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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya 
Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM dapat melaksanakan 
kegiatan Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian tahun 2019 dengan 
tema “Ekosistem Digital dalam Pembangunan Pertanian di Era Revolusi Industri 4.0”. 
Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM sebagai salah satu lembaga 
yang bertanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dituntut 
untuk selalu berinovasi melalui kegiatan penelitian, khususnya dalam bidang sosial ekonomi 
pertanian. Hasil-hasil penelitian tersebut tidak akan banyak diketahui oleh masyarakat apabila 
tidak ada upaya untuk penyebarluasannya. Selain sebagai upaya penyebarluasan hasil-hasil 
penelitian, seminar tersebut juga dimaksudkan sebagai wadah bagi para peneliti di bidang 
sosial ekonomi pertanian untuk saling bertukar informasi dalam kekinian ilmu dan teknologi.

Prosiding ini merupakan dokumentasi dari paparan dan gagasan dari pembicara 
kunci (keynote speaker), pembicara tamu (invited speaker) dan karya ilmiah dari para peneliti 
dan diskusi yang mengiringinya pada Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi 
Pertanian Tahun 2019. Pentingnya peningkatan daya saing pertanian pada era kompetisi 
global melalui pengambilan kebijakan yang tepat, penerapan teknologi tepat guna, strategi 
pengembangan dan pemasaran produk pertanian serta pengoptimalan peran penyuluhan 
dan kelembagaan pertanian mendorong para peneliti, akademisi serta pemerhati ekonomi 
pertanian mendiskusikan berbagai permasalahan tersebut dalam seminar nasional ini. 

Prosiding ini terdiri dari pembicara kunci (keynote speaker) yang disampaikan oleh 
Drs. Gungun Siswandi, M.Si (Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Ir. Abdullah Firman Wibowo, M.M. (CEO 
BNI Syariah), Dr. Agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih (Dosen Departemen Sosial Ekonomi 
Pertanian Fakultas Pertanian UGM), dan drh. Welly Soegiono (Great Giant Pineapple), 
serta 69 makalah hasil penelitian yang disampaikan dalam sidang paralel. Karya tulis ilmiah 
berasal dari berbagai institusi dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Institusi lainnya. 
Seminar Nasional ini juga terselenggara atas dukungan dari PGN, BNI Syariah, Pupuk Kaltim, 
BRI Microfinance Center, Great Giant Pineapple, dan PT. Pagilaran. Penerbitan prosiding ini 
diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian terkait 
dengan kedaulatan pangan dan pertanian. Dewan Editor mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian prosiding ini.

       Yogyakarta, September 2019

Editor
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TRANSFORMASI DIGITAL BIDANG PERTANIAN DI ERA REVOLUSI 
INDUSTRI 4.0

Drs. Gungun Siswandi, M.Si.
Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia

Seluruh aspek kehidupan saat ini tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan 
teknologi informasi dan teknologi. Masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi 
melalui berbagai platform teknologi digital. Hal ini menyebabkan transformasi pola pikir, 
pola sikap, dan pola tindak masyarakat pada berbagai aspek kehidupan. 

Kemajuan teknologi ini sepenuhnya didukung pemerintah melalui pembangunan 
infrastruktur. Salah satunya melalui program Palapa Ring yang menghubungkan lebih 
dari 400 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan menyediakan akses Internet berkecepatan 
tinggi. Dampak dari aktivitas ini terlihat dimana pengguna internet di Indonesia tahun 
2018 mencapai 64,8% (171,17 juta jiwa) dari total penduduk Indonesia. Pengguna internet 
di Indonesia sebagian besar adalah penduduk berusia 15-34 tahun. Penggunaan internet 
sebagian besar untuk akses komunikasi dan media sosial. Dengan begitu, maka diseminasi 
teknologi pertanian paling cepat nantinya adalah melalui penggunaan media sosial seperti 
Facebook, Instagram, dan Youtube. Potensi penggunaan internet untuk pengembangan 
pertanian sangatlah besar karena 61,6% penduduk desa telah menggunakan internet. 
Keberhasilan kemajuan teknologi informasi terlihat pada beberapa contoh kasus seperti 
petugas memungut retribusi dari pedagang pasar menggunakan e-retribusi.

Beberapa isu yang muncul pada sektor pertanian seperti akses modal dan 
informasi bagi petani masih terbatas, subsidi salah sasaran maupun kurangnya dukungan 
untuk market place bidang pertanian sebenarnya dapat terselesaikan dengan penggunaan 
internet. Hal inilah yang kemudian memunculkan program petani dan nelayan go online. 
Program ini memberikan fasilitas edukasi dan pembelajaran petani dengan memanfaatkan 
teknologi berbasis digital sehingga petani dapat memasarkan produk pada market place 
dan memperoleh penyuluhan secara digital serta penyediaan informasi stok produk secara 
online.

Dengan begitu, petani dapat meningkatkan produktivitas, mewujudkan kemandirian 
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, digitalisasi pertanian dapat memotong 
rantai pasok pertanian, melindungi petani melalui stabilisasi harga produk, mengurangi 
ongkos logistik untuk perniagaan pangan, dan mengembangkan teknologi pasca panen. 
Untuk itu, teknologi informasi dan telekomunikasi harus diarahkan pada pertanian presisi, 
teknologi digital untuk menghubungkan rantai pasok, keuangan mikro pertanian, dan 
lelang pertanian digital. 

Kemajuan teknologi di bidang pertanian ini perlu didukung oleh stakeholders 
lain, baik penyedia jaringan, penyedia sarana produksi, penyedia modal, mitra pemasaran 
dan lainnya.
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KEDAULATAN PANGAN WUJUD EKONOMI BERKETUHANAN

Ir. Abdullah Firman Wibowo, M.M.
CEO BNI Syariah

Pada saat ini, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Cina telah 
menyebabkan ekonomi dunia penuh ketidakpastian. Dampak ini juga mulai dirasakan oleh 
beberapa negara di ASEAN, termasuk Indonesia. Namun kondisi Indonesia masih lebih 
baik daripada negara lain di ASEAN.

Untuk menghadapi keadaan ekonomi seperti ini, maka Indonesia dapat 
memanfaatkan potensi perkembangan teknologi digital. Apalagi Indonesia saat ini 
memiliki modal bonus demografi yang adaptif terhadap teknologi digital. Namun begitu, 
perkembangan teknologi di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, diantaranya 
generation gap (berbeda generasi berbeda kebiasaan, karakter, komunikasi, bahkan 
pembuatan kebijakan), geographic gap (konsentrasi pertumbuhan banyak di Jawa), 
technology gap (hanya beberapa sektor yang memiliki adopsi teknologi digital dengan 
baik), ecosystem gap (konsumsi tinggi sedangkan produksi rendah) dan leadership gap 
(butuh pemimpin yang inovatif).

Tantangan tersebut tentunya harus dipikirkan solusi untuk mengatasinya untuk 
perkembangan ekonomi, termasuk pertanian. Ekonomi yang baik perlu didukung dengan 
kecukupan pangan serta rantai pasok produk pangan yang baik. Apabila tidak, maka 
akan terjadi harga pangan yang rendah dan kekurangan gizi. Pada kondisi inilah nantinya 
pertanian perlu dukungan berbagai stakeholder, termasuk perbankan syariah. Lembaga ini 
menanamkan nilai keagamaan, terutama kredit sesuai syariah Islam, pada pembangunan 
pertanian nasional dengan beberapa akad (murabahah, mudharabah, musyarakah atau 
istishna). 

Beberapa layanan keuangan syariah yang berkembang saat ini antara lain 
pembiayaan modal kerja, supply chain financing, cash management dan transactional 
service. Untuk mendorong peran sertanya dalam pembangunan pertanian, perbankan syariah 
telah memiliki masterplan penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, 
penguatan UMKM, dan pemanfaatan & penguatan ekonomi digital. Dengan perencanaan 
tersebut, peran perbankan syariah dalam pertanian semakin besar yang ditandai dengan 
meningkatnya pembiayaan pertanian dari Rp 5 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 12,2 
triliun pada tahun 2019.
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TARIAN DIGITAL DI BIDANG PERTANIAN DAN TANTANGAN 
PENYULUHAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Dr. Agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih
Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan penggunaan internet, big data dan artificial 
intelegent. Keadaan tersebut kenyataannya mulai menyentuh sektor pertanian dengan 
munculnya konsep smart farming (penggunaan perangkat teknologi dalam pengumpulan 
informasi) dan precision agriculture (penggunaan input yang sesuai kebutuhan). Konsep 
smart farming ditandai dengan penggunaan mesin dan perangkat digital maupun drone 
untuk mendeteksi keadaan lahan pertanian. Penggunaan teknologi ini berdampak pada 
penurunan biaya, meningkatkan efisiensi produksi, kesejahteraan petani, keberlanjutan 
pertanian, munculnya peluang bisnis baru dan lainnya.

Perkembangan teknologi di bidang pertanian mendorong peningkatan kemampuan 
sumber daya manusia bidang pertanian. Kemampuan tersebut terkait dengan literasi data, 
literasi teknologi informasi komunikasi, dan literasi manusia. Kemampuan literasi data 
ditandai dengan mampu mengidenfikasi data apa yang tepat digunakan untuk tujuan 
tertentu; mampu menafsirkan data visual; mampu berpikir kritis tentang informasi yang 
dihasilkan oleh analisis data; memahami alat dan metode analisis data, kapan dan di mana 
digunakan; mengenali ketika data salah diartikan atau digunakan secara menyesatkan; 
dan mampu mengkomunikasikan informasi tentang data kepada yang membutuhkan. 
Kemampuan literasi teknologi informasi ditandai dengan mampu menggunakan teknologi 
digital, alat komunikasi, dan / atau jaringan; mampu menentukan kebutuhan informasi, 
mengakses, mengelola, mengintegrasikan dan mengevaluasi informasi; dan mampu 
merumuskan informasi atau pengetahuan baru dan dapat mengkomunikasikannya kepada 
orang lain. Sedangkan kemampuan literasi manusia ditandai dengan kreatif-inovatif dan 
berjiwa wirausaha, serta memiliki fleksibilitas kognitif untuk menghadapi kompleksitas 
permasalahan; mempunyai level skill kognitif yaitu aplikasi, analisis, evaluasi dan kreasi; 
dan mempunyai keterampilan komunikasi dan kolaboratif, dan belajar mandiri.

Keterampilan lain yang utamanya dibutuhkan penyuluh pertanian adalah penyelesaian 
masalah yang komplek, pemikiran kritis, kreativitas, manajemen orang, kemampuan emosi, 
keterampilan (berpikir) sistem, orientasi pelayanan, negosiasi, koordinasi dengan orang/
lembaga lain, dan pengetahuan kognitif. Segala keterampilan tersebut akan berhasil apabila 
setiap individu siap untuk mengubah dirinya sendiri.
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MANAJEMEN SUMBER DAYA DAN PENGUATAN SUPPY CHAIN 
PADA BISNIS DI BIDANG PERTANIAN UNTUK MENGHADAPI 

GLOBALISASI

drh. Welly Soegiono
 Great Giant Pineapple (GGP)

PT Great Giant Pineapple merupakan perusahaan yang berdiri sejak 1979 dan 
dikenal dengan nama GGP. Perusahan GGP memegang nilai sustainable development 
goals, sehingga diharapkan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dapat tumbuh 
berdampingan dengan ekosistem yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar terbentuk 
manfaat yang besar bagi masyarakat.

Pertama terbentuk pada 1979, saat ini GPP telah tumbuh dan berkembang menjadi 
salah satu perusahaan terbesar yang menerapkan sistem pertanian terpadu pada bisnis yang 
dijalankan dengan melibatkan berbagai bisnis, produk dan jaringan global. GGP mampu 
melakukan ekspor hingga mencapai 17.000 kontainer nanas kaleng dan buah segar per 
tahun, sehingga mampu menguasai pasar ekspor untuk komoditas nanas segar dan nanas 
kaleng. Data GGP menunjukkan bahwa 1 dari 5 buah nanas kaleng di pasar internasional 
merupakan nanas yang berasal dari GGP. Nanas tersebut telah di ekspor di lebih dari 65 
negara di seluruh dunia. GGP menerapkan skema bisnis zero waste, sehingga perusahaan 
GGP juga memiliki bisnis peternakan. GGP melalui Great Giant Stock memiliki peternakan 
dengan kapasitas mencapai 100.000 ternak per tahun. 

Di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, GGP telah menghasilkan produk 
berkualitas baik selama bertahun-tahun. Pada tahun 2018, GGP telah mengirimkan lebih 
dari 20 ribu kontainer buah-buahan olahan & segar ke lebih dari 65 negara dengan nilai 
total sekitar USD 500 juta. Inti dan jantung rantai pasokan GGP berasal dari dalam. Melalui 
Pertanian Terpadu Berkelanjutan GGP, GGP memiliki keunggulan dalam persaingan, baik 
itu memenangkan pasar, atau biaya berdaya saing. 

Dunia bergerak ke era digital. Pergerakan cepat menuju digitalisasi sedang terjadi di 
semua sektor, termasuk pertanian. Mengakui tren global, GGP mentransformasikan secara 
internal dan eksternal, mempercepat akuisisi teknologi untuk meningkatkan produktivitas 
di banyak sektor. Ada 5 poin dalam operasi pertanian yang merupakan prioritas utama 
dalam pengembangan: Drone & pemantauan satelit, pengembangan tanaman, manajemen 
pertanian terintegrasi, sensor lapangan, dan otomatisasi dalam permesinan.



6 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0

SUBTEMA 1

PENGELOLAAN DAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 
DALAM PERTANIAN
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ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI PADI ORGANIK 
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Syahrul Ganda Sukmaya, Reny Hidayati
Program Studi Agribisnis, Universitas Perjuangan Tasikmalaya

Email: syahrulganda@gmail.com

ABSTRAK
Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu produsen beras organik terbaik di Indonesia. 
Akan tetapi sejak tahun 2013 produksi beras organik yang dihasilkan oleh petani terus 
menerus mengalami penurunan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi petani 
dalam berusahatani organik adalah harga. Harga gabah yang lebih tinggi dibanding gabah 
dari padi konvensional menjadi daya tarik petani berusahatani padi organik. Berdasarkan 
kondisi tersebut penelitian ini ingin mengkaji aspek pendapatan dari petani padi organik 
dan perilaku penggunaan input usahatani padi organik yang dilakukan oleh petani. Metode 
penelitian dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menganalisa input dan output 
usahatani padi organik. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 30 petani yang telah 
menerapkan pertanian organik secara kontinu dan termasuk kedalam kelompok petani 
organik. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis pendapatan usahatani dengan 
menghitung biaya input dan output usahatani dengan R/C rasio. Berdasarkan hasil yang 
diperoleh menunjukkan bahwa nilai R/C rasio usahatani padi organik sebesar 1,74 persen. 
Pendapatan petani padi organik per musim tanam sebesar Rp.14,928 juta per hektar per 
musim tanam.  Dari keseluruhan input usahatani padi organik yang digunakan oleh petani, 
biaya yang paling besar dikeluarkan adalah untuk tenaga kerja. Petani organik di lokasi 
penelitian sebagian besar merupakan petani penggarap, sehingga pendapatan yang diterima 
oleh petani harus dibagi kepada pemilik lahan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kegiatan usahatani padi organik menguntungkan. Akan tetapi keuntungan yang 
diperoleh belum mampu membuat petani untuk bertahan dalam membudidayakan pertanian 
organik.

Kata kunci: padi, organik, pendapatan          
 
PENDAHULUAN

Perkembangan pertanian organik muncul dikarenakan adanya tingkat kesadaran 
masyarakat untuk mengkonsumsi produk pertanian yang aman, sehat dan melestarikan 
lingkungan (Iqbal, 2015; Sriwaranun et al, 2015). Salah satu produk pertanian organik yang 
cukup berkembang yaitu beras organik. Permintaan beras organik cukup diminati oleh 
konsumen, hal itu dapat dilihat dari banyaknya merek dagang beras organik yang berada 
di pasar retail. Harga yang ditawarkan pun cukup beragam, akan tetapi hampir dipastikan 
harga beras organik lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras biasa. Hal ini menjadi 
salah satu faktor pendorong bagi produsen untuk membudidayakan padi organik.
Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu sentra produksi beras organik di Indonesia. 
Capaian pemasaran produk organik di daerah ini pun terbilang sangat baik karena telah 
menembus pasar ekspor. Pada tahun 2013, Indonesia telah dapat mengekspor beras organik 
dan penyumbang terbesarnya adalah dari wilayah Tasikmalaya. Pertanian padi organik 
mengalami perkembangan di Tasikmalaya hingga tahun 2016. Akan tetapi, jumlah ekspor 
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beras organik Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,4 
persen atau 34 ton dari tahun 2016 (Gapoktan Simpatik, 2017).

Kegiatan budidaya padi organik memerlukan waktu minimal 2 tahun dalam proses 
konversi dari pertanian anorganik. Selama masa konversi, produk yang dihasilkan oleh 
petani padi termasuk ke dalam produk non-organik. Masa konversi pertanian non-organik 
ke organik berdampak pada produksi padi yang dihasilkan, umumnya terjadi penurunan 
produksi. Usahatani padi organik akan mencapai tingkat efisien teknis pada saat tahun 
ke lima setelah konversi (Prayoga, 2010). Pada saat ini pengusahaan padi organik di 
Kabupaten Tasikmalaya rata-rata sudah dilakukan selama 8 tahun, sehingga dapat dikatakan 
pengusahaan usahatani padi organik sudah efisien secara teknis. Produktivitas padi organik 
diwilayah Tasikmalaya rata-rata sebesar 7,77 ton per hektar (Dinas Pertanian Kabupaten 
Tasikmalaya, 2015). Produktivitas ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata produksi 
padi non organik nasional sebesar 5-6 ton per hektar. Akan tetapi dalam beberapa tahun 
terakhir terdapat penurunan produksi padi organik.  Berdasarkan hal tersebut, pada 
penelitian ini peneliti mengkaji aspek pendapatan dari kegiatan usahatani padi organik di 
Kabupaten Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dan primer. Data primer 
diperoleh dengan cara mewawancarai petani padi organik yang tergabung dalam Gapoktan 
Simpatik Kabupaten Tasikmalaya. Pengambilan responden dilakukan secara purposive 
sampling dengan kriteria petani telah menerapkan pertanian organik secara penuh dan 
kontinu menjual hasil panennya ke Gapoktan. Jumlah responden yang diwawancara 
sebanyak 30 orang petani. Jumlah sampel diambil dengan pertimbangan sudah memenuhi 
standar kriteria statistik dengan n terkecil. Data sekunder diperoleh dari data Gapoktan dan 
Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya yaitu berupa data produksi, luas areal dan jumlah 
petani.

Metode Analisis Data
Pada penelitian ini analisis data yang dilakukan merupakan analisis kuantitatif. 

Analisis yang dilakukan yaitu analisis pendapatan dan R/C rasio untuk mengukur tingkat 
kelayakan usahatani padi organik ini dilaksanakan. Pada analisis pendapatan, peneliti 
mendata biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani dan penerimaan dari hasil panen. 
Biaya-biaya yang diperhitungkan diantaranya adalah biaya tunai, dan biaya tidak tunai 
(diperhitungkan). Biaya tunai dan biaya diperhitungkan terdiri dari biaya tetap dan biaya 
variabel. Biaya tunai dari biaya tetap seperti biaya air dan pajak tanah. Sedangkan untuk 
biaya variabel antara lain berupa biaya bibit, pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja luar 
keluarga. Biaya diperhitungkan terdiri dari biaya tetap yaitu biaya untuk tenaga kerja 
keluarga. Sedangkan penerimaan petani diperoleh dengan mengalikan antara harga produk 
dan kuantitas panen yang diperoleh.
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Rasio antara pendapatan dan biaya (R/C) bermanfaat untuk mengetahui apakah 
suatu usaha layak atau tidak untuk dijalankan. Nilai R/C diperoleh dengan membandingkan 
antara penerimaan dan biaya dalam kegiatan usahatani. Apabila nilai R/C lebih dari 1 maka 
kegiatan usahatani layak untuk dijalankan. Apabila sebaliknya maka kegiatan usahatani 
tidak layak untuk dijalankan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan analisis pendapatan usahatani padi organik di hitung dengan biaya 

dan penerimaan dalam skala per hektar. Penerimaan petani dari usahatani padi organik 
hanya mengandalkan pada hasil gabah kering panen. Sedangkan untuk hasil sampingannya 
seperti jerami tidak diperjualbelikan oleh petani, tetapi digunakan petani sebagai pupuk 
alami untuk lahan pertanian. 

Biaya-biaya yang dikeluarkan mencakup upah kerja, benih, pupuk kandang (pukan), 
kompos, sewa lahan, mol, dan pestisida nabati. Sebagian besar lahan yang dikelola petani 
merupakan lahan sewa dan sedikit sekali yang memiliki lahan sendiri. Pupuk nabati (mol) 
diperoleh petani dengan membuatnya sendiri dengan bahan-bahan alami yang tersedia 
disekitar lingkungan. Kemudian, dalam kegiatan usahatani petani dan anggota keluarga 
aktif membantu sehingga biaya tunai yang dikeluarkan untuk upah umumnya untuk 
kegiatan pengolahan tanah, menanam, dan panen. Input-input lainnya seperti kompos, 
pukan, dan benih diperoleh petani dari Gapoktan.

Tabel 1. Rata-rata Pendapatan Usahatani dan Pengeluaran Input Usahatani Padi Organik 
per Hektar per Musim Tanam

Keterangan Jumlah
(Rp) (000)

I.  Penerimaan Tunai 
        Gabah Kering Panen 25.501
II.    Total Penerimaan 25.501
III.   Pengeluaran Tunai
        1. Upah Kerja 5.887
        2. Benih 490
        3. Pupuk Kandang 114
        4. Pupuk Kompos 1.740
        5. Sewa lahan 2.000
        6. Pestisida Nabati 207
        Jumlah 10.438
IV.   Pengeluaran diperhitungkan
        1. TKDK 3.925
        2. Mol 217
        Jumlah 4.142
V.    Total Pengeluaran 14.580
VI.   Total Pendapatan (II-V) 10.921
VII.  Total Pendapatan Tunai (II-III) 15.063
VIII. Penyusutan Alat 135
VIII. Pendapatan Bersih 14.928
IX.    R/C Tunai 2,44
X.     R/C Bersih 1,74

Sumber: Data Primer, diolah (2018)



10 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran kegiatan usahatani sebagian 
besar dialokasikan untuk tenaga kerja. Kemudian disusul oleh pengeluaran sewa lahan, 
pupuk kompos dan lainnya. Sewa lahan dilokasi penelitian berkisar Rp.2 juta per hektar 
per musim tanam. Ketersediaan pupuk kompos diperoleh petani dari Gapoktan. Petani 
membeli kompos dari gapoktan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga 
pasar. Begitupun dengan pukan dan pestisida nabati, petani memperolehnya dari gapoktan. 
Berdasarkan biaya tunai dan biaya tidak tunai (diperhitungkan), total pengeluaran dalam 
kegiatan usahatani padi organik sebesar Rp. 14,58 juta.

Pendapatan usahatani padi organik terdiri dari total pendapatan, total pendapatan 
tunai, dan pendapatan bersih. Total pendapatan yang diperoleh petani sebesar Rp. 10,921 
juta. Total pendapatan diperoleh dari selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran 
(pengeluaran tunai dan pengeluaran diperhitungkan). Total pendapatan tunai petani 
organik sebesar Rp.15,063 juta. Total pendapatan tunai diperoleh dari selisih antara total 
penerimaan dan pengeluaran tunai yang dikeluarkan dalam usahatani. Pendapatan bersih 
yang diperoleh petani sebesar Rp.14,928 juta. Pendapatan bersih ini berasal dari selisih 
total penerimaan dan total pendapatan tunai ditambah biaya penyusutan. Pendapatan bersih 
inilah yang digunakan dalam melihat keuntungan usahatani.

