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ABSTRAK

NINA SUMARTINA, 2021. Peran Penyuluh Pertanian Lapangan Dalam
Penerapan Teknologi Berdasarkan Aksesibilitas
Wilayah dan Dampaknya
Terhadap Produktivitas dan Pendapatan Petani. (Suatu Kasus di Kecamatan
Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa barat). Dibawah Bimbingan Euis Dasipah
dan Karyana KS.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh pertanian lapangan
dalam penerapan teknologi menurut aksesibilitas wilayah dan dampak nya
terhadap produktivitas dan pendapatan petani di Kecamatan Cibeber, Kabupaten
Cianjur. Teknik penetapan responden yang digunakan adalah multistage
sampling diperoleh ukuran contoh 65 orang. Teknik analisis dan uji hipotesis
digunakan analisis Kruskal Wallis dan Chi square.
Hasil penelitian diperoleh Tidak terdapat perbedaan peran penyuluh pertanian
(PPL) berdasarkan aksesibilitas lokasi : mudah, sedang dan sulit. Dalam
pengertian lain Peran PPL pada ketiga lokasi wilayah binaan memperlihatkan
relatif seragam. Tingkat Capaian peran PPL masing-masing mencapai 78,07 %;
81,00 % dan 75,08 % seluruhnya termasuk criteria Baik.
Tidak terdapat perbedaan penerapan teknologi oleh petani pada ketiga
aksesibilitas lokasi : mudah, sedang dan sulit. Tingkat capaian penerapan
teknologi pada ketiga lokasi 70,85 % ; 69,71 % dan 70,67 % yang seluruhnya keriteria
Baik. Peran PPL berpengaruh positif terhadap penerapan teknologi pada ketiga
lokasi dengan akses mudah; sedang dan sulit. Dalam pengertian semakin baik
peran PPL maka penerapan teknologi akan semakin Baik (Tinggi).
Penerapan teknologi oleh
petani berpengaruh positif terhadap capaian
produktivitas lahan usahatani padi. Dalam pengertian bahwa semakin baik
penerapan teknologi maka produktivitas lahan usahatai akan semakin Tinggi.
Capaian produktivitas pada masing-masing lokasi :7.280 kg/ha; 6.988 kg/ha dan
6.379 kg/ha. Penerapan teknologi oleh petani berpengaruh positif terhadap
capaian pendapatan usahatani padi. Dalam pengertian semakin baik penerapan
teknologi, maka pendapatan yang diperoleh akan semakin Baik (meningkat).
Pendapatan diperoleh masing-masing lokasi: Rp 20.020.390/ha; Rp
19.118.731/ha; Rp 18.264.075/ha
Kata Kunci: Penyuluh, Teknologi, Produktivitas, Pendapatan,

ABSTRACT
NINA SUMARTINA, 2021. The Role of Field Agricultural Extension Workers in
The Application of Technology Based on Regional Accessibility and Its Impact on
Farmers' Productivity and Income. (A case in Cibeber Subdistrict, Cianjur
Regency, West Java). Under the guidance of Euis Dasipah and Karyana KS.
The results of the study obtained There is no difference in the role of agricultural
extension workers (PPL) based on location accessibility: easy, medium and
difficult. In another sense the role of PPL in all three target areas shows relative
uniformity. Ppl role achievement rate reached 78.07%; 81.00 % and 75.08 % all
including good criteria. There is no difference in the application of technology by
farmers in all three accessibility locations: easy, medium and difficult. The
achievement rate of technology implementation in all three locations is 70.85% ;
69.71% and 70.67% are all good. The role of PPL has a positive effect on the
application of technology in all three locations with easy access; medium and
difficult. In the sense of the better the role of PPL, the better the application of
technology (Higher).
The application of technology by farmers has a positive effect on the productivity
achievement of rice farming land. In the sense that the better the application of
technology, the higher the productivity of usahatai land. Productivity achievement
in each location:7,280 kg/ha; 6,988 kg/ha and 6,379 kg/ha. The application of
technology by farmers has a positive effect on the achievement of rice farming
income. In the sense that the better the application of technology, the better the
revenue will be (increased). Revenue obtained from each location: Idr
20,020,390/ha; Rp 19,118,731/ha; Rp 18,264,075/ha
.
Kata Kunci: Extension, Technology, Productivity, Income,
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I.

1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dimana tampak

peranannya terhadap perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang
berkembang, termasuk di dalamnya Indonesia. Hal tersebut tampak pada
peranannya dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja
kepada penduduk. Selain itu juga adalah dalam memberikan kontribusinya
terhadap perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto
(PDB), perolehan devisa, pemenuhan kebutuhan pangan (termasuk gizi) dan
bahan baku industri, sumber alternatif energi yang lestari, pengentasan
kemiskinan,

penciptaan

kesempatan

kerja,

dan

peningkatan

pendapatan

masyarakat, (Kementrian Pertanian. 2019).
Kontribusi sektor pertanian juga mampu mendorong perkembangan sektor
ekonomi lain, menjadi andalan kegiatan ekonomi dihampir seluruh daerah,
khususnya daerah perdesaan, menjadi andalan ekspor, dan merupakan pilar utama
pelestarian lingkungan hidup atau daya dukung sumberdaya alam dan
lingkungan. Pertanian, perikanan, dan kehutanan mempunyai efek pengganda ke
depan dan kebelakang yang besar, melalui keterkaitan ‘input-output-outcome’
antar industri, konsumsi dan investasi. Hal ini terjadi secara nasional maupun
regional termasuk di wilayah Kabupaten Cianjur karena keunggulan komparatif
sebagian besar wilayah Indonesia adalah di bidang pertanian, perikanan, dan
kehutanan sehingga bidang tersebut sangat terkait dengan berbagai nilai-nilai

1

sosial budaya masyarakat. Kontribusi sector pertanian terhadap perekonomian
regional di Kabupaten Cianjur ditunjukan oleh angka 37,55 %,(BPS Kabupaten
Cianjur, 2019).
Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian
adalah dari kontribusi komoditas pangan terutama padi.

regional terutama

Ekonomi padi menjadi

sangat penting bukan saja sebagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan pokok
pangan masyarakat akan tetapi perannya dalam menciptakan lapangan kerja dan
menyediakan

bahan baku industry sekunder atau olahan. Oleh karenanya

pemerintah daerah berupaya terus mendorong perkembangan produksi dan
capaian produktivitas lahan usahatani padi. Perkembangan produksi dan
produktivitas lahan usahatani padi untuk periode lima tahun di Kabupaten Cianjur
ditampilkan pada Tabel 1.1 berikut.
.Tabel 1.1.
Perkembangan Peningkatan Produktivitas Padi
(Kw/Ha GKG Padi Sawah) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2020.
TAHUN
Indikator
2016 2017 2018 2019
2020 RataKinerja
Rata
Meningkatnya

Target

58,40

59,47

60,54

61,10

62,00

-

Produktifitas
(Kwh/Ha GKG
Padi Sawah)

Capaian

60,12

61,76

61,66

61,78

63,00

60,50

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikuktura Kabupaten
Cianjur, 2020.
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Berbagai upaya ditempuh pemerintah Kabupaten Cianjur melalui
kebijakan pertanian untuk meningkatkan peran sektor pertanian. Upaya- upaya
pemerintah untuk mengembangkan pertanian antara lain adalah dengan terus
mengintroduksi
kelembagaan

inovasi-inovasi
terutama

kelompok

menyediakan tenaga para penyuluh

teknologi;
tani

meningkatkan

beserta

pertanian.

petani

keberdayaan

anggotanya;

dan

Pada tahun 2020 terdapat 272

orang tenaga penyuluh pertanian yang terdiri dari 64 orang PNS Aktif, 62 Orang
THL-TBPP APBNP, 58 Orang THL-TBPP APBD, 85 Orang Penyuluh Swadaya
dan 3 Orang Penyuluh Swasta (Sumber Dinas Pertanian,Perkebunan,Pangan dan
Hortikuktura, Kabupaten Cianjur, 2020).
Peran penyuluh juga adalah untuk membina kelompok tani.

Kelompok

tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,
kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), dan keakraban
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (Sukino, 2013).
Selanjutnya diberikan pembinaan secara berkelanjutan diarahkan pada penerapan
sistem agribisnis, peningkatan peran serta petani dan anggota masyarakat
pedesaan lainnya, dengan menumbuhkembangkan kerjasama antar petani dan
pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usaha taninya. Selain itu
pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi,
memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif, dan
memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan
sumberdaya lainnya (Agustina Shinta, 2011).

3

Kemampuan kelompok tani merupakan kunci keberhasilan pada penerapan
sistem agribisnis, peningkatan peran serta petani dan anggota masyarakat
pedesaan lainnya, dengan menumbuh kembangkan kerjasama antar petani dan
pihak lainnya yang terkait untuk pengembangan usahataninya. Selain itu
kemampuan kelompok tani dapat membantu menggali potensi, memecahkan
masalah usaha tani anggotanya serta lebih efektif, dan memudahkan dalam
mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.
Keberadaan penyuluh dalam mengembangkan kemampuan kelompok

adalah

sangat sentral sebagaimana yang disampaikan hasil penelitian Halimah dan
Subari, (2020), bahwaperan

penyuluh

fasilitator, dinamisator dan inovator

sebagai

motivator , innovator,

dalam pengembangan

kelompok

padi. sawahsangat penting.Sejalan juga dengan pendapat Marbun, dkk

tani

(2019),

bahwa peran penyuluh sebagai motivator, fasilitator, komunikator, dan inovator
berpengaruh nyata terhadap pengembangan kelompok tani.
Untuk dapat berjalannya proses adopsi inovasi teknologi serta peningkatan
keberdayaan kelompok tani maka diperlukan adanya kehadiran penyuluh yang
berfungsi dalam penyampaian dan penyebaran informasi berkaitan dengan
pemanfaatan teknologi yang tepat guna dalam usaha budidaya padi sawah . Hal di
atas pada dasarnya adalah sejauhmana kelompok tani sebagai wadah kegiatan
(usaha dan social) petani hendaknya dirasakan menfaatnya bagi para petani
anggotanya.

Manfaat kelompok tani akan menjadi stimulant bagi petani

anggotanya untuk memberikan partisipasinya dalam bermacam bentuk. Selain itu
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peran penyuluh dalam peneraan teknologi kepada petani anggota kelompok sangat
penting. Munier

(2018),

bahwa penyuluhan

pertanian merupakan proses

komunikasi yang dipengaruhi oleh modal sosial. Kinerja penyuluh cukup baik
dan para petani sangat senang dengan bantuan yang diberikan penyuluh terutama
adalah dalam penyediaan informasi dan teknologi tentang pertanian yang mereka
praktikan.
Didalam mengelola usahataninya petani mengharapkan perubahan didalam
kehidupnya, yaitu mempunyai perilaku yang lebih maju dalam melakukan usaha
taninya. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai harapan petani
adalah melakukan penyuluhan pertanian agar perubahan perilaku kearah yang
lebih baik dalam mengelola usaha tani mereka (Kartasapoetra, 1996). Oleh
karenanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh adalah sangat
vital dan berkontribusi terhadap keberhasilan usahatani yang diusahaan petani.
Kegiatan penyuluhan pertanian sangat penting guna terselenggaranya
proses pembangunan pertanian juga sejalan dengan yang disampaikan Mosher
(2002), menyatakan adanya syarat pelancar dalam proses pembangunan yaitu
pendidikan pembangunan,

adalah suatu bentuk pemberian atau peningkatan

pengetahuan SDM yang untuk mencapai pembangunan pertanian. Langkah ini
dapat ditunjang dengan penyuluhan pada petani. Dengan adanya upaya untuk
meningkatkan pengetahuan wawasan dalam pertanian akan lebih terbuka.
Dalam

kegiatan

penyuluhan

menyampaikan informasi yang

maka

akan

melibatkan

pihak

yang

disebut penyuluh dan sejumlah orang yang
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menerima informasi tersebut yang disebut petani sehingga mereka dapat
mengambil keputusan yang benar. (Mardikanto, 2009) menyebutkan istilah
penyuluhan pada dasarnya diturunkan dari kata extension yang dipakai secara
meluas di banyak kalangan. Extension dalam bahasa aslinya dapat diartikan
sebagai perluasan atau penyebarluasan. Proses penyebarluasan yang dimaksud
adalah proses peyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan
cara-cara bertani dan berusahatani demi tercapainya peningkatan produktivitas,
pendapatan petani, dan perbaikan kesejahteraan keluarga atau masyarakat yang
diupayakan melalui kegiatan pembangunan pertanian.
Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, disebutkan penyuluhan pertanian adalah
suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau
dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses
informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnnya, sebagai upaya
untuk

meningkatkan

produktivitas,

efisiensi

usaha,

pendapatan,

dan

kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian peran
lingkungan hidup.
Syahyuti, dkk (1999), menyebutkan tujuan yang ingin dicapai penyuluhan
pertanian adalah mengembangkan kemampuan petani secara bertahap agar
memiliki tingkat pengetahuan yang semakin meningkat, perbendaharaan
informasi yang memadai dan kemampuan mengaplikasikan teknologi yang
dibutuhkan, sehingga akhirnya mampu memecahkan masalah serta mengambil
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keputusan yang terbaik untuk usahataninya. Jadi, penyuluhan pertanian bukan
sekadar menyampaikan informasi kepada petani lalu berhenti, tetapi berlanjut
sampai pada dampaknya yaitu adanya efek perbaikan langsung yang
menguntungkan dan memberdayakan (Salman, 2002).
Kondisi geografis yang menjadi wilayah kerja penyuluh pertanian sangat
bermacam-macam dimana terdapat wilayah yang mulai dari mudah untuk diakses
sampai yang sulit diakses, Hal tersebut antara lain karena factor topografi dan
belum memadainya sarana dan prasarana yang tersedia
kemungkinan akan menjadi hambatan

Keadaan ini

bagi penyuluh pertanian dalam

melaksanakan peran atau perannya di lapangan dimana perlu dengan ditunjang
sarana dan prasarana memadai. Sejalan dengan yang disinyalir hasil penelitian
Kartika Lubis (2016), bahwa kinerja penyuluh pertanian dipengaruhi oleh sistem
penghargaan, ketersediaan sarana dan prasarana, komoditas yang dominan
wilayah. Namun demikian harapan secara ideal adalah bagaimanapun keadaan
wilayah kerja penyuluhan tidak menjadi hambatan sehingga proses penyampaian
informasi dan inovasi-inovasi terutama teknologi tetap dapat berlangsung degan
baik dan maksimal.

Muliady (2009), menyampaikan hasil penelitiannya bahwa

semakin banyak WKPP, akan semakin sulit dan terbatas bagi penyuluh untuk
melakukan kegiatan penyuluhan. Waktu tempuh yang diperlukan untuk
melakukan kegiatan dari satu tempat ke tempat yang lain akan semakin lama dan
membutuhkan biaya operasional yang semakin tinggi.
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1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah
12.1. Identifikasi Masalah
Kondisi

wilayah kerja penyuluhan pertanian di Kabupaten Cianjur

Khususnya wilayah Kecamatan Cibeber sebagai bagian tengah merupakan daerah
berbukit-bukit. Struktur tanahnya labil karena terletak pada jalur gempa bumi
dari wilayah Kabupaten Sukabumi bagian selatan, di samping itu daerah ini
sering terjadi tanah longsor. Selain itu, daerah lainnya terdiri atas areal
perkebunan dan areal pesawahan yang digunakan sebagai lahan pertanian
terutama padi. Cianjur bagian selatan merupakan dataran yang terdiri atas bukitbukit kecil diselingi pegunungan-pegunungan yang melebar ke samudera Hindia.
Sebagaimana daerah lainnya, Cianjur bagian selatan ini merupakan daerah yang
tanahnya labil dan sering terjadi longsor dan gempa bumi, begitu juga sebagian
areal tanahnya digunakan sebagai areal perkebunan dan pesawahan.
Ketinggian wiulayah Kecamatan Cibeber berkisar antara 200-1.250 meter
dan kemiringan 0-40. (BPS Kabupaten Cianjur, 2019). Keadaan topografi
wilayah tersebut merupakan masalah yang berkaitan dengan peran penyuluh
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan. Untuk wilayah kerja
dengan ketinggian tempat yang rendah dan kemiringan yang kecil maka
kemungkinnya adalah penyuluh akan lebih berjalan dengan baik melaksanakan
perannya dibanding dengan keadaan medan wilayah yang sebaliknya. Hal
tersebut karena petani yang berada di wilayah tersebut lebih mudah diakses oleh
penyuluh.
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Petani di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur sudah banyak yang
mendapatkan penyuluhan tentang penerapan teknologi usahatani padi sawah dan
sebagian besar telah menerapkannya. (Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan
Hortikultura, Kabupaten Cianjur, 2019).

Walaupun telah banyak diaplikasi

namun keadaan di lapangan memperlihatkan tingkat penerapan yang beragam.
Keragaman penerapan teknologi oleh petani kemungkinannya adalah implikasi
dari peran penyuluh lapangan.

Implikasi dari keragaman tingkat penerapan

teknologi adalah berdampak pada tingkat capaian produktivitas lahan usahatani
dan selanjutnya berimplikasi terhadap capaian tingkat pendapatan yang diperoleh
petani.
Penerapan teknologi

pada proses produksi pertanian akan membawa

konsekuensi terhadap biaya produksi dan selanjutnya adalah terhadap perolehan
produksi dan penerimaan. Pada ahirnya akan diperoleh pendapatan bagi petani itu
sendiri. Diawali dengan penggunaan input produksi yang meliputi jenis, jumlah
dan caranya. Penggunaan input dan proses produksi adalah sebagai implikasi
daripada penerapan teknologi.

Dengan bimbingan dan arahan penyuluh

diharapkan petani dapat menerapkan input dan proses produksi yang maksimal
dan capaian hasil produksi dan produktivitas maksimal.
Selanjutnya adalah

akan diperoleh pendapatan yang lebih meningkat.

Dalam hal ini tentu saja keadaan tersebut dapat dicapai apabila penyuluh mampu
memainkan perannya dalam memfasilitasi petani dalam menerapkan teknologi
pada berbagai tempat dengan beragam kondisi geografis lokasi wilayahnya.
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Terjadinya keragaman-keragaman terhadap variabel-variabel tersebut sebagai
landasan dan masalah yang menarik untuk diteliti. Untuk hal tersebut Penulis
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Peran Penyuluh Pertanian
Dalam Penerapan Teknologi Berdasarkan Aksesibilitas Wilayah dan Dampaknya
Terhadap Produktivitas dan Pendapatan Petani (Suatu Kasus di Kecamatan
Cibeber,

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat).

1.2.2. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan
penelitian sebagai berikut :
1. Apakah

terdapat perbedaan peran penyuluh pertanian berdasarkan

aksesibilitas lokasi : mudah, sedang dan sulit
2. Apakah terdapat perbedaan penerapan teknologi oleh petani berdasarkan
aksesibilitas lokasi : mudah, sedang dan sulit
3. Bagaimana pengaruh peran penyuluh pertanian terhadap penerapan teknologi
apabila dikaitkan dengan aksesibilitas lokasi
4. Bagimana pengaruh penerapan teknologi oleh

petani terhadap capaian

produktivitas lahan usahatani padi.
5. Bagaimana pengaruh penerapan teknologi oleh
pendapatan usahatani padi.
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petani terhadap capaian

1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai masalah yang diidentifikasikan, maka tujuan penelitian yang di
laksanakan di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur ini adalah untuk
mengetahui :
1. Tingkat perbedaan penerapan teknologi oleh petani berdasarkan aksesibilitas
lokasi : mudah, sedang dan sulit
2. Pengaruh penerapan teknologi oleh petani terhadap capaian produktivitas
lahan usahatani padi
3. Pengaruh peran penyuluh pertanian terhadap penerapan teknologi berdasarkan
aksesibilitas lokasi
4. Pengaruh penerapan teknologi oleh

petani terhadap capaian produtivtas

usahatani padi
5. Pengaruh penerapan teknologi oleh

petani terhadap capaian pendapatan

usahatani padi
1.4.

Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan

sebagai berikut :
1.

Peneliti, sebagai sumber pengetahuan guna menambah wawasan dan
tambahan ilmu mengenai peran penyulahan terhadap pendapatan petani padi
sawah.

2.

Petani, sebagai bahan informasi dalam meningkatkan pendapatan usahatani
padi sawah.
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3.

Kelompok tani, hasil penelitian ini merupakan sebagai bahan evaluasi untuk
mengetahui lebih jauh mengenai partisipasi petani anggota dan manfaat
ekonomi kelompok tani

4.

Kalangan akademis, sebagai informasi ilmiah bagi penelitian lebih lanjut.

5.

