hasil thitung (6,422) lebih besar apabila dibandingkan dengan thitung 

variabel Penerapan Teknologi Budidaya  (3,583), jadi bisa disimpulkan bahwa  

Dinamika Kelompok Tani lebih besar pengaruhnya dari pada Penerapan 

Teknologi Budidaya terhadap variabel dependen. Itu disebabkan karena dinamika 

kelompok bisa membuat anggota kelompok lebih kompak dalam berinteraksi atau 

berbagi ilmu  dengan sesama anggota dan mencoba teknologi baru kaitannya 

dengan peningkatan pendapatan usahatani ubi kayu agar mendapatkan hasil yang 

lebih baik.  beda dengan variabel  Penerapan Teknologi Budidaya yang kadang 

kala tidak bisa memberikan  keyakinan sepenuhnya kepada anggota untuk 

menerapkan teknologi baru sebelum ada bukti dilapangan. Kenyataanya dari hasil 

perhitungan pengaruh total variabel X1 terhadap variabel dependen adalah sebesar 

0,5802 atau 58,02 %, sedang pengaruh total variabel X2 terhadap variabel 

dependen adalah sebesar 0,3178 atau 31,78 %. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah Dinamika 

Kelompok Tani dan Penerapan Teknologi Budidaya berpengaruh signifikan 

secara parsial maupun simultan terhadap Pendapatan Usahatani Ubi Kayu dengan 

uraian sebagai berikut: 

1. Dinamika Kelompok Tani berpengaruh positif terhadap Pendapatan 

Usahatani Ubi Kayu langsung sebesar 38,07% , dan pengaruhnya melalui 

hubungan korelatif dengan Penerapan Teknologi Budidaya sebesar 19,95% , 

sehingga pengaruh total Dinamika Kelompok Tani Terhadap Pendapatan 

Usahatani Ubi Kayu sebesar 58,02 %.  

2. Penerapan Teknologi Budidaya berpengaruh positif terhadap Pendapatan 

Usahatani Ubi Kayu langsung sebesar 11,83 %. Dan pengaruhnya melalui 

hubungan korelatif dengan  Dinamika Kelompok Tani sebesar 19,95 % . 

sehingga pengaruh total Penerapan Teknologi Budidaya Terhadap 

Pendapatan Usahatani Ubi Kayu sebesar 31,78 %.  

3. Dinamika Kelompok Tani dan Penerapan Teknologi Budidaya secara 

simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Usahatani Ubi Kayu 

namun apabila dibandingkan antara pengaruh X1 dan X2, X1 lebih besar 

pengaruhnya hal ini disebabkan karena Dinamika Kelompok Tani bisa terjadi 

dimana saja dan kapan saja dan biasanya lebih berhubungan langsung 

bagaimana cara meningkatkan hasil usahatani sehingga interaksinya lebih 
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kuat. Sedangkan penyebab lebih rendahnya pengaruh X2 dari XI, karena 

sebuah penerapan teknologi baru sulit di terima oleh petani sebelum melihat 

hasilnya di lapangan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat 

diajukan beberapa saran, sebagai berikut : 

1.   Perlu adanya pembinaan dan pendampingan langsung dari Pemerintah,  

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh Masyarakat untuk meningkatkan 

keefektipan kelompok dimana kelompok merupakan salah satu sasaran utama 

untuk membantu dalam hal penyampaian informasi teknologi baru. 

2.   Dinamika Kelompok Tani dan Penerapan Teknologi Budidaya merupakan 

salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan terbukti bahwa dari hasil penelitian 

ini kedua variabel  berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Usahatani Ubi 

Kayu. Namun ada hal yang menjadi catatan dan perlu mendapat perhatian 

serius  dari pemerintah yaitu perihal pengembangan usahatani ubi kayu, baik 

pemasaran hasil maupun permodalan. 

3.   Perlu dipikirkan lebih serius oleh para pelaku usahatani ubi kayu mengenai 

perlakuan terhadap hasil produksi, selain sebagai bahan baku langsung juga 

olahan turunanya (produk intermediate) sehingga pendapatan usahatani 

menjadi lebih besar lagi juga dapat menciptakan industri baru yang 

berkelanjutan, industri kreatif dan inovatif dimana pemerintah seyogyanya 

memberi daya dukung dengan memfasilitasi serta memberi ruang yang cukup. 
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4.  Diharapkan pada penelitian selanjutnya, dapat dibuat hal-hal yang lebih 

inovatif, kreatif dan memenuhi aspek praktis, baik untuk pelaku usahatani 

maupun civitas akademika, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan. 
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