Kelayakan usahatani dapat diukur dengan membandingkan antara penerimaan 
dan total biaya produksi (termasuk biaya diperhitungkan). Nilai R/C dari usahatani padi 
organik di Kabupaten Tasikmalaya diperoleh sebesar 1,74. Artinya bahwa dari setiap satu 
rupiah yang diinvestasikan, petani mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 1,74. Berdasarkan 
ketentuan, apabila nilai R/C lebih besar dari 1 maka kegiatan usaha dapat dikatakan layak 
untuk dilaksanakan atau menguntungkan.

Tingkat kelayakan usahatani padi organik masih belum termasuk ke dalam kategori 
yang cukup baik agar petani mempertahankan kegiatan usahatani. Hal tersebut dikarenakan, 
berdasarkan penelitian sebelumnya tingkat R/C rasio masih bisa ditingkatkan lagi hingga 
2-3 dan bahkan sampai 7 (Setiawati et al, 2015; Fauzi dan Gunawan, 2016; Novitaningsih 
et al, 2018). Penerimaan yang berbeda dapat disebabkan oleh produktivitas dan harga yang 
diperoleh petani. Produktivitas padi yang dihasilkan oleh petani padi organik masih tergolong 
rendah yaitu rata-rata sebesar 4,25 ton per hektar dibawah rata-rata wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya yaitu 7,7 ton per hektar. Hal ini dikarenakan benih yang digunakan oleh petani 
merupakan benih hasil dari panen sebelumnya. Saat ini pihak kelompok menggunakan benih 
padi organik dari hasil panen sebelumnya yang disisihkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan 
belum adanya produsen lokal yang mensuplai benih organik ke kelompok. Selain itu harga 
yang diterima oleh petani masih belum optimal meskipun harga gabah yang dijual petani 
diberikan harga diatas harga gabah non organik. Keuntungan sebagian besar dirasakan oleh 
importir, hal tersebut dikarenakan importir menanggung biaya sertifikasi organik yang 
seharusnya ditanggung petani. Oleh karena itu petani padi organik belum merasakan harga 
padi organik yang optimal. 
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendapatan usahatani padi organik 

di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.14,928 juta per hektar per musim tanam. Kemudian 
berdasarkan nilai R/C rasio menunjukkan bahwa kegiatan usahatani padi organik di 
Kabupaten Tasikmalaya layak untuk dilaksanakan.Gapoktan perlu menginisiasikan dalam 
pembetukan kebun benih mandiri untuk kebutuhan kelompok. Hal tersebut dikarenakan 
tidak tersedianya benih organik di pasaran, dimana penggunaan benih organik merupakan 
syarat dari terpenuhi standar organik. Selain itu dengan pembentukan kebun benih mandiri, 
kelompok dapat meningkatkan produktivitas hasil panen karena benih yang digunakan 
lebih unggul dan pendapatan petani mitra akan meningkat.
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ABSTRAK
Usahatani padi dengan sistem tanam Jajar Legowo Super dilaksanakan di dua kabupaten 
sentra produksi padi lahan irigasi di desa Tulus Ayu Kecamatan Belitang Madang Raya 
Kabupaten OKU Timur dan desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Oku 
Selatan. Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan dimulai pada Juni sampai November 2017. 
Tujuan untuk mengetahui usahatani padi pada dua kabupaten dengan sistem tanam Jajar 
Legowo Super. Tahap kegiatan yang dilakukan adalah berupa: 1) Koordinasi dengan 
pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang terkait, salah satunya menentukan 
lokasi, dan petani kooperator. Lokasi dipilih dengan pertimbangan tingkat keberhasilan 
yang tinggi; 2) PRA terkait dengan eksisting produktivitas padi, penggunaan varietas, 
penerapan teknologi budidaya, preferensi teknologi termasuk varietas padi; 3) Pelaksanaan 
kegiatan diseminasi, 4) Pelaksanaan kegiatan demfarm; Hasil panen dalam bentuk 
GKG yang diperoleh dari 10% petani JS dengan produktivitas tertinggi terdapat di Kab. 
Okut dengan produktivitas 7,90 t/ha yang terendah di kab. Okus 7,70 t/ha. Rata-rata 
produktivitas GKG yang diperoleh dari 10% petani dengan produktivitas tertinggi dari 
dua Kabupaten sebesar 7,8 t gkg/ha. Senjang produktivitas GKG antar petani JS tertinggi 
di Kab. OKUT sebesar 0,8 t/ha atau 10,12% yang terendah di Kab. OKU Selatan sebesar 
0,6 t/ha. atau 7,79%. Rata-rata senjang produktivitas GKG antar petani JS sebesar 0,7 t/
ha atau 9,0%. Produktiivitas rata-rata GKG yang diperoleh petani bukan peserta (nonJS) 
dari dua kabupaten/kota sebesar 5,20t/ha. Delta peningkatan produktivitas GKG teknologi 
JS diperoleh di Kab. OKUT sebesar 1,5 t/ha, dan di Kab. OKUS sebesar 2,62t/ha. Rata-
rata delta peningkatan produktivitas GKG teknologi JS dari dua kabupaten/kota sebesar 
2,06 t/ha, sedangkan Rata-rata delta peningkatan produkvitas GKG teknologi JS dari dua 
kabupaten terhadap rata-rata produktivitas padi sawah sebesar 2,45 t/ha. Analisis usahatani 
menunjukkan bahwa Pendapatan bersih tertinggi yang diperoleh dengan menerapkan 
teknologi JS ini terdapat di Kab. OKU Timur Rp 11.820.000,- dan di Kab. OKU Selatan 
Rp 11.750.000/ha. Rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh dengan teknologi JS di 
duaKabupaten sebesar Rp 11.785.000,-/ha. Efisiensi untuk masing masing untuk dua 
kabupaten adalah 1,09 (OKUS) dan 1,02 (OKUT) dengan besaran rata-rata B/C dari dua 
kabupaten 1,06. Bila dilihat dari efisiensi usahatani yaitu nilai B/C usahatani padi yang 
dilakukan pada dua kabupaten menunjukkan nilai B/C lebih dari satu. Dengan demikian 
secara finansial, pertanaman padi menguntungkan.

Kata kunci: Jarwo Super, Irigasi teknis, padi unggul

PENDAHULUAN
Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan swasembada 

beras, di antaranya tingginya pertumbuhan populasi penduduk, konversi lahan sawah subur 
ke tanaman lainnya yang lebih bernilai jual tinggi, pembangunan kawasan perumahan, 
perkantoran serta kawasan industri, meningkatnya kompetisi antar usahatani, keterbatasan 
sumberdaya air, serta terjadinya banjir dan kekeringan akibat pemanasan global.
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Varietas dan lingkungan tumbuh tanaman memegang peran penting dalam 
strategi pencapaian hasil optimal. Sifat fisiologis dan morfologis spesifik varietas akan 
memberikan pengaruh yang berbeda karena pengaruh dari faktor lingkungan dan teknik 
budi daya selama dalam pertanaman. Produksi maksimum dari suatu varietas akan dapat 
teraktualisasi, apabila berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan budi daya varietas 
tersebut tersedia secara optimal. Pada prinsipnya varietas tanaman padi memiliki potensi 
hasil genetik, yaitu hasil tertinggi yang merupakan batas kemampuan suatu varietas padi 
dalam memproduksi gabah (produktivitas), yang dapat dicapai hanya pada kondisi iklim 
“terbaik” dan tanpa adanya faktor pembatas lingkungan tumbuh tanaman apapun (Penning 
de Vries et al, 1989; Kropff dan Lotz 1992; Makarim et al, 2009).

Teknologi Jajar Legowo Super telah diuji keunggulannya melalui demarea seluas 
50 ha pada lahan sawah irigasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, musim tanam 2016, 
dengan melibatkan Gapoktan setempat. Berdasarkan panen ubinan Tim Terpadu BPS 
Indramayu, Peneliti Balitbangtan, Badan Ketahahan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 
Indramayu, UPTD Kecamatan Bangodua, dan Gapoktan peserta demarea, varietas Inpari-30 
Ciherang Sub-1 ternyata mempunyai potensi produksi 13,9 ton GKP/ha,varietas Inpari-32 
HDB 14,4 ton GKP/ha, dan varietas Inpari-33, 12,4 ton GKP/ha, sedangkan produktivitas 
varietas Ciherang yang diusahakan petani di luar demarea hanya 7,0 ton GKP/ha.
Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan luas lahan tanam padi 788.475 
Ha, membutuhkan benih berkualitas untuk mampu menjadi penghasil beras nasional yang 
diperhitungkan. Dengan agroekosistem yang beragam, maka luas tanam padi di sawah 
lebak 301.432 ha, pasang surut 231.998 ha, irigasi 107.385 ha, tadah hujan 112.578 ha dan 
lainnya 35.082 ha yang merupakan peluang dan juga tantangan dalam menghasilkan benih 
bermutu. Produksi benih dapat saja dihasilkan dari berbagai agroekosistem tersebut. 
Produksi padi pada tahun 2015 sebanyak 755,36 juta ton gabah kering giling atau 
mengalami kenaikan sebanyak 4,51 juta ton (6,37 persen) dibanding tahun 2014. Kenaikan 
produksi tersebut karena karena kenaikan luas panen seluas 0,32 juta ha (2,31persen) dan 
peningkatan produktivitas sebesar 2,04 kwintal per hektar (3,97 persen). (BPS Sumsel 
2015). Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui usahatani padi melalui sistem tanam 
jajar legowo super di lahan irigasi.

METODE PENELITIAN
 Pengkajian ini dilaksanakan di desa Tulus Ayu Kecamatan Belitang Madang Raya 
Kabupaten OKU Timur dan Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten OKU 
Selatan pada musim kemarau (MK) yaitu pada bulan Juni 2017 sampai November 2017. 
Pengkajian ini merupakan penelitian adaptif dalam perspektif sistem usahatani dengan 
pendekatan On Farm Clint Oriented Adaptive Research (OFCOAR) (Sumarno, 1997) yang 
melibatkan petani dan penyuluh secara aktif dengan harapan apabila teknologi tersebut 
dirasakan baik oleh petani, maka adopsi teknologi akan berjalan secara wajar. Dalam 
pengkajian ini petani koperator menerapkan paket teknologi budidaya padi melalui Sistem 
tanam jajar legowo Super (Jarwo Super) dan petani non koperator menerapkan teknologi 
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budidaya padi cara petani setempat. Paket teknologi meliputi: 1) benih bermutu varietas 
unggul dengan potensi hasil tinggi, 2) biodekomposer pada saat pengolahan tanah, 3) pupuk 
hayati sebagai seed treatment dan pemupukan berimbang, 4) teknik pengendaliaan organisme 
pengganggu tanaman (OPT) secara terpadu, dan alat mesin pertanian terutama untuk tanam 
dan panen.

Kelompok tani yang menerapkan paket teknologi pada dua lokasi masing-masing 
dengan luas tanam 25 ha dengan jumlah anggota tiap kelompok 30 petani. Sedangkan 
petani non kooperator dengan menerapkan teknologi petani masing masing 30 petani. 
Secara rinci teknologi Jarwo Super padi dan teknologi petani tertera pada Tabel 1. 
Parameter yang diamati pada pengkajian ini meliputi; aspek teknis agronomis dan aspek 
finansial usahatani. Aspek agronomis terdiri atas: tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, 
panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, dan produksi. Aspek finansial 
usahatani meliputi semua aspek input yang digunakan dalam usahatani padi dan out put 
yang dihasilkan serta harga padi/beras pada saat panen.

Tabel 1.  Komponen Teknologi Jarwo Super Padi dan Teknologi Petani di Lahan Sawah 
Irigasi Kabupaten OKU Timur Danoku Selatan MK 2017 

No Komponen teknologi Jarwo Super Petani

1. Pengolahan tanah Traktor:
1xbajak.1xgaru+ biodekomposer

Traktor:
1 x bajak. 1 x garu

2. Benih Berlabel/bermutu berpotensi hasil tinggi+ 
Agrimeth. 25 kg/ha

Petani/turunan
25 kg/ha

3. Persemaiaan Dapok Basah

4. Sistem tanam Legowo : 2:1 (Transplanter)
25x12,5x50 cm

Tegel ( Manual) 
25x25 cm

5. Umur bibit 18 hari 21 hari

6. Varietas Inpari 33 Ciherang

7. Pupuk organik Pupuk kandang: 2 t/ha -

8. Pupuk anorganik  (kg/ha)

- Urea    200 + berdasarkan BWD 200 (tanpa BWD)

- Phonska 300-350 250

9. Pengendalian OPT Penerapan PHT (bioprotector)  sesuai jadwal Kalau ada serangan ) OPT

10 Panen dan perontokan Combine Bawon

Metoda yang digunakan adalah pengamatan langsung di lapangan (observasi) 
terhadap varietas unggul yang dikaji. Data yang diperoleh disusun secara tabulasi 
dan kelayakan finansial usahatani padi meliputi pendapatan bersih dan nilai BC Ratio 
menggunakan metoda input-output analisis (Malian, 2004).

                      (RAVC)
  B C ratio = ---------------- 
                         TVC
Dimana:
BC ratio  = Nisbah pendapatan terhadap biaya
P             = Harga jual padi (Rp/kg)
TVC       = Biaya total (Rp/ha/musim)
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RAVC    = (Q x P) – TVC
Q            = Total produksi padi (kg/ha/musim)
Dengan keputusan:
BC Ratio > 1, usahatani secara ekonomi menguntungkan
BC Ratio = 1, usahatani secara ekonomi berada pada titik impas
BC Ratio < 1, usahatani secara ekonomi tidak menguntungkan 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Wilayah Kabupaten OKU Timur 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) memiliki luas sebesar 3.370 
Km², dimana sebagian besar dari wilayah tersebut adalah dataran rendah dan cenderung 
rata kecuali di wilayah Kecamatan Martapura dan sekitarnya yang cenderung berbukit. 
Secara geografis terletak pada 1030  40’ Bujur Timur – 1040 33’ Bujur Timur dan 30 45’ 
Lintang Selatan  – 40 55’ Lintang Selatan. 

Secara administrasi wilayah Kabupaten OKU Timur  memiliki batas-batas sebagai 
berikut : di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan 
Tanjung Lubuk dan Lempuing) dan Kabupaten Ogan Ilir (Kecamatan Muara Kuang), di 
sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten  Ogan Komering Ilir  (Kecamatan   Lempuing 
dan Kecamatan Mesuji), di sebelah Selatan berbatasan dengan  Provinsi Lampung 
(Kabupaten    Way    Kanan) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  (Kecamatan  
Simpang) dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten   Ogan Komering Ulu   
(Kecamatan   Lengkiti,  Sosoh Buay     Rayap,     Baturaja     Timur    dan Peninjauan).

Topografi dan ketinggian di wilayah Kabupaten OKU TIMUR berkisar antara 35 
– 67 meter di atas permukaan laut. Bentuk lapangan (topografi), keadaan tanah di wilayah 
Kabupaten dapat digolongkan ke dalam wilayah datar (peneplain zone), bergelombang 
(piedmont zone) dan berbukit (hilly zone). Curah hujan yang terjadi dapat dipengaruhi 
oleh kondisi iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Akibatnya jumlah curah 
hujan yang tercatat dimasing-masing stasiun pengamatan ataupun BPP/BIP tidak sama. 
Sebagai akibat dari letak geografis dan kondisi topografis wilayah yang berbukit–bukit, 
maka berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson, daerah Kabupaten 
OKU TIMUR tergolong tipe iklim C dengan tingkat kelembapan 60 – 70 %. Jumlah bulan 
basah 3,6 dan bulan kering 3,2 dengan rata – rata dimulai dari bulan Oktober dan berakhir 
pada bulan Juli.

Kondisi iklim di Kabupaten OKU TIMUR termasuk tropis basah dengan variasi 
curah hujan antara 2.554 – 3.329 mm/tahun. Bulan terkering adalah bulan Juli dengan 
curah hujan sekitar 280 mm. Periode kering antara bulan Mei – Agustus dengan curah 
hujan antara 113 – 175 mm. Suhu bervariasi dengan rata-rata 22 – 31oC. Angin bertiup 
antara 15 – 20 km/jam.  Ditinjau dari jumlah hari hujan menurut data yang diperoleh dari 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2010 jumlah hari 
hujan berkisar anatara satu hingga 11 hari, dengan rata– rata setiap bulannya sebanyak 5,67 
hari.  
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Kabupaten OKU Timur memiliki potensi besar pada sektor primer pertanian dan 
perkebunan, memiliki perkembangan jumlah produksi pertanian yang terus meningkat. 
Luas lahan panen mencapai 104.905 ha, naik menjadi 105.972 ha dengan jumlah gabah 
produksi mencapai 617.943 ton gabah kering panen (GKP). Artinya per hektar lahan 
padi memproduksi 5.91 ton. Kecamatan penghasil padi terbesar di kabupaten ini adalah 
Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Semendawai Suku III dan Kecamatan Buay 
Madang. 

Kondisi wilayah Kabupaten OKU Selatan
Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di antara 103°22' 

- 104°21' Bujur Timur dan antara 04°14' - 04°55' Lintang Selatan. memiliki luas wilayah 
5.493,94 Km2 atau 549.394 Ha. Secara administrasi wilayah Kabupaten OKU Selatan 
memiliki batas-batas sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu 
Ogan, Kecamatan Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering 
Ulu, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Prop. Lampung, 
di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu dan 
Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, dan di sebelah timur berbatasan 
dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way 
Kanan Provinsi Lampung.

Topografi Kabupaten OKU Selatan sebagian besar berbukit dan bergunung-gunung 
meliputi ketinggian antara 45 sampai dengan 1.643 meter dari permukaan laut. Secara 
umum Kabupaten OKU Selatan beriklim tropis dan basah. Kecamatan yang mempunyai 
temperatur udara rendah di jumpai di daerah Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Pulau 
Beringin, Muaradua Kisam, Kisam Tinggi yang rata-rata daerah ini merupakan daerah 
pegunungan. Dimana jumlah curah hujan tertinggi terdapat di daerah Kecamatan Banding 
Agung yang mencapai 4.411 mm yaitu bulan Desember 2004 dengan jumlah hari hujan 
mencapai 27 hari, sementara jumlah curah hujan terendah di daerah Kecamatan Muaradua 
Kisam yang mencapai   64 mm dengan jumlah hari hujan mencapai 8 hari. 

Kabupaten OKU Selatan mengalami musim kemarau pada bulan Juli hingga Oktober, 
dan musim hujan pada November hingga Juni, dimana musim kemarau didefinisikan 
jika dalam satu bulan curah hujan kurang dari 150 mm dan musim hujan jika lebih atau 
sama dengan 150 mm. Musim pancaroba pada umumnya terjadi pada pertengahan Mei – 
pertengahan Juni (Pancaroba Hujan ke Kemarau) dan pertengahan September –pertengahan 
Oktober (Pancaroba Kemarau ke Hujan). Sektor Pertanian merupakan sektor terbesar di 
Kabupaten OKU Selatan untuk setiap tahunnya. Sektor pertanian Unggulan Kabupaten 
OKU Selatan terdiri dari sektor pertanian padi, dan perkebunan jagung, serta holtikultura. 

Keragaan Paket Teknologi
 Benih yang digunakan oleh petani adalah inpari 30 dengan volume 25 kg/
ha. Penanaman dianjurkan menggunakan jarwo transplanter. Pada demfarm JS ini ada 
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penambahan saprodi yaitu M-Dec sebanyak 2 kg/ha untuk mempercepat pengomposan, 
agrimeth sebagai pupuk hayati sebanyak 500 gram/ha dan penggunaan pestisida nabati  
yaitu  Bio Protector sebanyak 2 liter/ha.  Selain itu juga menggunakan pupuk Urea dan NPK 
phonska masing-masing sebanyak 200 kg/ha dan 300 kg/ha dan pupuk organik 1 ton/ha.
 Penanaman dengan menggunakan jarwo trasnplanter hanya diterapkan oleh 10% 
petani di OKU Timur dan belum digunakan oleh sampel di kabupaten. Penerapan JS ini 
dilakukan dengan menggunakan caplak dan tali. Dari anjuran teknologi tersebut, maka 
pengggunaan pupuk urea hanya 75% dari dosis anjuran dan NPK 66,66% dari dosis anjuran. 
Hal ini disebabkan petani mengharapkan pupuk yang digunakan dapat dipenuhi semata-
mata dari bantuan yang diberikan. Untuk merontokkan gabah, petani di OKU Timur 10% 
diantaranya masih menggunakan perontok secara manual. Panen padi belum menggunakan 
combine harvester di ke dua kabupaten. Hal ini disebabkan sebagai anggota masyarakat, 
petani merasa enggan jika tidak menggunakan kelompok buruh panen akibat hubungan 
baik yang sudah terjalin selama ini.

Tabel 2. Keragaan paket teknologi Jarwo super di Kab. OKUT dan OKUS Tahun 2017

Kabupaten 
Benih

(varietas) 
Jarwo 

Transplanter (%) 
Agrimeth

(%) 
M-Dec

(%) 
Urea
(%) 

NPK
(%) 

Bioprotec
tor (%) 

Panen (%) Hasil 
GKG
(t/h)Combine Tresher 

 1. OKU T Inpari 30 10 100 100 75 66,66 100 0 90 7,1 

 2. OKU S Inpari 30  0 100 100 75 66,66 100 0 100 6,5 

Hasil kajian Wahyunindyawati et al., (2003) di Kecamatan Balung Kabupaten 
Jember, Jawa Timur menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi 
teknologi penanaman menggunakan jajar legowo adalah biaya sarana produksi, jumlah 
tenaga kerja, luas lahan, lama pengalaman berusahatani padi dan keuntungannya. 
Adapun tingkat pendidikan petani tidak berpengaruh terhadap teknologi jajar legowo. 
Ini menunjukkan bahwa pendidikan petani tidak menjadi penghalang untuk mengadopsi 
sistem tanam jajar legowo, karena yang diperlukan adalah minat petani terhadap teknologi 
tersebut. 

Faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk menggunakan varietas adalah 
biaya saprodi, jumlah tenaga kerja, pengalaman berusahatani padi, dan tingkat keuntungan, 
sedangkan tingkat pendidikan dan luas lahan tidak berpengaruh pada pemilihan varietas. 
Adapun faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk menggunakan pemupukan 
berimbang spesifik lokasi adalah biaya saprodi, luas lahan, pengalaman berusahatani padi 
dan tingkat keuntungan, sedangkan jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan tidak 
berpengaruh terhadap penggunaan teknologi pupuk berimbang spesifik lokasi.

Keragaan Teknologi Jarwo Super 
 Pada pelaksanaan demfarm JS semua petani peserta di dua kabupaten sudah 
menggunakan benih VUB yang dianjurkan. Demikian juga dengan penggunaan 
Biodekomposer (Mdec) dan   Pupuk Hayati (Agrimeth). Adapun penggunaan pestisida hayati 
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(Bioprotektor) di Kab. OKU Timur hanya 45% peserta menerapkannya. Hal ini disebabkan 
ketersediaan pestisida hayati tersebut yang terbatas.  Penggunaan urea hanya berkisar 150-
151 kg/ha dari anjuran 200 kg/ha, sedangkan NPK hanya 200-207 kg/ha dari anjuran 300 
kg/ha.

