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ABSTRAK 

 

Yani Supriatna.  2019.  Pengaruh Faktor-faktor Sosial Ekonomi Petani 

Terhadap Teknologi Budidaya, dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Usaha 

Tani Cabai Keriting (Capsicum annum L.). Suatu Kasus di Kecamatan Caringin 

Kabupaten Garut. Dibawah Bimbingan Euis Dasipah dan Karyana KS. 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh faktor-

faktor sosial ekonomi petani terhadap penerapan teknologi budidaya cabai 

keriting. 2) Pengaruh penerapan teknologi budidaya terhadap pendapatan usaha 

tani cabai keriting di Kecamatan Caringin Kabupaten Garut. Penelitian ini 

menggunakan metode survei dengan objek yang diteliti yakni faktor-faktor 

sosial ekonomi petani, teknologi budidaya, dan pendapatan usaha tani cabai 

keriting. Unit analisisnya adalah petani yang melakukan budidaya cabai 

keriting musim tanam tahun 2017-2018 di Kecamatan Caringin  Kabupaten. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara two stage cluster random 

sampling, dan diperoleh 90 orang petani sebagai responden. Data yang 

terkumpul dianalisis secara deskriptif analitik, dan disesuaikan dengan hasil 

pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan 

teknologi budidaya cabai keriting dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi 

petani, berdasarkan aspek-aspek : umur, tingkat pendidikan formal, intensitas 

pelatihan, pengalaman berusaha, jumlah tanggungan keluarga, sumber modal, 

dan luas lahan garapan. (2) Pendapatan usaha tani cabai keriting dipengaruhi 

oleh penerapan teknologi budidaya, berdasarkan kontribusinya dari teknik 

penyiapan lahan, teknik penyediaan benih, teknik penanaman, teknik 

pemeliharaan tanaman, teknik panen, dan teknik pascapanen.   

 

 

Kata Kunci :  Faktor Sosial Ekonomi,  Teknologi Budidaya, Pendapatan 

Usaha Tani 
 



ABSTRACT 

 

Yani Supriatna. 2019.  The Effect of Farmers Socio-Economic Factors on 

Cultivation Technology, and Its Implications on The Farm Business Revenues 

of Curly Chilli (Capsicum annum L.). A Case in Caringin District, Garut 

Regency.  Under the Guidance of  Euis Dasipah and Karyana KS. 

 

 The purpose of this study was to determine: (1) The influence of 

farmer's socioeconomic factors on the application of curly chilli cultivation 

technology. 2) The effect of the application of cultivation technology on the 

income of curly chilli farming in Caringin District, Garut Regency. This study 

uses a survey method with the object under study namely socio-economic 

factors of farmers, cultivation technology, and income of curly chilli farming. 

The unit of analysis is the farmers who conduct curly chilli cultivation in the 

2017-2018 growing season in Caringin District, Regency. The sampling 

technique was done by two stage cluster random sampling, and obtained 90 

farmers as respondents. The collected data was analyzed descriptively 

analytically, and adjusted to the results of hypothesis testing. The results 

showed that (1) The application of curly chilli cultivation technology was 

influenced by farmer's socio-economic factors, based on aspects: age, formal 

education level, training intensity, business experience, number of family 

dependents, sources of capital, and area of arable land. (2) Curly chilli farm 

income is influenced by the application of cultivation technology, based on its 

contribution from land preparation techniques, seed supply techniques, 

planting techniques, crop maintenance techniques, harvest techniques, and 

postharvest techniques. 

 

Key words :    Socio-Economic Factors, Cultivation Technology, Farm Business 

Revenues 

 

 

PENDAHULUAN 

 Pertanian (agriculture) bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi 

untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Lebih dari itu, pertanian 

adalah sebuah cara hidup (way of life atau livehood) bagi sebagian besar petani 

di Indonesia. Oleh karena itu pembahasan mengenai sektor dan sistem 

pertanian harus menempatkan subjek petani sebagai pelaku sektor pertanian 

secara utuh, tidak saja petani sebagai homo economicus, melainkan juga 

sebagai homo socius dan homo religius. Konsekuensi pandangan ini adalah 

dikaitkannya unsur-unsur nilai sosial-budaya lokal, yang memuat aturan dan 

pola hubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya ke dalam kerangka 

paradigma pembangunan sistem pertanian (Mubyarto dan Awan Santosa, 

2009).  