Pemerintah serta instansi terkait, sebagai informasi dalam mengambil
keputusan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian khususnya
mengenai pembinaan kelompok tani dan usahatani padi.
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BAB II.
KAJIAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1. Kajian Pustaka
2.1.1

Penyuluhan Pertanian
Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (pendidikan

non formal) untuk petani dan keluarganya dengan tujuan agar mereka mampu dan
sanggup berswadaya memperbaiki/meningkatkan kesejahteraannya sendiri dan
masyarakatnya. Penyuluhan tidak diartikan sebagai transfer teknologi lagi, karena
kebutuhan petani tidak hanya berkutat di lahan usahatani saja, masyarakat tanipun
tidak bisa lagi dianggap sebagai orang-orang yang tidak berkemampuan, mereka
adalah orang-orang yang sudah berpengalaman yang perlu diakui keberadaannya.
Definisi menurut UU No 16/2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan, bahwa penyuluhan pertanian adalah proses
pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu
menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,
teknologi,

permodalan

dan

sumberdaya

lainnya,

sebagai

upaya

untuk

meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya
serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dari
definisi ini bila dipahami, dicermati dan dilaksanakan jelas memberi arah dan
warna penyuluhan di Indonesia menuju pemberdayaan petani sebagai pelaku
utama sekaligus pelaku usaha.
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Amanat pengertian penyuluhan tersebut akan tercapai bila salah satu
komponen penyuluhan yaitu penyuluh pertanian mempunyai kompetenasi,
profesional dalam menjalankan tugasnya, tahu/melaksanakan tugas dan fungsinya.
Penyuluh dapat diartikan sebagai seseorang yang atas nama Pemerintah
atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat penyuluhan untuk
mengadopsi inovasi (Totok Mardikanto, 2009). Lebih lanjut UU No. 16/2006
menyebutkan penyuluh adalah perorangan, WNI bisa Pegawai Negeri Sipil,
penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Sedangkan Permen PAN No. 2/2008
menegaskan Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang
lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang penyuluhan pertanian yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh
oleh pejabat yang berwenang.
Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional
penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun
daerah. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam
menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Berdasarkan urutan
urgensinya, peranan, permasalahan di lapangan, kondisi para penyuluh, masalah
petani, kebutuhan petani dan orientasi pembangunan pertanian, peranan penyuluh
dapat dikelompokkan menjadi lima peranan utama yaitu :
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1. Penyuluh sebagai penasehat/advisor
2. Penyuluh sebagai teknisi
3. Penyuluh sebagai penghubung
4. Penyuluh sebagai organisator
5. Penyuluh sebagai agen pembaharu

Peran penyuluh pertanian adalah sebagai motivator, fasilitator, dan
dinamisator dalam kegiatan penyuluhan pertanian seperti membantu mencarikan
informasi inovasi/ teknologi, permodalan, pemasaran, mengajarkan keterampilan,
menawarkan/

merekomendasikan

paket

teknologi,

menfasilitasi,

dan

mengembangkan swadaya dan swakarya petani (Isran Noor (2012). Ada beberapa
peran penyuluh pertanian, diantaranya:
1. Memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha
2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber
informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya
3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan
pelaku utama dan pelaku usaha
4. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh-kembangkan
organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi,
produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan
5. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan
tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola
usaha
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6. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian
fungsi lingkungan
7. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan
modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan
Kegiatan penyuluhan pertanian dapat berhasil jika penyuluh dapat
bekerjasama dengan petani secara kolektif untuk belajar dan saling berbagi
pengetahuan dan pengalaman di bidang pertanian, sehingga modal sosial yang ada
di masyarakat memiliki peranan demi keberhasilan kegiatan penyuluhan tersebut.
Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah trust (kepercayaan), reciprocal
(hubungan timbal balik), dan jaringan sosial (networking).
Moorman (1993) mendefinisikan kepercayaan (trust) sebagai kesediaan
(willingness) individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang
terlibat dalam pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (confidence)
kepada pihak lain. Reciprocal adalah pertukaran timbal balik antar individu atau
antar kelompok dapat dijumpai dalam bentuk memberi, saling menerima dan
saling membantu yang dapat muncul dari interaksi sosial.
Jaringan sosial adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan
simpati, kewajiban dan oleh norma pertukaran. Jaringan ini bisa dibentuk karena
berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama,
hubungan genealogis, dan lain-lain. Jaringan sosial diorganisasikan menjadi
sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang
dibentuk untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut. Ketiga unsur
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tersebut sangat berperan penting dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang
dilakukan karena setiap penyuluhan yang baik tercipta adanya komunikasi yang
baik antara penyuluh dan penerima (Soetomo, 2006).
2.1.2

Aksesibilitas Wilayah
Kinerja penyuluh pertanian sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Pada umumnya, kinerja penyuluh pertanian sangat dipengaruhi peubah individu
penyuluh psikologis dan organisasi yakni penyuluh melakukan tugas-tugas
penyuluhan. Peubah individu dapat diklasifikasikan dalam peubah kemampuan
dan keterampilan, latar belakang pribadi dan kondisi demografis (Totok
Mardikanto, 2009).

Menurut Hutapea (2012), ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja
penyuluh pertanian dalam bekerja secara professional, yaitu: a) Faktor Internal;
yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri penyuluh itu sendiri. Faktor internal
terdiri dari: pendidikan formal, pelatihan, umur, motivasi, pemanfaatan media
penyuluhan, dan masa kerja/ pengalaman kerja penyuluh pertanian. b) Faktor
Eksternal; yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar penyuluh itu sendiri. Beberapa
faktor eksternal penyuluh yang dipertimbangkan berhubungan dengan kinerja
penyuluh pertanian adalah: ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan,
sistem penghargaan, jarak wilayah kerja, jumlah desa binaan, jumlah kelompok
tani binaan, teknologi informasi, tingkat partisipasi aktif petani, hubungan dalam
organisasi, dan dukungan pembinaan dan supervisi.
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Lori Mora (2014), menjelaskan bahwa jarak rumah ke kantor (Jarak
wilayah kerja) yang relatif jauh, memaksa sejumlah karyawan berkorban
melakukannya. Hasil penelitian menemukan bahwa jarak jauh antara rumah ke
kantor menyebabkan beberapa hal berikut:
a. Rentan mengalami stress
b. Tingkat kebahagiaan rendah
c. Terjebak macet
d. Semangat kerja menurun .
Dengan semakin luas wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) yang
ditandai dengan iumlah desa yang banyak akan mengganggu kinerja penyuluh.
Sebagaimana yang disampaikan Muliady (2009), bahwa semakin banyak WKPP,
akan semakin sulit dan terbatas bagi penyuluh untuk melakukan kegiatan
penyuluhan. Waktu tempuh yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dari satu
tempat ke tempat yang lain akan semakin lama dan membutuhkan biaya
operasional yang semakin tinggi. Demikian pula bila petani membutuhkan
informasi maupun kehadiran penyuluh pertanian tidak dapat segera terwujud.
Mereka harus menunggu dan hal tersebut dapat membuat petani jenuh dan
frustasi. Dengan demikian jumlah desa binaan penyuluh akan berpengaruh pada
kinerja mereka
Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya
yang mengelola usaha di bidang pertanian, agroforestry, agrofishery, agropasture,
penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang mencakup
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usaha hulu, usahatani. usaha hilir dan usaha jasa penunjang (UU Sistem
Penyuluhan Pertanian). Untuk membuat uasaha tanunya lebih produktif, maka
petani membutuhkan ilmu pengetahuan serta wawasan dan pengalaman dalam
mncapai kebutuhan petani. Maka untuk itu, petani membutuhkan adanya
kelompok tani yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan produktifitas petani
guna meningkatkan pendapatan petani.

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama,
yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu
sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut
(Mulyana, 2000). Kelompok tani adalah petani yang dibentuk atas dasar kesamaan
kepentingan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya)
keakraban dan keserasian yang dipimpin oleh seorang ketua (Santosa, 2009).

Kelompok Tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau yang
terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/pemudi)
yang terikat secara formal dalam suatu wilayah keluarga atas dasar keserasian dan
kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang
kontak tani.

Menurut Suhardiyono (1992) kelompok tani biasanya dipimpin oleh
seorang ketua kelompok, yang dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat
diantara anggota kelompok tani. Pada waktu pemilihan ketua kelompok tani
sekaligus dipilih kelengkapan struktur organisasi kelompot tani yaitu sekretaris
kelompok, bendahara kelompok, serta seksi-seksi yang mendukung kegiatan
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kelompoknya. Seksi-seksi yang ada disesuai kan dengan tingkat dan volume
kegiatan yang akan dilakukan. Masing-masing pengurus dan anggota kelompok
tani harus memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas dan
dimengerti oleh setiap pemegang tugasnya. Selain itu juga kelompok tani harus
memiliki dan menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap
kelompoknya dengan sanksi-sanksi yang jelas dan tegas. Biasanya jumlah anggota
kelompok tani berkisar antara 10-25 orang anggota.

Menurut Samsudin (1993) bahwa dalam suatu kelompok sosial seperti
halnya kelompok tani, selalu mempunyai apa yang disebut external structure atau
socio group dan internal structure atau psycho group. External structure dalam
kelompok tani adalah dinamika kelompok, yaitu aktivitas untuk menanggapi tugas
yang timbul karena adanya tantangan lingkungan dan tantangan kebutuhan, antara
lain termasuk tuntutan meningkatkan produktivitas usahatani. Sedangkan internal
structure adalah menyangkut norma atau pranata dan kewajiban dalam mencapai
prestasi kelompok. Internal structure akan sekaligus merupakan dasar solidaritas
kelompok, yang timbul dari adanya kesadaran setiap anggota kelompok tani yang
bersangkutan.

Menurut Shaw dalam Mardikanto (2009) mengartikan tujuan kelompok
sebagai hasil akhir atau keadaan yang diinginkan oleh semua anggota kelompok.
Tujuan kelompok biasanya dirumuskan sebagai perpaduan dari tujuan-tujuan
semua anggota kelompok. Menurut Mulyana (2000), menjelaskan bahwa suatu
tujuan kelompok yang efektif harus memiliki aspek-aspek sebagai berikut:
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1)

Tujuan tersebut dapat didefinisikan secara operasional, dapat diukur, dan
dapat diambil.

2)

Tujuan tersebut mempunyai makna bagi anggota kelompok, relevan,
realistik, dapat diterima dan dapat dicapai.

3)

Anggota-anggota kelompok mempunyai orientasi terhadap tujuan yang telah
ditetapkan.

4)

Adanya keseimbangan tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas dalam mencapai
tujuan individu dan tujuan kelompok.

5) Terjadinya konflik yang berkaitan dengan tujuan dan tugas-tugas kelompok
dapat diselesaikan dengan baik.
6) Tujuan tersebut bersifat menarik dan menantang serta mempunyai risiko
kegagalan yang kecil dalam mencapainya.
7)

Tercapainya tingkat koordinasi di antara anggota-anggota.

8)

Tersedianya sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan tugastugas dan tujuan-tujuan kelompok.

9) Adanya kemudahan untuk menjelaskan dan mengubah tujuan kelompok.
10) Berapa lama waktu yang diperlukan oleh suatu kelompok untuk mencapai
tujuan kelompok.
b.

Struktur Kelompok (group structure)
Menurut Cartwright and Zander dalam Mardikanto (1996) struktur

kelompok yaitu suatu pola yang teratur tentang bentuk tata hubungan antara
individu-individu dalam kelompok sekaligus menggambarkan kedudukan dan
peran masing-masing dalam upaya pencapaian kelompok. Menurut Zakaria W.A.
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(2003) bahwa struktur kelompok sebagai suatu pola interaksi, komunikasi dan
hubungan-hubungan antara anggota kelompok. Struktur kelompok ada yang
bersifat formal dan ada pula yang bersifat informal. Jika suatu struktur kelompok
telah menjadi kuat, biasanya sulit untuk mengadakan perubahan terhadap struktur
kelompok tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan struktur
kelompok yaitu jika tujuan perubahan tersebut tidak dikemukakan secara jelas,
berorientasi pada kepentingan pribadi, dilakukan secara mendadak, kurang
bermanfaat, unsur pimpinan tidak diikutsertakan dalam perubahan, serta jika
kelompok telah merasa puas terhadap kondisi yang dimiliki sekarang ini.

Menurut Mardikanto (2009) fungsi tugas kelompok yaitu seperangkat
tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan fungsi
masing-masing

sesuai

dengan

kedudukannya

dalam

kelompok.

Karena fungsi tugas kelompok berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan
dan harus dilakukan oleh kelompok dalam usaha mencapai tujuan kelompok,
maka kiranya perlu dijelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dan harus
dilakukan oleh kelompok dalam usaha mencapai tujuan kelompok, maka kiranya
perlu dijelaskan hal-ha yang perlu dilakukan oleh kelompok.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mardikanto (2009) mengelompokan
fungsi tugas kelompok tani ke dalam enam hal, yaitu:
1) Koordinasi, berfungsi sebagai koordinasi untuk menjembatani kesenjangan
antara anggota.
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2) Informasi, berfungsi memberikan informasi kepada masing-masing anggota.
3) Prakarsa, berfungsi menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa anggota.
4) Penyebaran, berfungsi menyebarkan hal-hal yang dilakukan kelompok kepada
masyarakat atau lingkungannya.
5) Kepuasan, berfungsi

untuk

memberikan

kepuasan kepada

anggota.

6) Kejelasan, berfungsi menciptakan kejelasan kepada anggota, seperti tujuan dan
kebutuhan-kebutuhan anggota.
Menurut Miles dalam Mardikanto (2009) pembinaan dan pemeliharaan
kelompok yaitu upaya kelompok untuk tetap memelihara dan mengembangkan
kehidupan kelompok.

Pembinaan dan pemeliharaan kelompok adalah berkaitan

dengan “apa yang harus ada” dalam kelompok, yaitu pembagian tugas yang jelas,
kegiatan yang terus-menerus dan teratur, ketersediaan fasilitas yang mendukung
dan memadai, peningkatan partisipasi anggota, adanya jalinan komunikasi antar
anggota, adanya pengawasan dan pengendalian kegiatan kelompok, timbulnya
norma-norma kelompok, proses sosialisasi kelompok, kegiatan untuk menambah
anggota baru dan mempertahankan anggota yang lama.
Menurut Syamsiah, (1992) kekompakan kelompok diartikan sebagai rasa
keterkaitan

anggota

kelompok

terhadap

kelompoknya.

Kekompakan kelompok adalah tongkat kebersamaan yang menggambarkan
ketertarikan anggota kelompok kepada kelompoknya dan hal ini meliputi tiga
klasifikasi pengertian, yaitu:
1.

Sebagai daya tarik kelompok terhadap anggota-anggotanya

2.

Sebagai koordinasi dari usaha-usaha anggota kelompok
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3.

Sebagai tindakan motivasi anggota kelomok untuk mengerjakan berbagai
tugas kelompok dengan penuh semangat dan efisien.
Menurut Madikanto (2009) suasana kelompok yaitu lingkungan fisik dan

non fisik (emosional) yang akan mempengaruhi perasaan setiap anggota
kelompok

terhadap

kelompoknya.

Suasana

tersebut

dapat

berupa:

keramahtamahan, kesetiakawanan, kebebasan bertindak dan suasana fisik seperti
kerapihan/keberantakan, keteraturan dan lain-lain. Suasana kelompok adalah
suasana yang terdapat dalam suatu kelompok, sebagai hasil dari berlangsungnya
hubungan-hubungan interpersonal atau hubungan antar anggota kelompok.
Dengan demikian, suasana atau iklim kelompok mengacu kepada ciri-ciri khas
interaksi anggota dalam kelompok. Iklim kelompok tersebut bisa resmi/formal
atau tidak resmi/kolegial, ketat atau longgar/permisif, santai atau tegang, akrab
atau renggang, kesetakawanan atau bermusuhan, gemira atau sedih, dan
sebagainya. Suasana/iklim dalam suatu kelompok mencerminkan sistem norma
kelompok tersebut. Mereka juga mengungkapkan bahwa beberapa kelompok,
mungkin mempunyai iklim kelompok yang sangat kooperatif, sedangkan
kelompok lain mungkin sangat kompetitif. Pada segi lain, suatu kelompok
mungkin saja memiliki iklim kelompok yang anarkis, ritualistik atau saling
tergantung. (Mulyana, 2000).
Mardikanto (2009) menjelaskan bahwa fungsi penyuluh pertanian dapat
dibagi menjadi lima utama yaitu
1.

Penyuluh sebagai penasehat/advisor

2.

Penyuluh sebagai teknisi
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3.

Penyuluh sebagai penghubung

4.

Penyuluh sebagai organisator

5.

Penyuluh sebagai agen pembaharu

Tugas penyuluh salah satunya adalah membina kelompok tani berupaya
sedemikian rupa sehingga kelompok tani efektif

mencapai tujuannya.

Mardikanto (2009), menjelaskan bahwa keefektifan kelompok tani yaitu
keberhasilan kelompok untuk mencapai tujuannya, yang dapat dilihat pada
tercapainya keadaan atau perubahan-perubahan (fisik maupun non fisik) yang
memuaskan anggotanya. Kelompok yang efektif mempunyai tiga dasar, yaitu:
aktivitas pencapaian tujuan, aktivitas memelihara kelompok secara internal,
aktivitas mengubah dan mengembangkan cara meningkatkan keefektifan
kelompok. Interaksi anggota kelompok yang memperlihatkan aktivitas dengan
mengintegrasikan ketiga macam aktivitas dasar tersebut adalah mencerminkan
bahwa kelomok tersebut dapat dikategorikan sebagai kelompok yang berhasil atau
efektif. Anggota kelompok yang efektif memiliki keterampilan untuk mengatasi
atau menghilangkan hambatan pencapaian tujuan kelompok, untuk memecahkan
masalah di dalam memelihara kelompok dan keterampilan untuk mengatasi
hambatan peningkatan kelompok agar lebih efektif lagi.

2.1.3

Penerapan Teknologi

Dalam kaitannya dengan pelaku yang akan menerapkan
teknologi Zakaria (2003) mengatakan

terdapat

5 (lima)

atau penerapan
golongan petani

menginovasi dalam bentuk menerima dan menerapkan teknologi pertanian, yaitu
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1) golongan petani inovator, 2) golongan petani penerap dini, 3) golongan petani
penerap awal, 4) golongan petani penerap akhir, dan 5) golongan petani yang
apatis (tidak mau menerima dan menerapkan teknologi).

Mosher (2002), menyampaian bahwa teknologi merupakan salah satu
syarat mutlak pembangunan pertanian. Berkembang tidaknya pertanian maka
diperlukan teknologi yang senantiasa berubah dalam artian terus dilakukan
terobosan-terobosan dan

melalui inovasi-inovasi

baru.

Sedangkan untuk

mengintroduksi suatu teknologi baru pada suatu usahatani menurut Fadholi
(2004), ada empat faktor yang perlu diperhatikan yaitu
(1) secara teknis dapat dilaksanakan
(2) secara ekonomi menguntungkan
(3) secara sosial dapat diterima dan
(4) sesuai dengan peraturan pemerintah.
Menurut Mardikanto (2009), bahwa suatu teknologi atau ide baru akan
diterima oleh petani jika memenuhi:
1. Memberi

keuntungan

ekonomi

bila

teknologi

tersebut

diterapkan

(profitability);
2. Teknologi tersebut sesuai dengan lingkungan budaya setempat
3. Kesesuaian dengan lingkungan fisik (physical compatibility);
4. Teknologi tersebut memiliki kemudahan jika diterapkan;
5. Penghematan tenaga kerja dan waktu
6. Tidak memerlukan biaya yang besar jika teknologi tersebut diterapkan
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Pada situasi keterkinian di sector pertanian banyak diintroduksi bermacam
teknologi,
(PTT).

salah satunya adalah paket eknokogi Pengelolaan Tanaman Terpadu

PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah menyediakan beberapa

pilihan komponen teknologi yang dikelompokkan menjadi komponen teknologi dasar
dan komponen teknologi pilihan. Komponen teknologi PTT (Pengelolaan Tanaman
Terpadu) padi sawah dirakit berdasarkan kajian kebutuhan dan peluang (KKP) yang
akan mempelajari permasalahan yang dihadapi petani dan cara-cara mengatasi
permasalahan tersebut dalam upaya meningkatkan produksi sehingga komponen
teknologi yang dipilih akan sesuai dengan kebutuhan setempat ..
Komponen teknologi dasar adalah sekumpulan teknologi yang dianjurkan
untuk diterapkan semuanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi
dengan input yang efisien sebagaimana menjadi tujuan dari PTT. Komponen
teknologi dasar PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah (Kementerian
Pertanian, 2011) meliputi :
a.

Penggunaan varietas padi unggul atau varietas padi berdaya hasil tinggi dan
bernilai ekonomi tinggi yang sesuai dengan karakteristik lahan, lingkungan dan
keinginan petani.

b.

Benih bermutu dan berlabel/bersertifikat.

c.

Pemupukan berimbang berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah.

d.

Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu (PHT).
Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) merupakan sebuah pendekatan inovatif

dalam upaya peningkatan efisiensi usaha tani padi sawah dengan menggabungkan
berbagai komponen teknologi yang saling menunjang dan dengan memperhatikan
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penggunaan sumber daya alam secara bijak agar memberikan pengaruh yang lebih
baik terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman (Balai Penelitian Tanaman
Padi, 2004). Pengelolaan tanaman terpadu bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas tanaman dari segi hasil dan kualitas melalui penerapan teknologi yang
cocok dengan kondisi setempat (spesifik lokasi) serta menjaga kelestarian
lingkungan, sehingga pendapatan petani akan meningkat.
Prinsip pengelolaan tanaman terpadu (Balai Penelitian Tanaman Padi,
2004) yaitu :
✓ Terpadu; bukan merupakan teknologi maupun paket teknologi tetapi
merupakan suatu pendekatan agar sumberdaya tanaman, tanah dan air dapat
dikelola dengan sebaik-baiknya secara terpadu.
✓ Sinergis; memanfaatkan teknologi pertanian yang sudah dikembangkan dan
diterapkan dengan memperhatikan unsur keterkaitan sinergis antar teknologi.
✓ Spesifik lokasi; memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik
maupun sosial budaya dan ekonomi pertanian setempat.
✓ Partisipatif; petani turut berperan serta dalam memilih dan menguji teknologi
yang sesuai dengan kemampuan petani dan kondisi setempat melalui proses
pembelajaran dalam bentuk laboratorium lapangan.
Komponen teknologi pengelolaan tanaman terpadu padi sawah meliputi
teknologi dasar dan penunjang (Balai Penelitian Tanaman Padi, 2004).
Komponen teknologi dasar pengelolaan tanaman terpadu padi sawah meliputi : (1)
Penggunaan varietas padi unggul atau varietas padi berdaya hasil tinggi dan
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bernilai ekonomi tinggi yang sesuai dengan karakteristik lahan, lingkungan dan
keinginan petani, (2) Benih bermutu dan berlabel/bersertifikat, (3) Pemupukan
berimbang berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah, dan (4)
Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu (PHT).
Komponen teknologi pilihan adalah teknologi-teknologi penunjang yang
tidak mutlak harus diterapkan tetapi lebih didasarkan pada spesifik lokasi maupun
kearifan lokal dan telah terbukti serta berpotensi meningkatkan produktivitas.
Secara spesifik lokasi dan kearifan lokal komponen teknologi ini dapat diperoleh
dari sumber daya alam yang tersedia ataupun dari pengalaman petani sendiri,
meliputi : (1) Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam, (2) Penggunaan
benih muda (< 21 HSS), (3) Tanam dengan jumlah benih terbatas yaitu antara 1 –
3 benih perlubang, (4) Pengaturan populasi tanaman secara optimum (jajar
legowo), (5) Pemberian bahan organik berupa kompos atau pupuk kandang serta
pengembalian jerami ke sawah sebagai pupuk dan pembenah tanah, (6) Pengairan
berselang (intermiten irrigation) secara efektif dan efisien, (7) Pengendalian
gulma dengan landak atau gasrok, dan (8) Panen dan pasca panen yang tepat.
2.1.4. Produktivitas dan Pendapatan Usahatani
Kegiatan usahatani bertujuan untuk mencapai hasil produksi di bidang
pertanian. Pada akhirnya kegiatan tersebut akan dinilai dengan uang yang
diperhitungan dari nilai produksi setelah dikurangi dengan biaya yang telah
dikeluarkan (Hernanto, 1996). Pada dasarnya, dalam usahatani, petani menerima
hasil penjualan produk dan sejumlah produk yang dikonsumsi untuk
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keluarganya. Penerimaan tunai dapat menggambarkan tingkat kemajuan
ekonomi usahatani. Besarnya pendapatan tunai atau besarnya proporsi
penerinaan tunai dapat digunakan untuk perbandingan keherhasilan petani satu
terhadap yang lainnya.
Analisis pendapatan mempunyai kegunaan bagi petani maupun pemilik
faktor produksi. Bagi seorang petani ; analisis pendapatan akan memberikan
bantuan untuk mengukur apakah kegiatan usahanya pada saat ini berhasil atau
tidak. Untuk mengukur pendapatan, beberapa perhitungan dapat digunakan.
Pilihan tergantung kepada tingkat perkembangan usahataninya (Soeharjo dan
Patong, 1973). Untuk usahatani yang menggunakan tenaga kerja dari keluarga
akan lebih tepat kalau pendapatan itu dihitung sebagai pendapatan yang berasal
dari kerja keluarga. Dalam hal demikian, kerja keluarga tidak usah dihitung
sebagai pengeluaran.
Ukuran-ukuran pendapatan menurut Soeharjo dan Patong (1973) antara
lain : Pendapatan kerja petani. Pendapatan ini diperoleh dengan menghitung semua
penerimaan yang berasal dari penjualan, yang dikonsumsi keluarga dan kenaikan
nilai inventaris. Setelah itu dikurangi dengan semua pengeluaran, baik yang tunai
maupun yang diperhitungkan. termasuk bunga modal dan nilai kerja keluarga.
(1) Pendapatan kerja keluarga. Pendapatan ini merupakan balas jasa dari kerja
dan pengelolaan petani dan keluarganya. Apabila usahatani dilakukan oleh
petani dan keluarganya, maka ukuran inilah yang terbaik untuk mengetahui
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berhasilnya usaha. Dalam pendapatan kerja keluarga. kerja yang berasal dari
keluarga tidak dianggap sebagai pengeluaran.
(2) Pendapatan keluarga. Angka ini diperoleh dengan menghitung pendapatan dari
sumber- sumber lain yang diterima petani bersama keluarganya disamping
kegiatan pokok.
Dalam penelitian ini ukuran pendapatan yang digunakan adalah pendapatan
kerja petani. Pendapatan adalah seluruh hasil penjualan yang dinilai dengan harga jual
dikurangi total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi (Mubyarto, 1995).
Berarti besarnya pendapatan akan bergantung pada besarnya volume penjualan, harga
jual yang tinggi dan biaya yang dikeluarkan dalam jumlah yang optimal.
Tingkat pendapatan yang diterima petani merupakan indikator untuk
mengukur keberhasilan petani dalam kegiatan usahanya. Pendapatan merupakan
alat ukur terhadap imbalan yang diterima petani dan keluarganya dalam
penggunaan faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja pengelolaan dan modal yang
diinvestasikan ke dalamnya (Mubyarto, 1995).
Menurut Soekartawi (2001), analisis usahatani dari perekonomian
pedesaan di Indonesia menunjukkan bahwa pendapatan usahatani dapat dinaikkan
hampir disemua desa di Indonesia hanya dengan mengubah pola penggunaan
sumberdaya. Dalam rangka memanfaatkan sumberdaya yang telah tersedia petani
menghadapi berbagai pilihan. Dalam kaitan itulah ia menyatakan bahwa aspek
penting yang termasuk dalam klasifikasi sumberdaya pertanian ada!ah aspekalam
(lahan), modal, tenaga kerja, manajemen (pengelolaan) yang saling kait mengait
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satu sama lainnya. Melalui pemanfaatan sumberdaya secara terpadu sesuai potensi
oleh petani, diharapkan dapat mencapai tujuan meningkatkan pendapatan petani.
Dalam hal ini pendapatan usahatani merupakan hasil pengurangan nilai
produksi terhadap biaya produksi yang telah dikeluarkan, atau dapat pula
dinyatakan dengan penerimaan yang diperoleh dalam suatu kegiatan untuk
mendapatkan produksi di lapangan yang berperan sebagal pengelola, sebagai
pekerja dan sebagai penanam modal pada usahataninya, maka pendapatan itu
digambarkan sebagal balas jasa dari kerjasama faktor-faktor produksi (Soeharjo &
Dahlan Patong, 1973).
Selanjutnya menurut Hadisapoetro (1995), (a) pendapatan petani adalah
penerimaan kotor dikurangi biaya riil pengusahaan pupuk, pestisida, upah tenaga
kerja keluarga, pajak dan bunga modal pinjaman, dan (b) pendapatan pengelola
adalah penerimaan kotor dikurangi dengan seluruh biaya pengusahaan, upah
tenaga kerja keluarga, penyusutan barang-barang investasi dan bunga modal
sendiri. Sejalan dengan pengertian dari ukuran pendapatan yang dipakai dalam
penelitian ini adalah selisih antara penerimaan kotor dikurangi dengan seluruh
biaya pengusahaan, upah tenaga kerja keluarga dan penyusutan barang-barang
investasi dan bunga modal sendiri.
Biasanya pendapatan yang lebih tinggi merupakan alasan utama bagi
petani untuk menambah sebuah cabang usaha baru. Oleh sebab itu petani perlu
membuat suatu perbandingan keuntungan antar usaha yang direncanakan. Besar
kecilnya pendapatan yang diterima petani dipengaruhi oleh besarnya usaha, hasil
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yang diperoleh, efisiensi penggunaan tenaga kerja, pembagian usahatani, cara
memasarkan, tingkat pendidikan petani serta alat dan modal (Hadisapoetro, 1995).
Teknologi benih unggul berlabel dapat meningkatkan hasil 5 - 15%
dibandingkan penggunaan benih yang tidak berlabel / bermutu. Perubahan
teknologi dapat menghambat penggunaan faktor produksi sehingga penerapan
teknologi akan meningkatkan pendapatan petani. Produktivitas lahan dapat
ditingkatkan walaupun masih lepas dari berbagai masalah antara lain musim
kemarau yang berkepanjangan, gangguan hama dan penyakit yang sangat
mengganggu terhadap peningkatan produksi padi.
Uji Kruskal Wallis adalah uji nonparametrik berbasis peringkat yang
tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara
dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang
berskala data numerik (interval/rasio) dan skala ordinal. Uji ini identik dengan
Uji One Way Anova pada pengujian parametris, sehingga uji ini merupakan
alternatif bagi uji One Way Anova apabila tidak memenuhi asumsi misal asumsi
normalitas. Selain sebagai uji alternatif, kegunaan lain adalah sebagai perluasan
dari uji Mann Whitney U Test, di mana kita ketahui bahwa uji tersebut hanya
dapat digunakan pada 2 kelompok variabel dependen. Sedangkan Kruskall Wallis
dapat digunakan pada lebih dari 2 kelompok misal 3, 4 atau lebih (Sudrajat,
1985).
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Kegunaan uji kruskal Wallis
1. Uji kruskal-wallis biasa digunakan sebagai alternatif untuk uji one way
Anova, dimana asumsi kenormalan tidak terpenuhi.
2. Digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel
kuantitatif berbentuk ranking dimana sampelnya merupakan sampel
independen, dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi.
3. Merupakan uji pengembangan dari Mann Whitney test, dimana variabel yang
digunakan pada uji ini berjumlah lebih dari pada dua variabel.
Hipotesis yang digunakan untuk uji kruskal Wallis adalah ada tidaknya
perbedaan dari beberapa kelompok populasi yang diamati. Katakanlah satu
variabel mewakili satu populasi sehingga terdapat beberapa populasi yang
diamati. Pengujian hipotesis nya terhadap populasi ke-k.
Contoh hipotesis uji kruskal Wallis
H₀ = semua populasi berasal dari tempat asal yang sama
H₁ = semua populasi berasal dari tempat asal yang tidak sama
Rumus uji kruskal Wallis
.
Dimana;
k = banyaknya sampel
ni = banyaknya kasus pada setiap sampel ke-i
N = ∑ni= banyaknya seluruh kasus
Ri= total ranking untuk setiap sampel ke-i
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Uji Chi Square merupakan salah jenis uji hipotesa yang dikenal dalam
statistik. Distribusi chi square dilambangkan dengan χ2. Kegunaan Uji
Chi Square adalah untuk menguji hubungan ataupengaruh dua buah variabel
nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan
variabel nominal lainnya (C = Coefisien of contingency) (Sudrajat , 1985).
Karakteristik Chi‐Square:
•

Nilai Chi‐Square selalu positip.

•

Terdapat beberapa keluarga distribusi Chi‐Square, yaitu distribusi
Chi‐Square dengan dk=1, 2, 3, dst.

•

Bentuk Distribusi Chi‐Square adalah menjulur positip.Semakin besar derajat
bebas, semakin mendekati distribusi normal.

•

df = k – 1, dimana k adalah jumlah katagori. Jadi bentuk distribusi chi
square tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat
bebas.

Rumus Chi Square/ Statistik uji:

χ

dimana :

2

hit

=Ʃ

fe =

(Fo –fe)2
fe
(Ʃkolom) (Ʃbaris)

------------------Jumlah total

χ tabel = χ 5 %;db = χ 0,05; (baris-1)(kolom-1)
Jika : χ2hit > 0 χ2tabel : Tolak Ho, atau terima H1, :
Jika: χ2hit ≤ 0 χ2tabel : Tolak Ho, atau terima H1
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2.2. Penelitian Terdahulu
Halimah dan Subari (2020), bahwa peran penyuluh sebagai motivator
dan

inovator

sebagai
tani

lebih

fasilitator

padi.

motivator,

tinggi
serta

Peran
dan

dibandingkan dengan
dinamisator

penyuluh
inovator

pertanian

peran

dalam pengembangan

penyuluh
kelompok

sebagai fasilitator, dinamisator

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

pengembangan kelompok tani padi sawah. Secara parsial peran penyuluh
pertanian sebagai motivator tidak berpengaruh secara signifikan karena
sebesar apapun usaha penyuluh memberikan motivasi kepada petani tapi
dalam diri petani tidak ada kemauan maka motivasi yang diberikan tidak
bepengaruh dalam upaya memajukan pertanian. Kendala yang dihadapi oleh
petugas penyuluh lapang pertanian yaitu partisipasi anggota kelompok tani
yang

masih

kurang,

sulitnya

petani

menyerap materi yang

diberikan

penyuluh, dan waktu penyuluhan yang tidak bisa ditentukan. Hal itu
disebabkan oleh petani sulit diajak bekerjasama mengadakan pertemuan dan
petani memerlukan bukti

nyata

terhadap apa yang

telah penyuluh

sampaikan sebelum petani menerapkannya. Berdasarkan hasil penelitian saran
yang dapat diberikan yaitu sebaiknya peran penyuluh sebagai fasilitator dan
dinamisator lebih ditingkatkan lagi dengan cara
pasar kepada petani petani terhadap
para

petani.

Penyuluh

hasil

penyuluh memberikan akses

produksi

komoditas

usahatani

juga seharusnya dapat menghubungkan petani ke

pihak pihak yang mendukung perbaikan serta kemajuan usahatani para
petani. Sebaiknya petugas penyuluh menggunakan metode demonstrasi pada
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saat melakukan penyuluhan yaitu dengan cara memperlihatkan bukti-bukti
serta mempraktikkan langsung mengenai materi penyuluhan yang disampaikan
supaya petani lebih termotivasi lagi
Munier (2018) melaporkan hasil penelitian bahwa penyuluhan pertanian
merupakan proses komunikasi yang dipengaruhi oleh modal sosial. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis hubungan modal sosial penyuluh pertanian dan
keberhasilan penyuluh pertanian. Penelitian ini dilakukan di Desa Limbung dan
Desa Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan sejak
Oktober hingga November 2017. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 75
responden yang diambil dari 3 kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sappaya III,
Kelompok Tani Taipa Bannya I, dan Kelompok Tani Bontorita I. Analisis data
tersebut menggunakan analisis korelasi momen produk Pearson pada kuesioner
dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penyuluh
yang dilaksanakan oleh penyuluh dinilai berhasil oleh petani. Modal sosial
penyuluh pertanian yang ditugaskan di lokasi penelitian, berupa kepercayaan,
timbal balik dan jejaring sosial cukup tinggi. Hal ini dikarenakan para petani
menilai kinerja penyuluh cukup baik dan para petani sangat senang dengan
bantuan yang diberikan terutama penyediaan informasi dan teknologi tentang
pertanian yang mereka praktikkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa modal
sosial berupa kepercayaan, timbal balik, dan jejaring sosial penyuluh sebagian
atau kolektif mempengaruhi keberhasilan program penyuluh pertanian pada tiga
kelompok tani yang dipelajari.
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Kartika Lubis (2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian Bedagai Serdang.
Cari alternatif kebijakan untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian Serdang
Bedagai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Kuesioner
dibagikan dengan purposive sampling kepada 103 agen penyuluh yang bekerja di
Serdang Bedagai. Kuesioner yang didistribusikan kepada 103 responden, nilai
koefisien penentuan (R Square) sebesar 0,840, yang berarti 84% dari kinerja
penyuluh pertanian dipengaruhi oleh sistem penghargaan, ketersediaan sarana dan
prasarana, komoditas yang dominan

wilayah binaan, sedangkan 16 %

dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam upaya meningkatkan kinerja penyuluh
pertanian

di

Kabupaten

Serdang

Bedagai

maka

diperlukan

strategi

penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang tepat yakni meningkatkan faktorfaktor penentu kinerja melalui peningkatan terhadap: (1) peran organisasi
penyelenggaraan penyuluhan, (2) jenjang karir dan kesejahteraan penyuluh, dan
(3) peran kelembagaan pendukung penyuluhan.
Marbun, dkk

(2019), bahwa berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan

Siborongborong dengan jumlah responden sebesar 120 dapat disimpulkan bahwa
peran penyuluh pertanian berpengaruh terhadap pengembangan kelompok tani.
Berdasarkan hasil analisis asumsi klasik, variabel X1 (motivator), X2 (fasilitator),
X3 (komunikator), dan X4 (inovator) berpengaruh terhadap variabel Y
(pengembangan kelompok tani), yang artinya peran penyuluh berpengaruh nyata
terhadap pengembangan kelompok tani di Kecamatan Siborongborong.
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Syamsuddin (2013). Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Songka,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan berlangsung pada bulan Maret sampai
Mci 2011. Penelitian mi bertujuan untuk mengetahui

peranan P4S (Pusat

Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya) dalam meningkatkan pendapatan
petani dan untuk mengetahui perbandingan pendapatan petani sebelum dan setelah
adanya P4S di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Metode
analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan
tabel persentase dan analisis B/C Ratio. Penentuan responden dengan
menggunakan cara purposif yaitu pengambilan secara tidak sengaja, dengan
mengambil 26 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu
Data Primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan petani responden
sedangkan Data Sekunder diperoleh dari Dinas Instansi yang terkait dengan
penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Pelatihan Pertanian dan
Pedesaan Swadaya (P4S) berperan positif terhadap peningkatan pendapatan
petani. liii dapat dilihat dari pendapatan petani sebelum adanya lembaga P4S dan
sesudah adanya lembaga P4S yang ditujukan dengan nilai B/C Ratio yang
diperoleh sebesar 1,47.
Hartono dan Syam (2014), melaporkan hasil penelitian yang dilakukan di
Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan tujuan untuk
melihat kinerja penyuluh pertanian dalam pengembangan agribisnis nenas dan
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Data dianalisis menggunakan uji
Konkordasi Kendall.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyuluh

pertanian dalam pengembangan agribisnis nenas belum optimal. Belum
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optimalnya kinerja penyuluh pertanian ini disebabkan oleh: motivasi penyuluh
dalam melaksanakan tugas hanya sekedar untuk memenuhi kewajibannya,
kemampuan penyuluh masih terbatas, dan tingkat partisipasi petani dalam
pelaksanaan kegiatan usahatani nenas juga sedang
Sulaiman (2014). menyampaikan hasil penelitian bahwa penyuluh
mempunyai persepsi setuju dengan hampir semua hipotesis yang merupakan
kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini mengindikasikan
bahwa penyuluh mempunyai persepsi bahwa potensi/kapasitasnya merupakan
resultante dari kendala eksternal dan internal di lingkugan kerjanya, yaitu: (a)
potensi/kapasitas penyuluh, (b) permasalahan struktural, (c) kinerja fungsional
penyuluh, (d) fasilitas kerja dan dukunganadministrasi, dan (e) faktor-faktor
eksternal di luar Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian/BPTP.
Andrian, dkk (2016) , melaporkan hasil penelitian

bahwa terdapat

pengaruh faktor sosial dan ekonomi petani dalam inovasi adopsi pertanian.
Selanjutnya bahwa peran penyuluh, motivasi petani dan sikap memiliki dampak
positif dan signifikan pada inovasi adopsi pertanian padi.
Rizky Putriani, dkk. (2018), dalam penelitiannya mengenai Pengaruh
Faktor-Faktor Partisipasi Terhadap Tingkat Partisipasi Petani Anggota P3A di
Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
Dalam Kegiatan Pengelolaan Saluran Irigasi.

Sektor pertanian mempunyai

peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, diantaranya adalah
penyediaan pangan nasional. Kebutuhan petani akan air irigasi kian bertambah
seiring dengan tuntutan untuk menghasilkan hasil panen yang berkualitas.
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Partisipasi anggota P3A dalam mengelola jaringan irigasi tersier akan membantu
peningkatan produksi pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tingkat partisipasi petani dalam kegiatan pengelolaan saluran irigasi, di Desa
Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hasil
penelitian menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi petani anggota P3A dalam
Kegiatan Pengelolaan Irigasi Di Tiap Tahap pada P3A Mattirioalie (Hulu) dan
P3A sitiroang Deceng (Tengah) masih dalam kategori sedang.
Sri Nuryanti dan Dewa Ketut Sadra Swastika (2011), melaporkan peran
kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian bahwa kelompok tani
didefinisikan sebagai sekelompok petani yang secara informal mengkonsolidasi
diri berdasarkan kepentingan bersama dalam berusahatani. Semangat awal
pembentukan kelompok tani adalah untuk memperkuat posisi tawar, terutama
dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil secara kolektif. Saat ini
kebanyakan kelompok tani di Indonesia tidak lagi dibentuk atas inisiatif petani
dalam memperkuat diri, melainkan kebanyakan merupakan respon dari programprogram pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok. Umumnya
program-program bantuan pemerintah seperti: penyaluran pupuk bersudsidi,
penyuluhan teknologi pertanian, kredit usahatani bersubsidi, dan programprogram lain disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani
(Gapoktan). Petani yang ingin mendapat teknologi baru dan berbagai program
bantuan pemerintah harus menjadi anggota kelompok atau anggota Gapoktan.
Dengan demikian, peran kelompok tani tidak hanya sebagai media untuk
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menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah, tetapi juga sebagai agen penerapan
teknologi baru.
Joni Jafri, dkk (2015) , Dalam penelitiannya yang bertujuan untuk
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas penyuluh pertanian dan
kapasitas kelompok tani dalam membangun interaksi sosial yang bersifat
partisipatif antara penyuluh pertanian dan kelompok tani di Kabupaten Merangin
dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sebagian besar petani adalah petani
berskala kecil, dengan kemampuan yang relatif lemah secara ekonomis, dan
lemah dalam mengembangkan kapasitas dirinya. Menurut BPS tahun 2013 jumlah
petani gurem (rumah tangga pertanian yang mengusahakan lahan pertanian kurang
dari setengah hektar) adalah sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau sekitar
55,33% dari sekitar 26 juta rumah tangga pertanian. Rendahnya kapasitas petani
secara

keseluruhan

semakin

membutuhkan

perhatian

pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian.

serius

terhadap

Diperoleh bahwa

interaksi partisipatif antara penyuluh pertanian dan kelompok tani secara nyata
ditentukan oleh kapasitas penyuluh pertanian dan kapasitas kelompok tani.
Kapasitas kelompok tani memberikan pengaruh lebih nyata terhadap interaksi
partisipatif dibandingkan dengan kapasitas penyuluh pertanian. Rendahnya
kapasitas penyuluh pertanian mengarah pada rendahnya pencapaian penyuluhan
pertanian yang partisipatif.