Penanaman sistem JS ini belum menggunakan transplanter mekanik, namun masih 
menggunakan caplak dan tali. Hal ini disebabkan kondisi lahan dengan lumpur cukup 
dalam sehingga berpengaruh terhadap kerja alat tanam, dan sebagian lokasi kegiatan belum 
ada atau belum tersedianya jarwo transpanter.

Tabel 3. Keragaan Teknologi Jarwo Super padi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017
Uraian Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan

Paket Teknologi:
Varietas Inpari 30 (%) 72 100
Biodekomposer (Mdec) (%) 100 100
Pupuk Hayati (Agrimeth) (%) 100 100
Pestisida hayati (Bioprotektor) (%) 45 100
Tanam:

•	 Transplanter (%)
•	 Manual (%)

5
95

0
100

Panen:
•	 Combine harvester (%)
•	 Theresher (%)

0
100

0
100

Pupuk:
•	 Urea (kg/ha)
•	 NPK (kg/ha)

151
207

150
200

Interval penyemprotan (kali) 3-4 3-4
Rouging (kali) 1 1

Adanya introduksi alat atau inovasi baru bagi petani seperti jarwo transplater dan 
combine harvester, perlu disertai dengan pelatihan penggunaannya.  Jika alat tanam tersebut 
tersedia, maka masih diperlukan pembuatan persemaian benih pada dapog. Selain itu perlu 
didukung dengan ketersediaan perbengkelan setempat yang mampu untuk memperbaiki 
peralatan tersebut jika terjadi kerusakan, atau bahkan memodifikasinya jika dirasakan 
kurang sesuai dengan kondisi setempat. 

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tan dan Humaedah (2011) di lima provinsi 
menunjukkan bahwa komponen teknologi yang diadopsi lebih dari 80% petani adalah 
VUB, benih bermutu, cara tanam, jarak tanam, pemupukan.  Diadopsinya   inovasi 
merupakan cerminan dari adanya proses perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan 
petani (Mardikanto,1993).
Keragaan Petani dan Usahatani

Kisaran umur petani pelaksanan demfarm di Kab. OKU Selatan 36-60 tahun, dan 
di Kab. OKU Timur 40-60 tahun. Ini menunjukkan bahwa mereka masih berada pada 
usia produktif untuk bekerja. Individu seperti juga petani yang berada pada usia produktif 
cenderung lebih bersemangat dalam mengembangkan usahanya karena adanya dorongan 
kebutuhan hidup yang tinggi (Subekti, 2009). Hal ini akan berpengaruh pada produktivitas 
kerjanya.
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Kondisi eksisting petani di 2 (dua) Kabupaten OKU Selatan, OKU Timur dan 
kabupaten OKU Selatan rata-rata masih dominan menggunakan varietas padi yang ditanam 
dari jenis non hibrida yaitu varietas Ciherang, Mekongga dan Ciliwung dan beberapa 
varietas Inpari.  Namun demikian terdapat sebagian petani yang menanam varietas selain 
Ciherang antara lain varietas Inpari 6, Inpari 30 dan Inpari 33.  Umumnya petani di masing-
masing kabupaten menanam padi dengan bibit berumur 18-25 hari.  Oleh karena itu, bagi 
petani yang menanam padi dari varietas yang umurnya lebih pendek dari Ciherang, langkah 
penting yang perlu dilakukan sebelum menentukan dosis dan waktu pemupukan adalah 
memastikan untuk menggunakan bibit berumur < 21 hari.

Sebagian besar petani di dua kabupaten belum mengetahui secara pasti kandungan 
kesuburan tanahnya, namun berdasarkan hasil uji lapang menggunakan alat PUTS oleh 
petugas diketahui bahwa rata-rata kandungan kesuburan hara P dan K di dua kabupaten ini 
berada pada status sedang (S), dengan kebiasaan meninggalkan tunggak jerami rata-rata 
diatas 25 cm.  Kandungan N rata rata tinggi sampai sangat tinggi. Lahan sawahnya relatif 
jarang mengalami kekurangan air irigasi, meskipun terkadang harus dilakukan pergiliran.  
Rata-rata pencapaian hasil padi berkisar 5 – 7 ton/ha GKP pada musim penghujan dan 
sekitar 6 - 8 ton/ha GKP pada musim kemarau, seperti disajikan pada Lampiran 1 dan 2.

Peningkatan Produksi dengan Teknologi Jarwo Super
Hasil panen dalam bentuk GKG yang diperoleh dari 10% petani JS dengan 

produktivitas tertinggi terdapat di Kab. Okut dengan produktivitas 7,90 t/ha yang terendah 
di kab. Okus 7,70 t/ha. Rata-rata produktivitas GKG yang diperoleh dari 10% petani dengan 
produktivitas tertinggi dari dua Kabupaten sebesar 7,8 t gkg/ha. Senjang produktivitas 
GKG antar petani JS tertinggi di Kab. OKUT sebesar 0,8 t/ha atau 10,12% yang terendah 
di Kab. OKU Selatan sebesar 0,6 t/ha. atau 7,79%. Rata-rata senjang produktivitas GKG 
antar petani JS sebesar 0,7 t/ha atau 9,0%.

Tabel 4. Delta Peningkatan Produksi dengan Teknologi Jarwo Super Di Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2017

Uraian Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Rata-rata
Top 10% produktivitas tertinggi dari Petani JS  (t 
GKG/ha) 

7,90 7,70 7,8

Rataan produktivitas JS 
(t GKG/ha) 

7,10 7,10 7,10

Senjang produktivitas antar petani JS (t GKG/ha) 0,80 (10,12%) 0,60 (7,79%) 0,7 (9,0%)
Rataan produktivitas petani non JS (t GKG/ha) 
*) 5,6 4,48 5,20
Delta peningkatan produktivitas teknologi JS (t 
GKG/ha) 

1,5 2,62 2,06

Rata-rata produktivitas padi sawah kabupaten (t 
GKG/ha) 

5,00 4,30 4,65

Delta peningkatan produktivitas teknologi 
JS terhadap rataan produktivitas padi sawah 
kabupaten (t GKG/ha) 

2,10 2,80 2,45

*) Jumlah sampel non JS Kab. OKU Selatan 25 petani, Kab.  OKU Timur 25 petani 
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Produktiivitas rata-rata GKG yang diperoleh petani bukan peserta (non JS) 
tertinggi di Kab. OKU Timur sebesar 5,60 t/ha, yang terendah di Kab. OKU Selatan sebesar 
4,48 t/ha.  Produktiivitas rata-rata GKG yang diperoleh petani bukan peserta (non JS) dari 
dua kabupaten/kota sebesar 5,20t/ha. Delta peningkatan produktivitas GKG teknologi 
JS diperoleh di Kab. OKUT sebesar 1,5 t/ha, dan di Kab. OKUS sebesar 2,62t/ha. Rata-
rata delta peningkatan produktivitas GKG teknologi JS dari dua kabupaten/kota sebesar 
2,06 t/ha.  Delta peningkatan produkvitas tertinggi GKG teknologi JS terhadap rata-rata 
produktivitas padi sawah tertinggi di Kab. OKU Selatan sebesar 2,80 t/ha, dan di Kab. 
OKU Timur 2,1 t/ha. Rata-rata delta peningkatan produkvitas GKG teknologi JS dari dua 
kabupaten terhadap rata-rata produktivitas padi sawah sebesar 2,45 t/ha.

Analisis Usahatani
Analisis usahatani menunjukkan bahwa biaya produksi dengan teknologi JS di 

Kab. OKU Timur sebesar Rp 11.550.000, sedangkan di Kab. OKU Selatan Rp 10.750.000/
ha. Pendapatan bersih dengan menerapkan teknologi JS ini terdapat di Kab. OKU Timur 
Rp 11.820.000,- dan di Kab. OKU Selatan Rp 11.750.000/ha. Rata-rata pendapatan bersih 
yang diperoleh dengan teknologi JS di duaKabupaten sebesar Rp 11.785.000,-/ha. 

Efisiensi usahatani ditunjukkan dengan nilai B/C. Efisiensi tertinggi dengan 
menerapkan teknologi JS terdapat di Kab. OKU Selatan sebesar 1,09, sedangkan terendah 
di Kab. OKU Timur sebesar 1,02 dengan besaran rata-rata B/C dari dua kabupaten 1,06. 
Bila dilihat dari efisiensi usahatani yaitu nilai B/C usahatani padi yang dilakukan pada 
dua kabupaten menunjukkan nilai B/C lebih dari satu. Dengan demikian secara finansial, 
pertanaman padi menguntungkan, seperti disajikan pada tabel 5.

Tabel 5.  Analisis Usahatani Padi Per Hektar di Dua Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan 
Tahun 2017

            Kegiatan Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Rata-rata

Biaya sarana Produksi (Rp/ha) 3.625.000 3.500.000 3.562.500
Biaya Tenaga kerja (Rp/ha) 7.925.000 7.250.000 7.587.500
Biaya produksi (Rp/ha) 11.550.000 10.750.000 11.150.000
Penerimaan rata-rata 23.370.000 22.500.000 22.935.000
Pendapatan bersih (Rp/ha) 11.820.000 11.750.000 11.785.000
B/C 1,02 1,09 1,06

Data pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata dari dua kabupaten 
tersebut besarnya biaya produksi sebesar Rp 11.150.000,-/ha dan biaya tenaga kerja 
mengambil porsi 68,04% dari biaya produksi tersebut dengan nilai B/C sebesar 1,06. Hasil 
kajian yang dilakukan oleh Raharjo et al.,  (2013) di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Muara 
Telang Kabupaten Banyuasin MH 2010/2011 pada petani yang menerapkan penggunaan 
alat tanam benih langsung (atabela) jajar legowo menunjukkan bahwa pengeluaran biaya 
tenaga kerja sebesar 76,03 % dari biaya produksi dengan nilai B/C sebesar 2,33. Sementara 
pada petani yang menerapkan cara tebar langsung  biaya tenaga kerjanya sebesar 72,93 
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% dari biaya produksi, dengan nilai B/C sebesar 1,83. Hal ini menunjukkan bahwa 
penggunaan inovasi jajar legowo lebih efisien dibanding cara petani yang menerapkan 
tebar benih langsung. Kajian yang dilakukan oleh Nurbaeti et al., (2008) menunjukkan 
bahwa dengan penerapan konsep pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu di sawah 
irigasi Kabupaten Sumedang Jawa Barat yang menggunakan cara tanam legowo, biaya 
tenaga kerja dikeluarkan sebesar 87,29% dari biaya produksi dengan nilai B/C sebesar 
2,27, sedangkan cara petani dengan sistem tegel mengeluarkan biaya tenaga kerja 80,20% 
dari biaya produksi dengan nilai B/C sebesar 1,72.

KESIMPULAN DAN SARAN
Produktivitas GKG rata-rata melalui JS, non JS dan di tingkat kabupaten berturut-

turut sebesar 7,10 t/ha, 5,20 t/ha dan 4,60 t/ha. Dengan demikian terjadi peningkatan 
produktivitas GKG sebesar 2,25 t/ha jika petani menerapkan JS dibanding tidak menerapkan. 
Pendapatan bersih dengan menerapkan teknologi JS ini terdapat di Kab. OKU Timur Rp 
11.820.000,- dan di Kab. OKU Selatan Rp 11.750.000/ha. Rata-rata pendapatan bersih 
yang diperoleh dengan teknologi JS di duaKabupaten sebesar Rp 11.785.000,-/ha. Efisiensi 
usahatani yaitu nilai B/C usahatani padi yang dilakukan pada dua kabupaten menunjukkan 
nilai B/C lebih dari satu. Agar inovasi yang dianjurkan dapat diterapkan petani, paling tidak 
sarana produksi yang dianjurkan tersedia tepat waktu dan dapat dengan mudah diperoleh 
petani. Untuk melihat dampak pelaksanaan kegiatan demfarm JS ini, sebaiknya dilakukan 
evaluasi terhadap penerapan atau adopsi inovasi teknologi JS terhadap petani peserta pada 
tahun 2020.
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ABSTRAK
Petani dan perusahaan tambang batu bara adalah aktor utama. Proses komunikasi di antara 
kedua belah pihak semakin menarik untuk dilihat dan dikaji lebih dalam karena memiliki 
kepentingan yang sama kuatnya. Di sisi lain stakeholder atau pemangku kepentingan yang 
terdiri dari penyuluh pertanian dan pemerintah desa, juga diindikasikan memiliki peran dalam 
interaksi antara petani dengan pihak perusahaan tambang batu bara. Sektor agrokompleks 
yang semakin melemah menjadi tolok ukur penurunan kapabilitas petani dalam kontestasi 
sumber daya alam melawan ekspansi pertambangan batu bara. Konsekuensi logisnya adalah 
ketika dampak tambang batu bara dirasakan oleh sebagian besar masyarakat khususnya 
petani yang notabene berada di lingkar kawasan tersebut. Pada kondisi ini intervensi 
komunikasi pada proses komunikasi petani dengan semua stakeholder menjadi penting. 
Urgensi ini diperlukan dalam rangka proses negosiasi integratif sehingga memunculkan 
win win solution. Konsep partisipatoris yang adil dan tidak ada unsur pressure pada petani 
akan mendorong munculnya informasi real dan faktual. Pada puncak agreement diharapkan 
semua pihak mampu konsisten dalam penerapannya. Melalui program CSR (Corporate 
Social Responsibility), perusahaan tambang batu bara memiliki power yg mumpuni 
untuk mengendalikan masalah sosial di masyarakat khususnya petani. Efektifitas CSR 
pada suatu wilayah terdampak, masih bersifat variatif spesifik lokasi tergantung sumber 
daya manusianya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
berbasis kajian lapang berupa wawancara, observasi langsung dan didukung dengan kajian 
referensi pustaka yang relevan. Strategi utama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas 
komunikasi antara petani dengan seluruh stakeholder menuju interaksi yang kuat melalui 
mekanisme pertemuan yang terorganisir dengan jelas dan meningkatkan peran penyuluh 
pertanian sebagai pekerja komunikasi dalam penyebaran, pertukaran, dan pengembangan 
informasi khususnya dalam pengembangan pertanian di kawasan tambang batu bara.

Kata kunci: pertanian, pertambangan batu bara, strategi penyuluhan dan komunikasi

PENDAHULUAN
Perkembangan masif kawasan batu bara semakin mengancam keberadaan lahan 

pertanian. Data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai 
Kartanegara (2018), menunjukkan bahwa di Kecamatan Loa Janan terdapat 34 perusahaan 
tambang batu bara dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) produksi, di mana 19 perusahaan 
masih aktif. Keberadaan tambang batu bara ini tidak bisa dipungkiri membawa dampak 
baik teknis, sosial ekonomi dan lingkungan, di masyarakat. Desa Purwajaya, Kecamatan 
Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki lahan pertanian yang berbatasan 
langsung dengan area penambangan. memiliki resiko paling tinggi terkena dampak aktivitas 
pertambangan.
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Pertanian dalam skala agrokompleks seperti perikanan, peternakan, dan perkebunan 
di wilayah ini mengalami penurunan kuantitas dan kualitas, terutama dari segi luas lahan. 
Menurut Siburian (2015), luas lahan pertanian berkurang secara signifikan dan berubah 
fungsi menjadi wilayah pertambangan. Aktivitas tambang sudah secara masif menggeser 
lahan-lahan pertanian yang produktif. Kontribusi petani untuk mengalihfungsikan lahan 
pertaniannya menjadi kawasan tambang sangat besar dengan adanya jual-beli lahan 
pertanian. Perubahan bentang alam mengganggu keseimbangan ekosistem dan pencemaran 
air akibat aktivitas tambang batu bara yang menyebabkan penurunan luas lahan tanaman 
yang diikuti pula dengan penurunan produksi (Fachlevi, 2015).

Petani dan perusahaan tambang batu bara adalah aktor utama. Perbedaan 
kepentingan dan kontestasi sumber daya alam antar aktor utama ini menjadi isu penting 
yang patut diperhatikan. Petani bersinergi dengan alam melalui kegiatan pertanian 
sedangkan perusahaan tambang batu bara melakukan ekstraksi sumber daya mineral pada 
kawasan yang sama. Perbedaan kepentingan inilah yang pada akhirnya melahirkan konflik. 
Konflik ini tidak melulu berlatarkan isu ekonomi, tetapi diperkaya dengan isu-isu lain 
seperti keseimbangan ekologi dan pertahanan kearifan lokal (Erlan de Robert, 2018).

Salah satu fungsi komunikasi adalah komunikasi instrumental yang mempunyai 
tujuan umum persuasif yaitu menginformasikan, mendorong, mengajar, mengubah sikap 
dan keyakinan, mengubah perilaku, dan menggerakkan tindakan. Komunikasi berfungsi 
sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. 

Sebagai gambaran, Mursyidin dan Wahida (2016) memaparkan hasil penelitian 
bahwa ternyata masih ditemui perusahaan tambang batu bara yang kurang maksimal dalam 
kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak lingkungan. Pola komunikasi 
antara pihak perusahaan tambang batu bara dan masyarakat masih lemah. 

Menurut Tahoba (2011), model komunikasi disebut partisipatoris sebab semua 
masyarakat diundang untuk lebih berpartisipasi dalam proses komunikasi sampai dengan 
pengambilan keputusan, dilakukan secara demokratis. Dalam hal ini, setiap pihak yang 
terlibat dalam proses komunikasi memiliki kesamaan kedudukan dalam berkomunikasi 
artinya tidak ada perbedaan antara komunikator dan komunikan.  Analoginya adalah antara 
aktor utama dan pemangku kepentingan memiliki kesamaan kedudukan dalam proses 
komunikasi. Proses komunikasi terjadi antara petani dan perusahaan tambang batu bara 
dalam konteks permasalahan lahan pertanian. 

Pada penekanan selanjutnya, masalah yang paling utama adalah adanya perbedaan 
kepentingan antar aktor utama yaitu petani dan perusahaan tambang batu bara. Lebih 
konkritnya, petani ingin mempertahankan kegiatan usaha taninya, sedangkan pihak 
perusahaan juga ingin meningkatkan produksi dengan memperluas area penambangan. 
Di sisi lain stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya juga diindikasikan memiliki 
peran dalam interaksi antara petani dengan pihak perusahaan tambang batu bara. Proses 
komunikasi antara petani dan perusahaan tambang dalam kontestasi sumber daya alam 
menjadi salah satu penentu keberhasilan kesepakatan yang diharapkan tidak merugikan 
salah satu pihak.
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Penelitian oleh Suardi (2015) menunjukkan hasil bahwa aspek perencanaan serta 
fungsi manajemen sumberdaya komunikasi dan taktik operasional komunikasi belum 
dimanfaatkan sebagai kekuatan proses komunikasi. Selaras dengan kondisi ini, intervensi 
komunikasi pada proses komunikasi antar aktor utama menjadi penting. Intervensi 
komunikasi membantu mendesain dan menghasilkan tujuan, kebijakan, dan inovasi 
yang cocok dalam interaksi yang kuat dengan masyarakat. Komunikasi menjadi bagian 
intergral dari strategi-strategi fasilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran 
dan negoisasi menuju perubahan (Leeuwis, 2009). Intervensi komunikasi oleh penyuluh 
pertanian dan pemerintah desa pada proses komunikasi dilakukan atas dasar indikasi 
penurunan kapabilitas petani dalam kontestasi sumber daya alam melawan ekspansi 
pertambangan batu bara. Petani berada pada kondisi lemah dalam kontes ini. 

Kenyataan lain menunujukkan bahwa program CSR (Corporate Social 
Responsibility), perusahaan tambang batu bara memiliki power yg mumpuni untuk 
mengendalikan masalah sosial di masyarakat khususnya petani. CSR merupakan komitmen 
perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi 
berkelanjutan dengan mengedepankankana tanggung jawab sosial dan menitikberatkan 
pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan 
(Wargianti, 2018). Efektifitas CSR pada suatu wilayah terdampak, masih bersifat variatif 
spesifik lokasi tergantung sumber daya manusianya. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan intervensi komunikasi dalam proses 
komunikasi antara aktor utama dan pemangku kepentingan (stakeholder) dan merumuskan 
strategi komunikasi penyuluhan pertanian dalam kontestasi sumber daya alam antara petani 
dan perusahaan tambang batu bara.

METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian secara deskriptif kualitatif dipilih karena fokus penelitian 

ini adalah untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait fenomena atau 
permasalahan yang sedang terjadi yaitu bagaimana intervensi komunikasi dalam proses 
komunikasi antara aktor utama dan pemangku kepentingan (stakeholder) dan bagaimana 
strategi komunikasi penyuluhan pertanian dalam kontestasi sumber daya alam antara petani 
dan perusahaan tambang batu bara.

Basisnya adalah kajian lapang eksplanatif berupa wawancara, observasi langsung 
dan didukung dengan kajian referensi pustaka yang relevan. Pada tahap selanjutnya, 
peneliti melakukan wawancara mendalam pada beberapa informan kunci antara lain 
petani yang terdampak langsung aktivitas tambang batu bara, pihak pemerintah desa, 
penyuluh pertanian, dan pihak perusahaan. Obervasi terlibat juga dilakukan oleh peneliti 
untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengar 
sendiri, dan merasakan sendiri. Teknik observasi teribat dilakukan dengan suasana se-
alamiah mungkin sehingga tidak mengganggu kehidupan sosial yang sedang diteliti.

Data diperoleh dari wawancara dengan petani yang lahannya terdampak langsung, 
petani yang lahannya tidak terdampak langsung oleh tambang batu bara, perwakilan 
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perusahaan tambang batu bara PT. Anugerah Bara Kaltim (ABK), Kepala Desa Purwajaya, 
dan Ketua TPDLS (Tim Pengendali Dampak Lingkungan Sosial). Pengolahan data 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas pada 
tahap tertentu, sehingga data yang diperoleh telah jenuh. Analisis data kualitatif melalui 
tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaanyaitu kondensasi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan.  Pada tahap pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan 
metode triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode, yaitu peneliti 
membandingkan hasil wawancara mendalam dari informan petani, perusahaan tambang 
batu bara, penyuluh pertanian, dan pemerintah desa, kemudian dibandingkan dengan hasil 
observasi langsung di lapang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kronologi Perbedaan Kepentingan dan Kontestasi SDA Antar Aktor Utama: Petani 
dan Perusahaan Tambang Batu Bara

Industri tambang batu bara PT. Anugerah Bara Kaltim (ABK) di Desa Purwajaya 
dimulai tahun 1999. Aktivitas tambang mulai dari land clearing (pembersihan areal untuk 
persiapan tambang), ripping (penggaruan overburden tambang), digging (penggalian), 
blasting (peledakan), hauling (pengangkutan), dan disposal (pembuangan overburden 
tambang). Pertambangan dengan sistem open pit (pertambangan terbuka) memungkinkan 
penghilangan lapisan tanah pada kedalaman tertentu sehingga menyisakan galian dan 
gundukan disposal.

Kemudian di tahun-tahun berikutnya, dampak mulai dirasakan masyarakat mulai 
dari perubahan bentang lahan, kualitas air menurun, banjir, bahkan sampai kerusakan 
permanen pada lahan. Perkembangan tambang batu bara yang masif menyebabkan semakin 
tergesernya lahan pertanian. Konflik mulai muncul sekitar tahun 2004 dan mengalami 
eskalasi semakin tajam. Pada tahun 2015 bahkan terjadi konflik terbuka antara petani dan 
perusahaan tambang. 