 Menurut Tri Pranaji (2003), sumber daya manusia merupakan unsur 

utama pembangunan yang sangat perlu diperhatikan dalam kegiatan diseminasi 

budidaya pertanian, disamping teknologi dan sumber daya alam.  Peningkatan 



kemampuan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitasnya, 

dilakukan terhadap sumber daya manusia penghasil teknologi 

(peneliti/perekayasa, pengajar, penyuluh) maupun sumber daya manusia 

pengguna teknologi (petani, nelayan). 

 Menurut Soewardi Herman (1972), faktor sosial ekonomi di tingkat 

petani perlu mendapat perhatian untuk mengatasi kesenjangan antara hasil 

potensial yang dapat dicapai dengan hasil nyata yang diperoleh petani.  Pada 

kondisi lingkungan fisik dan kondisi lingkungan sosial ekonomi inilah para 

petani berinteraksi mengusahakan lahan budidayanya. Dengan interaksi 

tersebut karakteristik petani sangat menentukan keberhasilan usaha, yaitu 

faktor-faktor yang melekat pada diri petani secara individu. 

 Menurut Andin H. Taryono (1997), internalisasi aspek sosial budaya 

didefinisikan sebagai upaya untuk menanamkan kaidah ataupun pertimbangan 

sosial budaya kepada semua pihak yang terkait dan terlibat dalam proses 

kegiatan usaha pertanian, untuk dapat menekan dampak sosial negatif dari 

proses modernisasi pertanian yang akan ataupun yang sedang dilaksanakan.  

Perencanaan sosial menunjuk pada tuntutan agar proses yang terjadi benar-

benar dapat membawa kepada perbaikan sosial yang diinginkan, yang benar-

benar dapat menyentuh kelembagaan, sistem sosial, maupun sumber daya 

sosial yang ada dalam masyarakat dimana modernisasi itu akan ataupun sedang 

dilaksanakan. Cukup banyak kasus yang menunjukkan bahwa kelancaran suatu 

kegiatan menjadi terganggu (bahkan terhenti) begitu program yang 

mendukungnya dinyatakan selesai.  Hal tersebut terjadi karena terbatasnya 

upaya internalisasi aspek sosial budaya dalam pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan.  

 Pembangunan pertanian menuntut adanya penerapan teknologi baru 

untuk dapat meningkatkan produksi dan meningkatkan efesiensi. 

Perkembangan teknologi dapat berupa cara, perubahan jenis tanaman, 

perubahan jenis perlakuan pada tanaman, serta perubahan alat pertanian yang 

digunakan dalam proses produksi pertanian. Adanya teknologi baru yang 

diterapkan petani diharapkan produksi pertanian dapat lebih optimal sehingga 

memperoleh pendapatan usaha tani yang maksimal. 

 Menurut Tri Pranaji (2003), pembangunan pertanian harus ditujukan 

untuk mempersiapkan masyarakat berkemampuan dalam memantapkan proses 

perubahan struktural yang muncul dari kemampuan petani itu sendiri.  

Perubahan struktur masyarakat tani diawali dari pengelolaan kegiatan sosial 

produktif.  Dan, kegiatan produktif dilakukan untuk menghasilkan pendapatan 

yang memberikan nilai tambah, sehingga menumbuhkan “surplus” yang 

dipergunakan untuk investasi pada proses perubahan teknologi yang terus 

berkembang. 

 Teknologi dalam usahatani cabai keriting (Capsicum annum L) 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.  Tujuan 

tersebut akan sulit tercapai bila petani tidak mau dan tidak mampu menerapkan 

pedoman teknis teknologi anjuran. Untuk itu perlu upaya untuk 

mengintensifkan kegiatan penyuluhan yang memperhatikan karakteristik petani 



dan faktor lingkungan yang mencakup faktor sosial ekonomi dan agroklimat 

yang ada. 

 Tanaman cabai keriting tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang 

terlalu spesifik, secara umum dapat dilaksanakan di seluruh areal baik dataran 

tinggi maupun dataran rendah. Tetapi untuk produksi dan mutu yang optimal, 

pemenuhan berbagai persyaratan teknis mutlak harus diperhatikan. 

Pengembangan teknologi budidayanya dicirikan dengan pola tanam dan teknis 

produksi yang tepat, penggunaan benih bermutu, pemupukan yang tepat, 

pengendalian OPT mengikuti kaidah-kaidah Pengendalian Hama Terpadu, dan 

penanganan pasca panen yang benar. 