42

2.3. Kerangka Pemikiran
2.3.1. Peran Penyuluh Pertanian dan Kondisi Aksesibilitas Wilayah
Penyuluh pertanian lapangan (PPL) dengan fungsi dan perannya sebagai
fasilitator, dinamisator,
teknologi dan terhadap

motivator, dan inovator sangat penting dalam transfer
pengembangan

kelompok

tani

padi

sawah.

Walaupun disadari banyak faktor dan kendala yang dihadapi oleh petugas
penyuluh lapang pertanian atara lain: partisipasi anggota kelompok tani yang
masih kurang, sulitnya petani menyerap materi yang diberikan penyuluh,
waktu penyuluhan yang tidak bisa ditentukan. Hal itu disebabkan oleh
petani sulit diajak bekerjasama mengadakan pertemuan dan petani memerlukan
bukti nyata terhadap apa yang telah penyuluh sampaikan sebelum petani
menerapkannya. Dari sisi PPL sendiri juga yaitu dimana lokasi dimana petani
sasaran berada harus ditempuh dan diakses juga sangat berpengaruh .
Lokasi penyuluhan dengan medan yang dihadapi memiliki keregaman,
mulai dari kondisi medan yang ringan untuk diakses sampai pada keadaan yang
berat atau sulit diakses karena faktor transportasi dan / atau faktor topografi
dapat saja menjadi hambatan bagi seorang petugas PPL dalam menjalan fungsi
atau peranannya. Keadaan medan lokasi sasaran yang demikian juga berkaitan
dengan waktu tempuhnya. Akan tetapi kendatipun demikian

maka peran PPL

yang memiliki dedikasi yang tinggi dengan etos kerja yang baik, maka proses
penyuluhan

tetap berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya baik dari

frekuensi pertemuan maupun intensitasnya.
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2.3.2. Hubungan Penerapan Teknologi PTT dengan Produktivitas
Dalam teori ekonomi produksi dinyatakan bahwa tingkat produk yang
dihasilkan dalam suatu proses produksi tergantung kepada bagaimana
mengorganisasikan penggunaan input produksi secara optimal. Peningkatan
produktivitas terjadi apabila pada luasan lahan tertentu kemudian digunakan input
produksi berupa paket teknokogi bahan, alat dan cara
meningkat dari keadaan sebelumnya.

maka hasilnya akan

Pola kenaikan hasil (produk) terdapat

beberapa macam yaitu kenaikan hasil yang tetap; kenaikan hasil yang semakin
bertambah dan kenaikan hasil yang semakin berkuang.
PTT adalah sebagai paket kombinasi teknologi yang diterapkan petai
dengan pilihan bahan (benih; aneka pupuk organik dan anorganik; obat-obatan
ramah lingkungan); alat-alat yang dignakan; dan cara atau teknik budidaya.
Penggunaan agroinput produksi dan lingkungan yang dikehendaki tanaman akan
memberikan kesempatan kepada tanaman padi tumbuh secara optimal. Bibit yang
digunakanbenih yang berkuyaltas dan bersertifikat; diberikan pupuk organik tanah
menjadi lebih remah berstekstur lebih lembut sehingga menungkinkan
pertumbuhan akar tanaman berkembang baik dan menyerap nutrisi yang tersedia
di lahan menjadi lebih baik. Demikian pula dengan digunakannya pestisida
organik maka dimungkinkannya tidak terbunuhnya predator alami yang akan
membantu memberantas hama tanaman dan lingkungan menjadi lebih baik.
Karenanya dapat dinyatakan proposisi yang berbunyi : Tingkat penerapan
teknologi peranian dengan baik yang sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan
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tanaman untuk tumbuh secara optimal disertai bimbingan petugas lapangan akan
meningkatkan produktivitas lahan.
2.3.3. Hubungan Penerapan Teknologi Dengan Pendapatan
Dasar pemikirannya adalah bahwa memang diperlukan penerapan teknkologi
untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal.

Namun demikian apakah

penerapan teknologi mampu memberikan manfaat secara financial, dalam arti mampu
meningkatkan pendapatan petani. Penerapan teknologi merupakan sebuah proses
yang tidak semudah membalikan tangan, melainkan diperlukan korbanan-korbanan
dalam berbagai bentuk, yakni: biaya, waktu, keberanian, spekulasi dan lain
sebagainya. Adalah logis ketika petani mengharapkan hasil akhir dari semua
korbanan tersebut, berupa manfaat secara ekonomi dan financial.
Dalam penerapan teknologi mencakup aspek alat, bahan dan metode
produksi dapat memberikan kenaikan hasil dengan pola : kenaikan hasil yang
semakin

bertambah, kenaikan hasil tetap dan kenaikan hasil yang semakin

berkurang. Kenaikan hasil yang semakin bertambah terjadi apabila tambahan hasil
yang diperoleh lebih besar dari tambahan input yang digunakan, biasanya terjadi
pada masa-masa awal introduksi dan organisme (tanaman, hewan) memberikan
respon yang demikian besar.
Dasar teori yang digunakan untuk menurunkan logika pemikiran adalah
teori harga , teori biaya dan teori pendapatan. Suatu teknologi akan dapat
diterapkan

apabila secara finansial mampu memberikan tambahan kenaikan

penerimaan yang lebih besar daripada tambahan kenaikan biaya, sehingga
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diperoleh kenaikan pendapatan. Pendapatan dalam suatu usahatani adalah selisih
antara penerimaan total dengan biaya total . π = TR – TC dimana π adalah
pendapatan, TR adalah penerimaan total dan TC adalah biaya total. Penerimaan
total adalah perkalian antara produk yang dihasilkan baik produk utama yang
diperoleh maupun produk sampingannya (by product) dengan harga-harga jual
yang diterima.
Tambahan kenaikan penerimaan (marginal revenue) merupakan hasilkali
anatara tambahan produk dengan harganya. Tambahan produk adalah selisih
antara

produk sebelum dan sesudah

diterapkannya teknologi.

Sedangkan

tambahan biaya (marginal cost) selisih biaya sesudah dan sebelum diterapakannya
teknologi. Kenaikan pendapatan akan terjadi jika kenaikan penerimaan lebih besar
daripada kenaikan biaya. Oleh karenanya dengan makin tingginya produktivitas
yang dicapai yang disebabkan oleh penerapan teknologi pertanian yang semakin
baik, maka penerimaan total akan menjadi lebih besar (tinggi). Dapat disusun
pernyataan: Kenaikan produktivitas lahan usahatani yang disebabkan oleh
penerapan teknologi, dalam hal ini adalah PTT, maka akan meningkatkan
pendapatan petani.
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Dari uraian kerangka berfikir tersebut maka berikut ini disampaikan
diagram paradigma penelitian.

PERAN PPL
PENERAPAN TEKNOLOGI
Pengolaan lahan
AKSESIBILITAS

LOKASI

Penggunaan benih bersertifikat

Mudah

Penggunaan pupuk berimbang

Sedang

Penggunaan kompos bahan organik

Sulit

Pengairan
Pengendalian gulma dan HPT
Panen dan paska panen

PRODUKTIVITAS

PENDAPATAN
Gambar 2.1.Alur Kerangka Pemikiran

2.4.

Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang diajukan

adalah sebagai berikut:
1. Tidak terdapat perbedaan peran penyuluh pertanian berdasarkan aksesibilitas
lokasi : mudah, sedang dan sulit.
2. Tidak terdapat perbedaan penerapan teknologi oleh petani
aksesibilitas lokasi : mudah, sedang dan sulit.
3.

Penyuluh pertanian berperan terhadap penerapan teknologi PTT
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berdasarkan

4. Penerapan teknologi oleh petani berpengaruh terhadap capaian produktivitas
lahan usahatani padi.
5. Penerapan teknologi oleh petani berpengaruh terhadap capaian pendapatan
usahatani padi.
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III.

3.1.

`METODE PENELITIAN

Teknik Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik survei, pengertian survei

dibatasi pada survei terhadap sejumlah sampel, Unit analisis adalah petani yang
masuk dalam kelompok tani di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Obyek
penelitiannya adalah yang menjadi variabel pokok yaitu:

Peran Penyuluh

Pertanian; Penerapan Teknologi ; Produktivitas Lahan Usahatani dan Pendapatan
Usahatani.
3.2.

Operasional Variabel
Rusidi 1995 menyatakan bahwa variabel adalah setiap sifat (trait), jenis

(quality), atau ciri (characteristic) individual yang berbeda. Untuk menyamakan
persepsi terhadap variabel yang diteliti, maka varabel penelitian tersebut
dilakukan operasionalisasi sebagai berikut :

Tabel 3.1. Variabel X, Peran Penyuluh Pertanian

Variabel

Dimensi

Indikator
Memberikan
ide dan
gagasan
kepada petani
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Cara pengukuran
Adanya ide atau
gagasan di rasakan
menurut persepsi
petani

Kriteria

Skala
ukur

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Peran
Penyuluh
Pertanian
(X)

penasehat/ad
visor
(X1)

sebagai
teknisi
memberilan
fasilitasi, dan
jalan keluar
berkaitan degan
usahatani
petani anggota
kelompok

(X2)

Memberikan
motivasi
kepada petani

Termotivasinya petani
sebagai indivudu
petani maupun sbg
anggota kelimpok tani
menurut persepsi
petani

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Memberikan
saran dan
masukan

Adanya saran dan
masukan kpd pengurus
kelompok
tani
menurut
persepsi
petani
Adanya jalinan
kemitraan usaha yang
di rasakan menurut
persepsi petani

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Diperolehnya akses
pasar/pemasaran thdp
produk yang
dihasilkan menurut
persepsi petani
Diperolehnya
permodalan yang
dihasilkan menurut
persepsi petani

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Adanya
kegiatan
hasil2 penelitian untuk
petani dan kelompok
tani menurut persepsi
petani
Adanya kebijakan atau
aturan2 yang ditujukan
untuk
petani
dan
kelompok tani menurut
persepsi petani
Adanya aspirasi petani
dan keluarganya yang
disampaikan menurut
persepsi petani

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

mengembang
kan kelompok
tani sebagai
kelas belajar

adanya proses belajar
mengajar menurut
persepsi petani

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

mengembang
kan kelompok
tani unit
produksi.

Adanya peningkatan
kegiatab usaha unit
produksi menurut
persepsi petani

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Kemitraan
Usaha

Akses ke
Pasar

Permodalan
Dan
Sebagainya
Lembaga
Penelitian

sebagai
penghubung
(X3)
membawakan
aspirasi
masyarakat.
Menghubungka
n kpd lembaga
pemerintah dan
lembaga
penelitian

sebagai
organisator
(X4)

Lembaga
pemerintah

Aspirasi
petani dan
keluarganya
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sebagai agen
pembaharu

mengembang
kan kelompok
tani wahana
kerjasama

Adanya kerjasama
dengan pihak lain
menurut persepsi
petani

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Pemecahan
masalah

Adanya kontribusi
dalam memantu
memecahkan masalah
berkaitan dengan
kegiatan usahatani
menurut persepsi
petani
Ikut menangani proses
penerapan teknologi
kegiatan usahatani
menurut persepsi
petani
Menjadi sumber
penghubung berkaitan
dengan kegiatan
usahatani menurut
persepsi petani

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

(X5)
Menangani
proses

Sumber
penghubung

Tabel 3.2. Variabel Y, Penerapan Teknologi Petani Responden

Variabel

Dimensi

Indikator

Dibajak dan
digaru
(Y11)
Pengolahan
Lahan
(Y1)

Dicangkul dan
digemburkan
(Y12)
Diratakan
(Y13)

Jenis benih yang
digunakan
(Y21)

Penerapan
Teknologi

Penggunaan
benih
(Y2)

Umur benih
muda sesuai
anjuran
(Y22)
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Ukuran

Kriteria

Skala
ukur

Lahan yang dibajak dan
digaru secara merata
menunjukan
semakin
baik

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Lahan yang semakin
gembur
menunjukan
semakin baik

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Lahan yang semakin
rata
menunjukan
semakin baik

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Jenis
benih
yang
diperoleh dari benih
produsen /instansi khusus
perbenihan menunjukan
semakin baik
Jenis benih yangdiguakan
selalu
benih
muda
menunjukan
semakin
baik

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

PTT Padi
sawah (Y)

Pemupukan
dasar dan
susulan
(Y3)

Penyeleksian
benih
(Y23)

benih yang digunakan
selalu
dilakukan
penyeleksian menunjukan
semakin baik

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Pemupukan
Dasar
(Y31)

Pemupukan dasar selalu
dilakukan dengan dosis
dan waktu sesuai anjuran
menunjukan
semakin
baik
Pemupukan
susulan
selalu dilakukandengan
dosis dan waktu sesuai
anjuran
menunjukan
semakin baik
Pemupukan PPC selalu
dilakukandengan
dosis
dan waktu sesuai anjuran
menunjukan
semakin
baik
Pengaturan tanam selalu
dilakukan system legowo
sesuai
anjuran
menunjukan
semakin
baik
Pengendalian hama selalu
dilakukan system legowo
sesuai
anjuran
menunjukan
semakin
baik
Pengendalian
penyakit
selalu dilakukan system
legowo sesuai anjuran
menunjukan
semakin
baik
Pengendalian
gulma
selalu dilakukan system
legowo sesuai anjuran
menunjukan
semakin
baik
Frekuensi pemberian air
dilakukan
secara
intermiten
selalu
dilakukan sesuai anjuran
menunjukan
semakin
baik
Frekuensi jumlah air
dilakukan secara tidak
digenang selalu dilakukan
sesuai
anjuran
menunjukan semakin baik
Pemberian air dilakukan
secara
sesuai anjuran
menunjukan
semakin
baik

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Alat
panen
yang
digunakan selalu yang
sesuai
anjuran
menunjukan
semakin
baik

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Pemupukan
Susulan
(Y32)

Pemberian PPC
(Y34)

Pengaturan cara
tanam
(Y4)

Pengendalian
hama dan
penyakit, serta
gulma
(Y5)

Pengaturan
dengan
dilakukan
system legowo
(Y41)
Pengendalian
hama
(Y51)

Pengendalian
penyakit
(Y52)

Pengendalian
gulma
(Y253)

Pengelolaan air
(Y6)

Frekuensi
pemberian air
dilakukan
secara
intermiten
(X261)
Jumlah air
yang diberikan
tidak digenang
(Y62)
Waktu
pemberian air
(Y63)

Alat Panen yang
digunakan
(Y71)
Panen dan pasca
panen
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(Y7)

Alat perontok
gabah
(Y72)
Penjemuran
(Y73)

Alat perontok gabah
yang digunakan selalu
yang
sesuai anjuran
menunjukan
semakin
baik
Penjemuran gabah selalu
dilakukan
sesuai
anjuran
menunjukan
semakin baik

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Sangat baik
Baik
Cukup
kurang

4
3
2
1

Tabel 3.3. Pengukuran Variabel Produktivitas (Q) dan Pendapatan Usahatani (I)
Variabel

Dimensi

Produktivitas
(Q)

Produktivitas
dan
Pendapatan
Usahatani
Pendapatan
(I)

Definisi

Ukuran

Kriteria

Adalah capaian fisik padi
dalam bentuk gabah
kering oanen yang
diperoleh per satuan luas
ahan Diukur dalam satuan
ton/ha

>:8 ton/ha
6-7,9 ton/ha
4-5,9 ton/ha
:< 4 ton/ha

Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah

adalah selisih antara
penerimaan dan biaya
produksi total
di ukur dalam Rp/ha

Lebih dari Rp 20 jt/ha
Antara Rp 16-20 jt/ha
Antara Rp 10-15,9 jt/ha
:kurang dari Rp 10 jt/ha

Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah

Dari operasionalisasi variabel di atas partisipasi amggota Kelompok tani,
manfaat kelompok tani, dan keberhasilan usaha . Berdasarkan jumlah dimensi dan
indikator pertanyaannya maka capaian skor responden akan diperoleh skor total
maksimal dan skor total minimal sebagai berikut.
Tabel 3.4. Capaian Skor Total Maksimum dan Minimum Per Responden

Jumlah
Pertanyaan

Variabel

Skor Total
Min.

Maks.

X (Peran/Fungsi Penyuluh Pertanian)

20

20

80

Y (Penerapan Teknologi)

19

19

76
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3.3. Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi :
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara
dengan responden yang terdiri dari petani anggota kelompok.
2. Data Sekunder
Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tapi
diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang- undangan,
karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.
Cara-cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
1.

Wawancara (interview)
Yaitu merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dengan tujuan

tertentu dengan melakukan percakapan atau komunikasi langsung antara peneliti
dengan subyek penelitian.
2.

Observasi
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati

secara langsung yang menjadi obyek penelitian.
3.

Kuesioner
Cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis.

4.

Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan

mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian
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Tabel 3.5. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data ,
No.

Data yang Diperlukan

Jenis Data

Sumber Data

Cara Pengumpulan
Data

1

Fungsi Penyuluh Pertanian

Primer

Petani Anggota

Wawancara dan
kuesioner

2

Penerapan Teknologi,

Primer

Petani Anggota
Pengurus Klp

3

Produktivitas, Pendapatan

Primer

Petani Anggota

Wawancara dan
kuesioner
kuesioner dan Studi
Pustaka
Wawancara dan
kuesioner

4

Keadaan umum daerah
penelitian.

Sekunder

Kantor Kecamatan

Studi Pustaka

5

Keadaan umum Kelompoktani

Sekunder

BPP, BPS setempat

Studi Pustaka

3.4.

Teknik Penentuan Responden
Teknik penentuan responden yang dipilih adalah anggota kelompok petani

aktif di Kecamatan Cibeber. Populasi target pada penelitian ini adalah petani yang
berusahatani padi sawah

yang sudah berlangsung paling tidak 4 musim tanam di

Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.

Teknik pengambilan sample multi stage

sampling technique dilakukan dengan cara :
– Tahap pertama, menentukan lokasi sasaran beradasarkan tingka kesulittan
aksesibilitas geografis wilayah selanjutnya diambil satu lokasi masing-masing.
Selanjutnya dihitung populasi target pada masing lokasi.
– Tahap kedua, adalah menetapkan ukuran sample keseluruhan yang dibutuhkan
dalam penelitian ini. Metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sample
adalah menggunakan rumus Slovin. Pertama ditentukan berapa batas toleransi
kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase adalah 5%.
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Keterangan:
n

= Ukuran petani sample (orang)

N

= Ukuran Populasi petani anggota

d

= Batas toleransi kesalahan ukur data ( ditentukan 10 % )

- Tahap ketiga

adalah mendistribusikan atau mengalokasikan secara

proporsional ukuran sample tersebut di atas pada masing-masing petani anggota
kelompok sesuai kelas kemampuannya. Alokasi proporsional digunakan rumus
sebagai berikut:
n = Ni/N x n
Tabel 3.6. Alokasi Sample Penelitian Secara Proporsional
No

Petani berdasarkan kelas kondisi
aksesibilitas georafis

Jumlah Petani
(orang)

1

Mudah (pusat kota)

…………

…………

2

Sedang

…………

…………

3

Sulit (terpencil)

…………

…………

…………

…………….

Jumlah

Ukuran Sample
(orang)

Oleh karenanya dalam penelitian ini sesuai dengan kebutuhan data maka
penentuan jumlah responden dilakukan dengan teknik

penarikan

contoh

(sampling).
Berdasarkan formula di atas maka
penelitian ini adalah

jumlah responden terpilih dalam

65 orang. Selanjutnya apabila memperhatikan ukuran

petani contoh tersebut dan dikaitkan dengan alat analisis pengujian hipotesis yang
digunakan statistika non parametric : Kruskal Wallis (Uji H atau H test) yang
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merupakan uji anova untuk data ordinal

ukuran

contoh

tersebut

cukup

untuk

dan analisis Chi square (χ2).

memenuhi

yang

maka

dipersyaratkan.,

Selanjutnya mengingat bahwa kuesioner yang digunakan adalah kuesioner dengan
jawaban yang tertutup maka

terhadap kuesioner perlu dilakukan

pengujian

Validitas dan Uji Keterandalan.
Selanjutnya untuk mengetahui tinfkat capaian peran penyuluh Secara
pengukurannya menggunakan presentase dengan empat kategori yaitu; sangat
baik, baik, cukup dan kurang, untuk menganalisis data tersebut menggunakan
rumus menurut (Rusidi, 1995) dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan :
I

: Interval

Skt

: Skor Komulatif Tertinggi

Skr

: Skor Komulatif Terendah

K

: Kategori

Untuk menentukan interval fungsi penyuluh pertanian dalam penelitian ini
diketahui :
Jumlah responden

: 65 orang

Skt

:4

Skr

:1

Jumlah indicator/item : 8
Maka perhitungan intervalnya sebagai berikut :
Skt

= 65 x 4 x 8 = 1.120 atau 100%

Skr

= 65 x 1 x 8 = 280 atau 21,85%
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Interval skor (I) =( 1.120-280)/4 = 210
Penentuan katagori :
SB
B
C
K

1.149
869
491
280

sampai
sampai
sampai
sampai

1.428
1.148
868
490

atau
atau
atau
atau

80,46
60,91
41,36
21,85

%
%
%
%

sampai
sampai
sampai
sampai

100
80,45
60,90
41,35

%
%
%
%

Adapun untuk penentuan interval penerapan teknologi pertanian dalam penelitian
ini diketahui :
Jumlah responden

: 65 orang

Skt

:4

Skr

:1

Jumlah indikator

:7

Skt

= 65 x 4 x 7 =`1820

Skr

= 65x 1 x7 = 455

Penentuan katagori :
SB
B
C
K
3.5

1172
1137
797
455

sampai
sampai
sampai
sampai

1820
1171
1137
796

atau
atau
atau
atau

81,28
62,52
43,76
25,00

%
%
%
%

sampai 100,00 %
sampai 81,27 %
sampai 62,51 %
sampai 43,75 %

Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.5.1. Teknik Peningkatan Skala Ukur Ordinal ke Interval
Data yang diperoleh dari kuisioner memiliki skala pengukuran ordinal maka
skala pengukuran harus diubah terlebih dahulu menjadi skala interval dengan
menggunakan Methode Successive Interval (MSI) yang merupakan metode untuk
mengoperasikan data yang berskala ordinal menjadi data yang berskala interval.
Selain itu dalam analisis jalur, data yang digunakan harus mempunyai tingkat
pengukuran sekurang-kurangnya interval.
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Karena itu melalui metode Methode

Successive

Interval

(MSI),

dilakukan

transformasi

data.