Konflik-konflik umumnya terjadi karena banjir, polusi debu, dan pencemaran yang 
mengakibatkan kerusakan tanaman dan kerusakan lahan yang menyebabkan kerugian 
finansial dan gangguan psikologis petani. Konflik merupakan proses disosiatif, namun 
konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki dualisme fungsi positif 
maupun negatif. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap 
elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat 
(Irwandi dan Chotim, 2017). Hal ini sejalan dengan wacana konflik produktif dalam 
penelitian ini.

Pertentangan nilai terjadi antara kelompok masyarakat (dalam penelitian ini adalah 
petani) dengan perusahaan tambang batu bara sebagai aktor utama. Nilai yang dianut oleh 
petani mencerminkan fungsi sistem sosial yang telah berjalan sekian lama sebelum adanya 
tambang batu bara. Berkesinambungan dengan alam, memperoleh hasil pertanian yang 
baik, dan tanah air yang lestari merupakan nilai-nilai konkrit yang dipegang selama ini. 
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Pertentangan akan muncul ketika individu atau kelompok berupaya mengubahnya. Di sisi 
lain, perusahaan tambang batu bara yang mengedepankan sisi politis-ekonomis umumnya 
memegang prinsip yang lebih dinamis dan dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. 
Nilai-nilai politis-ekonomis inilah yang dipandang menganggu nilai-nilai lokal yang sudah 
ada terlebih dahulu. Pada salah satu wawancara dengan petani Bapak Sukace anggota 
Kelompoktani Sri Mekar yang saat itu terkena banjir lumpur, beliau mengatakan bahwa 
bukan masalah ganti rugi lagi, tapi betapa sedihnya melihat lumpur memenuhi lahannya. 
Bagaimana memulihkannya, butuh berapa waktu, dan bagaimana mereka bertahan hidup 
dari bertani apabila selalu berulang seperti itu.

Dalam konteks perebutan sumber daya alam, perusahaan tambang batu bara dan 
petani merupakan aktor utama. Keduanya sama-sama memiliki motif yang kuat dalam 
kontestasi sumber daya alam ini. Bagi petani di Desa Purwajaya, mereka cenderung 
mempertahankan akses sumber daya berupa lahan pertanian sebagai milik mutlaknya 
sebagai mata pencaharian utama. Sedangkan bagi perusahaan tambang batu bara, motif 
utama adalah keuntungan ekonomis dari eksploitasi yang mereka lakukan. Seiring waktu 
keadaan menjadi timpang dengan adanya konflik asimetris antara petani dan perusahaan 
tambang batu bara. 

Keseimbangan ekologi menjadi isu sentral dalam konteks kontestasi sumber 
daya alam ini. Bagi petani, tanah atau lahan pertanian merupakan tempat mereka untuk 
berinteraksi dengan alam demi mempertahankan mata pencaharian dan ikatan diri dengan 
alam. Bukan masalah seberapa luas atau seberapa jauh mereka (petani) mampu mengelola 
lahan pertanian tersebut, namun tendensi lebih pada keterikatan dengan apa yang sudah 
menjadi kebiasaan mereka yaitu bertani. Sisi ekonomis juga tidak berarti dikesampingkan, 
karena mata pencaharian sebagai petani adalah yang utama bagi sebagian dari mereka. 
Ketua Kelompoktani Tirta Kencana Bapak Purwadi menyatakan bahwa kehadiran tambang 
batu bara di wilayah desa mereka membawa dampak jangka panjang yang dirasakan petani. 
Seiring waktu, banyak dari anggota kelompok taninya yang akhirnya “menyerah” untuk 
tidak melanjutkan usaha taninya. Beliau mengatakan bahwa sebagian petani jenuh dan 
akhirnya berpindah mata pencaharian.

Di sisi lain, perusahaan tambang batu bara telah memenuhi kewajibannya melalui 
program CSR (Corporate Social Responsibility) yang disalurkan melalui pemerintah desa. 
Menurut informan dari pihak perusahaan, pelaksanaan CSR di Desa Purwajaya telah 
berjalan baik di berbagai bidang yaitu infrastruktur, pengembangan SDM, pengembangan 
bidang pertanian, dan sebagainya. Namun pihak perusahaan juga mengakui bahwa polemik 
mengenai kontestasi sumber daya alam memang sulit dihindari tetapi mampu diminimalisir.  

Intervensi Komunikasi oleh Pemangku Kepentingan (Stakeholder): Penyuluh Pertanian 
dan Pemerintah Desa

Pemangku kepentingan (stakeholder) terdiri dari pemerintah desa dan penyuluh 
pertanian. Keterlibatan stakeholder dalam proses komunikasi antar aktor utama muncul 
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dengan istilah intervensi komunikasi. Intervensi komunikasi sangat berhubungan dengan 
pendekatan interaktif atau partisipatori, dimana pemangku kepentingan ikut serta dan 
berperan di dalamnya. Proses komunikasi antara petani dan perusahaan tambang batu bara 
terjadi melalui fasilitasi pemangku kepentingan. Mekanisme pertemuan masih bersifat 
insidental apabila ada kejadian yang mendesak, misalnya banjir dan proses peralihan lahan 
pertanian. Salah satu informan petani Bapak Sutrisno Ketua Kelompoktani Sumber Rejeki 
menyatakan bahwa lazimnya petani jarang bahkan tidak pernah sama sekali bertemu 
langsung dengan pihak perusahaan tambang apabila tidak ada kepentingan mendesak. 
Harapan beliau ada semacam pertemuan rutin yang menjadi sarana tukar pendapat, 
didampingi pemangku kepentingan (stakeholder).

Pemerintah Desa Purwajaya sangat mendukung model pendekatan partisipatori 
ini. Menurut Kepala Desa, keterlibatan unsur penyuluh pertanian dan pemerintah desa akan 
mendorong proses komunikasi antar aktor utama lebih terarah dan menghasilkan out put 
yang lebih baik. Di sisi lain memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemangku 
kepentingan (stakeholder) untuk selalu mengawal kepentingan masyarakat khususnya 
petani. Berikut ini adalah hasil observasi dan kajian lapang wawancara:
1) Beberapa informan petani menyatakan bahwa interaksi dengan pihak perusahaan 

tambang batu bara kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam terindikasi kurang 
baik.

2) Pada situasi informal (dalam konteks lokasi atau tempat, suasana, serta hubungan 
emosional), petani merasa percaya diri dalam berinteraksi dengan stakeholder 
(penyuluh pertanian dan pemerintah desa).

3) Penyampaian informasi dari petani ke perusahaan tambang batu bara selama ini tidak 
bisa melalui mekanisme langsung (melalui perantara yaitu penyuluh pertanian dan 
pemerintah desa).

4) Komunikasi antar petani masih lemah terkait kesepakatan mereka dalam mempertahankan 
lahan pertanian. 

5) Proses interaksi antar aktor utama dan pemangku kepentingan berlangsung secara 
kontinu meskipun masih terjadi secara tidak terjadwal.

6) Penyuluh pertanian sebagai pekerja komunikasi dinilai mampu membantu petani 
menstimulir untuk keberhasilan pertukaran informasi terkait permasalahan dampak 
tambang batu bara.

7) Penyuluh pertanian bekerjasama dengan pihak pemerintah desa menjadi mediator 
konflik antara petani dan perusahaan tambang batu bara.

Berdasarkan beberapa fakta yang diperoleh, peluang intervensi komunikasi sangat 
dimungkinkan dilakukan oleh pemangku kepentingan yaitu penyuluh pertanian dan 
pemerintah desa. Stakeholder dinilai mampu menjadi fasilitator dan mediator pada proses 
komunikasi antar aktor utama dalam menyelesaikan permasalahan.
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Strategi Komunikasi Penyuluhan Pertanian dalam Kontestasi Sumber Daya Alam 
Antara Aktor Utama: Petani dan Perusahaan Tambang Batu Bara

Formulasi strategi-strategi komunikasi dan penyuluhan pertanian bermula dari 
proses intervensi komunikasi yang dilakukan oleh stakeholder pada proses komunikasi antar 
aktor utama. Model interaktif partisipatoris pada proses komunikasi yang menghasilkan dan 
mendesain tujuan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Berdasarkan hasil 
analisis penelitian diperoleh out put strategi sebagai berikut:
1)  Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi antara petani dengan perusahaan 

tambang batu bara bersama stakeholder menuju interaksi yang kuat melalui mekanisme 
pertemuan yang terorganisir dengan jelas. Proses komunikasi mengenai pemanfaatan 
lahan dan pengelolaan sumber daya alam lainnya dilaksanakan secara alamiah tanpa 
pressure dan adil bagi semua pihak.

2)  Meningkatkan peran penyuluh pertanian sebagai pekerja komunikasi dalam penyebaran, 
pertukaran, dan pengembangan informasi khususnya dalam pengembangan pertanian di 
kawasan tambang batu bara.

3)  Mengarahkan konflik antar aktor utama menuju konflik produktif melalui kerja sama 
antara petani dan perusahaan tambang batu bara di bidang pertanian (pengembangan 
pertanian alternatif di kawasan yang terdampak tambang batu bara).

4)  Menawarkan sistem konseling kepada petani melalui kegiatan penyuluhan untuk 
mempermudah petani memecahkan masalah kaitannya dengan keberadaan tambang 
batu bara.

5)  Merancang konsep negoisasi intergratif menuju win win solution antar aktor utama yang 
bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.

Strategi komunikasi dan penyuluhan pertanian pada lingkup kontestasi sumber daya 
alam antara petani dan perusahaan tambang mencakup desain tujuan yang mengarah pada 
negoisasi integratif.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 
1)  Intervensi komunikasi oleh pemangku kepentingan (penyuluh pertanian dan pemerintah 

desa) dilakukan dengan pendekatan integratif dan partisipatoris dalam upaya penyusunan 
strategi komunikasi penyuluhan pertanian dalam kontestasi sumber daya alam antara 
petani dan perusahaan tambang batu bara. 

2)  Strategi komunikasi penyuluhan pertanian yang utama adalah meningkatkan kualitas 
dan kuantitas komunikasi antara petani dengan perusahaan tambang batu bara bersama 
stakeholder menuju interaksi yang kuat melalui mekanisme pertemuan yang terorganisir 
dengan jelas.
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Saran
1)  Urgensi intervensi komunikasi dalam rangka merancang strategi komunikasi diperlukan 

dalam rangka proses menuju negosiasi integratif sehingga memunculkan win win solution 
antar aktor utama.

2)  Melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi antar aktor utama.
3)  Konsep partisipatoris yang adil dan tidak ada unsur pressure pada petani akan mendorong 

munculnya informasi real dan faktual. Pada puncak agreement diharapkan semua pihak 
mampu konsisten dalam penerapannya.
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ABSTRAK
Agroforestri merupakan suatu teknik pengelolaan lahan untuk dimanfaatkan bersama 
masyarakat dalam budidaya komoditas kehutanan dan pertanian. Konsep agroforestri yang 
dilaksanakan di BKPH Purworejo, KPH Kedu Selatan adalah pemanfaatan lahan bawah 
tegakan tanaman kehutanan untuk melaksanakan budidaya komoditas pertanian, baik 
tanaman agroforestri ekonomi tinggi, seperti karet, kopi, kakao, jati, mahoni, dan lain-lain; 
tanaman agroforestri ekonomi rendah, seperti dadap, lamtoro, kaliandra, dan lain-lain; serta 
tanaman agroforestri semusim, seperti padi, jagung, kacang tanah, dan lain-lain. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan lahan bawah tegakan berbasis agroforestri 
sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani pemangku hutan di BKPH Purworejo, 
KPH Kedu Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
analisis. Pemanfaatan lahan bawah tegakan di BKPH Purworejo diukur dengan tujuh 
indikator, yaitu penanaman tanaman pertanian di tepi hutan, penanaman tanaman pertanian 
di sela-sela tanaman kehutanan yang masih kecil, penanaman tanaman agroforestri ekonomi 
tinggi di bawah tegakan, penanaman tanaman agroforstri ekonomi rendah di bawah 
tegakan, pengendalian hama secara alami, menjaga keamanan dan kelestarian hutan, dan 
penanaman tanaman agroforestri terikat Perjanjian Kerjasama (PKS). Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan bawah tegakan untuk budidaya komoditas 
pertanian berbasis agroforestri tergolong tidak optimal. Dengan demikian, pemanfaatan 
lahan bawah tegakan berbasis agroforestri di BKPH Purworejo penting untuk ditingkatkan.

Kata kunci: agroforestri, pemanfaatan lahan bawah tegakan, indikator pemanfaatan lahan 
bawah tegakan

PENDAHULUAN
Sumber daya alam merupakan potensi dasar yang mempunyai konsekuensi logis 

terhadap sektor usaha yang dikembangkan di suatu negara. Hara, pergerakan angin, curah 
hujan, intensitas penyinaran, dan kelembapan udara yang presisi menjadi daya tersendiri 
bagi Indonesia untuk menyandang status sebagai negara agraris. Sumberdaya alam yang 
besar seharusnya dapat membawa produk pertanian Indonesia tidak hanya memenuhi 
kebutuhan masyarakatnya, tetapi juga memenuhi kualitas dan kuantitas ekspor. Namun, 
manajemen usaha dan adopsi teknologi yang belum optimal dalam sektor pertanian 
mengakibatkan Indonesia masih menjadi negara pengimpor besar produk pertanian dari 
negara lain.

Elizabeth (2011) menyatakan bahwa tingkat produksi pangan, khususnya beras 
yang menurun dan tidak stabil telah menyebabkan peningkatan ketergantungan pangan 
nasional pada produk impor. Ketergantungan impor menunjukkan bahwa Indonesia belum 
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mampu mencapai kemandirian dalam pangan. Dewati et al. (2018) juga menyebutkan dalam 
penelitiannya bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia meningkat seiring peningkatan 
pertumbuhan penduduk yang konsumsi berasnya dua kali lipat konsumsi beras dunia, 
yaitu pada angka 60 kg per tahun menurut Hermanto, 2012 cit Christianto (2013). Untuk 
menangani permasalahan output pada sektor usaha ini, Presiden Republik Indonesia, 
Joko Widodo menghidupkan kembali (revitalisasi) program pengelolaan hutan bersama 
masyarakat yang dikenal dengan Program Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial merupakan kegiatan pengelolaan hutan yang melibatkan 
masyarakat di sekitar atau di dalam hutan untuk turut serta memberdayakan sumberdaya 
hutan yang ada (Sumanto, 2009). Salah satu manfaat kegiatan ini dalam sektor pertanian 
adalah penambahan luas lahan budidaya komoditas pertanian (ekstensifikasi). Menurut 
Rukman, 1997 cit Mu’min, et al. (2014), ekstensifikasi pertanian merupakan upaya 
peningkatan produksi pertanian. Upaya ekstensifikasi pertanian yang dikembangkan 
melalui Perhutanan Sosial umumnya dikenal dengan Sistem Budidaya Agroforestri. 
Agroforestri yang dimaksud dalam hal ini merupakan konsep pemanfaatan lahan di bawah 
tegakan tanaman kehutanan untuk budidaya pertanian oleh masyarakat hutan. Selain 
untuk memperoleh keuntungan biofisik bagi alam dan lingkungan, konsep budidaya ini 
juga dikembangkan untuk kepentingan ekonomi melalui peningkatan biodiversitas sektor 
kehutanan-pertanian tersebut.

Menurut Awang et al., 2012 cit Suryanto et al. (2015), pengelolaan dan penanaman 
hutan oleh masyarakat sebenarnya sudah dilakukan secara konvensional sebelum tahun 
1960 dan terus mengalami dinamika menjadi pengelolaan berorientasi profit. Sejak saat itu, 
sistem budidaya agroforestri mulai menurun penerapannya karena masyarakat menganggap 
bahwa penanaman pohon (kayu) secara penuh (monokultur) lebih menguntungkan. 
Pengelolaan lahan tersebut tentunya dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi 
lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, revitalisasi Program Perhutanan 
Sosial untuk pengembangan usahatani yang sustainable dan ecofriendly penting diterapkan.

Perum Perhutani merupakan perusahaan besar di bawah Kementrian BUMN yang 
melaksanakan sistem budidaya agroforestri dalam pengelolaan hutan Indonesia. Wilayah 
kerja Perum Perhutani dominan di kawasan hutan Jawa-Madura. Penyediaan lahan untuk 
dimanfaatkan bersama antara sektor kehutanan dan sektor pertanian oleh Perum Perhutani 
ini dapat menjadi solusi untuk lahan pertanian Jawa yang kian menyempit akibat alih fungsi 
dan fragmentasi. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Purworejo merupakan salah 
satu pemangku hutan terluas di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan, 
yaitu 9.091,67 Ha. BKPH Purworejo ini juga memiliki kawasan Hutan Pangkuan Desa 
(HPD) di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Loano dan RPH Katerban. Hutan Pangkuan 
Desa sendiri merupakan kawasan hutan yang secara administratif masuk ke wilayah desa 
atau berada di sekitar pemukiman. Hal tersebut seharusnya dapat memudahkan masyarakat 
untuk ikut serta mengelola hutan, khususnnya secara agroforestri. Sampai saat ini terdapat 
85 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di BKPH Purworejo yang masing-masing 
terdiri dari 30 sampai dengan 50 petani. 
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Widyati (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu desa di wilayah 
BKPH Purworejo, yaitu Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, 
Jawa Tengah menanam tanaman pangan dan pakan ternak (agrosilvopastura), seperti 
jagung pipil, kacang tanah wose, singkong, jahe, dan kaliandra. Namun, pemanfaatan lahan 
hutan untuk budidaya berbasis agroforestri tersebut belum banyak menambah pendapatan 
masyarakat. Dalam penelitian lain, yaitu menurut Aditya (2017), menyebutkan bahwa 
pemanfaatan lahan kosong di bawah tegakan tanaman kehutanan, khususnya di Desa 
Patutrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah belum terprogram 
dengan baik, dimana dukugan pemimpin semakin berkurang, belum adanya pelatihan 
berkelanjutan, serta belum adanya dana sharing untuk Tanaman Nyamplung. Oleh karena 
itu, penelitian untuk mengetahui kondisi pemanfaatan lahan bawah tegakan berbasis 
agroforestri sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani pemangku hutan di BKPH 
Purworejo, KPH Kedu Selatan penting dilakukan.

METODE PENELITIAN
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis. Penelitian dilaksanakan di wilayah hutan BKPH Purworejo yang terdiri dari Resort 
Pemangkuan Hutan (RPH) Bruno, RPH Kemiri, RPH Sawangan, RPH Gebang, RPH 
Katerban, dan RPH Loano. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 
purposive sampling dan simple random sampling. 

Pengambilan sampel dimulai dari penentuan sampel Resort Pemangkuan Hutan 
(RPH). Sampel RPH dipilih secara purposive sampling, yaitu mengacu pada wilayah RPH di 
BKPH Purworejo yang sudah melaksanakan Program Agroforestri, diantaranya RPH Gebang, 
RPH Katerban, dan RPH Sawangan. Setelah sampel RPH diperoleh, dilanjutkan dengan 
pemilihan sampel Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) secara purposive sampling, 
yaitu sebanyak 2 LMDH yang aktif mengimplementasikan budidaya secara agroforestri 
untuk masing-masing RPH. Setelah itu, dilakukan pemilihan sampel petani secara simple 
random sampling, yaitu sebanyak 10 hingga 12 petani setiap LMDH. Dengan demikian, 
jumlah sampel total adalah sebanyak 62 petani hutan. Pengambilan data dilakukan dengan 
teknik observasi, wawancara, pencatatan, dan studi pustaka. Kemudian data yang diperoleh 
dijabarkan dalam analisis deskriptif berdasarkan hasil persentase tingkat pemanfaatan 
lahan bawah tegakan di BKPH Purworejo yang ditinjau dalam tujuh indikator, antara lain 
: penanaman tanaman pertanian di tepi hutan, penanaman tanaman pertanian di sela-sela 
tanaman kehutanan yang masih kecil, penanaman tanaman agroforestri ekonomi tinggi 
di bawah tegakan, penanaman tanaman agroforstri ekonomi rendah di bawah tegakan, 
pengendalian hama secara alami, menjaga keamanan dan kelestarian hutan, dan penanaman 
tanaman agroforestri terikat Perjanjian Kerjasama (PKS).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Agroforestri merupakan isu yang sangat menarik untuk dikaji di bidang pertanian 

dan kehutanan. Agroforestri merupakan sebuah kegiatan budidaya yang memadukan 
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pengelolaan hutan bersama pertanian. Pengolahan lahan dengan sistem agroforestri 
bertujuan untuk mempertahankan keragaman tanaman, sehingga dapat memberikan 
manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi para pengguna lahan (Hairiah, et al., 2004 
cit Senoaji (2012). 

Agroforestri dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan secara 
berkelanjutan untuk memperbaiki ketersediaan pangan melalui penyediaan lahan hutan 
yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pangan oleh pihak Kehutanan. Manfaat 
yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya produksi pangan, pendapatan 
petani, kesempatan kerja, dan kualitas gizi masyarakat (Mayrowani et al. 2011). Yustha 
(2017) menambahkan bahwa agroforestri yang banyak diterapkan pada lahan pekarangan 
di Jawa adalah mengkombinasikan tanaman pangan baik semusim maupun tahunan dengan 
tanaman kehutanan secara permanen.

Pada umumnya agroforestri di lahan Perhutani dilakukan dengan melaksanakan 
penanaman komoditas pertanian di bawah tegakan komoditas kehutanan. Mekanisme 
penanaman tersebut biasa disebut dengan istilah Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan 
(PLDT) oleh Perhutani. Pemanfaatan lahan di bawah tegakan pada dasarnya merupakan 
alternatif dalam akses penggunaan lahan hutan oleh masyarakat di sekitar hutan sebagaimana 
tujuan Pengelolaan Hutan Bersama Msyarakat (PHBM). Pemanfaatan lahan di bawah 
tegakan termasuk dalam konsep agroforestri dimana diupayakan untuk mengembangkan 
fungsi ekologis hutan, meningkatkan produktivitas hutan, mengurangi kerusakan tanah dan 
hutan (Mustofa, 2011).

Kementrian BUMN (2018) menyatakan bahwa Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang merupakan 
bagian dari tugas Perum Perhutani dan merupakan sistem pengelolaan hutan bersama 
masyarakat, baik dilaksanakan oleh Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan 
maupun Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan 
(stakeholder). Sistem ini dilaksanakan dengan jiwa berbagi untuk mencapai kepentingan 
bersama agar keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan 
secara optimal dan proporsional. Dalam sistem tersebut tentunya proses pemberdayaan 
masyarakat mulai dikembangkan untuk mencapai target dan tujuan yang menguntungkan 
kedua pihak, baik Perhutani maupun masyarakat. Masyarakat pengelola hutan tersebut 
dikumpulkan dalam sebuah wadah kelembagaan yang diberi nama Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH).

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah suatu kelompok petani hutan 
(pesanggem) yang melaksanakan kerjasama dengan pihak Perhutani dalam mengelola 
hutan dengan prinsip bagi hasil tanaman kayu maupun non kayu (Mayrowani et al. 2011)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan agroforestri merupakan salah 
satu teknik yang solutif dan inovatif untuk menangani berbagai permasalahan pertanian 
dan kehutanan yang cukup krusial baru-baru ini. Dengan dilaksanakannya program 
PHBM-Agroforestri tersebut diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan lahan 
pertanian yang mulai menyempit akibat alih fungsi dan fragmentasi. Selain itu, dengan 
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sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat diharapkan mampu memberikan kesadaran 
kepada masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam mengelola dan menjaga keamanan 
maupun kelestarian hutan.