 Kegiatan budidaya cabai keriting merupakan salah satu jenis usaha 

komersil yang dicirikan oleh penjualan sebagian besar atau seluruh hasil 

produksinya untuk memenuhi permintaan pasar. Upaya peningkatan hasil 

budidaya cabai ditempuh melalui penelitian yang dirancang untuk menentukan 

kontribusi faktor kendala terhadap perbedaan hasil yang terjadi. Hal ini di 

latarbelakangi oleh pertimbangan bahwa komoditas cabai sangat potensial 

dalam usaha peningkatan pendapatan petani produsen, memperluas kesempatan 

kerja dan menambah devisa negara. 

 Kebutuhan cabai keriting untuk kota besar yang berpenduduk satu juta 

atau lebih adalah 800.000 ton/tahun atau 66.000 ton/bulan. Pada musim hajatan 

atau hari besar keagamaan, kebutuhan cabai biasanya meningkat sekitar 10-

20% dari kebutuhan normal. Tingkat produktivitas cabai keriting secara 

nasional selama 5 tahun terakhir sekitar 6 ton/ha. Untuk memenuhi kebutuhan 

bulanan masyarakat perkotaan diperlukan luas panen cabai keriting 11.000 

ha/bulan, sedangkan pada musim hajatan luas area panen cabai keriting yang 

harus tersedia berkisar antara 12.100-13.300 ha/bulan. Belum lagi kebutuhan 

cabai keriting untuk masyarakat pedesaan atau kota-kota kecil serta untuk 

bahan baku olahan.  

 Terkait pemenuhan seluruh kebutuhan cabai keriting tersebut 

diperlukan pasokan cabai keriting yang mencukupi, karena apabila pasokan 

cabai kurang atau lebih rendah dari konsumsi maka akan terjadi kenaikan 

harga. Sebaliknya apabila pasokan cabai melebihi kebutuhan maka harga akan 

turun, tentu petani cabai akan menanggung kerugian, yang berimbas terhadap 

kesejahteraan keluarganya.  Upaya mewujudkan peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan petani yang lebih merata terus dilakukan melalui upaya 

pemberdayaan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. 

 Menurut Simangunsong (2004), pendapatan adalah bertambahnya 

aktiva perusahaan atau uang tunai, piutang, kekayaan lain yang berasal dari 

penjualan barang atau jasa yang mengakibatkan modal bertambah. pendapatan 

usahatani adalah sisa pengurangan penerimaan usahatani dengan biaya yang 

dikeluarkan.  Penerimaan adalah hasil perkalian dari jumlah produksi total 

dengan harga satuan, sedangkan pengeluaran adalah nilai penggunaan sarana 

produksi (input) dan biaya lainnya yang digunakan dalam proses produksi. 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode survei, yakni penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dengan cara kuisioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok.  Pengertian survei di sini dibatasi pada pengertian 

survei sampel untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan dikumpulkan 

dari sebagian populasi yang mewakili seluruh populasi (Moch Nazir,1999). 

Objek yang diteliti yakni faktor-faktor sosial ekonomi petani, teknologi 

budidaya, dan pendapatan usaha tani cabai keriting.  Unit analisisnya adalah 

petani yang melakukan budidaya cabai keriting musim tanam tahun 2017-2018 

di Kecamatan Caringin Kabupaten Garut. Penelitian dilakukan selama 4 

(empat) bulan, yakni dari bulan September sampai Desember 2019. 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara/observasi dengan 

responden secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya dengan membuat kuisioner, sedangkan data sekunder diperoleh 

dari studi literatur dan informasi dari instansi terkait. 

 Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sentra produksi cabai keriting 

di Kabupaten Garut, yakni di Kecamatan Caringin.  Teknik penentuan sampel 

dilakukan secara two stage cluster random sampling.  Penentuan sampel petani 

sebnyak 90 responden sebagai unit analisis pada desa sampel, dilakukan 

dengan menggunakan rumus Issac Michel (Toto Warsa dan Cucu, 1979) : 

 
Keterangan :  

n = Ukuran petani sampel. 

N = Ukuran populasi petani cabai keriting yang berada di tiga desa di 

Kecamatan Caringin yang terpilih 260 orang. 

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

S
2 

= Varians luas lahan budidaya didapat sebesar 0,30 ha. 

d = Toleransi kesalahan ukur data (ditentukan 5%) 

Sehingga ukuran sampel didapat sebesar 90 responden  

 Data yang dianalisis terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif.  Analisis 

data kualitatif menggunakan pendekatan dengan cara deskripsi, data disajikan 

dalam bentuk tabulasi. Penentuan kriteria variabel penelitian ditentukan dengan 

skala interval melalui skor setiap pelaksanaan sub paketnya. Analisis hipotesis 

digunakan teknik regressi berganda (multiple regression). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan data BPS Kabupaten Garut (2018), Kecamatan Caringin 

merupakan salah satu kecamatan yang secara administratif termasuk wilayah 

Kabupaten Garut, terletak di sebelah selatan dan berjarak sekitar 105 km dari 

ibukota kabupaten, 168 km dari ibukota Propinsi Jawa Barat. Batas wilayah 

administratif Kecamatan Caringin, sebagai berikut: sebelah utara berbatasan 

2 2 2 S Z Nd 

N Z
2
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2 
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dengan wilayah Kecamatan Cisewu. Sebelah selatan berbatasan dengan 

Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Cianjur. 

Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bungbulang. 

 Menurut Fadholi Hernanto (1996), pengelolaan usahatani digambarkan 

sebagai kemampuan petani dalam menentukan, mengorganisasikan, dan 

mengkoordinasikan penggunaan faktor produksi dari berbagai kegiatan 

seefektif mungkin, sehingga produksi pertanian memberikan hasil yang baik. 

Kegiatan tersebut pada akhirnya akan memperhitungkan nilai produksi yang 

dicapai serta biaya yang telah dikeluarkan. Tujuan akhir dari pengelolaan 

usahatani adalah mendapatkan pendapatan yang merupakan nilai produksi total 

usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak 

dijual. Faktor sosial atau faktor yang berasal dari internal petani yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengelolaan usaha tani cabai keriting, dan yang diteliti 

dalam penelitian ini, adalah: umur, pendidikan formal, pelatihan, dan 

pengalaman berusaha, sumber permodalan, dan luas lahan garapan.   

 Berdasarkan hasil penelitian, ternyata secara simultan variabel faktor 

sosial ekonomi petani cabai keriting di lokasi studi dikategorikan cukup tinggi 

(59,6%) dalam menunjang terselenggaranya kegiatan pengelolaan usaha tani 

cabai keriting, khususnya ditinjau dari aspek umur, tingkat pendidikan formal, 

intensitas pelatihan, pengalaman berusaha, sumber permodalan, dan luas lahan 

garapan. Berdasarkan aspek umur, petani responden di lokasi studi 

dikategorikan tinggi (76,8%) kesiapannya dalam menunjang terselenggaranya 

kegiatan pengelolaan usaha tani cabai keriting. Artinya, rata-rata umur petani 

sangat menunjang untuk terlibat dalam kegiatan usaha, karena mayoritas 

responden antara 35-60 tahun.  Hanya 7,78% saja responden yang berusia lebih 

dari 65 tahun.  Pada dasarnya, semakin tua umur seseorang umumnya 

cenderung lebih lamban dalam mengelola/melakukan kegiatan usaha taninya. 

 Berdasarkan tingkat pendidikan formal, responden di lokasi studi 

dikategorikan rendah (50,2%) kesiapannya dalam menunjang terselenggaranya 

pengelolaan usaha tani cabai keriting. Artinya, rata-rata tingkat pendidikan 

petani kurang menunjang terselenggaranya kegiatan usaha tani cabai, karena 

mayoritas responden merupakan tamatan SD (61,11%).  Karena, tingkat 

pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kecerdasan, 

kecakapan, dan keterampilan seseorang dalam melakukan kegiatan.   

 Berdasarkan intensitas pelatihan, petani di lokasi studi dikategorikan 

sangat rendah (32%) kesiapannya dalam menunjang terselenggaranya 

pengelolaan usaha tani cabai keriting.  Artinya, rata-rata intensitas pelatihan 

yang diikuti petani kurang menunjang untuk terlibat dalam kegiatan usaha tani 

cabai keriting, karena mayoritas responden (68%) tidak pernah diikut-sertakan 

dalam pelatihan-pelatihan terkait usaha tani cabai keriting. 

 Berdasarkan aspek pengalaman berusaha, petani responden di lokasi 

studi dikategorikan tinggi (72,2%) dalam menunjang terselenggaranya kegiatan 

pengelolaan usaha tani cabai keriting. Artinya, rata-rata pengalaman berusaha 

dari petani cukup menunjang untuk terlibat dalam kegiatan usaha tani cabai 

keriting, karena semua responden (100%) mempunyai pengalaman lebih dari 

lima tahun dalam bidang usaha yang digelutinya. 



 Berdasarkan jumlah tanggungan keluarga, petani responden di lokasi 

studi dikategorikan cukup tinggi (60,4%) dalam menunjang terselenggaranya 

pengelolaan usaha tani cabai keriting. Artinya, rata-rata jumlah tanggungan 

keluarga cukup menunjang untuk terlibat dalam kegiatan usaha tani, karena 

mayoritas responden menanggung jumlah tanggungan keluarga 3-4 orang.  