Langkah-langkah

transformasi data dengan MSI adalah sebagai berikut :
1. Perhatikan setiap item pertanyaan.
2. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berupa responden yang mendapat
skor 1, 2, 3, 4
3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah responden.
4. Hitung proporsi kumulatif (p).
5. Hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan
menggunakan tabel normal.
Tentukan nilai skala (scala value) untuk setiap nilai Z dengan rumus :

Scale Valur =

(Density lower limit ) − (Density at upper limit)
( Area below upper limit) − ( Area below lower limit)

Keterangan : a. Nilai Density dapat dicari dari tabel nominal density
b. Nilai Area below dapat dicari dari tabel nominal baku

6. Mengubah Scale value terkecil (nilai negatif yang terbesar) menjadi sama dengan 1.
7. Mentransformasikan nilai skala dengan menggunakan rumus :
Y = SV + (SV min)
Keterangan : Y
SV

= Skala interval
= Skala nilai

SVmin = Nilai skala minimum
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3.5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuesioner
1). Validitas Kuesioner
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu
instrumen (Iqbal Hasan (2002). Pengujian validitas dilakukan dengan metode
construct validity yang menentukan apakah suatu alat ukur benar-benar mengukur
apa yang ingin diukur. Pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara
skor setiap item pernyataan dengan skor total variabel. Suatu item pernyataan
termasuk kedalam kriteria valid apabila nilai korelasinya lebih besar atau sama
dengan 0,30 (Gomez dan Gomez, 1995). Hal ini berarti bahwa item pernyataan
pada kuesioner penelitian telah dapat mengukur variabel dinamika kelompok tani
dan penerapan manajemen.
Pengujian alat ukur yang digunakan adalah Product Moment Pearson
dengan rumus sebagai berikut:

Dimana :
rb

= koefisien korelasi pearson antara item dengan varibel yang bersangkutan

X

= skor item dalam variabel

Y

= skor item dalam variabel

N

= jumlah responden
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Hasil perhitungan dengan batas korelasi untuk meneliti kevalidisannya.
Secara statistik angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka
kritik tabel korelasi nilai r, bila r

hitung

> rtabel berarti data tersebut valid dan layak

digunakan dalam pengujian hipotesis, kemudian dilakukan uji reliabilitas.
Adapun langkah dalam menguji validitas butir angket adalah sebagai berikut :
1.

Menentukan hipotesis, yakni :
H0 = skor butir tidak korelasi positif dengan skor faktor
H1 = skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor.

2.

Menentukan r tabel :

3.

Mencari rhitung :
Rhitung untuk setiap item dapat dilihat pada colom corrected item total
correlation (spss for windows).
Mengambil keputusan, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai

berikut : jika rhitung > rtabel, maka butir/item tersebut tidak valid.
2). Reliabilitas Kuesioner
Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan dari sebuah
instrumen. Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil
pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih.
Item

yang

valid,

selanjutnya

dihitung

reliabilitasnya

dengan

menggunakan metode belah dua (Split Half Methode atau Single Test Trial)
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yaitu teknik pengukuran reliabilitas instrumen dengan cara membelah seluruh
instrumen menjadi dua sama besar (Jonathan, 2007). Cara pembelahan yang
digunakan adalah pembelahan atas dasar nomor ganjil-genap, dimana jumlah
skor item bernomor genap dan jumlah skor item bernomor ganjil
dikorelasikan (Gomez dan Gomez, 1995), dengan langkah perhitungan :
1. Menyajikan alat pengukur pada sejumlah responden kemudian dihitung
validitas itemnya. Item-item yang tidak valid dibuang.
2. Membagi item-item valid menjadi dua belahan. Untuk membelah alat
pengukur menjadi dua dilakukan dengan cara membagi item berdasarkan
nomor ganjil. Item yang genap dikelompokkan pada belahan kedua.
3. Skor untuk masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. Langkah ini
akan menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden, yaitu skor
total belahan pertama dan skor total belahan kedua.
4. Skor total belahan pertama dan skor total belahan kedua dikorelasikan dengan
menggunakan teknik korelasi Spearman.
3.6. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis
3.6.1. Pengujian Hipotesis 1
Hipotesis 1 : Tidak terdapat perbedaan fungsi penyuluh pertanian berdasarkan
aksesibilitas lokasi medan : mudah, sedang dan sulit akan diuji dengan analisis
Kruskal Wallis (Uji H atau H test) yang merupakan uji anova untuk data ordinal.
Hipotesis statistikanya dinyatakan sebagai berikut:
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H0: µ1= µ2 = µ3 Tidak Terdapat perbedaan yang tidak nyata fungsi penyuluhan
pertanian berdasarkan

aksesibilitas lokasi medan

mudah,

sedang dan sulit
H1:

µ1≠ µ2 ≠ µ3 Tidak Terdapat perbedaan yang nyata fungsi penyuluhan
pertanian berdasarkan aksesibilitas lokasi mudah, sedang dan
sulit

Statistika Uji nya:

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu :
Jika Hhitung ˃ X2tabel, maka tolak H0 atau terima H1; Tidak terdapat perbedaan
secara nyata fungsi penyuluhan pertanian berdasarkan
aksesibilitas lokasi mudah, sedang dan sulit.
Jika Hhitung ≤ X2tabel ≤ maka terima H0 atau tolak H1; Tidak terdapat perbedaan
secara tidak nyata fungsi penyuluhan pertanian berdadarkan
aksesibilitas lokasi mudah, sedang dan sulit.
3.6.2. Pengujian Hipotesis 2
Hipotesis 2 : Tidak terdapat perbedaan penerapan teknologi oleh petani dengan
aksesibilitas lokasi medan : mudah, sedang dan sulit akan diuji dengan analisis
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Kruskal Wallis (Uji H atau H test) yang merupakan uji anova untuk data ordinal.
Hipotesis statistikanya dinyatakan sebagai berikut:
H0: µ1= µ2 = µ3 Tidak terdapat perbedaan yang tidak nyata penerapan teknologi
oleh petani berdasarkan aksesibilitas lokasi medan : mudah,
sedang dan sulit
H1: µ1≠ µ2 ≠ µ3 Tidak terdapat perbedaan yang nyata penerapan teknologi oleh
petani

berdasarkan aksesibilitas lokasi medan : mudah,

sedang dan sulit
Statistika Uji nya:

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu :
Jika Hhitung ˃ X2tabel, maka tolak H0 atau terima H1; Tidak terdapat perbedaan yang
nyata

penerapan teknologi oleh petani

berdasarkan

aksesibilitas lokasi medan : mudah, sedang dan sulit
Jika Hhitung ≤ X2tabel ≤ maka terima H0 atau tolak H1; Tidak terdapat perbedaan yang
tidak nyata

penerapan teknologi oleh petani

berdasarkan

aksesibilitas lokasi medan : mudah, sedang dan sulit
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3.6.3. Pengujian Hipotesis 3
Hipotesis 3:

Fungsi penyuluh pertanian berpengaruh terhadap penerapan

teknologi PTT diuji menggunakan analisis Chi square (χ2).
hipotesis penelitian

Selanjutnya dari

tersebut di atas diformulasikan ke dalam

hipotesis

statistiknya sebagai berikut:
H0 : χ2hit ≤ χ2tabel :

Fungsi penyuluh pertanian berpengaruh tidak nyata
terhadap penerapan teknologi PTT.

H1: χ2hit > χ2tabel : Fungsi penyuluh pertanian berpengaruh nyata terhadap
penerapan teknologi PTT.
. Statistik uji:
(Fo –fe)2

χ2hit = Ʃ

dimana :

fe =

fe
(Ʃkolom) (Ʃbaris)

-------------------

Jumlah total
membandingkan χ2hit dan χ2tabel dimana

Tabel 3.7. Analisis χ2
Fungsi penyuluh
pertanian
(orang)

Sangat Baik

Penerapan Teknologi
(orang)
Baik
Cukup

Ʃ
Rendah

Sangat Baik

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

.......

Baik

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

.......

Cukup

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

.......

Rendah

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

.......

Ʃ

.......

.......

.......
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......

.......

Kriteria :
Jika : χ2hit > 0 χ2tabel : Tolak Ho, atau terima H1, : Fungsi penyuluh pertanian
berpengaruh nyata terhadap penerapan teknologi PTT.
Jika: χ2hit ≤ 0 χ2tabel : Tolak Ho, atau terima H1,: Fungsi penyuluh pertanian
berpengaruh tidak nyata terhadap penerapan teknologi
PTT.

3.6.4. Pengujian Hipotesis 4
Hipotesis 4 : penerapan teknologi oleh petani berpengaruh terhadap capaian
produktivitas lahan usahatani

diuji menggunakan analisis Chi square (χ2).

Selanjutnya dari hipotesis penelitian tersebut di atas diformulasikan ke dalam
hipotesis statistiknya sebagai berikut:
H0 : χ2hit ≤ χ2tabel :

penerapan teknologi oleh petani berpengaruh tidak nyata
terhadap capaian produktivitas lahan usahatani.

H1: χ2hit > χ2tabel:

penerapan teknologi oleh petani berpengaruh nyata
terhadap capaian produktivitas lahan usahatani.

. Statistik uji:
χ2hit = Ʃ

dimana :

fe =

(Fo –fe)2
fe
(Ʃkolom) (Ʃbaris)

------------------Jumlah total
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Tabel 3.8. Analisis χ2
Capaian
Produktivitas
(orang)

Ʃ

Penerapan Teknologi
(orang)
Baik
Cukup

Sangat Baik

Rendah

Sangat Tinggi

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

.......

Tinggi

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

.......

Cukup

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

.......

Rendah

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

.......

Ʃ

.......

.......

.......

......

.......

Kriteria :
Jika : χ2hit > 0 χ2tabel : Tolak Ho, atau terima H1, : penerapan teknologi oleh
petani

berpengaruh

nyata

terhadap

capaian

produktivitas lahan usahatani.
Jika: χ2hit ≤ 0 χ2tabel :

Tolak Ho, atau terima H1,: penerapan teknologi oleh
petani berpengaruh tidak nyata terhadap capaian
produktivitas lahan usahatani

3.6.5. Pengujian Hipotesis 5
Hipotesis 5 : penerapan teknologi oleh petani berpengaruh terhadap capaian
pendapatan usahatani akan diuji menggunakan analisis Chi square (χ2).
Selanjutnya dari hipotesis penelitian tersebut di atas diformulasikan ke dalam
hipotesis statistiknya sebagai berikut:
H0 : χ2hit ≤ χ2tabel :

penerapan teknologi oleh petani berpengaruh tidak nyata
terhadap terhadap capaian pendapatan usahatani.
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H1: χ2hit > χ2tabel:

penerapan teknologi oleh petani berpengaruh nyata
terhadap terhadap capaian pendapatan usahatani.

. Statistik uji:
χ

dimana :

2

hit

(Fo –fe)2

=Ʃ

fe =

fe
(Ʃkolom) (Ʃbaris)

------------------Jumlah total

Tabel 3.9. Analisis χ2
Capaian
Pendapatan
(orang)

Sangat Baik

Penerapan Teknologi
(orang)
Baik
Cukup

Ʃ
Rendah

Sangat Tinggi

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

.......

Tinggi

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

.......

Cukup

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

.......

Rendah

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

fo

(fe)

.......

Ʃ

.......

.......

.......

......

.......

Kriteria :
Jika : χ2hit > 0 χ2tabel : Tolak Ho, atau terima H1, : penerapan teknologi oleh
petani berpengaruh nyata terhadap capaian pendapatan
usahatani .
Jika: χ2hit ≤ 0 χ2tabel :

Tolak Ho, atau terima H1,: penerapan teknologi oleh
petani berpengaruh tidak nyata terhadap capaian
capaian pendapatan usahatani .
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untuk mengetahui tingkat pendapatan usahatani padi sawah digunakan rumus
sebagai berikut Menurut Mubyarto (1994)
I = TR – TC
Keterangan :
I

= Income (pendapatan)

TR

= Total revenue (total penerimaan)

TC

= Total cost (total biaya, terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap)

TC = TFC + TVC
Dari rumus diatas, dapat diperoleh rumus sebagai berikut :
I = (P. Q) – (TFC + TVC)
Keterangan :
P

= Price (harga)

Q

= Quantity (jumlah produksi)

TFC

= Total Fixed Cost (jumlah biaya tetap)

TVC

= Total Variabel Cost ( jumlah biaya tidak tetap)

3.7.

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

Penentuan lokasi ini dipilih secara sengaja karena daerah tersebut memiliki
kondisi aksesibilitas geografis wilayah yang beragam : mudah; sedang; sulit
Waktu penelitian ini dilaksanakan bulan September 2020 sampai dengan
bulan Desember 2020 dengan tahapan sebagai berikut :
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•

Tahap persiapan yaitu survei pendahuluan, penyusunan dan seminar
usulan penelitian bulan September 2020.

•

Pengumpulan data, pengolahan dan analisis bulan Oktober 2020.

•

Penulisan tesis Desember 2020.
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BAB IV . HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.

Keadaan Umum Lokasi Penelitian
Pada penelitian ini membahas topik mengenai Peran Penyuluh Pertanian

Lapangan (PPL) Dalam Penerapan Teknologi Berdasarkan Aksesibiitas Wilayah
dan Dampaknya Terhadap Produktivitas dan Pendapatan Petani. (Suatu Kasus di
Kecamatan Cibeber,

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat).. Hasil survei dilakukan

terhadap petani total responden 65 orang yang terdiri atas 25 orang dengan akses
mudah;

20 orang petani dengan akses sedang; 20 orang petani akses sulit.

Seluruhnya petani telah menerapkan Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu
(PTT) pada kegiatan usahataninya dengan keadaan yang bervariasi.

Data

usahatani padi sawah yang diteliti diperoleh data pada musim tanam (MT)
kedua tahun 2020. Selanjutnya data hasil penelitian disajikan secara tabulasi
guna memberikan informasi dan untuk pengujian hipotesis.
Keadaan Desa Penelitian Dengan Aksesiilitas menuju wilayah/lokasi :
mudah sedang dan sulit, Untuk desa dengan aksesibilitas mudah diwakili oleh
desa Peteycondong; desa dengan aksesibilitas sedang diwakili oleh Desa
Sukaraharja sedangkan untuk desa dengan aksesibiltas sulit diwakili oleh Desa
Sukamaju. Adapun kondisi ketiga desa digambarkan sebagai berikut.
(1). Desa Peteycondong
4.2. Karakteristik Responden
4.2.1. Umur Responden
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Keadaan umur petani responden memperlihatkan keadaan yang berbeda
pada ketiga desa. Untuk desa dengan akses mudah rata-rata petani responden
berumur 54 tahun, desa dengan akses sedang rata-rata petani responden berumur
49 tahun, dan desa dengan akses sulit rata-rata petani responden berumur 40
tahun.

Kecenderungan untuk desa dengan akses sulit memperlihatkan petani

dalam umur yang paling produktif.

Untuk deda dengan akses mudah dan akses

sedang didominasi oleh mereka yang berunur di atas 50 tahun. Keadaan umur
responden disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini.
Tabel 4.1. Keadaan Umur Responden

No
1

Keadaan Umur
kurang dari 30 tahun

2

30 - 40 tahun

3

41 - 50 tahun

4

lebih dari 50 tahun

Mudah
Jumlah
(orang)
(%)

Total

Aksesibilitas lokasi
Sedang
Sulit
Jumlah
Jumlah
(orang)
(%)
(orang)
(%)

0
0
7
18

0,00
0,00
28,00
72,00

0
4
7
9

0,00
20,00
35,00
45,00

3
9
7
1

15,00
45,00
35,00
5,00

25

100,00

20

100,00

20

100,00

4.2.2. Luas Lahan Garapan
Luas lahan garapan seluruh respoden yang digunakan untuk berusahatani
padi

rata-rata 0,53 ha.

Luas lahan merupakan indikator skala usaha yang

secara ekonomik berhubungan dengan penerapan teknologi.

Berdasarkan hasil

penelitian di lapangan menginformasikan bahwa luas lahan garapan petani di atas
0,25 ha sebagaimana banyak terjadi di daerah lainnya. Lengkapnya sebaran luas
lahan garapan respoden disajkan pada Tabel 4.2 berikut.
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Tabel 4.2. Luas lahan Garapan Responden

No
1
2
3
4

Luas lahan
dibawah 0,25 ha
0,25 - 0,50 ha
0,51 - 0,75 ha
di atas 0,75 ha
Total

Aksesibilitas lokasi
Sedang
Sulit
Jumlah
Jumlah
(orang)
(%)
(orang)
(%)

Mudah
Jumlah
(orang)
(%)

1
12
10
2

4,00
48,00
40,00
8,00

0
12
5
3

0,00
60,00
25,00
15,00

0
14
1
5

0,00
70,00
5,00
25,00

25

100,00

20

100,00

20

100,00

4.2.3. Pengalaman Berusahatani
Berdasarkan hasil wawancara di lapangan pengalaman berusahatani
mereka sudah cukup lama, rata-rata 31 tahun.. Untuk desa dengan akses mudah
rata-rata petani responden berumur 38 tahun, desa dengan akses sedang rata-rata
petani responden berumur 32 tahun; dan desa dengan akses sulit rata-rata petani
responden 24 tahun.
memperlihatkan

keadaan

Kecenderungan untuk desa dengan akses mudah
pengalaman

berusahatani

yang

paling

lama

dibandingkan dengan desa lainnya. Keadaan pengalaman berusahatani responden
disajikan pada Tabel 4.3. di bawah ini,
Tabel 4.3. Keadaan Pengalaman Usahatani Padi

No
1
2
3
4

Pengalaman
Usahatani

kurang dari 10 tahun
11 - 20 tahun
21 - 30 tahun
lebih dari 30 tahun
Total

Mudah
Jumlah
(orang)
(%)

Aksesibilitas lokasi
Sedang
Sulit
Jumlah
Jumlah
(orang)
(%)
(orang)
(%)

0
0
4
21

0,00
0,00
16,00
84,00

0
2
7
11

0,00
10,00
35,00
55,00

0
4
13
3

0,00
20,00
65,00
15,00

25

100,00

20

100,00

20

100,00
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4.2.4. Tingkat Pendidikan Formal
Pendidikan formal yang dimiliki petani responden untuk Desa dengan
aksesibilitas mudah didominasi pada jenjang pendidikan SD yang mencapai
72,00 %.

Disusul dengan desa dengan aksesibilitas sedang mereka yang

berpendidikan SD mencapai 65,00 % dan sisanya desa dengan aksesibilitas sulit
15 %.

Dari gambaran pendidikan formal petai responden maka terdapat

kecenderungan untuk desa yang sulit aksesibilitasnya memperlihatkan petaninya
memiliki tingkat pendidikan yang lebih maju.
Peran pendidikan baik formal ataupun non formal/informal sangat penting
dalam proses perubahan perilaku petani. Dengan memperhatikan rata-rata
tingkat pendidikan formal yang dimiliki petani relatif cukup baik, maka dapat
diharapkan penerapan teknologi pertanian usahatani padi

akan mencapai hasil

yang baik. Keadaan pendidikan formal responden disajikan pada Tabel 4.4
berikut.
Tabel 4.4. Keadaan Pendidikan Formal Responden

No
1
2
3

Pendidikan Formal

SD
SMP
SMA
Total

Mudah
Jumlah
(orang)
(%)

Aksesibilitas lokasi
Sedang
Sulit
Jumlah
Jumlah
(orang)
(%)
(orang)
(%)

18
4
3

72,00
16,00
12,00

13
5
2

65,00
25,00
10,00

3
9
8

15,00
45,00
40,00

25

100,00

20

100,00

20

100,00
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4.2.5. Tanggungan Keluarga
Jumlah tanggungan keluarga petani responden untuk desa mudah
aksesibilitasnya didominasi oleh angka 3 orang yang mencapai mencapai 56,00
%. Sedangkan untuk desa dengan aksesibiitas sedang dan sulit didominasi oleh
angka beban tanggungan 2 orang, mencapai masing-masing 5,00 % dan angka 55
%.

Tabel berikut menyajikan keadaan beban tanggungan keluarga. Sesuai yang

tercantum pada tabel 4.5.
. Tabel 4.5. Keadaan Tanggungan Keluarga Responden
Aksesibilitas lokasi
Sedang

Mudah
No
1

Tanggungan
Keluarga
1 orang

2

2 orang

3

3 orang

Jumlah
(orang)

(%)

Jumlah
(orang)

(%)

Sulit
Jumlah
(orang)

(%)

0

0,00

4

20,00

3

15,00

6

24,00

10

50,00

11

55,00

14

56,00

6

30,00

4

20,00

5

20,00

0,00

2

10,00

25

100,00

100,00

20

100,00

4

4 orang atau lebih
Total

20

4.3. Keragaan Usahatani Padi Sawah
4.3.1.

Modal Investasi, Biaya Tetap dan Biaya Variabel
Sarana dan prasarana produksi yang diperlukan dalam proses produksi

usahatani padi sawah terdiri dari: bagunan sederhana non permanen, lahan,
tenaga kerja, alat-alat pertanian, benih, aneka pupuk dan pestisida. Alat-alat yang
digunakan responden dalam usahatani adalah sprayer, cangkul, parang, perontok
gabah, garok, golok , caplak dan lain-lain. Alat alat tersebut terbuat dengan
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teknologi yang sederhana yang umumnya umur ekonomisnya lima tahun. Nilai
investasi alat-alat total sekitar Rp 6.145.000.
Tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani padi sawah adalah tenaga
kerja manusia yang bersumber dari dalam keluarga dan luar keluarga. Modal
berupa uang tunai yang diperlukan untuk membeli sarana produksi adalah dari
modal sendiri dan dari luar.
kegiatan usahatani.