Berdasarkan data Profil Perum Perhutani KPH Kedu Selatan (2018), Kantor 
Perhutani Kedu Selatan atau yang biasa dikenal Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu 
Selatan merupakan perusahaan umum yang berkontribusi di bidang kehutanan yang berada 
di bawah naungan Kementrian BUMN. KPH Kedu Selatan merupakan salah satu kantor 
perhutani yang menghimpun beberapa wilayah pemangkuan hutan yang berada di wilayah 
Kedu Selatan. Perusahaan ini menjalankan tugasnya di bawah pengawasan Divisi Regional 
(Divre) Perhutani Jawa Tengah. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Purworejo 
merupakan bagian wilayah pemangku hutan terluas di wilayah pangkuan hutan KPH Kedu 
Selatan, yaitu 9.091,67 Ha. BKPH Purworejo terdiri dari enam kawasan pemangkuan 
hutan, yaitu di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sawangan, RPH Katerban, RPH Bruno, 
RPH Gebang, RPH Kemiri, dan RPH Loano; serta terdiri dari 85 Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH).

Data kondisi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Purworejo berdasarkan 
hasil observasi dan wawancara dengan petani disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1 Kondisi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Purworejo
Tegakan a. Pinus

b. Damar
Usahatani Kaliandra, klereside, karet, kopi, nanas, salak, jagung, jambu biji, dan kapulaga
Luar Usahatani Agrowisata
Problematika 1. Pemanfaatan lahan bawah tegakan masih perlu ditingkatkan

2. Kendala akses informasi pertanian 
3. Rendahnya peran generasi muda

Potensi 1. Dukungan fisik dan non fisik secara lebih intensif
2. Menyediakan atau menjembatani akses informasi terkait pertanian
3. Perekrutan generasi muda dalam agroforestry

Sumber:  Data Primer 2019

Usahatani yang diterapkan pada lahan milik Perhutani terikat dalam sebuah 
Perjanjian Kerjasama (PKS). Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa tanaman 
kehutanan yang banyak dibusidayakan di BKPH Purworejo adalah Tanaman Pinus dan 
Damar. Tanaman tersebut merupakan tanaman utama di wilayah hutan BKPH Purworejo 
yang produktivitasnya menjadi priortas bagi Perhutani. Sedangkan tanaman pertanian 
yang dibudidayakan secara agroforestri di wilayah hutan ini adalah kaliandra, klereside, 
karet, kopi, nanas, salak, jagung, jambu biji, dan kapulaga. Masing-masing wilayah hutan 
di BKPH Purworejo menanam komoditas pertanian yang cenderung berbeda-beda, hasil 
dan pengelolaan dari pra tanam hingga pasca panen untuk masing-masing daerah pun 
berbeda-beda satu sama lain.  Wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yang cukup 
menonjol dalam pelaksanaan kegiatan budidaya berbasis agroforestri di BKPH Purworejo 
adalah RPH Sawangan, khususnya di Desa Pamriyan. Komoditas petanian yang banyak 
dikembangkan di wilayah tersebut adalah karet dan kopi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan 
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budidaya komoditas tersebut tergolong baik dibandingkan kondisi komoditas pertanian 
yang dibudidayakan di RPH lainnya. Pengolahan hasil panen menjadi produk jadi, seperti 
kopi juga sudah mulai menjadi kegiatan rutin di wilayah Pamriyan. Perintisan Kafe Kppi 
juga menjadi poin yang sangat baik untuk pengembangan agroforestri yang profit di BKPH 
Purworejo. Selain RPH Sawangan, wilayah RPH lain yang cukup unik di BKPH Purworejo 
adalah RPH Katerban. Wilayah ini didominasi oleh masyarakat yang menanam Hijauan 
Makan Ternak (HMT), seperti kaliandra dan klereside. Petani di wilayah tersebut umumnya 
menggunakan hasil agroforestri berupa HMT sebagai pakan ternak mereka. Ternak yang 
cukup dikenal di wilayh ini adalah kambing etawa. Konsep agroforestri ini sering disebut 
dengan agrosilvopastura.

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa usaha lain yang dikembangkan di wilayah 
hutan BKPH Purworejo adalah pengembangan agrowisata. Pengembangan wisata ini 
memanfaatkan potensi alam hutan yang cukup indah dan asri. Pengelolaan agrowisata ini 
juga dilaksanakan bersama dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil dengan Perhutani. 
Agrowisata yang cukup terkenal di wilayah hutan BKPH Purworejo adalah Goa Seplawan 
yang terletak di RPH Katerban, khususnya di Kecamatan Kaligesing, Purworejo.

Permasalahan atau problematika yang dihadapi masyarakat di BKPH Purworejo 
adalah pemanfaatan lahan bawah tegakan yang masih perlu dioptimalkan, akses informasi 
atau pengetahuan terkait pertanian yang masih kurang, serta peran generasi muda yang 
cukup minim. Pemanfaatan lahan bawah tegakan umumnya dilakukan oleh masyarakat 
hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri (pertanian subsisten). Budidaya agroforestri 
untuk pemanfaatan lahan bawah tegakan ini masih sedikit yang dilakukan dengan orientasi 
profit. Masyarakat tani umumnya menanam tanaman agroforestri yang tidak membutuhkan 
perawatan secara intensif dengan komoditas yang berbeda-beda anatara masyarakat satu 
dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut dilakukan masyarakat dengan alasan bahwa 
agroforestri merupakan usaha sampingan masyarakat tani untik menambah penghasilan 
dari usaha kehutanan dan usaha pokok lainnya. Permasalahan, seperti sulit tumbuhnya 
tanaman pertanian di bawah tegakan, hama, dan hasil panen yang relatif kecil juga sering 
menjadi alasan bagi masyarakat yang enggan melaksanakan budidaya secara agroforestri. 
Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya pemilihan komoditas 
pertanian yang kurang disesuaikan dengan kondisi lahan. Dalam pertanian, tanaman karet 
dan kopi merupakan tanaman yang cocok dibudidayakan di dataran rendah dengan suhu 
yang kelembapan dan suhu yang sesuai. Namun, di wilayah BKPH Purworejo umumnya 
tanaman karet dan kopi justru ditanam di dataran tinggi. Meskipun tidak menimbulkan 
permasalahan yang cukup berarti, namun masalah seperti terciptanya daun kalong pada 
kopi akibat kelembapan udara yang kurang sesuai di dataran tinggi dapat menyebabkan 
penurunan produksi kopi. Daun kalong merupakan pembentukan daun yang terjadi akibat 
terhambatnya fase generatif tanaman akibat kelembapan udara yang kurang sesuai atau 
kondisi lahan yang terlampau banyak nitrogen. Oleh karena itu, upaya peningkatan 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat tani melalui kegiatan penyuluhan, 
pelatihan, sekolah lapang, dan lain-lain perlu dikembangkan.
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Akses informasi yang sulit terkait pertanian dan agroforestri juga sering menjadi 
keluhan bagi petani atau masyarakat tani di wilayah BKPH Purworejo. Kurangnya tenaga 
penyuluh di setiap desa, khususnya penyuluh pertanian menjadi permasalahan kompleks 
di wilayah ini yang menyebabkan sulitnya kases informasi pertanian oleh masyarakat tani. 
Kondisi masyarakat yang belum peka teknologi penyuluhan digital, seperti aplikasi-aplikasi 
yang memuat inormasi pertanian juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan oleh 
berbagai pihak terkait. Penyediaan tenaga penyuluh pertanian-kehutanan, baik penyuluh 
PNS, penyuluh swasta, dan penuluh swadaya menjadi solusi yang penting diperhatikan 
oleh pemerintah daerah di wilayah BKPH Purworejo dan Perhutani.

Permasalahan lain yang cukup krusial dalam kegiatan usahatani berbasis agroforestri 
di BKPH Purworejo adalah kurangnya minat generasi muda untuk ikut serta dalam kegiatan 
tersebut. Anggapan bahwa pertanian berbasis agroforestri merupakan usaha yang kurang 
menjanjikan menjadi alasan utama minimnya partisipasi generasi muda. Peningkatan dan 
pengembangan usahatani berbasis agroforestri melalui pengenalan teknologi modern, 
pemanfaatan media penyuluhan digital, diversifikasi produk, serta penyediaan pasar yang 
prospek serta modern dapat menjadi alternatif untuk mengupayakan kontribusi generasi 
muda dalam usahatani berbasis agroforestri ini. Data analisis pemanfaatan lahan bawah 
tegakan di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Purworejo disajikan dalam Tabel 
2.
 
Tabel 2 Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan

No Indikator Interval 
Skor

Skor 
Rerata

Tingkat 
PLDT (%)

1. Menanam pertanian di tepi hutan 0-10 1,11 22,20

2. Menanam tanaman pertanian di sela-sela tanaman kehutanan yang 
masih kecil

0-4 2,24 56,00

3. Menanam tanaman agroforestri ekonomi tinggi (kelapa, karet, cengkeh, 
kopi, kakao, jati, mahoni) di bawah tegakan

0-3 1,11 37,00

4. Menanam tanaman agroforestri ekonomi rendah  (dadap, lamtoro, 
kaliandra) di bawah tegakan

0-4 1,35 33,75

5. Mengendalikan hama secara alami 0-4 0,48 12,00
6. Menjaga keamanan dan kelestarian hutan 0-3 2,24 74,66
7. Menanam tanaman agroforestri terikat PKS 0-4 0,58 14,50

Jumlah 0-32 18,22

Rerata 35,73

Sumber: Analisis Data Primer 2019

 
Suryani et al. (2012) menyebutkan jenis tanaman yang umumnya ditanam dalam 

sistem agroforestri adalah jenis pohon dan tanaman semusim. Jenis pohon yang memiliki 
nilai ekonomi tinggi, misalnya kelapa, karet, cengkeh, kopi, kakao, jati, dan mahoni; atau 
memiliki nilai ekonomi rendah namun sangat penting untuk lingkungan, seperti dadap, 
lamtoro, dan kaliandra. Sedangkan tanaman semusim adalah padi, jagung, kacang tanah, 
ubi kayu, pakan ternak, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, analisis terkait pemanfaatan lahan bawah tegakan dibedakan 
menjadi tiga kategori, yaitu sangat tidak optimal (0-20)%, tidak optimal (21-40)%, sedang/
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cukup (41-60)%, optimal (61-80)%, dan sangat optimal (81-100)%. Berdasarkan Tabel 
2 diketahui bahwa pemanfaatan lahan bawah tegakan untuk budidaya pertanian secara 
agroforestri di BKPH Purworejo tergolong tidak optimal. Hal tersebut ditunjukkan dari 
rata-rata persentase pemanfaatan lahan bawah tegakan secara keseluruhan adalah 35,73% 
atau berada pada kisaran (21-40)%. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh penelitian Aditya (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan lahan bawah tegakan 
secara agroforestri di Purworejo belum optimal. Analisis pemanfaatan lahan bawah tegakan 
ditinjau dari tujuh indikator, antara lain penanaman tanaman pertanian di tepi hutan oleh 
petani, penanaman tanaman pertanian di sela-sela tanaman yang masih kecil, penanaman 
tanaman agroforestri ekonomi tinggi di bawah tegakan (karet, kopi, kakao, kelapa, jati, 
mahoni, dan sejenisnya), penanaman tanaman agroforestri ekonomi rendah di bawah 
tegakan (dadap, lamtoro, kaliandra, dan sejenisnya), pengendalian hama secara alami, 
mengupayakan keamanan dan kelestarian hutan, serta menanam tanaman yang terikat 
Perjanjian Kerjasama (PKS).

Penanaman tanaman pertanian di tepi hutan tergolong tidak optimal, yaitu dengan 
persentase 22,20%. Menurut petani hutan di wilayah BKPH Purworejo, penanaman tanaman 
pertanian di hutan cukup sulit untuk tumbuh dengan baik, intensitas cahaya matahari yang 
dapat masuk cukup sedikit, serta produktivitas tanaman pertanian yang kurang profit. Hal 
tersebut menjadi alasan bagi petani yang enggan memanfaatkan lahan secara optimal. 
Penanaman tanaman pertanian di sela-sela tanaman kehutanan yang masih kecil tergolong 
cukup, namun belum optimal, yaitu dengan persentase sebesar 56%. Budidaya di sela-
sela tanaman kehutanan yang masih kecil dianggap lebih mudah dilakukan oleh petani di 
BKPH Purworejo. Cahaya matahari dapat masuk ke lahan budidaya secara intensif. Selain 
itu, perawatan seperti pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama juga lebih mudah 
dilakukan, lahan yang tersedia masih cukup luas untuk melakukan aktivitas budidaya di 
sela-sela tanaman kehutanan yang masih kecil. Namun, kondisi ini tentunya tidak selalu 
didapatkan oleh petani setiap saat. Petani hanya dapat melakukan penanaman dalam 
beberapa periode saja sebelum tanaman kehutanan tumbuh besar dan menciptakan kanopi-
kanopi lahan hutan. 

Budidaya tanaman agroforestri ekonomi tinggi, seperti tanaman karet, kopi, kakao, 
jati, mahoni, dan sejenisnya di bawah tegakan tanaman kehutanan tergolong tidak optimal, 
yaitu dengan persentase sebesar 37%. Pada umumnya, petani menganggap bahwa tanaman 
agroforestri ekonomi tinggi dapat menghasilkan profit yang tinggi dibandingkan tanaman 
agroforestri lainnya. Namun, berdasarkan keterangan masyarakat tani, tidak semua 
tanaman agroforestri ekonomi tinggi dapat ditanam di lahan milik Perhutani. Tanaman 
dengan perakaran kuat dan lebar, serta ranting yang rindang dilarang untuk ditanam 
di hutan karena dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman utama 
(tanaman kehutanan). Tanaman kopi dan karet yang berpotensi tinggi dan rindang juga 
harus melalui perawatan khusus, seperti pemangkasan agar tidak terjadi kompetisi cahaya 
dengan tanaman kehutanan. Produktivitas tanaman kehutanan tetap menjadi prioritas 
utama. Meskipun demikian, terdapat sebagian wilayah di BKPH Purworejo yang sudah 
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mengupayakan agroforestri dengan lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Salah satu 
wilayah hutan di BKPH Purworejo yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya tanaman 
agroforestri ekonomi tinggi dengan baik adalah di wilayah RPH Sawangan, khususnya 
di Desa Pamriyan. Komoditas unggulan masyarakat di wilayah ini adalah karet dan kopi. 
Bahkan untuk komoditas kopi, masyarakat sudah mampu mengolahnya sendiri menjadi 
produk kopi serbuk. Kafe kopi juga sudah mulai dirintis di wilayah hutan pangkuan ini. 

Budidaya tanaman agroforestri ekonomi rendah, seperti dadap, lamtoro, kaliandra, 
dan sejenisnya tergolong tidak optimal, yaitu dengan persentase sebesar 33,75%. Petani di 
BKPH Purworejo umumnya membudidayakan tanaman ini untuk keperluan pakan ternak 
(agrosilvopastura) dan merupakan usahatani subsisten, sehingga budidaya komoditas ini 
tidak dimaksimalkan. Sedikit sekali petani yang memperjualbelikan hasil dari komoditas 
ini karena kemanfaatan yang kecil. Pengolahan komoditas ini menjadi produk lain yang 
berorientasi profit belum pernah dilakukan oleh masyarakat, misalnya biofuel. Soerawidjaja 
(2011) menyatakan bahwa kaliandra termasuk tanaman yang berpotensi sebagai Bahan 
Bakar Nabati (BBN) meskipun belum terbukti dalam berbagai uji laboratorium. Alternatif 
diversifikasi ini tentunya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi petani dan pihak-
pihak terkait di BKPH Purworejo. Wilayah hutan di BKPH Purworejo yang banyak 
membudidayakan tanaman agroforestri ekonomi rendah untuk keperluan pakan ternak 
adalah RPH katerban, Masyarakat di wilayah tersebut biasa menyebut komoditas pertanian 
tersebut dengan istilah HMT (hijauan Makan Ternak). Hal tersebut disebabkan karena 
masyarakat di wilayah Katerban banyak yang menjadi peternak kambing etawa.

Pengendalian hama secara alami dalam budidaya komoditas pertanian berbasis 
agroforestri tergolong sangat tidak optimal, yaitu dengan persentase sebesar 12%. 
Masyarakat umumnya memilih mengendalikan hama dengan pestisida kimia karena 
dianggap lebih praktis dan cepat dalam pengendalian hama. Hal tersebut tentunya 
penting untuk diluruskan, karena pemanfaatan pestisida kimia secara terus menerus dapat 
menyebabkan hama atau penyakit menjadi resisten dan menyebabkan kerusakan lahan 
hutan akibat perubahan pH tanah, suhu tanah, keseimbangan mikroorganisme dan hara, 
dan lain-lain.

Upaya untuk menjaga keamanan dan kelestarian hutan di BKPH Purworejo 
tergolong optimal, yaitu dengan persentase sebesar 74,66%. Sistem Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (PHBM) yang dikeluarkan oleh Perhutani tentunya bertujuan untuk 
meningkatkan keamanan dan kelestarian hutan. Dengan perizinan pengelolaan hutan oleh 
masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga 
keamanan dan kelestarian hutan secara optimal. Penanaman kembali hutan, penyulaman, 
perawatan, pemeliharaan, hingga penebangan tanaman hutan tentunya menjadi tanggung 
jawab bersama. Dengan demikian, diharapkan masyarakat berangsur-angsur mampu 
menjaga keamanan dan kelestarian hutan secara lebih optimal.

Pejanjian Kerjasama (PKS) merupakan perjanjian antara petani hutan dengan 
Perhutani dalam pengelolaan hutan, baik pengelolaan tanaman utama (kehutanan) maupun 
pengelolaan tanaman agroforestri. Dengan adanya perjanjian tersebu, maka akan berlaku 
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sistem sharing atau bagi hasil hutan antara petani dan Perhutani. Umumnya sistem sharing 
yang berlaku adalah 30%-70%, dimana 30% untuk Perhutani dan 70% untuk petani; serta 
40%-60%, dimana 40% untuk Perhutani dan 60% untuk petani. Menurut petani di wilayah 
hutan BKPH Purworejo, belum semua tanaman pertanian yang dibudidayakan oleh petani 
diresmikan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama (PKS). Hal tersebut disebabkan oleh 
banyak hal, misalnya skala budidaya komoditas pertanian yang kecil, output yang tidak 
sebanding dengan modal yang dikeluarkan (input), serta anggapan bahwa sistem sharing 
tanaman agroforestri akan semakin memperkecil pendapatan usahatani. Dalam penelitian ini 
ditunjukkan bahwa penanaman tanaman pertanian yang terikat PKS sangat tidak optimal, 
yaitu dengan persentase 14,5%.Sebaran petani berdasarkan pemanfaatan lahan bawah tegakan 
untuk budidaya komoditas pertanian berbasis agroforestri dapat diketahui dari Tabel 3.  

Tabel 3 Sebaran Petani dalam Pemanfaatan Lahan Bawah Tegakan
No. Kategori (Skor) Jumlah (Jiwa) Persentase (%)
1. Sangat tidak optimal (0-6) 14 22,58
2. Tidak optimal (7-12) 37 59,67
3. Cukup (13-29) 11 17,74
4. Optimal (20-26) 0 0,00
5. Sangat optimal 

(27-32)
0 0,00

Jumlah 62 100,00

Sumber: Analisis Data Primer 2019

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa sebanyak 22,58% petani memanfaatkan lahan bawah 

tegakan dengan sangat tidak optimal, sebanyak 59,67% petani memanfaatkan lahan bawah 
tegakan untuk budidaya komoditas pertanian berbasis agroforestri secara tidak optimal, 
dan sebanyak 17,74% petani memanfaatkan lahan dengan cukup optimal. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan bawah tegakan untuk budidaya komoditas pertanian 
berbasis agroforestri masih perlu ditingkatkan, baik dari segi perencanaan budidaya, teknis 
budidaya, dan pasca budidaya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Pemanfaatan lahan bawah tegakan di BKPH Purworejo sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan petani pemangku hutan tergolong tidak optimal. Penanaman tanaman pertanian 
di tepi hutan, di sela-sela tanaman kehutanan yang masih kecil, serta di bawah tegakan 
tergolong tidak optimal. Penanaman tanaman yang terikat Perjanjian Kerjasama (PKS) juga 
masih tergolong rendah karena pendapatan usahatani yang cukup terbatas untuk pelaksanaan 
bagi hasil. Pengendalian hama secara alami juga tergolong rendah karena anggapan 
pengendalian hama secara kimia lebih efektif. Namun, kewajiban petani hutan dalam 
menjaga keamanan dan kelestarian hutan sudah dilaksanakan dengan optimal. Meskipun 
demikian, upaya peningkatan pemanfaatan lahan bawah tegakan berbasis agroforestri untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani pemangku hutan di BKPH Purworejo penting dilakukan 
melalui peninjauan kembali kebijakan dalam perencanaan kegiatan agroforestri, peningkatan 
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peran penyuluh, peningkatan sarana dan prasarana agroforestri, peningkatan penyediaan 
akses pasar, dan upaya meningkatkan keaktifan kelembagaan, seperti Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH), dan lain-lain.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan 
lahan bawah tegakan di BKPH Purworejo, KPH Kedu Selatan belum optimal, sehingga 
hasil budidaya berbasis agroforestri belum dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di wilayah hutan tersebut, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. 
Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyati (2012) yang menyatakan 
bahwa pemanfaatan lahan secara agroforestri di sebagian wilayah hutan Purworejo belum 
dapat menambah pendapatan masyarakat.
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ABSTRAK
Inovasi pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian terutama 
untuk mengatasi persoalan kelangkaan sumber daya pertanian. Salah satu sumber daya 
pertanian yang memiliki peran penting menentukan kapasitas produksi pertanian adalah 
lahan pertanian. Lahan pertanian produktif yang tersedia semakin terbatas sehingga 
perlu mengoptimalkan sumber daya lahan potensial yang masih tersedia. Salah satu jenis 
lahan yang membutuhkan rekayasa dalam pengelolaannya dengan dukungan introduksi 
inovasi pertanian yaitu lahan pasir pantai. Inovasi pertanian yang prospektif dan adaptif 
perlu dilakukan untuk pengelolaan lahan pasir pantai di mana lahan tersebut memiliki 
produktivitas rendah karena adanya beberapa faktor pembatas. Lahan pasir pantai yang 
telah dimanfaatkan untuk usaha pertanian sejak tahun 1980an adalah lahan pasir Desa 
Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Lahan pasir pantai di daerah 
Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta memiliki potensi dalam pengembangan agribisnis 
hortikultura. Hingga sekarang, inovasi pertanian menjadi suatu tuntutan kebutuhan petani 
Desa Bugel dalam upaya peningkatan produktivitas lahan pasir pantai. Kondisi lahan 
pasir pantai yang berubah-ubah akibat adanya dampak iklim menjadikan pertanian pada 
lahan ini selalu membutuhkan pembaharuan inovasi sesuai dengan perkembangan kondisi 
lahan. Penelitian ini dilakukan di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon 
Progo. Penelitian ini memiliki tujuan: (1) mengetahui inovasi petani dalam pengembangan 
pertanian di lahan pasir pantai, (2) mengetahui cakupan inovasi petani di lahan pasir 
pantai, (3) serta mengetahui sumber dan proses penemuan inovasi petani di lahan pasir 
pantai.Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Pengambilan lokasi dan kelompok tani dilakukan secara purposif. Informan terdiri dari 
ketua kelompok tani, pengurus kelompok tani, dan anggota kelompok tani berdasarkan 
pertimbangan pengetahuan dan pengalaman mengenai inovasi pertanian di lahan pasir 
pantai Desa Bugel. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, indepth 
interview (wawancara mendalam), Focus Group Discussion (FGD), pencatatan, dan studi 
kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahap: reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan validitas dan reliabilitas data dilakukan dengan 
teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi 
pertanian dalam pengelolaan lahan pasir pantai untuk usaha pertanian di Desa Bugel terkait 
dengan pengembangan komoditas cabai mencakup: traktor roda empat, benih hibrida, 
mulsa plastik, infus, selang, jet pump, tangki elektrik, paranet, dan pasar lelang. Inovasi 
pada komoditas semangka berupa traktor rotari roda ban, benih hibrida, mulsa plastik, 
infus, tangki elektrik, dan paranet. Inovasi pada komoditas kacang panjang berupa benih 
hibrida, mulsa plastik, infus, selang, tangki elektrik, dan paranet. Inovasi yang berada 
dalam cakupan kelompok berupa jet pump sedangkan cakupan masyarakat berupa traktor 
roda empat, traktor rotari roda ban, benih hibrida, mulsa, infus, selang, tangki elektrik, 
paranet, dan pasar lelang. Proses penemuan inovasi pertanian lahan pasir pantai Desa Bugel 
dapat melalui peralihan alat yang biasa digunakan pada lahan sawah ke lahan pasir pantai, 
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pengenalan inovasi oleh Koramil dan Dinas Pertanian, maupun trial dan error oleh petani. 
Inovasi pertanian di lahan pasir pantai Desa Bugel yang bersumber dari internal yaitu 
traktor rotari roda ban, mulsa plastik, infus, selang, jet pump, tangki elektrik, paranet, dan 
pasar lelang; inovasi bersumber dari eksternal yaitu traktor roda empat dan benih hibrida; 
serta inovasi bersumber dari internal dan eksternal yaitu pasar lelang. Inovasi pertanian 
lahan pasir pantai Desa Bugel yang proses penyebarannya sangat cepat yaitu traktor rotari 
roda ban, benih hibrida, mulsa plastik, selang, tangki elektrik, paranet, dan pasar lelang; 
proses penyebarannya cepat yaitu traktor rotari roda empat dan infus; sedangkan proses 
penyebarannya lambat yaitu jet pump.