 Berdasarkan aspek sumber permodalan, petani responden di lokasi studi 

dikategorikan tinggi (81,6%) dalam menunjang terselenggaranya kegiatan 

usaha tani cabai keriting. Artinya, rata-rata sumber permodalan dalam bidang 

usaha yang digeluti petani relatif cukup menunjang untuk membiayai kegiatan 

usaha, karena mayoritas responden menggunakan sumber permodalan secara 

mandiri untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan usaha tani cabai keriting. 

 Berdasarkan luas lahan garapan, petani responden di lokasi studi 

dikategorikan rendah (44,2%) kesiapannya dalam menunjang terselenggaranya 

kegiatan pengelolaan usaha tani cabai keriting. Artinya, rata-rata luas lahan 

garapan kurang menunjang untuk terlibat dalam kegiatan, karena mayoritas 

responden hanya mengelola lahan untuk usaha tani cabai keriting seluas antara 

0,25 - 0,50 hektar. 

 Pada umumnya teknologi baru diciptakan untuk mengganti teknologi 

yang selama ini dilaksanakan petani.  Artinya, teknologi baru ini harus 

menunjukkan potensi hasil yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi 

lain.  Potensi itu harus dapat diperlihatkan secara ekonomis menguntungkan, 

sebelum petani itu sendiri dapat menilai menurut kondisi usahataninya.  

Pemikiran petani ini timbul sebagai akibat resiko yang dihadapi, karena 

usahatani kecil akan menghadapi resiko yang cukup besar bila menggunakan 

teknologi baru yang belum teruji.  Terknologi yang diterapkan dalam budidaya 

cabai keriting, adalah: 1) teknik penyiapan lahan, 2) teknik penyediaan benih, 

3) teknik penanaman, 4) teknik pemeliharaan tanaman, 5) teknik panen, dan 6) 

teknik pascapanen.  Hal ini merupakan terobosan teknologi yang dapat 

meningkatkan produktivitas dan mutu hasil cabai keriting serta dapat menjaga 

kelestarian lingkungan.   

 Berdasarkan hasil penelitian, ternyata kegiatan petani cabai di lokasi 

studi dalam penerapan teknologi budidaya dikategorikan cukup mampu 

(65,6%). Artinya, petani responden di lokasi studi cukup mampu dalam 

melaksanakan kegiatan usaha tani cabai keriting, dimulai dari kemampuannya 

dalam melaksankan teknik penyiapan benih, penyiapan lahan, penanaman, 

pemeliharaan, teknik panen, dan teknik pascapanen. 

 Berdasarkan teknik penyiapan lahan, petani responden di lokasi studi 

dikategorikan lebih mampu (58%) dalam menerapkan teknologi pengolahan 

tanah. Artinya, responden sudah lebih dari mampu dalam melaksanakan olah 

tanah secara sempurna, dan dilakukan dengan cara membalik tanah dan 

memecah bongkah tanah agar diperoleh tanah yang gembur untuk 

memperbaiki aerasi.  Pengolahan tanah bertujuan untuk: memperbaiki kondisi 

tanah, dan memberikan kondisi menguntungkan bagi pertumbuhan akar. 

Melalui pengolahan tanah, drainase dan aerasi yang kurang baik akan 

diperbaiki. Tanah dicangkul sedalam 15-20 cm, kemudian diratakan. 

 Berdasarkan teknik penyiapan benih, petani responden di lokasi studi 



dikategorikan cukup mampu (73,2%) dalam menerapkan teknologi penyiapan 

benih.  Artinya, petani cabai keriting di lokasi studi relatif mampu menyiapkan 

kebutuhan benih untuk usaha taninya.  Benih yang berasal dari varietas unggul 

(baik hibrida maupun bersari bebas) akan sangat berperan penting dalam 

peningkatan produktivitas. Selain memberikan hasil yang tinggi, varietas 

unggul juga berperan dalam pengendalian hama dan penyakit. Penggunaan 

benih bermutu akan menghemat jumlah pemakaian benih. Varietas yang umum 

digunakan adalah hibrida varietas Krida F1 produksi PT Panah Merah, dan Red 

Kriss produksi Takii Seed Japan.  

 Berdasarkan teknik penanaman, petani responden di lokasi studi 

dikategorikan lebih mampu (68,4%) dalam menerapkan teknologi penanaman.  