Modal tersebut digunakan untuk membiayai

Biaya produksi dihitung selama satu musim tanam yang

diukur dalam rupiah per musim. Biaya produksi ini terdiri dari biaya tetap dan
biaya variabel.
Biaya investasi yang ditanam berupa biaya untuk bangunan sederhana;
cangkul; parang; sepatu bot, kendaraan roda dua (ex), ; hadsprayer dan lainnya.
dalam perhitungan biaya produksi maka seluruh korbanan harus diperhitungkan
baik yang berupa biaya diperhitungkan maupun biaya yang dikeluarkan.
Perhitungan biaya tersebut

merupakan titik tolak bagi keputusan selanjutnya

apakah usahatani tersebut perlu dilanjutkan dan diperluas atau sebaliknya. Biaya
produksi usahatani padi sawah

dalam analisis penelitian ini dihitung untuk

jangka pendek sehingga terdapat biaya tetap total (total fixed cost) dan biaya
variabel (total (total variable cost). Perhitungan biaya dilakukan untuk per musim
tanam. Berikut disampaikan gambaran biaya investasi petani padi sawah.
1. Biaya Tetap
Biaya tetap yang dikeluarkan dalam usahatani padi sawah adalah untuk
sewa lahan sekalipun lahan tersebut milik petani, pemeliharaan, bunga modal
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dan penyusutan alat serta iuran-iuran. Biaya tetap untuk luas lahan per ha pada
ketiga lokasi m tidak memperlihatkan perbedaan yang besar atau ekstim. Biaya
tetap per ha berkisar antara

Rp

4.291.609/ha sampai

Rp 4.707.922/ha.

Perincian biaya tetap dapat dilihat pada Lampiran 5 dan ihtisarnya disajikan
pada Tabel 4.6. berikut.
Tabel 4.6. Biaya Tetap Usahatani Padi Musim Tanam Tahun 2020.
Aksesibilitas Lokasi
Mudah
Komponen Biaya
Tetap

Rp/0,51 ha

Sulit

Sedang
Rp/ha

Rp/0,56 ha

Rp/ha

Rp/0,54 ha

Rp/ha

32.910

64.937

33.570

60.000

36.610

68.048

Penyusutan

296.190

584.432

269.460

481.609

258.240

480.000

Sewa Lahan

1.919.750

3.787.983

1.958.250

3.500.000

1.883.000

3.500.000

137.125

270.570

139.875

250.000

134.500

250.000

2.385.975

4.707.922

2.401.155

4.291.609

2.312.350

4.298.048

Pemeliharaan

Pajak/iuran
Jumlah

4.3.2. Biaya Variabel.
Biaya variabel yang dikeluarkan dalam usahatani padi sawah terdiri dari
biaya untuk : benih, pupuk urea, pupuk organik, pupuk majemuk, obat-obatan,
dan curahan kerja. Biaya variabel yang dikeluarkan per ha untuk petani dengan
aksesibilitas lokasi sulit memperlihatkan yang tererndah yaitu sebesar Rp
9,881.343 per ha. Perincian untuk biaya variabel dapat dilihat pada Lampiran 5.
Berikut ini disampaikan ihtisar rincian biaya variabel per hektar untuk ketiga
lokasi.
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Tabel 4.7. Biaya Variabel Usahatani Padi Musim Tanam Tahun
2020. (Dalam Rp/ha)
Komponen Biaya
Variabel
a. Sarana produksi
- Benih (kg)
- Urea (kg)
- Pupuk organik (kg)
- Pupuk NPK (kg)
- Pestisida (kg)
b. Curahan Kerja (HOK)
Jumlah

Mudah
Fisik
Nilai (Rp)

Aksesibilitas Lokasi
Sedang
Fisik

Nilai (Rp)

Sulit
Fisik

Nilai (Rp)

16,89

422.333

14,99

374.665

11,82

295.440

67

200.235

55

166.339

11,82

295.440

881,18

881.176

929

928.571

249

249.074

278,24

973.851

268,04

938.125

298,89

1.046.111

7,65

1.123.647

8,25

1.237.835

1,49

224.167

129

8.374.039

127,89

8.312.571

119,56

7.771.111

11.958.107

11.975.282

9.881.343

4.3.3. Produksi, Produktivitas dan Penerimaan
Perolehan pendapatan usahatani

padi sangat ditentukan oleh besarnya

biaya produksi, produktivitas, harga-harga input, dan harga jual produk. Untuk
mendapatkan produk dan produktivitas yang tinggi pada dasarnya tergantung
pada jenis, tingkat dan cara penerapan teknologi. Kegiatan usahatani dimulai
dari pengolahan lahank, penggunaan varietas yang unggul, pemberantasan hama
dan penyakit (HPT) , pengairan, serta perlakuan pemupukan dan penangaan
panen dan paska panennya.
Produktivitas tercapai rata-rata adalah

6. 849 kg GKP/ha.

Perincian

produktivitas usahatani padi sawah dapat dilihat pada Lampiran 6. Tabel berikut
menyajikan

rata-rata produksi, produktivitas dan penerimaan per luas lahan

garapan dan per hektar.
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Tabel 4.8. Produk, Produktivitas dan Penerimaan Usahatani
Padi Sawah Musim Tanam 2020

Uraian

Luas 0,51 ha
Produk (kg)
Harga (Rp/kg)
Penerimaan
(Rp)

Aksesibilitas Lokasi
Sedang

Mudah
Per ha

3.644

Luas 0,54 ha

7.190

3.959

5.000
18.220.600

35.952.249

Sulit

Per ha

Luas 0,56 ha

6.988

3.512

5.000
19.794.625

35.379.133

Per ha
6.370
5.000

17.559.025

35.379.133

Capaian produktivitas untuk seluruh lokasi 6.849 kg/ha/musim memperlihatkan
angka yang cukup tinggi dan

masih berpeluang untuk terus ditingkatkan

hingga mencapai 8 (delapan) ton atau lebih.

Untuk penerimaan besar

kecilnya penerimaan tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan dan harga
yang diterima responden. Harga jual yang diterima petani pada saat penelitian
rata-rata Rp 5.000/kg GKP.
4.3.4. Pendapatan Usahatani dan Efisiensi Usahatani.
Pendapatan usahatani yang diterima petani dipengaruhi faktor-faktor
biaya poroduksi, hasil produksi, dan harga komoditas.

Makin tinggi biaya

produksi semakin sedikit pendapatan yang diterima, sedangkan pengaruh hasil
produksi dan tingginya harga komoditas bersifat positif artinya semakin besar
hasil produksi dan tingginya harga komoditas maka makin tinggi pula
pendapatan yang diperoleh.
Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan total dengan
biaya total. Pendapatan usahatani padi sawah adalah Rp 2.063.356 untuk luas
lahan = 0, 2 ha atau Rp. 10.074.979 per ha. Perincian pendapatan usahatani padi
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sawah petani responden disajikan pada Lampiran 6 dan untuk rekapitulasinya
disajikan pada Tabel 4.9. berikut.
Tabel 4.9.

Uraian

Pendapatan Usahatani Padi Sawah Musim Tanam
2020

Mudah

Luas 0,51 ha
Produk (kg)

3.644

Harga (Rp/kg)
Penerimaan (Rp)

Aksesibilitas Lokasi
Sedang

Per ha

Luas 0,54 ha

7.190

3.959

5.000

Per ha

Sulit

Luas 0,56 ha

6.988

3.512

5.000

Per ha
6.370
5.000

18.220.600

35.952.249

19.794.625

35.379.133

17.559.025

35.379.133

Biaya Total

8.179.394

16.139.294

9.097.695

16.260.402

7.732.953

14.373.518

Pendapatan

10.041.206

19.812.956

10.696.930

19.118.731

9.826.073

18.264.075

R/C

2,25

2,15

2,18

Efisiensi usahatani suatu konsep yang sering digunakan untuk mengukur
kinerja bekerjanya suatu kegiatan pada peoses produksi usahatani.

Banyak

formula yang digunakan untuk mengukur efisiensi, salah satunya biasanya
digunakan R/C, yaitu perbandingan antara penerimaan atau hasil penjualan
dengan biaya total yang dikeluarken.

R/C juga dapat digunakan untuk

mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh suatu usahatani.

Rata-rata R/C

dari ketiga lokasi diperoleh sebesar 2,20 yang artinya bahwa setiap satu rupiah
biaya yang dikeluarkan diperoleh penerimaan sebesar Rp. 2,20 atau mendapat
keuntungan sebesar Rp 1,20 . Perolehan R/C tersebut relatif tinggi. Terdapat
kecenderungan unbtuk desa dengan aksesibilitas mudah memperlihatkan
efisiensi usahatani R/C yag tertinggi.
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4.4. Keragaan Peran PPL Berdasarkan Aksesibilitas Lokasi
Keragaan (performance) peran PPL berdasarkan aksesibilitas lokasi yang
dimaksud adalah sejauhmana PPL melaksanakan tugas dan fungsi nya sebagai:
Penasehat; Teknisi; Penghubung; Organisator; dan Pembaharu pada kondisi
lokasi dengan akses : mudah; sedang dan sulit. Hasil capaian fungsi PPL pada
ketiga lokasi disampaikan sebagai berikut.
Lokasi wilayah binaan yang mudah dijangkau oleh petugas PPL di
Kecamatan Cibeber yang terpilih sebagai lokasi penelitian adalah :
Desa Peteycondong; Desa Sukaraharja dan Desa Sukamaju. Dari ketiga Desa
tersebut diperoleh 65 orang responden yang terpilih secara acak (random) dari
ketiga macam lokasi yang berbeda dengan akesisibilitas : mudah; sedang dan
sulit. Masing-masing adalah 25 orang; 20 orang dan 20 orang. Dari responden
tersebut digali

beragam informasi yang berkaitan dengan fungsi PPL yang

bertugas melayaninya.
4.4.1. Penetapan Kriteria Berdasarkan Skor
Tingkat capaian fungsi PPL digali menurut persepsi petani dengan
perhitungan berdasarkan skor dan frekuensi dan selanjutnya disajikan dengan
teknik tabulasi. Adapun penetapan criteria didasarkan atas perhitungan secara
statistika memperhatikan banyaknya responden (25orang), banyaknya indicator
(15 buah) tingkatan skala ordinal (4 tingkatan), skor total maks ( 1500 ), skor total
minium (375 ). banyaknya kelas (4), rentang (4160), panjang kelas (1040)
diperoleh sebagai berikut:
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Tabel 4.10. Penentuan Kriteria Capaian Tingkat Capaian Peran PPL
Dimensi Penasehat (X1).

375
657
940
1222

Kisaran Skor
sd
sd
sd
sd

656
939
1221
1500

25,00
43,76
62,58
81,39

Kisaran %
% sd 43,75
% sd 62,57
% sd 81,38
% sd 100,00

Kriteria
%
%
%
%

R
C
B
SB

Berikut ini disampaikan hasil analisis tingkat capaian partisipasi petani
anggota kelompok tani berdasarkan persepsi petani responden.
4.4.2. Peran PPL Dimensi Penasehat (X1).
. Peran PPL dimensi penasehat terdiri atas indicator : Memberikan ide dan
gagasan kepada petani; memberikan motivasi kepada petani; dan memberikan
saran dan masukan. Tingkat capaian Peran PPL dimensi sebagai penasehat
diperoleh 78,67% criteria baik. Tampak PPL dalam memberikan motivasi
memperlihatkan capaian yang paling tinggi. Secara lebih rinci disajikan pada
Tabel 4.11 berikut.
Tampak dari hasil angka yang tersaji pada table tersebut memperlihatkan
fungsi PPL dalam hal sebagai peasehat untuk akses ke lokasi yang mudah
memperoleh yang tertinggin yaitu 78,67 % kriteria Baik, sedangkan untuk akses
lokasi sedang dan sulit masing-masing 76,25% , criteria baik dan 74,17 % criteria
baik.

Hal tersebut mengindikasikan terhadap keadaan ketiga akses lokasi PPL

menjalankan perannya relatif sama.
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Tabel 4.11. Tingkat Capaian Peran PPL Dimensi Penasehat (X1)
Berdasarkan Aksesibilitas Lokasi.
Tingkat Capaian (%)
Aksesibilitas lokasi

Notasi
Dimensi/Indikator
Memberikan ide dan gagasan kepada petani

X11

Mudah
78,00

Sedang
77,50

Sulit
75,00

memberikan motivasi

X12

76,00

76,25

72,50

memberikan motivasi

X13

82,00

75,00

75,00

Ju mlah

X1

78,67

76,25

74,17

Baik

Baik

Kriteria

Baik

4.4.3. Peran PPL Dimensi Teknisi (X2).
. Peran PPL pada dimensi sebagai teknisi

terdiri atas indikator :

menjembatani terjalinnya Kemitraan Usaha ; Akses ke Pasar ; dan memfasilitasi
Permodalan dan Sebagainya. Tingkat capaian Peran PPL untuk dimensi sebagai
teknisi diperoleh akses lokasi mudah 76,00 % criteria baik, akses sedang 95 %,
sangat baik dan akses sulit 75,00% , kriteria baik. Secara lebih rinci disajikan
pada Tabel 4.12. berikut.
Tabel 4.12. Tingkat Capaian Peran PPL Dimensi Teknisi (X2)
Berdasarkan Aksesibilitas Lokasi.
Tingkat Capaian (%)
Aksesibilitas lokasi

Notasi
Dimensi/Indikator
Kemitraan Usaha

X21

Mudah
75,00

Sedang
93,75

Sulit
75,00

Akses ke Pasar

X22

75,00

93,75

75,00

Permodalan Dan Sebagainya

X23

78,00

97,50

75,00

Ju mlah

X2

76,00

95,00

75,00

Baik

Sangat Baik

Kriteria
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Baik

4.4.4. Peran PPL Dimensi Penghubung (X3).
. Peran PPL pada dimensi sebagai Penghubung

terdiri atas indicator :

Lembaga Penelitian ; Lembaga pemerintah dan Aspirasi petani dan keluarganya.
Tingkat capaian Peran PPL dimensi sebagai Penghubung diperoleh 76,00 %
criteria baik untuk akses mudah; 75,83 % akses sedang dan 75,42 % akses sulit.
Secara lebih rinci disajikan pada Tabel 4.13. berikut.
Tabel 4.13. Tingkat Capaian Peran PPL Dimensi Penghubung (X3) .
Berdasarkan Aksesibilitas Lokasi.
Tingkat Capaian (%)
Aksesibilitas lokasi

Notasi
Dimensi/Indikator
Lembaga Penelitian

X31

Mudah
75,00

Sedang
75,00

Sulit
75,00

Lembaga pemerintah

X32

76,00

75,00

75,00

Aspirasi petani dan keluarganya

X33

77,00

77,50

76,25

Ju mlah

X3

76,00

75,83

75,42

Baik

Baik

Baik

Kriteria

Tampak dari hasil angka yang tersaji pada table memperlihatkan bahwa
fungsi PPL dalam hal sebagai penghubung untuk ke tiga akses memperlihatkan
relatif sama.
4.4.5. Peran PPL Dimensi Organisator (X4).
. Peran PPL pada dimensi sebagai organisatoris
mengembangkan kelompok tani sebagai kelas belajar;
kelompok tani

terdiri atas indicator :
mengembangkan

unit produksi. dan mengembangkan kelompok tani

wahana

kerjasama . Tingkat capaian Peran PPL dimensi sebagai organisator diperoleh
untuk akses lokasi mudah 81,67 % criteria sangat baik; akses lokasi sedang 75,83
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% criteria baik dan akses lokasi sulit76,67 % kriteria Baik. Untuk akses lokasi
mudah peran PPL sebagai organisatoris memperlihatkan yang tertinggi , terutama
dalam hal mengembangkan kelompok tani sebagai kelas belajar dan disusul
kelompok tani sebagai unit produksi. Secara lebih rinci disajikan pada Tabel
4.14. berikut.
Tabel 4.14. Tingkat Capaian Peran PPL Dimensi Organisator (X4)
Berdasarkan Aksesibilitas Lokasi
Tingkat Capaian (%)
Aksesibilitas lokasi

Notasi
Dimensi/Indikator
mengembangkan kelompok tani sebagai kelas belajar

X41

Mudah
84,00

Sedang
75,00

Sulit
76,25

mengembangkan kelompok tani unit produksi.

X42

82,00

76,25

75,00

mengembangkan kelompok tani wahana kerjasama

X43

79,00

76,25

78,75

Ju mlah

X4

81,67

75,83

76,67

Sangat
Baik

Baik

Kriteria

Baik

4.4.6. Peran PPL Dimensi Pembaharu (Inovator) (X5).
. Peran PPL pada dimensi sebagai pembaharu
Pemecahan masalah; Menangani proses.

terdiri atas indikator :

dan Sumber penghubung. Tingkat capaian Peran

PPL dimensi sebagai pembaharu diperoleh untuk akses mudah 78,00 % kriteria
Baik; akses sedang 82,08 % criteria Sangat Baik dan akses sulit 74,17 % kriteria
Baik.
Tampak PPL paling baik dalam menjalankan fungsinya sebagai
Pembaharu adalah pada pemecahan masalah yang tentu saja berkaitan dengan
masalah yang berkaitan dengan kegiatan usahatani. Secara lebih rinci disajikan
pada Tabel 4.15. berikut.
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Tabel 4.15. Tingkat Capaian Peran PPL Dimensi Pembaharu (X5)
Berdasarkan Aksesibilitas Lokasi.
Tingkat Capaian (%)
Aksesibilitas lokasi

Notasi
Dimensi/Indikator
Pemecahan masalah

X51

Mudah
82,00

Sedang
83,75

Sulit
76,25

Menangani proses

X52

74,00

81,25

72,50

Sumber penghubung

X53

78,00

81,25

73,75

Ju mlah

X5

78,00

82,08

74,17

Baik

Sangat
Baik

Kriteria

Baik

4.4.6. Tingkat Capaian Peran PPL (X).
Berikut ini disajikan rekap capaian Peran PPL secara keseluruhan yang
terdiri atas dimensi : Penasehat; Teknisi; Penghubung; Organisator; Pembaharu
untuk akses lokasi mudah diperoleh 78,07 % criteria Baik. Untuk akses lokasi
sedang 81,00 % criteria Baik dan akses sulit 75,08 % criteria Baik. Secara
keseluruhan peran PPL pada ketiga lokasi memperlihatkan relatif sama.
Tabel 4.16. Tingkat
Aksesibilitas Lokasi.

Capaian

Peran

PPL

(X)

Berdasarkan

Tingkat Capaian (%)
Dimensi/Indikator

Notasi

Aksesibilitas lokasi
Mudah

Sedang

Sulit

X5

78,67
76,00
76,00
81,67
78,00

76,25
95,00
75,83
75,83
82,08

74,17
75,00
75,42
76,67
74,17

X

78,07

81,00

75,08

Penasehat
Teknisi

X1
X2

Penghubung

X3

Organisator

X4

Pembaharu
Ju mlah
Kriteria

Baik
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Baik

Baik

4.5. Tingkat Capaian Penerapan Teknologi Usahatani Padi (Y)
Teknologi usahatani padi sawah pada dasarnya adalah usahatani yang
sudah biasa dijalankan oleh petani. Penerapan teknologi tersebut meliputi :
pengolahan lahan ,penggunaan benih, pemupukan dasar dan susulan , penanaman,
pengendalian hama dan penyakit, serta gulma, pengelolaan air, panen dan pasca
panen. Berikut ini disampaikan hasil analisis hasil capaian tingkat penerapan
teknologi organik.
4.5.1 Penerapan Teknologi Usahatani Padi Dimensi Pengolahan Lahan (Y1)
Pengolahan lahan yang dilakukan petani

adalah meliputi cara-cara

Pengolahan tanah pertama dan kedua dengan cangkul dan bajak singkal dengan
kedalaman olah tanah sekitar15 cm s.d 20 cm. Pengolahan tanah dilakukan
mulai dari melumpurkan tanah kemudian meratakan permukaan. Selanjutnya
dilakukan pemupukan dasar dengan pupuk organik. Dosis pupuk organik yang
diberikan petani dalam pengolahan lahan beragam berdasarkan hasil wawancara
di lapangan adalah 542 kg/ ha. Untuk lokasi yang jauh maka petani lebih sedikut
dalam menggunakan pupuk organik yaitu 249 kg/ha.
Namun berdasarkan persepsi petani hasil analisis Selengkapnya tingkat
capaian pengolahan tanah disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 4.17.