Kata kunci: lahan pasir pantai, inovasi, sumber, proses, penyebaran

PENDAHULUAN 
Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menyumbang perkembangan 

perekonomian di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh luasnya lahan pertanian Indonesia 
yang mencapai 8,1 juta hektar (Badan Pusat Statistik, 2017) sehingga memberikan peluang 
dan kesempatan dalam optimalisasi pemanfaatan lahan guna peningkatan pemasukan 
negara. Masyarakat khususnya petani turut andil dalam perkembangan pertanian berupa 
upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas lahannya melalui inovasi 
pertanian.

Inovasi pertanian di Indonesia berkembang dari masa ke masa, berawal dari turun-
temurun hingga memunculkan tuntutan perubahan guna suatu perbaikan. Inovasi berkaitan 
dengan ide, cara, atau obyek yang dianggap baru oleh seseorang maupun kalangan, 
dapat berupa fisik maupun nonfisik (Ibrahim et al., 2003). Inovasi juga diartikan sebagai 
perubahan perilaku untuk mengatur perilaku baru termodifikasi (Reader, 2003).

Salah satu jenis lahan yang membutuhkan rekayasa dalam pengelolaannya 
melalui suatu inovasi pertanian yaitu lahan pasir pantai. Inovasi pertanian yang prospektif 
perlu dilakukan untuk pengelolaan lahan pasir pantai di mana lahan tersebut memiliki 
produktivitas rendah karena adanya beberapa faktor pembatas. Faktor pembatas dapat 
berupa kemampuan menyangga dan menyimpan air rendah, infiltrasi dan evaporasi tinggi, 
kesuburan dan bahan organik sangat rendah dan efisiensi penggunaan air rendah (Al-
Omran, et al., 2004 cit. Barus et al., 2013). Upaya peningkatan efisiensi penggunaan air 
melalui penggunaan lapisan kedap, tanah lempung, dan pupuk kandang sapi diharapkan 
mampu memperluas wilayah jangkauan air irigasi dari prasarana tersebut (Kastono, 2007).

Lahan pasir pantai di daerah Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta memiliki 
potensi dalam pengembangan agribisnis hortikultura. Beberapa komoditas yang telah 
dikembangkan yaitu tanaman cabai, semangka, bawang merah, dll. Penggunaan lahan 
pasir pantai di Kabupaten Kulon Progo untuk budidaya tanaman sudah dilakukan sejak 
berpuluh-puluh tahun lamanya. Sebelum digunakan untuk usahatani, lahan pasir pantai 
memerlukan manipulasi kondisi tanah dengan menambah pupuk kandang, kapur, tanah, dan 
sedikit pupuk kimia yang bertujuan untuk meningkatkan kandungan hara tanah. Kendala 
lain selain kondisi tanah, kecepatan angin juga tergolong tinggi sekitar 50 km/jam sehingga 
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mengganggu pertumbuhan optimal tanaman (Teniro, 2010).
Lahan pasir pantai yang telah dimanfaatkan untuk pertanian sejak tahun 1980an adalah 
lahan pasir Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Hingga sekarang, 
inovasi pertanian menjadi suatu tuntutan kebutuhan petani Desa Bugel dalam upaya 
peningkatan produktivitas lahan pasir pantai. Kondisi lahan pasir pantai yang berubah-ubah 
akibat adanya dampak iklim menjadikan pertanian pada lahan ini selalu membutuhkan 
pembaharuan inovasi sesuai dengan perkembangan kondisi lahan. Penelitian ini bertujuan 
untuk (1) mengetahui inovasi petani dalam pengembangan pertanian di lahan pasir pantai, 
(2) mengetahui cakupan inovasi petani di lahan pasir pantai, (3) serta mengetahui sumber 
dan proses penemuan inovasi petani di lahan pasir pantai.

METODE PENELITIAN
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut 
Nazir (2013), metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian dengan meneliti status 
sekelompok manusia, objek, set kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa yang terjadi pada 
masa sekarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik 
utamanya yaitu melakukan penelitian pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data, peneliti 
menjadi instrumen utama, menyajikan data dalam bentuk kata-kata dan gambar, tidak menekankan 
angka, mengutamakan proses, melakukan analisis data secara induktif dan menekankan makna di 
balik data yang diamati. Analisis data kualitatif bersifat induktif yang berarti analisis berdasarkan 
data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono, 2012).
 Penelitian ini dilakukan di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon 
Progo. Kelompok Tani Gisik Pranaji dipilih secara purposive untuk penelitian karena 
merupakan kelompok tani yang memiliki beragam inovasi pertanian lahan pasir pantai, aktif 
mengembangkan inovasi pertanian dalam pengelolaan lahan pasir pantai, serta termasuk 
kelompok tani yang paling awal memanfaatkan lahan pasir pantai untuk usaha pertanian. 
Penentuan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan pengetahuan dan pengalaman 
mengenai inovasi pertanian di lahan pasir pantai Desa Bugel terdiri dari ketua, pengurus, 
dan anggota kelompok tani. 
 Miles dan Huberman (1984) cit. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa terdapat tiga 
jalur analisis kualitatif terdiri dari reduksi data (data reduction) yaitu merangkum, memilih 
hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya; 
penyajian data (data display) yaitu menyajikan data yang telah direduksi, dapat dalam bentuk 
kata-kata, tabel, grafik, pie chart, dan pictogram; dan penarikan kesimpulan (conclusion 
drawing/ verification) yaitu membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang valid. Triangulasi 
yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Inovasi Pertanian di Lahan Pasir Pantai Desa Bugel
 Pemanfaatan lahan pasir pantai untuk pertanian memerlukan pengolahan terlebih 
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dahulu agar tercipta lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Petani di lahan 
pasir pantai Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo mengembangkan 
berbagai inovasi pertanian untuk memudahkan pengolahan tanah. Berbagai macam komoditas 
sudah dikembangkan berupa tanaman hortikultura seperti cabai, semangka, dan kacang 
panjang. Pengembangan komoditas tersebut didasari oleh adanya inovasi pertanian yang 
diterapkan pada setiap unsur budidaya tanaman di lahan.

1. Cabai
 Cabai menjadi komoditas pertama yang dikembangkan di lahan pasir pantai Desa 
Bugel sejak tahun 1985. Pengembangan komoditas cabai bermula dari penemuan tanaman 
cabai yang dapat tumbuh di lahan pasir. Melihat adanya potensi tersebut, maka lahan semakin 
dikelola dan dikembangkan agar dapat menciptakan lingkungan yang optimal untuk tanaman, 
yaitu melalui penggunaan inovasi. Inovasi yang berkembang di lahan pasir pantai Desa Bugel 
pada komoditas cabai yaitu traktor rotari roda empat, benih hibrida, mulsa plastik, infus, 
selang, jet pump, tangki elektrik, paranet, dan pasar lelang. Pembaharuan dan keunggulan 
inovasi pertanian lahan pasir pantai Desa Bugel pada komoditas cabai secara ringkas dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1  Perubahan dan Keunggulan Inovasi Pertanian pada Budidaya Tanaman Cabai di 

Lahan Pasir Pantai Desa Bugel
No. Kondisi Awal Introduksi Inovasi Keunggulan Inovasi Baru
1. Cangkul dan traktor 

rotari roda ban
Traktor roda empat a. Hemat tenaga dan waktu

b. Dapat menjangkau tanah lebih dalam
2. Benih lokal Benih hibrida a. Pertumbuhan dalam pembibitan lebih cepat

b. Lebih tahan hama penyakit
c. Ukuran buah lebih besar

3. Tanam langsung Mulsa plastik a. Menekan serangan hama penyakit
b. Menekan tumbuhnya gulma
c. Mengurangi penguapan lengas tanah

4. Tabur dan kocoran Infus a. Hemat tenaga dan waktu
b. Pupuk lebih mudah diserap akar

5. Gembor Selang a. Hemat tenaga dan waktu
b. Penyiraman lebih mudah

6.
Diesel

Jet pump a. Hemat tenaga dan waktu
b. Jumlah air yang dipompa lebih banyak

7. Cabut dan tangki pompa 
manual

Tangki elektrik a. Hemat tenaga, waktu, dan biaya
b. Penggunaan obat semprot lebih efektif

8. Tanaman pagar dan 
blarak

Paranet a. Lebih efektif
b. Dapat digunakan berkali-kali pakai

9. Tengkulak Pasar lelang a. Harga jual lebih tinggi
b. Terdapat pinjaman bibit dari hasil jual cabai

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

 
2. Semangka
 Tanaman semangka memiliki tempat tumbuh ideal sekitar 100-300 mdpl, tetapi 
juga cocok ditanam di daerah pantai dengan ketinggian di bawah 100 mdpl. Hal tersebut 
dikarenakan daerah pantai memiliki kelembaban yang rendah sehingga tidak memicu 
tumbuhnya penyakit tanaman. Namun, budidaya tanaman semangka di lahan pasir pantai tetap 
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memerlukan pengelolaan yang tepat agar produksi tetap optimal sehingga tidak mengganggu 
budidaya tanaman secara berkelanjutan. Inovasi pertanian yang dikembangkan di lahan pasir 
pantai Desa Bugel pada komoditas semangka yaitu traktor rotari roda ban, benih hibrida, 
mulsa plastik, infus, tangki elektrik, dan paranet. Pembaharuan dan keunggulan inovasi 
pertanian lahan pasir pantai Desa Bugel pada komoditas semangka secara ringkas dapat 
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Perubahan dan Keunggulan Inovasi Pertanian pada Budidaya Tanaman Semangka 
di Lahan Pasir Pantai Desa Bugel

No. Kondisi Awal Introduksi Inovasi Keunggulan Inovasi Baru
1. Cangkul dan hand tractor Traktor rotari roda ban a. Hemat tenaga dan waktu

b. Sesuai untuk pembuatan bedengan 
2. Benih lokal Benih hibrida a. Pertumbuhan dalam pembibitan lebih cepat

b. Lebih tahan hama penyakit
c. Ukuran buah lebih besar

3. Tanam langsung Mulsa plastik a. Menekan serangan hama penyakit
a. Menekan tumbuhnya gulma
b. Mengurangi penguapan lengas tanah

4. Tabur dan kocoran Infus a. Pupuk lebih mudah diserap akar
b. Lebih efektif untuk pengairan

5. Cabut dan tangki pompa manual Tangki elektrik a. Hemat tenaga, waktu, dan biaya
b. Penggunaan obat semprot lebih efektif

6. Tanaman pagar dan blarak Paranet a. Lebih efektif
b. Dapat digunakan berkali-kali pakai

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

3. Kacang Panjang
Budidaya tanaman kacang panjang banyak dilakukan secara tumpang sari maupun 

tumpang gilir dengan tanaman cabai sehingga tidak banyak memerlukan banyak perlakuan khusus 
untuk budidaya tanaman ini. Inovasi pertanian yang dikembangkan di lahan pasir pantai Desa 
Bugel pada komoditas kacang panjang yaitu benih hibrida, mulsa plastik, infus, selang, tangki 
elektrik, dan paranet. Pembaharuan dan keunggulan inovasi pertanian lahan pasir pantai Desa 
Bugel pada komoditas kacang panjang secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Perubahan dan Keunggulan Inovasi Pertanian pada Budidaya Tanaman Kacang 
Panjang di Lahan Pasir Pantai Desa Bugel

No. Kondisi Awal Introduksi Inovasi Keunggulan Inovasi Baru
1. Benih lokal Benih hibrida a. Pertumbuhan dalam pembibitan lebih cepat

b. Lebih tahan hama penyakit
c. Ukuran buah lebih besar

2. Tanam langsung Mulsa plastik a. Menekan serangan hama penyakit
b. Menekan tumbuhnya gulma
c. Mengurangi penguapan lengas tanah

3. Tabur dan kocoran Infus a. Pupuk lebih mudah diserap akar
b. Lebih efektif untuk pengairan

4. Gembor Selang a. Hemat tenaga dan waktu
b. Jumlah air yang dialirkan lebih banyak

5. Cabut dan tangki pompa 
manual

Tangki elektrik a. Hemat tenaga, waktu, dan biaya
b. Penggunaan obat semprot lebih efektif

6. Tanaman pagar dan blarak Paranet a. Lebih efektif
b. Dapat digunakan berkali-kali pakai

Sumber: Analisis Data Primer, 2019
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Cakupan Inovasi Pertanian di Lahan Pasir Pantai Desa Bugel
 Cakupan inovasi merupakan lingkup penggunaan inovasi di lahan pasir pantai Desa 
Bugel, dapat meliputi kelompok dan masyarakat. Cakupan inovasi dapat berada dalam 
lingkup kelompok maupun masyarakat. Inovasi dapat dikatakan dalam cakupan kelompok 
apabila penggunaannya baru dilakukan oleh sebagian kecil atau beberapa anggota kelompok. 
Inovasi dikatakan dalam cakupan masyarakat apabila sudah sebagian besar atau semua 
masyarakat menggunakannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa 
sebagian besar inovasi pertanian berada dalam cakupan masyarakat terdiri dari traktor rotari 
roda ban, traktor roda empat, benih hibrida, mulsa plastik, infus, selang, tangki elektrik, 
paranet, dan pasar lelang. Inovasi yang berada dalam cakupan kelompok berupa jet pump 
dikarenakan keterbatasan petani dalam mengalirkan sumber listrik dari rumah menuju ke 
lahan untuk menghidupkan jet pump.

Sumber Inovasi Pertanian di Lahan Pasir Pantai Desa Bugel
 Sumber inovasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. 
Sumber internal berasal dari prakarsa petani di daerah tersebut dalam menggunakan 
inovasi, sedangkan sumber eksternal mencakup masyarakat desa lain dan lembaga terkait. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa sebagian besar inovasi 
pertanian bersumber dari internal terdiri dari traktor rotari roda ban, mulsa plastik, infus, 
selang, jet pump, tangki elektrik, dan paranet. Inovasi traktor roda empat bersumber dari 
Koramil dan bantuan Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kulon Progo. Inovasi 
benih hibrida berasal dari perusahaan benih sedangkan inovasi pasar lelang bersumber dari 
internal dan eksternal yaitu pedagang.

Proses Penemuan Inovasi Pertanian Lahan Pasir Pantai Desa Bugel
 Inovasi pertanian yang ada di lahan pasir pantai Desa Bugel tidak terlepas dari historis 
perkembangan dari masa ke masa sehingga memiliki proses penemuannya. Proses penemuan 
inovasi merupakan suatu deskripsi asal mula inovasi tersebut ditemukan sampai dikembangkan 
oleh petani. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa sebagian besar inovasi 
pertanian terdiri dari traktor rotari roda ban, mulsa plastik, infus, selang, jet pump, tangki elektrik, 
dan paranet muncul atas prakarsa petani yang selanjutnya ditiru oleh petani lain. Inovasi traktor 
roda empat berasal dari pengenalan Koramil dalam rangka program pemerintah dalam ketahanan 
pangan yang selanjutnya mendapatkan bantuan traktor dari Kementrian Pertanian melalui Dinas 
Pertanian Kulon Progo. Inovasi benih hibrida berasal dari perusahaan benih yang datang melalui 
kelompok tani. Inovasi pasar lelang berasal dari internal atas keluhan petani terkait anjloknya 
harga jual cabai dan eksternal yaitu pedagang.

Proses Penyebaran Inovasi Pertanian Lahan Pasir Pantai Desa Bugel
Inovasi yang digunakan petani akan melalui proses penyebaran sehingga inovasi 

digunakan secara luas. Pada umumnya, petani akan meniru penggunaan inovasi dari petani 
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lain yang sudah berhasil dalam menerapkan. Kecepatan penyebaran inovasi oleh petani 
bervariasi, meliputi sangat cepat, cepat, dan lambat. Kecepatan penyebaran inovasi tergolong 
sangat cepat apabila inovasi telah digunakan oleh semua petani Desa Bugel. Kecepatan 
penyebaran inovasi tergolong cepat apabila sudah sebagian besar petani yang menggunakan 
inovasi, sedangkan kecepatan penyebaran inovasi tergolong lambat apabila masih sebagian 
kecil petani yang menggunakan inovasi.
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa sebagian besar 
kecepatan penyebaran inovasi pertanian termasuk sangat cepat terdiri dari traktor rotari 
roda ban, benih hibrida, mula plastik, selang, tangki elektrik, paranet, dan pasar lelang. 
Inovasi yang proses penyebarannya termasuk cepat yaitu traktor roda empat dan infus. Jet 
pump memiliki kecepatan penyebaran yang lambat dikarenakan adanya keterbatasan petani 
dalam penyaluran aliran listrik ke lahan sehingga baru sebagian kecil petani yang sudah 
menggunakan jet pump.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.  Jenis-jenis inovasi pertanian di lahan pasir pantai Desa Bugel berdasarkan komoditas 

utama:
a.  Komoditas cabai yaitu traktor roda empat, benih hibrida, mulsa plastik, infus, selang, 

jet pump, tangki elektrik, paranet, dan pasar lelang
b.  Komoditas semangka yaitu traktor rotari roda ban, benih hibrida, mulsa plastik, 

infus, tangki elektrik, dan paranet
c.  Komoditas kacang panjang yaitu benih hibrida, mulsa plastik, infus, tangki elektrik, 

dan paranet.
2.  Penggunaan inovasi pertanian di lahan pasir pantai Desa Bugel yang berada dalam 

cakupan kelompok yaitu jet pump dikarenakan baru digunakan oleh beberapa petani 
sedangkan lingkup masyarakat yaitu traktor rotari roda ban, traktor roda empat, benih 
hibrida, mulsa plastik, infus, selang, tangki elektrik, paranet, dan pasar lelang.

3.  Inovasi pertanian di lahan pasir pantai Desa Bugel yang bersumber dari internal yaitu 
traktor rotari roda ban, mulsa plastik, infus, selang, jet pump, tangki elektrik, paranet, dan 
pasar lelang meskipun petani memiliki keterbatasan pikiran dan dana dalam melakukan 
uji coba di lahan; inovasi bersumber dari eksternal yaitu traktor roda empat dan benih 
hibrida; serta inovasi bersumber dari internal dan eksternal yaitu pasar lelang.

4.  Proses penemuan inovasi pertanian di lahan pasir pantai Desa Bugel yaitu dapat melalui 
peralihan alat yang biasa digunakan pada lahan sawah ke lahan pasir pantai, pengenalan 
inovasi oleh Koramil dan Dinas Pertanian, maupun trial dan error oleh petani, yang 
selanjutnya ditiru petani-petani lain secara luas penggunaannya.

5.  Inovasi pertanian lahan pasir pantai Desa Bugel yang proses penyebarannya sangat 
cepat yaitu traktor rotari roda ban, benih hibrida, mulsa plastik, selang, tangki elektrik, 
paranet, dan pasar lelang; proses penyebarannya cepat yaitu traktor rotari roda empat 
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dan infus; sedangkan inovasi yang proses penyebarannya lambat yaitu jet pump karena 
untuk menggunakan jet pump membutuhkan tenaga listrik, padahal sebagian petani 
belum mampu memperoleh jaringan listrik untuk mengoperasikan jet pump.

6.  Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kurang berperan dalam penyuluhan dan 
pendampingan teknis budidaya lahan pasir pantai Desa Bugel karena kompetensi 
penyuluh di bidang teknis budidaya pertanian lahan pasir masih relatif terbatas.

Saran
1.  Inovasi pertanian di lahan pasir pantai Desa Bugel setiap komoditas utama masih belum 

menyeluruh terdapat dalam setiap unsur budidaya sehingga peran lembaga penelitian 
dalam uji coba lahan perlu ditingkatkan guna memunculkan kebaruan inovasi.

2.  Cakupan inovasi pertanian di lahan pasir pantai Desa Bugel masih ada yang berada pada 
lingkup kelompok yaitu jet pump, sehingga diperlukan kerjasama PLN untuk dapat 
menyalurkan sumber listrik ke lahan agar penggunaan inovasi jet pump dapat diperluas 
dalam lingkup masyarakat.

3.  Sumber inovasi pertanian di lahan pasir pantai Desa Bugel mayoritas berasal dari internal 
yaitu atas prakarsa petani Desa Bugel, sehingga perlu adanya kehadiran pemerintah dan 
lembaga penelitian terkait untuk memberikan bantuan dana maupun tenaga dan pikiran 
dalam mengembangkan inovasi pertanian lahan pasir.

4.  Terdapat inovasi pertanian di lahan pasir pantai Desa Bugel yang proses penyebarannya 
masih tergolong lambat yaitu jet pump sehingga diperlukan peningkatan intensitas 
pendampingan penyuluhan dalam pengajuan bantuan sarana dan prasarana guna 
mendukung pengembangan inovasi jet pump, serta keaktifan petani dalam mencari 
informasi bantuan.