Artinya, responden sudah lebih dari mampu dalam melaksanakan teknik 

penanaman sesuai anjuran.  Umumnya petani di lokasi studi melaksanakan 

teknik penanaman pada sore hari atau pada saat cuaca tidak terlalu panas, 

dengan cara merobek kantong semai dan diusahakan media tidak pecah dan 

langsung dimasukkan pada lubang tanam.  Cara penanaman bervariasi 

tergantung pada lingkungan, jenis tanah serta jenis cabai keriting yang akan 

diusahakan. Bibit yang telah dicabut harus segera ditanam di lapangan. Setiap 

lubang tanam ditanami satu batang bibit dengan jarak tanam (50x60 cm) x (40-

50 cm). selesai penanaman tanah disekitar pangkal batang dipadatkan agar akar 

dapat kontak langsung dengan tanah. 

 Berdasarkan teknik pemeliharaan tanaman, petani responden di lokasi 

studi dikategorikan cukup mampu (62,6%) dalam menerapkan teknologi 

pemeliharaan tanaman.  Artinya, responden cukup mampu melaksanakan 

teknik pemeliharaan tanaman sesuai anjuran. Tahapan pemeliharaan cabai 

keriting yang umum dilakukan di lokasi studi, diantaranya adalah: (a) 

perempelan yaitu membuang tunas-tunas baru yang tumbuh pada batang 

utama; (b) penyulaman yaitu mengganti bibit yang rusak/mati karena berbagai 

sebab di lapangan; (c) pengajiran, dari bambu untuk menegakkan tanaman 

cabai keriting; (d) pengairan, diberikan dengan cara pengairan intensif hingga 

tanaman berumur 40 – 50 hari; (e) pemupukan diberikan 10-14 hari sekali; (f) 

pengendalian hama dan penyakit; (g) pemeliharaan prasarana, seperti saluran 

drainase, selokan dan jalan kebun; (h) kebersihan lingkungan agar lokasi 

pertanaman terhindar dari bahan organik busuk 

 Berdasarkan teknik panen, petani responden di lokasi studi 

dikategorikan lebih mampu (69,4%) dalam menerapkan teknologi panen.  

Artinya, responden sudah lebih dari mampu dalam melaksanakan teknik panen 

sesuai anjuran, dan dilakukan terhadap buah cabai masak tua dan masak, 

dimana tanaman yang telah berumur 4-5 bulan. Interval panen buah cabai 

keriting berlangsung selama 1,5–2 bulan. Produksi puncak adalah pada panen 

ke-30 yang dapat menghasilkan 1–1,5 ton sekali panen. Buah cabai yang 

dipanen tepat masak dan tidak segera dipasarkan akan terus melakukan proses 

pemasakan, sehingga perlu adanya penempatan khusus.   

 Berdasarkan teknik pascapanen, petani responden di lokasi studi 

dikategorikan cukup mampu (61,6%) dalam menerapkan teknologi 

pascapanen. Artinya, responden cukup mampu melaksanakan teknik 



pascapanen sesuai anjuran, yang mencakup perlakuan sortasi, grading, dan 

pengeringan.  Sortasi dan grading lebih tertuju pada keseragaman warna dan 

pemisahan buah yang memilki kondisi baik dengan buah yang tidak sesuai 

dengan kriteria yang disyaratkan pembeli.   

 Pendapatan usahatani cabai pada realitanya merupakan pendapatan 

tunai yang diterima petani, dengan memperhitungkan semua penerimaan yang 

bersifat tunai dan pengeluaran yang bersifat tunai pula.  Konsep pendapatan, 

menurut Soeharjo dan Patong (1973), adalah pendapatan kerja petani yang 

diperoleh dengan menghitung semua penerimaan yang berasal dari penjualan, 

yang dikurangi dengan semua pengeluaran, baik tunai maupun yang 

diperhitungkan, termasuk bunga modal dan nilai kerja keluarga.   

 Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata penerimaan petani responden per 

hektar per musim sebesar Rp. 127.500.000,00.  Sedangkan biaya total yang 

harus dikeluarkan rata-rata Rp 74.795.000,00, dan pendapatan rata-ratanya Rp 

52.705.000,00.  Biaya total terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel.  Rata-

rata biaya tetap yang dikeluarkan per musim per hektar Rp 7.770.000,00, dan 

biaya variabel rata-rata per musim per hektarnya adalah Rp 67.025.000,00.  

 Hasil pengujian hipótesis pertama, didapat nilai F-value (0.00) lebih 

kecil dari P-  (0.05), atau Fhitung = 8,23 yang lebih besar dari titik kritis (ttabel) 

pada α = 0,05 dan db = 82 adalah 1,962.  Hal tersebut berarti bahwa penerapan 

teknologi budidaya cabai keriting dipengaruhi secara serempak oleh faktor 

sosial ekonomi, baik umur, pendidikan formal, pelatihan, pengalaman, jumlah 

tanggungan keluarga, sumber modal, maupun luas lahan garapan. 