Tingkat Capaian Penerapan Teknologi Usahatani
Benih Padi Dimensi Pengolahan Lahan (Y1)
Tingkat Capaian (%)

Dimensi/Indikator
Dibajak dan digaru
Dicangkul dan digemburkan
Diratakan

Ju mlah
Kriteria

Notasi
Y11
Y12
Y13
Y1

Mudah
82,00
74,00
78,00
78,00
Baik

Aksesibilitas lokasi
Sedang
83,75
81,25
81,25
82,08
Sangat Baik

Sulit
76,25
72,50
73,75
74,17
Baik

4.5.2. Penerapan Teknologi Usahatani Padi Dimensi Penggunaan Benih (Y2).
Penerapan teknologi usahatani padi organik untuk Indikator penggunaan
benih meliputi : kualitas benih yang berlabel dan bersertifikasi, waktu penanaman
16 hari setelah semai (HSS), jumlah benih per lubnag 1 – 3 benih. Dari patokan
atau anjuran tersebut dalam prakteknya di lapangan oleh petani terjadi variasi
atau keragaman.Tingkat capaian penerapan indikator penggunaan benih tersebut
semuanya termasuk kriteria tinggi, masing-masing lokasi: mudah 74,33 %;
sedang72,50 % dan sulit 75,00 % , ketiganya termasuk kriteria baik (tinggi).
Lebih rincinya penerapan teknologi usahatani padi sawah untuk indikator benih
yang bermutu disajikan pada tabel berikut.
Tabel 4.18. Tingkat Capaian Penerapan Teknologi Usahatani Benih
Padi Dimensi Penggunaan Benih (Y2)
Tingkat Capaian (%)
Aksesibilitas lokasi
Dimensi/Indikator
Jenis benih yang digunakan
Umur benih muda sesuai anjuran
Penyeleksian benih

Ju mlah

Notasi
Y11
Y12
Y13
Y1

Mudah
76,00
75,00
72,00
74,33

Sedang
76,25
73,75
67,50
72,50

Baik

Baik

Sulit
77,50
73,75
73,75
75,00

Kriteria
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Baik

4.5.3. Penerapan Teknologi Usahatani Padi Dimensi Pemupukan Dasar dan
Susulan (Y3)
Pemupukan yang diterapkan dalam teknologi usahatani benih padi pada
pada dasarnya adalah menganut azas pemupukan berimbang dan cara pemupukan
yaitu

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

mencampur pupuk, kondisi air saat memupuk.

Tingkat penerapan teknologi

tersebut di lapangan antara satu petani dengan petani lain terjadi keberagaman.
Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dan pereepsi petani bahwa
tingkat kemampuan petani dalam menerapkan teknologi dari pemupukan,
diperoleh sebanyak 20 orang yang memiliki kriteria tinggi dan 16, sedang 15
orang dan rendah 4 orang. Ttingkat capaian diperoleh 74,40 %, kriteria baik
(tinggi).

Selengkapnya tingkat capaian penerapan teknologi dari indikator

pengurangan pupuk anorganik disajikan pada tabel berikut.
Tabel 4.19. Tingkat Penerapan Teknologi Usahatani Benih Padi
Dimensi Pemupukan Dasar dan Susulan (Y3)
Tingkat Capaian (%)
Aksesibilitas lokasi

Notasi
Pemupukan Dasar

Dimensi/Indikator
Y41

Mudah
59,00

Sedang
57,50

Sulit
77,50

Pemupukan Susulan

Y32

64,00

62,50

62,50

Pemberian PPC

Y33

70,00

65,00

70,00

Y3

64,33

61,67

70,00

Baik

Cukup

Baik

Jumlah

Kriteria
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4.5.4 Penanaman (Y4)
Penerapan teknologi usahatani padi organik untuk indikator penanaman
benih dimaksudkan adalah

benih yang ditanam adalah benih muda.

Penanaman benih dianjurkan dilakukan ketika benih berumur 10–20 hari setelah
sebar (HSS). Penanaman benih muda memiliki beberapa keuntungan, benih
akan cepat kembali pulih, akar akan lebih kuat dan dalam, tanaman akan
menghasilkan anakan lebih banyak, tanaman akan lebih tahan rebah, tanaman
akan lebih tahan kekeringan, tanaman mampu menyerap pupuk lebih hemat
sesuai kebutuhan.
Penanaman benih muda ditanyakan berdasarkankepada persepsi petani.
Diperoleh tingkat capaian 77,14 %, termasuk kriteria tinggi. Selengkapnya
tingkat capaian penerapan teknologi dari indikator penanaman (benih) disajikan
pada Tabel 4.17. berikut.

Tabel 4.20. Tingkat Capaian Teknologi Usahatani Benih Padi
Dimensi Pengaturan Cara Tanam (Y4)
Tingkat Capaian (%)
Aksesibilitas lokasi

Notasi
Dimensi/Indikator

Mudah

Pengaturan dengan dilakukan system legowo

Y41

77,14

Jumlah

Y3

77,14

Kriteria

Baik
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Sedang
72,50

Sulit
56,25

72,50

56,25

Baik

Cukup

4.5.5. Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma (X5)
Dalam penanggulangan

tanaman pengganggu padi (gulma)

petani

responden telah melakukannya dengan cara mengurangi penggunaan obat-obatan
terutama herbisida dan dilakukan jika benar-benar diperlukan. Cara pengendalian
gulma yang dilakukan

dengan mencabut gulma langsung dengan tangan,

menggunakan alat tradisional yang dibuat petani gasrok atau lalandak. Petani
menyadari penggunaan alat-alat dan cara demikian demikian memerlukan waktu ,
ketekunan dan kesabaran.
Penerapan teknologi pada usahatani padi sawah dalam penanggulangan
hama, penyakit dan gulma tampak sudah cukup baik Tingkat capaian penerapan
indikator penggunaan benih tersebut

semuanya termasuk kriteria tinggi, masing-

masing lokasi: mudah 72,00 % ; sedang 72,50 % dan sulit 69,17 % , ketiganya
termasuk kriteria baik (tinggi).
.

Selengkapnya tingkat capaian penerapan teknologi dari indikator

pengendalian atau penanggulangan gulma disajikan pada Tabel 4.21. berikut.

Tabel 4.21. Tingkat Capaian Teknologi Usahatani Benih Padi
Dimensi Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma (Y5)
Tingkat Capaian (%)
Aksesibilitas lokasi

Notasi
Pengendalian hama

Dimensi/Indikator
Y41

Mudah
80,00

Sedang
78,75

Sulit
70,00

Pengendalian penyakit

Y32

68,00

68,75

68,75

Pengendalian gulma

Y33

68,00

70,00

68,75

Jumlah

Y3

72,00

72,50

69,17

Baik

Baik

Baik

Kriteria
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4.5.6 Pengairan (X6)
Pengairan (tataguna air) dalam penelitian ini adalah cara penggunaan air
untuk tanaman padi sawah dilakukan dengan teknik pengairan intermiten, yaitu
pengaturan kondisi lahan dalam kondisi kering dan tergenang secara bergantian
dengan tujuan menghemat air irigasi sehingga air yang dapat diairi menjadi lebih
efisien dan

memberikan kesempatan kepada petani lain lebih luas untuk

mendapatkan air. Pengaturan teknik tersebut berhubungan dengan umur tanaman
padi.
Pada dasarnya waktu pengaturan pengairan adalah: pemberian air pada
umur 1-8 HST,

pemberian air pada umur 9-18 HST, pemberian air pada umur

19-28 HST, pemberian air pada saat tanaman berbunga. Tingkat capaian penerapan
teknologi indikator pengairan masing-masing lokasi: mudah 66,00 % ; sedang 65,00 % dan sulit
65,58 % , ketiganya termasuk kriteria baik (tinggi).

. Diakui oleh petani pengaturan air untuk tanaman padi cukup kompleks
sehingga

diperlukan adanya kesadaran, pemahaman, kebersamaan diantara

mereka agar bisa dilaksanakan dengan baik. Pengaturan tidak bisa tergantung
pada petani secara perorangan namun adanya unsur kolektivitas petani dibawah
kelembagaan P3A

Mitra Cai.

Selengkapnya

tingkat capaian penerapan

teknologi usahatani benih padi dimensi pengairan disajikan pada Tabel 4.19
berikut.

92

Tabel 4.22. Tingkat Capaian Teknologi Usahatani Benih Padi
Dimensi Pengairan (Y6)

Notasi

Dimensi/Indikator
Frekuensi pemberian air dilakukan secara intermiten
Jumlah air yang diberikan tidak digenang
Waktu pemberian air
Jumlah

Y61
Y62
Y63
Y6

Kriteria

Tingkat Capaian (%)
Aksesibilitas lokasi
Mudah
Sedang
Sulit
66,00
65,00
63,75
63,00
65,00
65,00
69,00
65,00
68,75
66,00
65,00
65,83
Baik
Baik
Baik

4.5.7 Panen dan Paska Panen (Y7)

Tingkat kemampuan petani dalam menerapkan teknologi pada usahatani
benih padi untuk indikator panen dan paska panen

meliputi alat panen yang

digunakan kemudian teknik melakukan perontokan gabah. Penilaian kegiatan
panen

dan paska dilakukan berdasarkan

persepsi petani atas apa yang

dilakukannya. Tingkat capaian masing-masing lokasi: dengan akses mudah
71,67 % ; sedang 72,92 % dan sulit 73,33 % , ketiganya termasuk kriteria baik
(tinggi).
. Selengkapnya

tingkat capaian penerapan

teknologi dari indikator

panen dan paska panen disajikan pada tabel 4.24. berikut.
Tabel 4.23. Tingkat Capaian Teknologi Usahatani Padi
Indikator Panen dan Paska Panen (Y7)

Dimensi/Indikator
Alat Panen yang digunakan
Alat perontok gabah
Penjemuran
Jumlah

Notasi
Y71
Y72
Y73
Y7

Kriteria
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Tingkat Capaian (%)
Aksesibilitas lokasi
Mudah
Sedang
69,00
71,25
71,00
72,50
75,00
75,00
71,67
72,92
Baik
Baik

Sulit
71,25
73,75
75,00
73,33
Baik

4.5.8 Tingkat Capaian Penerapan Teknologi Usahatani Benih Padi (X)
Komponen teknologi pengelolaan tanaman terpadu) padi sawah meliputi
teknologi dasar dan penunjang. Komponen teknologi dasar pengelolaan tanaman
terpadu padi sawah meliputi : (1) Penggunaan varietas padi unggul atau varietas
padi berdaya hasil tinggi dan bernilai ekonomi tinggi yang sesuai dengan
karakteristik lahan, lingkungan dan keinginan petani, (2) Benih bermutu dan
berlabel/bersertifikat, (3) Pemupukan berimbang berdasarkan kebutuhan tanaman
dan status hara tanah, dan (4) Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu
(PHT).
Berdasarkan hasil analisis tingkat capaian dari keseluruhan indikator
penerapan teknologi usahatani benih padi diperoleh tingkat capaian

masing-

masing lokasi: akses mudah 70,85 % ; sedang 69,71 % dan sulit 70,67 % ,
ketiganya termasuk kriteria baik (tinggi).
.Tabel 4.24. Tingkat Capaian Penerapan Teknologi Usahatani
Padi Sawah (Y)
Notasi

Tingkat Capaian Berdasarkan Aksesibilitas lokasi

Sedang

Mudah

Dimensi/Indikator
Penerapan Teknologi
Pengolahan lahan

Y1

Penggunaan Benih

Y2

Pemupukan Dasar dan Susulan

Y3

Penanaman

Y4

Pengendalian HPT dan Gulma

Y5

Pengairan

Y6

Panen dan Paska Panen
Ju mlah

%

Kriteria
Baik

Y7

72,67
74,33
64,33
71,00
72,00
66,00
71,67

Y

70,85

Baik
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Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

%

71,25
72,50
61,67
72,50
72,50
65,00
72,92
69,71

Kriteria
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Sulit
%

73,33
75,00
70,00
56,25
69,17
65,83
73,33
70,67

Kriteria
Baik
Baik
Baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik

4.5.9. Keragaan Produktivitas Usahatani Padi Sawah (Y)
Kegiatan usahatani padi sawah pada dasarnya adalah kegiatan komersial
dimana hasil produksi adalah untuk dijual dan sebagian kecil untuk konsusi
sendiri. Petani selaku pengusaha menghendaki apa yang dilakukannya berhasil.
Pendapatan usaha banyak sekali faktor yang menentukan dan yang pokok adalah
diperolehnya pendapatan yang tergantung pada : produktivitas yang dicapai ,
biaya produksi dan harga jual produk yang diperoleh petani.
Besar kecilnya pendapatan tergantung dari biaya produksi yang
dikeluarkan. Kearifan petani dalam mengatur pengeluaran atas biaya produksi
menjadi penting dan setiap petani memperlihatkan keragaman. Produktivitas
yang dicapai juga menjadi faktor penentu dalam

menghasilkan penerimaan,

tergantung pada jumlah dan kualitasnya. Kualitas produk padi akan berkaitan
dengan perolehan harga jual.
Tingkat capaian diukur menurut persepsi petani dengan perhitungan
berdasarkan skor dan frekuensi dan selanjutnya disajikan dengan teknik tabulasi.
Penetapan criteria didasarkan atas perhitungan secara statistika : banyaknya
responden, tingkatan skala ordinal, banyaknya kelas, rentang, panjang kelas dan
diperoleh sebagai berikut.
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Tabel 4.25. Penentuan Kriteria Capaian Produktivitas Usahatani
Padi Sawah
Kisaran Skor
130
sd
261
sd
392
sd
523
sd

260
391
522
653

20,00
41,00
61,13
81,27

Kisaran %
% sd 40,00
% sd 60,13
% sd 80,27
% sd 100,00

%
%
%
%

Kriteria
K (kurang) atau rendah
C (cukup)
B (baik)
SB (sangat baik)

Dari hasil perhitungan diperoleh tingkat capaian produktivitas usahatani padi
sawah petani berdasarkan aksesibilitas diperoleh: Akses Mudah 77,00%, Akses
Sedang 71,25% dan Akses Sulit 66,25%. Kesemuanya memperihatkan criteria
baik, akan tetapi terdapat kecenderungan capaian produktifitas untuk aksesibilitas
mudah mengindikasikan yang tertinggi daripada akses yang sedang dan sulit, ini
berkaitan dengan capaian teknologinya. Tabel berikut ini menginformasikan
tingkat capaian produktivitas berdasarkan aksesibilitas lokasi.
Tabel 4.26. Tingkat Capaian Produktivitas Usahatani Padi Sawah
Produktivtas
>:8 ton/ha
6- 7,9 ton/ha
4-5,9 ton/ha
< 4 ton

Jumlah
Capaian
Kriteria

Frek

Mudah
Skor
2
23
0
0
25
77,00 %
Baik

Sedang
Frek

Skor
0
17
3
0
20

8
69
0
0
77

0
51
6
0
57
71,25 %

Baik

Frek

Sulit
Skor
0
13
7
0
20
66,25%
Baik

0
39
14
0
53

4.5.10. Keragaan Pendapatan Usahatani Padi Sawah (I)
Kegiatan usahatani padi sawah pada dasarnya adalah kegiatan komersial
dimana hasil produksi adalah untuk dijual dan sebagian kecil untuk konsusi
sendiri. Petani selaku pengusaha menghendaki apa yang dilakukannya berhasil.
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Pendapatan usahatani banyak sekali faktor yang menentukannya antara lain
tergantung pada : produktivitas yang dicapai , biaya produksi dan harga jual
produk yang diperoleh petani.
Besar kecilnya pendapatan tergantung dari biaya produksi yang
dikeluarkan. Kearifan petani dalam mengatur pengeluaran atas biaya produksi
menjadi penting dan setiap petani yang dicapai juga menjadi faktor penentu dalam
menghasilkan penerimaan, tergantung pada jumlah dan kualitasnya. Kualitas
produk padi akan berkaitan memperlihatkan keragaman. Produktivitas dengan
perolehan harga jual.
Tingkat capaian diukur menurut persepsi petani dengan perhitungan
berdasarkan skor dan frekuensi dan selanjutnya disajikan dengan teknik tabulasi.
Penetapan criteria didasarkan atas perhitungan secara statistika : banyaknya
responden, tingkatan skala ordinal, banyaknya kelas, rentang, panjang kelas dan
diperoleh sebagai berikut.
Tabel 4.27. Penentuan Kriteria Capaian Pendapatan Usahatani Padi
Sawah Menurut Aksesibilitas Lokasi
Kisaran Skor
130
Sd
261
Sd
392
Sd
523
Sd

260
391
522
653

20,00
41,00
60,14
81,27

Kisaran %
% sd 40,00
% sd 60,13
% sd 80,27
% sd 100,00

%
%
%
%

Kriteria
K (kurang) atau rendah
C (cukup)
B (baik)
SB (sangat baik)

Dari hasil perhitungan diperoleh tingkat capaian pendapatan usahatani padi
sawah petani berdasarkan aksesibilitas diperoleh: Akses Mudah 86,00% dengan
criteria yang sangat baik, Akses Sedang 64,00% dan Akses Sulit 61,00% dengan
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criteria baik. Tabel berikut ini menginformasikan tingkat capaian pendapatan
berdasarkan aksesibilitas lokasi.
Tabel 4.28. Tingkat Capaian Pendapatan Usahatani Padi Sawah
Mudah
Frek
Skor
12
12
1
0
25
86,00 %
Sangat Baik

Pendapatan
Lebih dari Rp 20 jt/ha
Antara Rp 16-20 jt/ha
Antara Rp 10-15,9 jt/ha
:kurang dari Rp 10 jt/ha

Jumlah
Capaian
Kriteria

Frek
48
36
2
0
86

8
8
4
0
20

Sedang
Skor
32
24
8
0
64
64,00 %
Baik

Frek

Sulit
Skor
8
5
7
0
20
61,00%
Baik

32
15
14
0
61

4.6. Pengujian Hipotesis
4.6.1. Pengujian Hipotesis 1
Hipotesis 1

:

Tidak terdapat perbedaan fungsi penyuluh pertanian

berdasarkan aksesibilitas lokasi medan : mudah, sedang dan sulit diuji dengan
analisis Kruskal Wallis (Uji H atau H test) yang merupakan uji anova untuk data
ordinal.

Hipotesis statistikanya dinyatakan sebagai berikut.

hipotesis penelitian

ditransformasi

Selanjutnya dari

ke dalam hipotesis statistikanya sebagai

berikut:
H0: µ1= µ2 = µ3 Tidak terdapat perbedaan yang tidak nyata fungsi penyuluhan
pertanian berdasarkan aksesibilitas lokasi mudah, sedang dan
sulit
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µ1≠ µ2 ≠ µ3 Tidak terdapat perbedaan yang nyata fungsi penyuluhan

H1:

pertanian berdasarkan aksesibilitas lokasi mudah, sedang dan
sulit
Statistika Uji nya:

X2tabel = X2(0.05;3-1) = 5,9915
Kriteria/kaidah keputusan, yaitu :
Jika Hhitung ˃ X2tabel, maka tolak H0 atau terima H1; Tidak terdapat perbedaan
yang nyata fungsi penyuluhan pertanian berdasarkan
aksesibilitas lokasi mudah, sedang dan sulit.
Jika Hhitung ≤ X2tabel ≤ maka terima H0 atau tolak H1; Tidak terdapat perbedaan
tidak nyata fungsi penyuluhan pertanian berdadarkan
aksesibilitas lokasi mudah, sedang dan sulit.
Berdasarkan hasil analisa perhitungan sebagaimana tersaji pada Lampiran
12 diperoleh X2hitung = 20,169 yang lebih besar dari X2tabel = X2(0.05;3-1)

=

5,99,

maka Ho diterima atau H1 ditolak. Kesimpulanya adalah tidak terdapat perbedaan
yang nyata fungsi penyuluhan pertanian berdasarkan aksesibilitas lokasi mudah,
sedang dan sulit.
Pengertian tidak terdapat perbedaan yang nyata tersebut bahwa fungsi PPL
pada

lokasi

dengan

aksesibilitas

yang

sulit,

sedang

maupun

mudah

memperlihatkan keadaan yang relatif sama. PPL dalam melakukan fungsinya di
wilayah binaan tidak terpengaruh atau terkendala oleh keadaan mudah tidaknya
akses menuju lokasi wilayah binaan (kerjanya).
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4.6.2. Pengujian hipotesis 2
Hipotesis 2 : Tidak terdapat perbedaan penerapan teknologi oleh petani dengan
aksesibilitas lokasi medan : mudah, sedang dan sulit akan diuji dengan analisis
Kruskal Wallis (Uji H atau H test) yang merupakan uji anova untuk data ordinal.
Hipotesis statistikanya dinyatakan sebagai berikut:
H0: µ1= µ2 = µ3 Tidak terdapat perbedaan yang tidak nyata penerapan teknologi
oleh petani berdasarkan aksesibilitas lokasi : mudah, sedang
dan sulit
H1: µ1≠ µ2 ≠ µ3 Tidak terdapat perbedaan yang nyata penerapan teknologi oleh
petani berdasarkan aksesibilitas lokasi : mudah, sedang dan
sulit
Statistika Uji nya

X2tabel = X2(0.05;3-1) = 5,9915
Kriteria/kaidah keputusan, yaitu :
Jika Hhitung ˃ X2tabel, maka tolak H0 atau terima H1; Tidak terdapat perbedaan yang
nyata

penerapan teknologi oleh petani

berdasarkan

aksesibilitas lokasi : mudah, sedang dan sulit
Jika Hhitung ≤ X2tabel ≤ maka terima H0 atau tolak H1; Tidak terdapat perbedaan yang
tidak nyata

penerapan teknologi oleh petani

aksesibilitas lokasi : mudah, sedang dan sulit
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berdasarkan

Berdasarkan hasil analisa perhitungan sebagaimana tersaji pada Lampiran
12 diperoleh Hhitung = 13,02 lebih besar dari X2tabel = X2(0.05;3-1)

=

5,99, maka Ho

diterima atau H1 ditolak. Kesimpulanya adalah Tidak terdapat perbedaan yang
nyata penerapan teknologi oleh petani berdasarkan aksesibilitas lokasi : mudah,
sedang dan sulit. Pengertian Tidak terdapat perbedaan yang nyata tersebut bahwa
penerapan teknologi oleh petani

pada lokasi dengan aksesibilitas yang sulit,

sedang maupun mudah memperlihatkan keadaan yang relatif sama. Hal tersebut
merupakan salah satunya adalah karena konteibusi

PPL dalam melakukan

fungsinya di wilayah binaan.
4.6.3. Pengujian Hipotesis 3
Hipotesis 3:

Fungsi penyuluh pertanian lapangan berpengaruh terhadap

penerapan teknologi diuji menggunakan analisis Chi square (χ2).
dari hipotesis penelitian

Selanjutnya

tersebut di atas diformulasikan ke dalam

hipotesis

statistiknya sebagai berikut:
H0 : χ2hit ≤ χ2tabel :

Fungsi penyuluh pertanian lapangan berpengaruh tidak
nyata terhadap penerapan teknologi.