5.  Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) belum banyak terlibat memberikan penyuluhan 
bagi petani lahan pasir pantai Desa Bugel. Dengan pertimbangan petani membutuhkan 
pendampingan dalam memecahkan permasalahan usahatani, keterlibatan dan kehadiran 
PPL yang kompeten sangat dibutuhkan dalam melakukan pendampingan teknis.
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ABSTRAK
Kebutuhan kedelai dalam negeri yang tinggi tidak diimbangi dengan tingginya produksi 
kedelai dalam negeri, hal ini mendorong pemerintah mengimpor kedelai dari luar negeri 
untuk memenuhi kebutuhan. Ketergantungan kedelai impor tidak boleh dibiarkan maka 
perlu dikaji lebih jauh, mengenai usahatani kedelai pada agroekosistem (sawah dan darat). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan budidaya kedelai yang meliputi teknis 
budidaya kedelai serta biaya, penerimaan, pendapatan, dan R/C dari usahatani kedelai per 
hektar per satu musim tanam. Sampel diambil menggunakan Multistage Cluster Random 
Sampling, maka diperoleh sampel sebanyak 127 orang dari populasi petani kedelai 
sebanyak 85 orang, 52 petani di lahan sawah dan 75 petani di lahan darat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa usahatani kedelai diawali dengan pemilihan varietas dan penanaman, 
pengolahan lahan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen dan pascapanen. Rata-
rata biaya total usahatani kedelai per hektar per satu musim tanam di lahan sawah adalah Rp. 
4.022.116,20, sedangkan di lahan darat adalah Rp.4.334.473,97, dengan penerimaan sebesar 
Rp. 9.268.806,23 dan Rp. 8.933.032,10 untuk lahan darat. Rata-rata pendapatan usahatani 
kedelai di lahan sawah adalah Rp. 5.246.690,03, dan di lahan darat sebesar Rp.4.598.558,12, 
hal ini menunjukkan bahwa usahatani kedelai baik di lahan sawah maupun lahan darat sama-
sama menguntungkan. R/C rata-rata usahatani lahan sawah adalah 2,30 dan untuk usahatani 
lahan darat 2,06, menunjukan bahwa R/C ˃  1 maka usahatani kedelai di Kecamatan Jatiwaras 
Kabupaten Tasikmalaya dikatakan layak diusahakan.

Kata kunci:  usahatani, kedelai, biaya, penerimaan, R/C
 
PENDAHULUAN
Rata-rata kebutuhan kedelai per tahun adalah 2,2 juta ton. Pemenuhan kebutuhan kedelai 
sebanyak 67,99 persen harus diimpor dari luar negeri (Pusat Data dan Sistem Informasi 
Pertanian Kementerian Pertanian, 2017)

Gambar 1. Produksi, konsumsi dsn impor kedelai 2012-2016
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Gambar 1 menunjukkan kesenjangan antara produksi kedelai dan konsumsi kedelai 
di Indonesia masih sangat jauh. Hal tersebut menunjukan bahwa impor masih menjadi cara 
untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. Peningkatan produksi kedelai baik dari 
kuantitas maupun kualitas terus diupayakan oleh pemerintah, baik ekstensifikasi maupun 
intensifikasi. Pengembangan komoditas kedelai untuk menjadi komoditas unggulan sub 
sektor tanaman pangan perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait. Dalam 
mendukung program swasembada kedelai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya 
memperluas lahan tanah untuk tanaman kedelai pada tahun 2017 seluas 2.000 hektare. Selain 
memperluas lahan tanaman kedelai seluas 2.000 hektar juga dilakukan perbaikan irigasi 
dan penyuluhan kepada petani dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia 
(IPM) di Kabupaten Tasikmalaya. Perluasan lahan tanam untuk tanaman kedelai dilakukan 
di Kecamatan Cipatujah, Jatiwaras, Cikalong, Pancatengah, Culamega dan Salopa (Dinas 
pertanian Kabupaten Tasikmalaya, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan 
budidaya kedelai yang meliputi teknis budidaya kedelai serta biaya, penerimaan, pendapatan, 
dan R/C dari usahatani kedelai per hektar per satu musim tanam pada Agroekosistem darat 
dan sawah.

METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. 

Data primer diperoleh dengan cara survei, wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara 
dilakukan dengan cara melukan wawancara langsung terhadap petani responden dengan 
menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya serta 
mengadakan pengamatan (observasi) ke lapangan. Wawancara (interview) dilakukan langsung 
ke petani yang bersangkutan, Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dari 
instansi yang terkait seperti, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya, BP3K 
Kecamatan Jatiwaras, serta studi kepustakaan terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian ini 
dilakukan pengambilan sampel dengan Multistage Cluster Random Sampling, Langkah pertama 
yang dilakukan untuk menentukan responden adalah menentukan dua Desa terpilih sebagai 
lokasi penelitian yang megusahakan kedelai di agroekosistem sawah dan darat, maka terpilih 
dua desa yaitu Desa Jatiwaras (agroekosistem darat) dengan populasi 109 petani dan desa Desa 
papayan (agroekosistem sawah) dengan populasi petani 76. Setelah diketahui populasi petani 
kedelai sebanyak 185 orang petani, maka dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan 
rumus Slovin dengan nilai d2 0,05 maka diperoleh sampel 127 dengan proporsi 75 petani pada 
agroekosistem darat dan 52 petani untuk agroekosistem sawah. Metode analisis yang digunakan 
untuk keragaan usahatani akan dianalisis secara deskriptif dan analisis usahatani meliputi analisis 
biaya, penerimaan, pendapatan dan R/C (Soekartawi, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan usahatani kedelai pada agroekosistem darat dan sawah meliputi: 1) 

Pemilihan varietas dan penanaman, Varietas kedelai yang ditanam di lokasi penelitian adalah 



54 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0

Grobogan, yang merupakan benih bantuan pemerintah dalam program pengembangan kedelai 
di lokasi penelitian. Sebelum ditanam benih terlebih dahulu dicampur dengan rhizobium 
yang bermanfaat untuk membentuk bintil akar dan mengikat N (nitrogen) dari udara.

Sebelum ditanam benih terlebih dahulu dicampur dengan rhizobium yang bermanfaat 
untuk membentuk bintil akar dan mengikat N (nitrogen) dari udara. Penggunaan benih di 
agroekosistem sawah dan darat berbeda, karena jarak tanam kedelai di agroekosistem sawah 
mengikuti jarak tanam padi karena ditanam di bekas rumpun tanaman padi, sedangkan 
di agroekosistem darat kedelai ditanam mengikuti jarak tanam sesuai anjuran penyuluh 
pertanian di lokasi penelitian. 2) pengolahan lahan, penanaman kedelai di agroekosistem 
sawah dilakukan tanpa olah tanah, dengan cara menugal bekas rumpun padi setelah padi 
dipanen, jadi jarak tanam kedelai mengikuti jarak tanam padi, setelah ditanami kemudian 
jerami padi dimanfaatkan sebagai mulsa untuk menjaga kelembaban tanah dan mengurangi 
penguapan. Pada agroekosistem darat kedelai ditanam pada musim tanam pertama yaitu 
bulan Februari-Maret tanah diolah dengan cara dibajak menggunakan Cultivator yang 
merupakan bantuan dari pemerintah dan dikelola oleh kelompok tani. Kemudian dibuat 
saluran drainase setiap 4 m, sedalam 20-25 cm, lebar 20 cm. Pembuatan saluran drainase 
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penggenangan air, karena tanaman kedelai tidak 
tahan terhadap genangan. 3) Pemupukan, pupuk yang digunakan dalam berusahatani kedelai 
yaitu pupuk organik cair dan pupuk organik granula, yang merupakan bantuan dari pemerintah 
dalam program pengambangan kedelai, di agroekosistem darat selain menggunakan pupuk 
dari bantuan juga menambahkan pupuk NPK majemuk dengan harapan hasil panen yang 
optimum, sedangkan diagroekosistem sawah petani tidak melakukan penambahan pupuk 
selain dari bantuan pemerintah karena petani berasumsi masih ada residu pupuk dari 
tanam padi sebelumnya. 4) pengendalian hama, Penggunaan pestisida di lokasi penelitian 
dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis, karena untuk pestisida petani menerima bantuan 
dari pemerintah dengan dosis sesuai dengan kebutuhan per luas lahan, yaitu 1 liter per hektar, 
walaupun ada pengurangan atau penambahan dosis itu tidak akan jauh dari dosis yang 
dianjurkan, petani di lokasi penelitian tidak menunggu serangan ketika melakukan aplikasi 
pestisida, “mencegah lebih baik daripada mengobati” tutur para petani di lokasi penelitian, 
petani melakukan penyemprotan pada fase pengisian polong pada umur > 40 HST. 5) Panen 
dan pasca panen, Pemanenan kedelai di loksi penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu 
dengan cara diarit dan dicabut dengan akarnya, meskipun tidak direkomendasikan untuk 
memanenan dengan cara mencabut, karena kotoran akan terbawa dan akar kedelai yang bisa 
menjadi penggembur tanah akan ikut terbawa, bukannya tanpa alasan petani melakukan 
pemanenan dengan cara dicabut, petani takut dengan sisa tanaman kedelai yang tajam akan 
membahayakan jika terinjak, walaupun tidak sedikit petani yang memanen dengan cara 
diarit. Penanganan pascapanen yang terdiri dan penjemuran brangkasan tanaman, perontokan, 
pengeringan, pembersihan, dan penyimpanan biji.

Analisis usahatani kedelai pada agroekosistem sawah dan darat meliputi: 1) Biaya 
usahatani, Biaya usahatani kedelai yaitu biaya yang dikeluarkan oleh petani responden, 
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semua pengeluaran yang dinyatakan dengan uang yang diperlukan untuk menghasilkan 
sesuatu produk dalam suatu periode produksi. Nilai biaya dinyatakan dengan uang (rupiah).  
Biaya usahatani kedelai terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap (fixed cost) 
adalah biaya yang nilainya tidak dipengaruhi oleh nilai produksi, sedangkan biaya variabel 
(variabel cost) adalah biaya yang nilainya dipengaruhi oleh nilai produksi dan sifatnya habis 
dalam satu kali proses produksi. Biaya usahatani kedelai di lahan sawah berbeda dengan 
di darat. Berbeda biaya total usahatani di lahan sawah adalah Rp. 4.022.116,20, sedangkan 
di lahan darat adalah Rp. 4.334.473,97. Biaya usahatani kedelai sangat dipengaruhi oleh 
tingkat penggunaan sarana produksi, seperti: benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. 
2) Penerimaan, Rata-rata harga kedelai di agroekosistem sawah adalah Rp.6.663,46 /kg 
sedangkan di lahan darat adalah Rp.6.513,33 /kg. Rata-rata hasil produksi untuk lahan sawah 
adalah 1.390,99 Kg per hektar, dan produksi lahan darat 1.371,50 Kg per hektar. Dari harga 
dan produksi maka petani di agroekosistem sawah mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 
9.258.806,23 dan Rp. 8.933.032,10 untuk agroekosistem darat. 3) Pendapatan, rata-rata 
pendapatan usahatani kedelai di agroekosistem sawah adalah Rp. 5.246.806,23, sedangkan 
rata-rata pendapatan usahatani kedelai di agroekosistem darat adalah Rp. 4.598.558,12, hal 
ini menunjukan bahwa usahatani kedelai baik di lahan sawah maupun lahan darat sama-sama 
menguntungkan. 4) R/C, Indikator lainnya yang digunakan untuk menilai kinerja usahatani 
adalah R/C, yaitu rasio antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Semakin besar R/C 
maka usahatani tersebut semakin menguntungkan dan layak untuk dilakukan. R/C rata-rata 
usahatani agroekosistem sawah adalah 2,30 dan untuk usahatani agroekosistem darat 2,06, 
menunjukan bahwa R/C ˃ 1 maka usahatani kedelai di Kecamatan Jatiwaras Kabupaten 
Tasikmalaya dikatakan layak, sejalan dengan penelitian Bayu Nuswantara, dkk (2016) 
melakukan penelitian di Desa Kebinagung Kabupaten Grobogan menunjukkan nilai R/C 
dari usahatani kedelai adalah 1,29.
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Tabel 1.  Biaya Produksi, Penerimaan, Pendapatan, dan R/C Pada Agroekosistem Sawah 
dan Darat Per Hektar Per Satu Musim Tanam

Uraian 
Lahan Sawah Lahan Darat

Biaya Persen (%) Biaya Persen (%)
A. Biaya Variabel
1. Bibit/Benih 444.220,45 17.58 391,875.04 12.68
2. Pupuk

a) NPK - - 276,547.60 8.95
b) Pupuk Organik Cair 104,038.00 4.12 101,137.00 3.27
c) Pupuk Organik Granula 160,640.00 6.36 164,320.00 5.32
d) Rizhobium 63,525.00 2.51 60,561.00 1.96

3. Pestisida 150,000.00 5.94 151,500.00 4.90
4. Tenaga Kerja

a) Pengolahan Lahan - - 412,133.37 13.33
c) Penanaman 364,965.87 14.44 320,340.03 10.36
f) Pemupukan 100,500.00 3.98 116,896.01 3.78
g) Penyemprotan Hama 89,250.00 3.53 108,278.68 3.50
h) Panen & Pasca Panen 1,050,000.00 41.55 987,621.42 31.95
Biaya Variabel Total 2,527,139.32 100.00 3,091,210.14 100.00

B. Biaya Tetap
1. Sewa Lahan 1,000,000.00 66.89 832,869.21 66.99
2. Penyusutan Peralatan 162,875.54 10.89 52,502.27 4.22
3. Bunga Modal 332,101.34 22.21 357,892.35 28.79

Biaya Tetap Total 1,494,976.88 100.00 1,243,263.83 100.00
Biaya Total 4,022,116.20 4,334,473.97

C. Produksi Dan Penerimaan

1.  Produksi 1,390.99 1,371.50

2.  Harga 6,663.46 6,513.33

3.  Penerimaan 9,268,806.23 8,933,032.10

D. Pendapatan 5,246,690.02 4,598,558.12

E. R/C                2.30 2.06

KESIMPULAN DAN SARAN
Usahatani kedelai diawali dengan pemilihan varietas dan penanaman, pengolahan 

lahan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen dan pascapanen. Rata-rata biaya 
total usahatani kedelai per hektar per satu musim tanam di lahan sawah adalah Rp. 
4.022.116,20, sedangkan di lahan darat adalah Rp.4.334.473,97, dengan penerimaan sebesar 
Rp. 9.268.806,23 dan Rp. 8.933.032,10 untuk lahan darat. Rata-rata pendapatan usahatani 
kedelai di lahan sawah adalah Rp. 5.246.690,03, dan di lahan darat sebesar Rp.4.598.558,12, 
hal ini menunjukkan bahwa usahatani kedelai baik di lahan sawah maupun lahan darat sama-
sama menguntungkan. R/C rata-rata usahatani lahan sawah adalah 2,30 dan untuk usahatani 
lahan darat 2,06, menunjukan bahwa R/C ˃  1 maka usahatani kedelai di Kecamatan Jatiwaras 
Kabupaten Tasikmalaya dikatakan layak diusahakan. Saran dari penelitian ini adalah 
iperlukannya pembinaan teknik dari instansi pertanian mengenai penggunaan mutu yang 
sesuai dengan standar teknis sehingga diharapkan petani akan mendapat hasil yang optimum. 
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ABSTRAK
Sebagian besar penduduk Desa Srigading bekerja sebagai petani lahan pasir pantai. Walaupun 
demikian, produksi bahan pangan di desa tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan 
rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena lahan pasir pantai belum dapat dimanfaatkan 
untuk budidaya pangan pokok, seperti padi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pangsa pengeluaran pangan rumah tangga tani, menganalisis konsumsi energi rumah tangga 
tani, mengkaji tingkat ketahanan pangan rumah tangga tani, dan menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga tani. Metode dasar penelitian 
ini adalah metode survei dengan penentuan lokasi menggunakan pendekatan purposive. 
Sampel responden berjumlah 30 petani yang ditentukan dengan metode purposive sampling. 
Ketahanan pangan dianalisis menggunakan indikator silang antara pangsa pengeluaran 
pangan dengan konsumsi energi dari Jonsson dan Toole (1991) dalam Maxwell et al. (2000). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan dianalisis menggunakan regresi 
linear berganda dan dicerminkan dari konsumsi energi per kapita per hari. Berdasarkan hasil 
analisis, pangsa pengeluaran pangan 93,33% rumah tangga tani termasuk dalam kategori 
rendah, konsumsi energi dari 73,33% rumah tangga tani termasuk dalam kategori kurang. 
Sedangkan hasil analisis tingkat ketahanan pangan, 26,67% termasuk dalam rumah tangga 
tahan pangan, 63,33% kurang pangan, 6,67% rentan pangan, dan 3,33% rawan pangan. 
Tingkat ketahanan pangan rumah tangga tani dipengaruhi secara positif oleh pendidikan ibu 
rumah tangga dan pendapatan rumah tangga, serta dipengaruhi secara negatif oleh harga cabai.

Kata kunci: usahatani lahan pasir pantai, ketahanan pangan, rumah tangga tani.
 
PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah suatu kebutuhan pokok dan menjadi suatu hal yang sangat 
penting serta strategis bagi keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan pokok tersebut perlu 
diseimbangkan dengan pembangunan ketahanan pangan. Undang-Undang Nomor 18 tahun 
2012 menjelaskan konsep ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi 
negara sampai perseorangan dengan ketersediaan yang cukup dalam jumlah ataupun mutu, 
aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif, 
serta berkelanjutan. 
Konsep ketahanan pangan mencakup subsistem ketersediaan, konsumsi, dan distribusi 
pangan, sehingga berkaitan dengan kemampuan individu atau rumah tangga untuk 
mendapatkan pangan. Ketahanan pangan rumah tangga dapat terpenuhi jika memiliki 
ketersedian pangan dan distribusi pangan yang baik, serta pengetahuan dan kemampuan 
masyarakat dalam memahami pengelolaan konsumsinya (Hardinsyah et al., 2002). 
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Menurut Suharyanto (2015), ketahanan pangan rumah tangga menunjukkan 
kemampuan rumah tangga agar kebutuhan pangannya tercukupi. Kemampuan tersebut akan 
dipengaruhi oleh produksi pangan, konsumsi, dan alokasi sumberdaya dalam rumah tangga. 
Agidew dan Singh (2018) menyebutkan, masalah ketahanan pangan bukan hanya sebatas 
peningkatan ketahanan pangan itu sendiri, namun juga ditentukan oleh masalah-masalah 
yang terlibat di dalamnya atau faktor penentu kerawanan agar penyelesaian yang dilakukan 
dapat lebih spesifik, tepat sesuai dengan bukti yang terdapat di lapangan.

Desa Srigading adalah salah satu desa di Kecamatan Sanden yang merupakan desa 
pantai. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian bertani dengan memanfaatkan 
lahan pantai Samas untuk usahatani. Komoditas yang diusahakan oleh petani di lahan pasir 
adalah bawang merah dan cabai serta belum dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman 
pangan pokok seperti padi. Hal ini mengakibatkan ketersediaan pangan pokok petani di Desa 
Srigading harus dicukupi dari lahan yang lain atau dari pembelian. Bagi petani di Srigading, 
ketersediaan pangan melalui pembelian bersifat musiman dan terbatas, karena pendapatan 
petani hanya bisa diperoleh setiap musim panen, padahal petani memerlukan pangan setiap 
hari sehingga ketersediaan pangan dalam rumah tangga harus cukup dalam jumlah dan 
jenisnya serta juga harus stabil penyediaannya dari waktu ke waktu.  

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan dan supaya terhindar dari rawan pangan 
maka setiap subsistem ketahanan pangan harus terpenuhi dengak baik. Begitu pula petani 
di Desa Srigading harus memperhatikan tiap-tiap subsistem ketersediaan, konsumsi, 
dan distribusi dengan baik. Rumah tangga petani di Desa Srigading harus mensiasati 
pendapatannya sedemikian rupa atau dengan mencari pemasukan dari pendapatan lain.  
Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka rumah tangga petani dapat memenuhi jumlah 
dan jenis pangan yang dikonsumsi walaupun menggantungkan usahataninya di lahan pasir 
pantai yang wilayah lahannya tidak memproduksi pangan pokok. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pangsa 
pengeluaran pangan, konsumsi energi, tingkat ketahanan pangan, serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani lahan pasir di Desa Srigading, 
Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul.  

METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian berada di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. 

Metode pemilihan lokasi menggunakan pendekatan purposive karena Kabupaten Bantul 
merupakan salah satu sentra padi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Desa Srigading karena 
merupakan desa yang mengembangkan budidaya pertanian di lahan pasir pantai.

Data penelitian ini menggunakan sebagian data Hibah Penelitian yang diketuai 
oleh Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec. dengan judul “Strategi Adaptasi Rumah Tangga 
Tani terhadap Perubahan Iklim dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Pangan dan Rantai 
Pasok Pangan serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani Berbasis Agroekosistem di Daerah 
Istimewa Yogyakarta.”
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Data primer diperoleh dengan metode wawancara langsung dengan petani responden 
menggunakan alat bantu kuesioner. Data primer diantaranya adalah data dari 30 petani 
responden yang dipilih dengan metode purposive sampling, input usahatani, penerimaan dan 
pendapatan petani responden, dan pengeluaran pangan rumah tangga petani. Data sekunder 
diperoleh dengan metode pencatatan data yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari 
instansi maupun lembaga terkait yang berkaitan dengan penelitian. Pengambilan sampel dari 
petani responden adalah dengan menggunakan purposive sampling. Pengambilan sampel ini 
menggunakan kriteria yang dipilih yaitu merupakan petani lahan pasir pantai.

Untuk mengetahui pangsa pengeluaran pangan rumah tangga petani dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus Pakpahan et al. (1993):
          PP 
        PPP = ——— x 100%
          TP

Keterangan: 
PPP : Pangsa Pengeluaran Pangan (%) 
PP : Pengeluaran untuk Belanja Pangan (Rp/bulan) 
TP : Total Pengeluaran RT (Rp/bulan) 

Untuk mengetahui energi yang dikonsumsi rumah tangga petani diperoleh melalui 
food recall 2x24 jam, kemudian dirata-rata dalam satuan hari. Perhitungan konsumsi energi 
menurut Perdana dan Hardiansyah (2013) dirumuskan sebagai berikut:

BPj    Bddj
   Gj = ( —— x ——  x KGj)

100     100

Keterangan:
Gj  =  jumlah energi yang dikonsumsi dari pangan j (energi dalam satuan kkal)
BPj =  berat dari pangan j yang dikonsumsi (gram)
KGj =  kandungan energi per 100 gram pangan j yang dikonsumsi (energi dalam satuan 

kkal)
Bddj =  bagian yang dapat dimakan dari 100 gram pangan j (%)

Pengukuran tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani diukur dengan klasifikasi 
silang antara pangsa pengeluaran pangan dan kecukupan energi sesuai dengan indikator Jonsson 
dan Toole (1991) yang diadopsi oleh Maxwell et al. (2000). Hasil dari klasifikasi silang antara 
kecukupan energi dan pangsa pengeluaran pangan sebagai dua indikator ketahanan pangan 
tersebut menghasilkan klasifikasi tingkat ketahanan pangan sebagai berikut:
a.  Rumah tangga tahan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan rendah (< 60% 

pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengonsumsi energi (> 80% dari syarat kecukupan 
energi).

b.  Rumah tangga kurang pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan rendah (< 60% 
pengeluaran rumah tangga) dan kurang mengonsumsi energi (≤ 80% dari syarat kecukupan 
energi). 
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c.  Rumah tangga rentan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (≥ 60% 
pengeluaran rumah tangga) dan cukup mengonsumsi energi (> 80% dari syarat kecukupan 
energi). 

d.  Rumah tangga rawan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan tinggi (≥ 60% 
pengeluaran rumah tangga) dan tingkat konsumsi energinya kurang (≤ 80% dari syarat 
kecukupan energi).