 Besarnya keragaman faktor–faktor yang mempengaruhi penerapan 

teknologi budidaya cabai keriting ditunjukkan oleh angka adjusted R square 

(R
2
) = 0,513  atau  51,3%, sedangkan sisanya 48,7% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak dimasukkan dalam model. Dengan terbuktinya pengaruh nyata 

secara serempak maka pengujian dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu 

pengujian analisis secara parsial.  

 Berdasarkan Uji-t, indikator-indikator umur (X1), pendidikan formal 

(X2), intensitas pelatihan (X3), dan pengalaman (X4), sumber modal usaha (X6), 

dan luas lahan garapan (X7), mempengaruhi secara nyata (t-hit lebih besar dari 

t-tab) terhadap teknologi budidaya cabai keriting (Y).  Sedangkan indikator 

jumlah tanggungan keluarga (X5) berpengaruh secara tidak nyata terhadap 

teknologi budidaya cabai keriting (Y), karena (t-hit (1,380) lebih kecil dari t-tab 

(1,962). 

 Indikator umur (X1) mempengaruhi secara nyata terhadap teknologi 

budidaya cabai keriting (Y).  Nilai regresi 0,217, berarti setiap peningkatan 

satu persen umur akan berdampak terhadap peningkatan penerapan teknologi 

budidaya cabai (Y) sebesar 0,217%. Indikator pendidikan formal (X2) 

mempengaruhi secara nyata terhadap teknologi budidaya cabai keriting (Y). 

Nilai regresi 0,335, berarti setiap peningkatan satu persen tingkat pendidikan 

formal berdampak terhadap peningkatan penerapan teknologi budidaya cabai 

keriting (Y) sebesar 0,335%. 

 Indikator intensitas pelatihan (X3) mempengaruhi secara nyata 

penerapan teknologi budidaya cabai keriting (Y).  Nilai regresi intensitas 





pelatihan 0,33, yang berarti setiap peningkatan satu persen intensitas pelatihan 

akan berdampak terhadap peningkatan penerapan teknologi budidaya cabai (Y) 

sebesar 0,33%.  

 Indikator penglaman berusaha tani (X4) mempengaruhi secara nyata 

penerapan teknologi budidaya cabai keriting (Y).  Nilai regresi 0,186, yang 

berarti setiap peningkatan satu persen pengalaman berusaha tani akan 

berdampak terhadap peningkatan penerapan teknologi budidaya cabai sebesar 

0,186%.   

 Indikator jumlah tanggungan keluarga (X5), memberikan kontribusi 

yang tidak nyata terhadap penerapan teknologi budidaya cabai keriting (Y). 

Nilai regresi 0,062, yang berarti setiap peningkatan satu persen peningkatan 

jumlah anggota keluarga akan berdampak terhadap penerapan teknologi 

budidaya cabai keriting (Y) sebesar 0,062%.  Pengaruh tidak nyata tersebut 

bukan berarti tanpa pengaruh sama sekali, tetapi kontribusinya tersebut tetap 

ada, hanya saja pengaruhnya tersebut relatif kecil sehingga tidak muncul dalam 

model. 

 Indikator sumber modal (X6), memberikan kontribusi yang nyata 

terhadap penerapan teknologi budidaya (Y).  Nilai regresi sumber modal usaha 

0,220, yang berarti setiap peningkatan satu persen sumber modal usaha akan 

berdampak terhadap peningkatan penerapan teknologi budidaya cabai (Y) 

sebesar 0,22%.  Indikator luas lahan garapan (X7) memberikan kontribusi yang 

nyata terhadap penerapan teknologi budidaya cabai keriting (Y).  Nilai regresi 

0,397, yang berarti setiap peningkatan satu persen luas lahan garapan akan 

berdampak terhadap peningkatan penerapan teknologi budidaya cabai (Y) 

sebesar 0,397%.   