H1: χ2hit > χ2tabe

l

:

Fungsi penyuluh pertanian lapangan berpengaruh nyata
terhadap

penerapan teknologi

Hasil analisis perhitungan secara manual
menerapkan teknologi dengan peran PPL
kontingensi sebagai berikut.
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frekuensi petani dalam

hasilnya disajikan pada tabel

Tabel 4.29. Hasil Analisis χ2 Pengaruh PPL Terhadap
Penerapan Teknologi
Frekuensi Petani dengan Penerapan Teknologi (orang)
SB (65-79)
Fungsi PPL

fo

B (50-64)

fe

fo

Cukup (34-40)

fe

fo

fe

Rendah (19-33)
fo

Jumlah

fe

SB (52-60)

10

2,80

0

7,75

4

2,37

0

1,08

14

B (40 -51)

3

8,20

36

22,71

2

6,94

0

3,15

41

C (27 - 39)

0

1,60

0

4,43

5

1,35

3

0,62

8

R (15-26)

0

0,40

0

1,11

0

0,34

2

0,15

2

Jumlah

13

Selanjutnya

36

hasil analisis

11

5

65

perhitungan sebagaimana disajikan pada

Lampiran 12 diperoleh nilai : Χ2 hitung = 109,41yang lebih besar dari Χ2 tabel = χ
0,05; (4-1)(4-1)

= 9,49, maka tolak H0 atau terima H1; artinya Fungsi penyuluh

pertanian lapangan (PPL) berpengaruh nyata terhadap

penerapan teknologi.

Dengan kata lain Baik tidaknya fungsi yang dijalankan PPL akan menentukan
terhadap penerapan teknologi.
(4). Pengujian Hipotesis 4
Hipotesis 4 : penerapan teknologi oleh petani berpengaruh positif terhadap
capaian produktivitas lahan usahatani diuji menggunakan analisis Chi square
(χ2).

Selanjutnya dari hipotesis penelitian tersebut di atas diformulasikan ke

dalam hipotesis statistiknya sebagai berikut:
H0 : χ2hit ≤ χ2tabel : penerapan teknologi oleh petani berpengaruh positif tidak
nyata terhadap capaian produktivitas lahan usahatani.
H1: χ2hit > χ2tabel:

penerapan teknologi oleh petani berpengaruh positif nyata
terhadap capaian produktivitas lahan usahatani.
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Hasil analisis perhitungan secara manual frekuensi petani terhadap sistem
produksi dan sistem pemasaran dan distribusi petani sayuran peserta program
kerjasama kemitraan disajikan pada tabel kontingensi sebagai berikut.
Tabel 4.30.Hasil Analisis χ2 Pengaruh Penerapan Teknologi
Terhadap Produktivitas Usahatani
Frekuensi Petani dengan Penerapan Teknologi (orang)
Produktivitas
Usahatani

SB (65-79)

fo

B (50-64)

Cukup (34-40)

Rendah (19-33)

Jumlah

ST

>:8 ton/ha

5

Fe
1,00

T

6-7,9 ton/ha

8

10,00

36

27,69

6

8,46

0

3,85

50

C 4-5,9 ton/ha

0

1,60

0

4,43

5

1,35

3

0,62

8

R < 4 ton

0

0,40

0

1,11

0

0,34

2

0,15

2

13

Jumlah

Selanjutnya

hasil analisis

fo
0

fe
2,77

fo
0

fe
0,85

fo
0

fe
0,38

5

36

11

5

perhitungan sebagaimana disajikan pada

Lampiran 12 diperoleh nilai : Χ2 hitung = 82,85 lebih besar dari Χ2 tabel = χ
(4-1)(4-1)
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0,05;

= 9,49, maka tolak H0 atau terima H1; artinya penerapan teknologi oleh

petani berpengaruh positif nyata terhadap capaian produktivitas lahan usahatani.
Terbukti bahwa penerapan teknologi berdampak positif dalam meningkatkan
capaian produktivitas.

(5). Pengujian Hipotesis 5
Hipotesis 5 : penerapan teknologi oleh petani berpengaruh terhadap capaian
pendapatan usahatani akan diuji menggunakan analisis Chi square (χ2).
Selanjutnya dari hipotesis penelitian tersebut di atas diformulasikan ke dalam
hipotesis statistiknya sebagai berikut:

103

H0 : χ2hit ≤ χ2tabel :

penerapan teknologi oleh petani berpengaruh tidak nyata
terhadap capaian pendapatan usahatani.

H1: χ2hit > χ2tabel:

penerapan teknologi oleh petani berpengaruh nyata
terhadap capaian pendapatan usahatani.

Hasil analisis perhitungan secara manual disajikan pada tabel kontingensi
sebagai berikut.
Tabel 4.32. Hasil Analisis χ2 Pengaruh Penerapan Teknologi
Terhadap Pendapatan Usahatani
Frekuensi Petani dengan Penerapan Teknologi (orang)
SB (65-79)

Pendapatan Usahatani

fo

Fe

B (50-64)

fo

fe

Cukup (34-40)

fo

fe

Rendah (19-33)

fo

Jumlah

fe

ST Lebih dari Rp 20 jt/ha

8

2,80

6

7,75

0

2,37

0

1,08

14

T Antara Rp 16-20 jt/ha

5

8,60

30

23,82

6

7,28

2

3,31

43

C Antara Rp 10-15,9 jt/ha

0

1,40

0

3,88

5

1,18

2

0,54

7

0

0,20

0

0,55

0

0,17

1

0,08

R kurang dari Rp 10 jt/ha

13

Jumlah

Selanjutnya

36

hasil analisis

11

5

perhitungan sebagaimana disajikan pada

Lampiran 12 diperoleh nilai : Χ2 hitung = 61,81 lebih besar dari Χ2 tabel = χ
1)(4-1)

1
65

0,05; (4-

= 9,49, maka tolak H0 atau terima H1; artinya penerapan teknologi oleh

petani berpengaruh positif terhadap capaian pendapatan usahatani.
.4.7. Pembahasan Hasil Penelitian
Sesuai dengan hasil analisis uji Kruskal Wallis terbukti hipotesis (1) .
Tidak terdapat perbedaan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) berdasarkan
aksesibilitas lokasi : mudah, sedang dan sulit. Dalam hal ini menjelaskan bahwa
PPL dalam menjalankan fungsinya sebagai : Penasehat; Teknisi; Penghubung;
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Organisator; dan Pembaharu pada keadaan lokasi apapun baik yang mudah;
sedang maupun yang sulit memperlihatjan tidak berbeda, Capaian Peran PPL
secara keseluruhan untuk akses lokasi mudah diperoleh 78,07 % kriteria Baik.
Untuk akses lokasi sedang 81,00 % kriteria Baik dan akses sulit 75,08 % kriteria
Baik. Ketiga lokasi memperoleh kriteria capaian Baik.
Selanjutnya dari hasil pengujian yang serupa menggunakan uji Kruskal
Wallis terbukti hipotesis (2), Tidak terdapat perbedaan penerapan teknologi oleh
petani

berdasarkan aksesibilitas lokasi

:

mudah, sedang dan sulit. Hal ini

menjelaskan bahwa penerapan teknologi dalam hal ini adalah teknologi PTT pada
ketiga lokasi dengan aksesibilitas berbeda, memperlihatkan keadaan tidak
berbeda. Tentunya penerapan teknologi tersebut tidak terlepas dari peran PPL
dalam menjalankan fungsinya sebagai: Penasehat;

Teknisi;

Penghubung;

Organisator; dan Pembaharu. Dalam peberapan teknologi maka pada ke lima
fungsi tersebut harus berjalan secara simultan, serasi dan seimbang. Hal tersebut
di atas terbukti darihasil uji hipotesis (3), bahwa Peran
Lapangan (PPL) berpengaruh

Penyuluh Pertanian

terhadap penerapan teknologi .

Hal tersebut

menjelaskan bahwa senakin baik peran PPL, maka penerapan teknologi juga akan
senakin baik (tinggi).
Selanjutnya dengan terbuktinya hipotesis (4) bahwa Penerapan teknologi
oleh petani berpengaruh terhadap capaian produktivitas lahan usahatani padi.
Dalam pengertian bahwa semakin baik penerapan teknologi (PTT), maka akan
meningkatkan produktivitasnya. Dari hasil perhitungan diperoleh tingkat capaian
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produktivitas usahatani padi sawah petani anggota sebagaimana tersaji pada table
berikut yaitu : 72,44 %, kriteria baik. Capaian produktivitas di lapangan adalah
6.849 kg/ha.
Dengan terbuktinya hipotesis (5), bahwa Penerapan teknologi oleh petani
berpengaruh terhadap capaian pendapatan usahatani padi. Hal ini menjelaskan
bahwa semakin baik penerapan teknologi maka akan semnakin tinggi pendapatan
yang diperolehnya,

Hal tersebut terjadi karena kontribusi dari capaian

produktivitas sebagaimana yang dijelaskan terdahulu dan harga jual yang berlaku
di tringkat petani adalah Rp 5.000/kg. Perolehan pendapatan keseluruhan
respoinden adalah Rp 19.065.254 /ha.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis di lapangan dan uraian pembahasan, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Tidak terdapat perbedaan peran penyuluh pertanian (PPL) berdasarkan
aksesibilitas lokasi : mudah, sedang dan sulit. Dalam pengertian lain Peran
PPL pada ketiga lokasi wilayah binaan memperlihatkan relatif seragam.
Tingkat Capaian peran PPL masing-masing mencapai 78,07 %; 81,00 %
dan 75,08 % seluruhnya termasuk kriteria Baik.
2. Tidak

terdapat perbedaan penerapan teknologi oleh petani

pada ketiga

aksesibilitas lokasi : mudah, sedang dan sulit. Tingkat capaian penerapan
teknologi pada ketiga lokasi 70,85 % ; 69,71 % dan 70,67 % yang seluruhnya
keriteria Baik.

3. Peran PPL berpengaruh positif terhadap penerapan teknologi pada ketiga
lokasi dengan akses mudah; sedang dan sulit. Dalam pengertian semakin baik
peran PPL maka penerapan teknologi akan semakin Baik (Tinggi).
4. Penerapan teknologi oleh

petani berpengaruh positif terhadap capaian

produktivitas lahan usahatani padi. Dalam pengertian bahwa semakin baik
penerapan teknologi maka produktivitas lahan usahatai akan semakin Tinggi.
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Capaian produktivitas pada masing-masing lokasi :7.280 kg/ha; 6.988 kg/ha
dan 6.379 kg/ha.
5. Penerapan teknologi oleh

petani berpengaruh positif terhadap capaian

pendapatan usahatani padi. Dalam pengertian semakin baik penerapan
teknologi, maka pendapatan yang diperoleh akan semakin Baik (meningkat).
Pendapatan

diperoleh

masing-masing

lokasi:

Rp

20.020.390/ha;

Rp

19.118.731/ha; Rp 18.264.075/ha.

5.2. Saran-Saran
1. Memperhatikan capaian penerapan teknologi walaupun telah mencapai criteria
Baik, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Dimensi/indikator yang masih
perlu ditingkatkan adalah dalam hal : pemupukan terutama dalam
memanfaatkan pupuk organik yang masih kurang.
2. Selanjutnya adalah dalam hal system tanam dimana diterapkan system tanam
jajar legowo yang masih belum menyeluruh. Disarankan agar pendampingan
dapat lebih ditingkatkan lagi.
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Lampiran 1.
Peta Lokasi Penelitian: Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.

114

Lampiran 2.
Data Petani Responden Akses mudah

Akses Mudah
Luas Lahan
Rsp

(ha)

Umur

Pendidikan

Pengalaman

Tang Klg

Pola Tanam

1

0,50

thn
62

Formal
SD

thn
45

orang
3

P-P-PLW

2

0,80

60

SD

40

3

P-P-P

3

0,60

58

SD

41

2

P-P-P

4
5
6
7

0,60

0,40

42
48
46
57

SMA
SD
SD
SD

25
31
29
40

4
4
5
3

P-P-P
P-P-PLW
P-P-P
P-P-P

8

0,21

52

SD

35

2

P-P-P

9
10
11

0,75

58
62
60

SD
SMP
SMA

41
45
42

4
2
3

P-P-P
P-P-P
P-P-BERA

12
13

0,60

58
60

SMP
SD

35
43

3
3

P-P-P
P-P-P

14
15

0,30

62
56

SD
SMP

45
39

3
4

P-P-PLW
P-P-P

16
17
18
19
20
21
22
23

0,30

56
55
60
58
42
48
46
57

SD
SD
SD
SMA
SD
SD
SD
SD

45
38
43
41
35
30
26
40

3
2
3
2
3
3
2
3

P-P-P
P-P-PLW
P-P-P
P-P-P
P-P-P
P-P-P
P-P-PLW
P-P-PLW

24
25

0,50
0,30

52
46

SD
SMP

35
34

3
3

P-P-P
P-P-PLW

Rata2

0,51

54,00

SD

38,00

3,00

0,50
0,70

0,56
1,00

0,40

0,25

0,40
0,60
1,00
0,50
0,25
0,25
0,40
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Lampiran 3.
Data Petani Responden Akses sedang
Akses Sedang

Rsp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rata2

Luas
Lahan
(ha)
0,30
0,32
2,00
0,67
0,30
0,50
1,00
0,40
0,50
0,50
0,50
0,50
0,25
0,50
0,40
0,30
0,75
1,00
0,25
0,25
0,56

Umur
thn
51
44
40
38
45
30
52
49
68
44
45
56
60
54
39
55
58
46
59
46
48,95

Pendidikan
Formal
SD
SD
SD
SMA
SD
SD
SD
SD
SD
SMP
SMA
SMP
SD
SD
SMP
SD
SD
SD
SMP
SMP
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Pengalaman
thn
34
40
23
21
28
13
35
32
51
27
18
39
43
37
22
45
41
29
42
29
32

Tang Klg
orang
3
2
2
2
1
1
3
3
3
2
1
2
2
3
2
1
2
2
2
3
2

Pola Tanam
P-P-Plw
P-P-P
P-P-P
P-P-P
P-P-P
P-P-P
P-P-P
P-P-Plw
P-P-Plw
P-P-Plw
P-P-Plw
P-P-Plw
P-P-Bera
P-P-Plw
P-P-P
P-P-Bera
P-P-Bera
P-P-Plw
P-P-P
P-P-Plw
P-P-P

Lampiran 4.
Data Petani Responden Akses sulit
Akes Sulit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0,80

27

SMA

12

1

P-P-Bera

17

0,34

28

SMP

22

3

P-P-Bera

18
19
20
Rata2

0,43
0,80
0,64

39
35
39
39,70

SMA
SMP
SMA
SMP

18
22
24
24

2
5
1
2

P-P-Bera
P-P-Plw
P-P-Plw

Rsp

0,54

Umur
thn
50
48
42
45
40
40
51
45
29
42
38
48
36
33
39

Pendidikan
Formal

Luas Lahan
(ha)
0,25
0,50
0,35
0,40
0,40
1,00
0,50
0,25
0,50
0,80
0,35
0,25
0,34
0,36
1,50

Tang Klg
orang
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
4
2
1

Pola Tanam

SD
SMP
SMP
SMP
SMP
SMP
SMA
SD
SD
SMP
SMA
SMA
SMA
SMA
SMP

Pengalaman
thn
30
32
27
30
25
23
34
28
12
25
22
31
21
16
24
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P-P-Plw
P-P-Plw
P-P-Plw
P-P-Plw
P-P-Plw
P-P-Plw
P-P-Bera
P-P-Bera
P-P-Bera
P-P-P
P-P-P
P-P-P
P-P-Bera
P-P-Bera
P-P-P

Lampiran 5.
Biaya Investasi Usahatani Padi Sawah Tahun 2020
Akses Mudah, Sedang dan sulit
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Lampiran 6.
Biaya Variabel Usahatani Padi Sawah Tahun 2020 Akses Mudah
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Lampiran 7.
Biaya Variabel Usahatani Padi Sawah Tahun 2020 Akses Sedang
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Lampiran 8.
Biaya Variabel Usahatani Padi Sawah Tahun 2020 Akses Sulit

Lampiran 5. Biaya Curahan Kerja Usahatani Padi Sawah Tahun 2020
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Lampiran 9.
Curahan Kerja Usaha Tani padi Akses Mudah
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Lampiran 10.
Curahan Kerja Usaha Tani padi Akses Sedang

123

Lampiran 11.
Curahan Kerja Usaha Tani padi Akses Sulit
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Lampiran 12.
Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Tahun 2020 Akses Mudah

Lampiran 12.
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Lampiran 13.
Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Tahun 2020 Akses Sedang
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Lampiran 14.
Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Tahun 2020 Akses Sulit

127

Lampiran 15.
Data Peran PPL dan Penerapan Teknologi Menurut Aksesibiltas Lokasi
Akses Lokasi : Mudah
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Lampiran 16.
Data Peran PPL dan Penerapan Teknologi Menurut Aksesibiltas Lokasi
Akses Lokasi : Sedang
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Lampiran 17.
Data Peran PPL dan Penerapan Teknologi Menurut Aksesibiltas Lokasi
Akses Lokasi : Sulit
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Lampiran 18 . Hasil Analisis Uji Kruskal Wallis Peran Penyuluh Pertanian lapangan (PPL)

Hhitung= 20,19
Hhitung > X2 tabel

Kesimpulan : Tolak Ho, Terima H1.
Tidak terdapat perbedaan secara nyata peran PPL
menurut akses lokasi mudah. Sedang dan sulit
t
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Lampiran 19. Hasil Analisis Uji Kruskal Wallis Penerapan Teknologi

Hhitung > X2 tabel

Kesimpulan : Tolak Ho, Terima H1.
Tidak terdapat perbedaan secara nyata peran
menurut pada akses lokasi mudah, sedang dan
sulit
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Lampiran 20. Hasil Analisis Chi Square: Peran penyuluh Pertanian Lapangan

(PPL)
Berpengaruh Terhadap Penerapan Teknologi
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Lampiran 21. Hasil Analisis Chi Square: Pengaruh Penerapan Teknologi
Terhadap Produktivitas
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Lampiran 22. Hasil Analisis Chi Square: Pengaruh Penerapan Teknologi
Terhadap
Pendapatan
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Lampiran 23. Dokumentasi Kegiatan Penelitian Tesis
TAHAP IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH PENELITIAN (IPW)

Survei Potensi Wilayah

Mendatangi Buruh Tani Dilahan sawah

Wawancara & Sebar Quesioner

Pengisian Quesioner wilayah Mudah

Pengisian Quesioner wilayah Sedang

Pengisian Quesioner wilayah Sulit
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PERAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL)

Pelaksanaan Penyuluhan

Pendistribusian Benih Padi

Pembinaan Kelompok Wanita Tani

Pembinaan Petani dan Taruna Tani

Sosialisasi Penggunaan Alsintan

Turun Dalam Setiap Kegiatan Budidaya
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PENERAPAN TEKNOLOGI PADI SAWAH

Pegolahan Tanah dengan Alsintan

Pengolahan Tanah Tradisional

Sortasi Dan Uji Benih

Pembenihan atau Pembibitan

Pencaplakan

Penanaman
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Pemeliharaan

Penanggulangan OPT

Panen

Pengangkutan

Pengeringan

Penyimpanan Di Gudang
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AKSESIBILITAS WILAYAH KERJA PENYULUH

Lokasi Desa Peuteuycondong

Akses Jalan Aspal Bagus

Kantor Balai desa sukaraharja

Akses Jalan Sebagian Di Cor

Jalan Menuju Balai Desa Sukaraharja

Akses Jalan Sebagian Aspal
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Lokasi Desa Sukamaju

Akses Jalan Kerikil tanpa Aspal & Cor

Sebagian Jalan Sudah diaspal dan Di Cor

Acara Penutupan Penelitian Dengan Ramah Tamah Santap Bersama
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Cianjur.
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4.

Tahun 2009 Lulus Perguruan Tinggi Universitas Suryakancana (UNSUR)
Cianjur Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Pertanian.

5.

Tahun 2020 Masuk Magister Program Pascasarjana Fakultas Pertanian
Universitas Wnaya Mukti (UNWIM) Bandung.

6.

Tahun 2021 Lulus Magister Program Pascasarjana Fakultas Pertanian
Universitas Winaya Mukti (UNWIM) Bandung.

Pengalaman Kerja :
1.

Tahun 1989-1993 Mengajar di Madrasah Ula “Khusnul Khotimah” Desa
Sirnagalih kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.

2.

Tahun 1990-1993 Mengajar Taman Pendidikan Al-Qur”an (TPA) Mesjid
Gudang Pusri Kp. Sarongge Pasir Hayam Kecamatan Cilaku Kabupaten
Cianjur..

3.

Tahun 1999-2001 Mengajar Taman
Taman Pendidikan

Kanak-Kanak Al-Quran (TKA) dan

Al-Qur’an (TPA) At-Taqwa Kecamatan Cilaku

Kabupaten Cianjur.
4.

Tahun 2003-2010 Mengajar GTT Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
Plus At-Taqwa Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.

5.

Tahun 2010-2011 Mengajar GTT Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus AtTaqwa Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur

6.

Tahun 2009-2021 bekerja di Dinas Pertanian

Perkebunan Pangan Dan

Hortikultura (DP3H) Cianjur sebagai Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu
Penyuluh Pertania (THL-TBPP).
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7.

Tahun 2021 sampai sekarang bekerja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Dan Hortikultura (DP3H) Cianjur sebagai Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (P3K)
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