 Hasil pengujian hipótesis kedua, secara simultan didapat nilai F-value 

(0.00) lebih kecil dari P-  (0.05), atau Fhitung = 4,061 yang lebih besar dari 

titik kritis (ttabel) pada α = 0,05 dan db = 83 adalah 1,962.  Hal tersebut berarti 

bahwa variabel pendapatan usaha tani cabai dipengaruhi secara serempak oleh 

indikator-indikator penerapan teknologi budidaya cabai keriting, yakni teknik 

penyiapan lahan, teknik penyiapan benih, teknik penanaman, teknik 

pemeliharaan tanaman, teknik panen, dan teknik pascapanen. Besarnya 

keragaman faktor–faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebur ditunjukkan 

oleh angka adjusted R square (R
2
) = 0,589  atau  mencapai 58,9%, sedangkan 

sisanya 41,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

model. Dengan terbuktinya pengaruh nyata secara serempak tersebut maka 

pengujian dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pengujian secara parsial. 

 Berdasarkan hasil analisis secara parsial, ternyata variabel penerapan 

teknologi budidaya (Yi), yaitu  teknik penyiapan lahan (Y1), teknik penyediaan 

benih (Y2), teknik penanaman (Y3), teknik pemeliharaan (Y4), teknik panen 

(Y5), dan teknik pascapanen Y6) memberikan pengaruh yang positif dan nyata 

(t-hit > t-tabel) terhadap pendapatan usaha tani cabai keriting (Z) pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

 Indikator teknik penyiapan lahan (Y1) memberikan pengaruh yang 

nyata dan positif terhadap pendapatan usaha tani cabai keriting (Z). Nilai 

regresi 0,405. Indikator teknik penyiapan benih (Y2) nilai memberikan 





pengaruh yang nyata dan positif terhadap pendapatan usaha tani cabai keriting 

(Z). Nilai regresi 0,336. Indikator teknik penanaman (Y3) memberikan 

pengaruh yang nyata dan positif terhadap pendapatan usaha tani (Z). Nilai 

regresi 0,212.  Indikator teknik pemeliharaan (Y4) memberikan pengaruh yang 

nyata dan positif terhadap pendapatan usaha tani (Z). Nilai regresi 0,232. 

Indikator teknik panen (Y5) memberikan pengaruh yang nyata dan positif 

terhadap pendapatan (Z). Nilai regresi 0,365. Indikator teknik pascapanen (Y6) 

memberikan pengaruh yang nyata dan positif terhadap pendapatan usaha tani 

(Z). Nilai regresi 0,272.   

   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Penerapan teknologi budidaya cabai keriting secara serentak dipengaruhi 

oleh faktor sosial ekonomi petani, berdasarkan aspek-aspek : umur, tingkat 

pendidikan formal, intensitas pelatihan, pengalaman berusaha, jumlah 

tanggungan keluarga, sumber modal, dan luas lahan garapan.  Sedangkan 

secara parsial jumlah tanggungan keluarga berpengaruh tidak nyata 

terhadap penerapan teknologi budidaya cabai keriting. 

2. Pendapatan usaha tani cabai keriting secara serempak dipengaruhi oleh 

penerapan teknologi budidaya, berdasarkan kontribusinya dari teknik 

penyiapan lahan, teknik penyediaan benih, teknik penanaman, teknik 

pemeliharaan tanaman, teknik panen, dan teknik pascapanen.  Semakin 

tinggi tingkat penerapan teknologi budidaya cabai keriting, maka akan 

semakin tinggi pendapatan yang akan diperoleh petani.   

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat 

diajukan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Disarankan adanya upaya-upaya khusus untuk memfasilitasi pemberdayaan 

terhadap petani agar mampu mengubah atau menyelaraskan pola pikir, 

kebiasaan, sikap dan perilakunya dalam mengelola budidaya cabai keriting 

secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Disamping itu, perlu 

dilakukan stimulasi dan fasilitasi terhadap pranata yang telah ada di 

masyarakat dalam bentuk terselenggaranya kegiatan dinamika kelompok 

yang produktif dan partisipatif. Adanya upaya-upaya khusus untuk 

membangun sarana dan prasarana pendidikan baik pendidikan formal 

maupun nonformal dalam upaya peningkatan kemampuan petani dalam 

mengadopsi teknologi terapan sesuai kebutuhannya.  

2. Disarankan ada upaya-upaya yang dapat mendorong petani mau dan mampu 

menerapkan secara mandiri teknologi budidaya tersebut. Aktualisasinya bisa 

dilakukan melalui sekolah lapang pengelolaan secara terpadu (SL-PTT) 

cabai keriting, maupun melalui pendekatan penyuluhan, baik oleh fasilitator 

pemerintah maupun non pemerintah/swasta. Untuk lebih melengkapi hasil 

penelitian ini, maka disarankan adanya penelitian lanjutan yang membahas 

lebih detail tentang aspek-aspek penyuluhan pertanian terkait upaya-upaya 

adopsi teknologi budidaya terapan yang mampu meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan petani cabai keriting.  
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