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan maka digunakan 
alat bantu software Eviews 9 dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) 
atau metode kuadrat terkecil. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
ketahanan pangan, ketahanan pangan dicerminkan dengan konsumsi energi. Konsumsi dipilih 
sebagai cerminan dari ketahanan pangan dikarenakan pada dasarnya ketahanan pangan adalah 
terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang dalam hal ini adalah konsumsi energi. Hal ini 
sejalan dengan Arida et al. (2015) yang dalam penelitiannya mengatakan bahwa ketahanan pangan 
dapat dilihat dari indikator kecukupan gizi, terutama gizi makro yaitu energi. 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 – β3X3 + β4X4 – β5X5 + β6X6

Keterangan:
Y: Tingkat ketahanan pangan
X1: Tingkat pendidikan ibu rumah tangga (tahun)
X2: Pendapatan rumah tangga (Rp/tahun)
X3: Jumlah anggota keluarga 
X4: Harga beras (Rp)
X5: Harga cabai (Rp)
X6: Harga gula (Rp)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pangsa Pengeluaran Pangan

Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga dapat sebagai cerminan dari ketersediaan 
pangan di rumah tangga. Tinggi rendahnya pangsa pengeluaran pangan dipengaruhi besarnya 
pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga. 

Tabel 1. Rerata Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani Desa Srigading Tahun 2018
Jenis Pangan Pengeluaran (Rp) Persentase (%)

Pangan Pokok 3.249.763,87 37,95 
Lauk Pauk   2.515.750,00 29,38 
Kacang-Kacangan          7.600,00 0,09 
Sayur dan Buah      666.953,33 7,79 
Lemak dan Minyak      398.506,67 4,65 
Bumbu Dapur      551.166,67 6,44 
Makanan Jadi      374.806,96 4,38 
Pemanis      421.120,00 4,92 
Bahan Minuman      377.830,00 4,41 

Jumlah   8.563.497,50 100,00 

Sumber: Analisis Data Primer, 2019
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Pengeluaran pangan merupakan pengeluaran yang dikeluarkan untuk belanja pangan, 
baik itu makanan pokok seperti beras, jagung, dan umbi-umbian, lauk pauk, kacang-kacangan, 
sayur dan buah, lemak, bumbu dapur, makanan jadi seperti roti-rotian, pemanis, dan bahan 
minuman.

Tabel 2. Rerata Pengeluaran Nonpangan Rumah Tangga Petani Desa Srigading Tahun 2018
Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp) Persentase (%)

Listrik 620.933,33 4,69
Gas 650.733,33 4,92
Minyak Tanah dan Kayu Bakar 60.242,87 0,46
Mandi dan Kosmetik 946.666,67 7,15
Pakaian 258.333,33 1,95
Bensin 2.536.153,33 19,16
Pendidikan 2.300.000,00 17,38
Komunikasi 869.333,33 6,57
PBB 67.940,00 0,51
Pajak Kendaraan 554.800,00 4,19
Sumbangan Pesta 1.990.666,67 15,04
Arisan 325.333,33 2,46
Iuran RT 56.600,00 0,43
Uang Saku 1.869.742,08 14,13
Lainnya 127.833,33 0,97

Jumlah 13.235.311,61 100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Selain pengeluaran pangan, petani juga mengeluarkan biaya untuk pengeluaran 
nonpangan. Pengeluaran nonpangan rumah tangga merupakan besarnya pengeluaran yang 
dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan selain pangan, terdiri dari pengeluaran misalnya libu 
rumah tanggak, gas, minyak tanah dan kayu bakar, kebutuhan mandi dan kosmetik, pakaian, 
bensin, pendidikan, komunikasi, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, sumbangan 
pesta, arisan, iuran RT, uang saku, maupun pengeluaran lainnya. 

Tabel 3. Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani Desa Srigading Tahun 2018
Pangsa Pengeluaran Pangan Kriteria Jumlah (n) Persentase (%)
< 60% Rendah 28 93,33
≥ 60% Tinggi 2 6,67
Jumlah 30 100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Kriteria pangsa pengeluaran pangan menurut Jonsson dan Toole (1991) dibagi 
menjadi dua, yaitu rendah (< 60%) dan tinggi (≥ 60%). Pangsa pengeluaran rumah tangga 
petani yang termasuk dalam kriteria rendah yaitu 28 rumah tangga atau 93,33% sedangkan 
sisanya yaitu 2 rumah tangga atau 6,67% termasuk dalam kriteria tinggi. Artinya lebih banyak 
rumah tangga petani yang pangsa pengeluaran pangannya rendah, sehingga pendapatan 
rumah tangga petani cukup dan rumah tangga memiliki daya beli yang tinggi.
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Konsumsi Energi
Konsumsi pangan merupakan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang 

ataupun kelompok dengan tujuan untuk memebuhi kebutuhannya secara biologis, psikologi, 
dan sosial (Baliwati dan Rosita, 2004). Artinya, konsumsi pangan akan mempengaruhi 
kegiatan sosial, ekonomi dan budaya suatu keluarga karena berhubungan dengan kebiasaan 
makan rumah tangga tersebut, yaitu dalam memilih pangan yang dikonsumsi maupun 
pengolahannya, penyiapan, dan penyajiannya, serta jenis pangan yang diproduksi. Konsumsi 
pangan yang baik tidak hanya dilihat dari jumlahnya saja, namun juga harus beragam, bergizi, 
seimbang, dan aman (B2SA) seperti yang telah dirumuskan dalam Pedoman Gizi Seimbang 
(Kementerian Kesehatan, 2014).

Tabel 4.  Rerata Konsumsi Energi Rumah Tangga Petani per Kapita per Hari Desa Srigading 
Tahun 2018

Jenis Pangan Rata-Rata Konsumsi Energi (kkal) per Kapita Kontribusi terhadap Total  Konsumsi (%)
Pangan Pokok 720,98 47,26
Lauk Pauk 533,41 34,96 
Sayur dan Buah 76,11 4,99 
Lemak dan Minyak 70,88 4,65 
Bumbu Dapur 4,27 0,28 
Pemanis 42,15 2,76 
Bahan Minuman 305,73 5,10 

Jumlah 1.525,59 100,00 

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Konsumsi energi dapat dilihat dari besarnya kalori yang terdapat dalam suatu 
makanan. Dalam hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X (WNPG) Tahun 2012, syarat 
kecukupan energi yang dianjurkan adalah sebesar 2.150 kkal/kapita/hari. Kebutuhan energi 
dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya karbohidrat, protein, dan lemak. Menurut 
Jonsson dan Toole (1991) yang diadopsi oleh Maxwell et al. (2000), tingkat kecukupan 
energi dibagi menjadi dua, yaitu cukup (energi >80%) dan kurang (energi ≤80%). 

Tabel 5. Tingkat Kecukupan Energi Rumah Tangga Petani Desa Srigading Tahun 2018
Tingkat Kecukupan Energi Kategori Jumlah Rumah Tangga (n) Persentase (%)

>80% Cukup 8 26,67
≤80% Kurang 22 73,33

Jumlah 30 100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Rumah tangga petani yang tergolong dalam kategori cukup atau tingkat energi 
lebih dari 80% dari angka kecukuapan energi hanya 26,67% atau 8 rumah tangga saja, 
sedangkan sisanya yaitu 22 rumah tangga atau 73,33% masih dalam kategori kurang karena 
konsumsi energi kurang dari sama dengan 80%. Tingkat kecukupan energi dalam penelitian 
ini mengansumsikan energi yang dianjurkan seluruh anggota keluarga sama, tidak melihat 
berdasarkan jenis kelamin, usia, dan berat badan anggota keluarga rumah tangga. Rerata 
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tingkat kecukupan energi rumah tangga petani tergolong rendah. Hal ini disebabkan anggota 
keluarga petani sebagian masih mengenyam bangku pendidikan sehingga energi yang 
dibutuhkan tidak sebanyak orang dewasa. 

Frekuensi makan dari rumah tangga petani Desa Srigading yaitu tiga kali sehari 
dengan pangan pokok nasi. Sebagian besar petani tidak terlalu memperhatikan menu yang 
dikonsumsinya, hanya sebatas jumlah pangan yang disediakan harus mencukupi seluruh 
anggota keluarga saja. Rumah tangga petani jarang mengonsumsi pangan yang beragam, 
hanya seadanya saja. Dalam mencukupi kebutuhan pangannya, sebagian petani menanam padi 
di lahan sawahnya dan mengonsumsi sayur, buah, ataupun bumbu dapur yang mereka tanam 
sendiri walaupun jumlahnya tidak mencukupi, sehingga mereka akan pergi ke pasar yang 
masih dalam satu kecamatan yang sama. Walaupun rumah tangga petani sudah menyediakan 
bahan pangan yang mencukupi secara kuantitas, namun tidak mempertimbangkan dari segi 
kualitasnya sehingga energi yang didapatkan rendah.

Tingkat Ketahanan Pangan
Tingkat ketahanan pangan rumah tangga diukur dari teori Jonsson dan Toole (1991) 

dalam Maxwell et al. (2000) yaitu klasifikasi silang antara pangsa pengeluaran pangan dengan 
kecukupan energi. Tingkat ketahanan pangan digolongkan menjadi empat tingkatan, yaitu: 
a.  Rumah tangga tahan pangan, apabila pangsa pengeluaran pangan rendah (< 60%) dan 

cukup mengkonsumsi energi (> 80% dari syarat kecukupan energi). 
b.  Rumah tangga kurang pangan, apabila pangsa pengeluaran pangan rendah (< 60%) dan 

kurang mengkonsumsi energi (≤ 80% dari syarat kecukupan energi). 
c.  Rumah tangga rentan pangan, apabila pangsa pengeluaran pangan tinggi (≥ 60%) dan 

cukup mengkonsumsi energi (> 80% dari syarat kecukupan energi). 
d.  Rumah tangga rawan pangan, apabila pangsa pengeluaran pangan tinggi (≥ 60%) dan 

tingkat konsumsi energinya kurang (≤ 80% dari syarat kecukupan energi).

Tabel 6. Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Desa Srigading Tahun 2018

Konsumsi energi per unit 
ekuivalen dewasa

Pangsa pengeluaran pangan
Rendah 

(< 60% pengeluaran total)
Tinggi 

(≥ 60% pengeluaran total)
Cukup

(> 80% kecukupan energi)
Tahan pangan 

(8 RT)
26,67%

Rentan pangan 
(2 RT)
6,67%

Kurang
(≤ 80% kecukupan energi)

Kurang pangan 
(19 RT)
63,33%

Rawan pangan 
(1 RT)
3,33%

Sumber: Analisis Data Primer, 2019
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Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar rumah tangga petani yaitu 19 rumah 
tangga atau 63,33% rumah tangga petani termasuk dalam rumah tangga kurang pangan. 
Artinya, rumah tangga petani sebenarnya memiliki pendapatan yang cukup, hal ini dapat 
dilihat dari pangsa pengeluaran pangannya yang rendah sesuai dengan Tabel 6, sehingga 
memiliki akses dan daya beli pangan, namun rumah tangga tidak memenuhi kecukupan 
energi yang disarankan. Kecukupan energi yang tidak terpenuhi ini karena kurangnya 
pengetahuan rumah tangga untuk memenuhi konsumsi pangan secara berkualitas tidak 
hanya mempertimbangkan kuantitasnya saja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat 
ketahanan pangannya, rumah tangga perlu meningkatkan pengetahuan mengenai pangan 
bergizi. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengadakan penyuluhan mengenai gizi kepada 
petani.

Kategori rumah tangga petani tahan pangan menempati posisi kedua dengan jumlah 
8 rumah tangga atau 26,67%. Rumah tangga ini menunjukkan tingkat konsumsi energi yang 
sudah dalam kriteria cukup serta memiliki pangsa pengeluaran pangan yang rendah. Artinya, 
pendapatan rumah tangga relatif tinggi karena alokasi pendapatan yang dikeluarkan untuk 
pengeluaran pangan lebih rendah. 

Kategori lainnya adalah rentan pangan yaitu 2 rumah tangga atau 6,67%. Kategori 
rentan pangan menunjukkan rumah tangga sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan 
energinya, namun pangsa pengeluaran pangan tinggi. Artinya, rumah tangga memiliki 
pendapatan yang relatif rendah sehingga sebagian pendapatannya dikeluarkan untuk pangan. 
Sedangkan kategori rawan pangan berjumlah 1 rumah tangga atau 3,33% mengindikasikan 
rumah tangga yang memiliki pangsa pengeluaran tinggi serta konsumsi energinya belum 
mencukupi. Hal ini dapat terjadi karena pendapatan rumah tangga yang relatif rendah 
sehingga rumah tangga tidak dapat mengakses pangannya sesuai dengan kebutuhan mereka. 
Daya beli rumah tangga pun rendah, akibatnya kebutuhan konsumsi energi tidak mencukupi 
karena rumah tangga terhalangi dengan pendapatannya. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketahanan Pangan 
Penelitian ini menguji faktor tingkat pendidikan ibu rumah tangga (X1) serta 

pendapatan rumah tangga (X2) yang diduga berpengaruh positif terhadap tingkat ketahanan 
pangan dan faktor jumlah anggota keluarga (X3), harga beras (X4), harga cabai (X5), serta 
harga gula (X6) yang diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat ketahanan pangan. 
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Tabel 7.  Hasil Analisis Regresi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketahanan 
Pangan Rumah Tangga Petani Desa Srigading

Variabel Expected Sign Koefisien t-hitung Probabilitas

C 88.86157 1.257599 0.2212

Tingkat Pendidikan IRT + 1.796383* 1.837654 0.0791
Pendapatan + 0.000315*** 3.097543 0.0051
Jumlah Anggota 
Keluarga

- -2.921082 -1.025778 0.3157

Harga Beras - 6.904386 1.432155 0.1656
Harga Cabai - -4.529435*** -3.163595 0.0043
Harga Gula - -1.993022 -0.875639 0.3903
R-squared 0.770994

Adjusted R-squared 0.711254

F-statistic 12.90569

Prob(F-statistic) 0.000002***

Sumber: Analisis Data Primer, 2019
Keterangan:
*** : nyata pada taraf kepercayaan 99%
* : nyata pada taraf kepercayaan 90%

 
Koefisien Determinan

Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui bahwa nilai adjusted R2 sebesar 0,711254. 
Nilai adjusted R2 menjelaskan variasi variabel dependen dapat dijelaskan variasi variabel 
independen. Sehingga 71,12% variasi tingkat ketahanan pangan dapat dijelaskan oleh tingkat 
pendidikan ibu rumah tangga, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, harga 
beras, harga cabai, dan harga gula, sedangkan 28,88% variasi tingkat konsumsi energi tidak 
diikutkan dalam model. 

Uji F
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara bersama-sama. Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 
F-hitung adalah 0,000002 yaitu lebih kecil dari α 1% sehingga Ho ditolak. Artinya, tingkat 
pendidikan ibu rumah tangga, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, harga 
beras, harga cabai, dan harga gula secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat ketahanan pangan. 

Uji t
Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh secara individu variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan membandingkan terhadap α 1%, 5%, dan 10%. Apabila 
nilai probabilitas t-hitung < α, maka Ho ditolak sehingga variabel independen berpegaruh 
nyata terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 7. diketahui variabel independen 
yang berpengaruh nyata terhadap tingkat ketahanan pangan adalah tingkat pendidikan ibu 
rumah tangga, pendapatan, dan harga cabai sedangkan variabel yang tidak berpengaruh 
nyata terhadap tingkat ketahanan pangan adalah jumlah anggota keluarga, harga beras, dan 
harga gula. 
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Tingkat Pendidikan Ibu Rumah Tangga 
Nilai probabilitas t-hitung pada tingkat pendidikan ibu rumah tangga adalah 0,0791 

atau < α 10%, sehingga Ho ditolak. Artinya, tingkat pendidikan ibu rumah tangga secara 
individu berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketahanan pangan. Nilai koefisien regresi 
tingkat pendidikan ibu rumah tangga adalah 1,796383 yang berarti setiap peningkatan 1 
satuan tingkat pendidikan ibu rumah tangga akan meningkatkan tingkat ketahanan pangan 
sebesar 1,796 satuan atau setiap terjadinya penambahan tingkat pendidikan ibu rumah tangga 
sebanyak satu tahun sukses akan menyebabkan peluang rumah tangga petani meningkatkan 
ketahanan pangannya sebesar 1,796 kkal. 

Menurut Nurdiani dan Widjojoko (2016), tingkat pendidikan ibu rumah tangga berkaitan 
dengan kemampuan ibu rumah tangga mengambil keputusan serta pola pikir dalam menyelesaikan 
suatu masalah. Demikian pula dalam hal peningkatan ketahanan pangan. Apabila tingkat 
pendidikan ibu rumah tangga semakin tinggi maka ibu rumah tangga akan semakin rasional 
untuk memutuskan pola konsumsi serta akan mempertahankan segi kualitas dan kuantitas dan 
konsumsi pangan rumah tangganya. Sedangkan ibu rumah tangga yang berpendidikan rendah 
akan lebih menerima kondisi pola konsumsi bergantung kemampuan atau daya beli rumah tangga, 
tanpa mempertimbangkan kualitas bahan pangan yang akan dikonsumsi. 

Pendapatan
Nilai probabilitas t-hitung pada variabel pendapatan adalah 0,0051 atau < α 1%, 

sehingga Ho ditolak. Artinya, pendapatan rumah tangga secara individu berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat ketahanan pangan. Nilai koefisien regresi pendapatan rumah 
tangga adalah 0,000315 yang berarti setiap peningkatan 1 satuan tingkat pendapatan rumah 
tangga akan meningkatkan tingkat ketahanan pangan sebesar 0,0003 satuan. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian Ediwiyati et al. (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan 
rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga. 

Setiap kenaikan pendapatan rumah tangga maka rumah tangga akan lebih mudah 
untuk mengakses pangan karena daya belinya yang meningkat. Apabila rumah tangga lebih 
mampu untuk mengakses pangan maka tingkat ketahanan pangan rumah tangganya pun akan 
meningkat. Pendapatan rumah tangga ini akan mendorong daya beli rumah tangga untuk 
memilih suatu bahan makanan yang sesuai dengan jumlah anggota keluarganya serta begizi. 
Hal ini dikemukakan oleh Sukiyono et al. (2008) bahwa akses pangan dapat terjadi apabila 
rumah tangga memiliki pendapatan yang cukup atau memiliki daya beli yang terjangkau. 
Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan meningkatan produktivitas usahatani 
dan melakukan diversifikasi usaha, yaitu melalui potensi desa mengingat Desa Srigading 
merupakan desa wisata.

Jumlah Anggota Keluarga
Nilai probabilitas t-hitung pada variabel jumlah anggota keluarga adalah 0,3157 

atau > α 10%, sehingga Ho gagal ditolak. Artinya, jumlah anggota keluarga secara individu 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketahanan pangan. Hal ini tidak sejalan 
dengan penelitian dari Susilowati (2014) yang menyatakan jumlah anggota keluarga akan 
mempengaruhi ketahanan pangan karena memperlihatkan banyaknya orang yang bekerja 
dalam satu rumah tangga. Dalam penelitian ini, mayoritas anggota keluarga yang bekerja 
hanyalah kepala keluarga, sebagian dibantu oleh ibu rumah tangga. Anak-anak petani 
mayoritas belum bekerja sehingga masih menjadi tanggungan kepala keluarga.

Harga Beras
Nilai probabilitas t-hitung pada variabel harga beras adalah 0,1656 atau > α 10%, 

sehingga Ho gagal ditolak. Artinya, harga beras secara individu tidak berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat ketahanan pangan. Selain menanam bawang merah dan cabai, mayoritas 
petani juga menanam padi. Sehingga kebutuhan pangan pokok yaitu beras dicukupi dari hasil 
panennya. Oleh karena itu, naik turunnya harga beras tidak berpengaruh terhadap tingkat 
konsumsi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Desfaryani (2012) yang menyatakan 
bahwa harga beras mempengaruhi tingkat ketahanan pangan karena setiap peningkatan harga 
beras maka peluang rumah tangga untuk menderita rawan pangan semakin tinggi. 

Harga eceran tertinggi beras untuk wilayah Jawa berdasarkan Peraturan Menteri 
Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/08/2017 adalah Rp 9.450,00 dengan batas toleransi 
kenaikan harga kebutuhan pokok oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul hingga 10% 
dari harga eceran tertinggi di pasar tradisional. Rerata harga beras yang dikonsumsi rumah 
tangga petani adalah Rp 9.800,00/kg sehingga dapat dikatakan stabil. Beras yang dikonsumsi 
petani pun juga memiliki variasi harga yang berbeda sesuai dengan kualitas beras. Oleh 
karena itu, rumah tangga tetap mampu mengonsumsi beras sesuai dengan kebutuhannya 
karena rumah tangga dapat menyesuaikan dengan mengganti beras yang lebih murah apabila 
terjadi peningkatan harga beras. 

Harga Cabai
Nilai probabilitas t-hitung pada variabel harga cabai adalah 0,0043 atau < α 1%, 

sehingga Ho ditolak. Artinya, harga cabai secara individu berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat ketahanan pangan. Nilai koefisien regresi harga cabai adalah -4,529436 yang berarti 
setiap peningkatan 1 satuan harga cabai akan menurunkan tingkat ketahanan pangan sebesar 
4,529 satuan. Hal ini dapat dipahami bahwa walaupun petani responden adalah petani cabai, 
tetapi pada saat penelitian dilakukan komoditas cabai baru memasuki awal panen dan petani 
lebih memilih untuk mengumpulkan hasil produksinya untuk dijual melalui pasar lelang 
yaitu Rp 17.900,00/kg, sehingga petani belum menikmati hasil produksinya. Oleh sebab 
itu, petani harus membeli cabai dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga 
jualnya, yaitu Rp 25.300,00/kg (TPID DIY, 2018). Perbedaan harga tersebut menunjukkan 
perlu adanya perhatian dan pendampingan dari pemerintah mengenai pasar lelang agar harga 
cabai di tingkat petani dapat lebih meningkat. 
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Menurut Wirastuti dan Surrachman (2009), cabai merupakan salah satu produk 
yang mempunyai nilai strategis karena sebagian besar penduduk pasti mengonsumsi cabai. 
Penelitian oleh Meilani et al. (2017) menyatakan bahwa cabai bersifat komplementer terhadap 
beras.  Lebih lanjut, Setiawan dan Hadianto (2014) menyatakan, permintaan masyarakat 
terhadap cabai tinggi dan belum ada pangan yang dapat mensubsitusi kebutuhan cabai. Oleh 
karena itu, kenaikan harga cabai akan menurunkan kemampuan rumah tangga petani untuk 
dapat membeli cabai sehingga akan menurunkan ketahanan pangan rumah tangga.

Harga Gula
Nilai probabilitas t-hitung pada variabel harga gula adalah 0,8859 atau > α 10%, 

sehingga Ho gagal ditolak. Artinya, harga gula secara individu tidak berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat konsumsi energi. Bagi petani responden, gula hanya merupakan pangan 
pelengkap yang terkadang dikonsumsi untuk minum teh maupun kopi. Sehingga kenaikan 
harga gula tidak mempengaruhi tingkat konsumsi energi. Hal ini sejalan dengan penelitian 
dari Anggraini et al. (2014) yang menjelaskan bahwa gula bukan merupakan pangan pokok, 
namun hanya sebagai pangan tambahan yang sedikit penggunaannya. Namun penelitian ini 
tidak sejalan dengan penelitian dari Desfaryani (2012) yang menyatakan bahwa peningkatan 
harga gula menyebabkan peluang rumah tangga petani untuk menjadi tahan pangan menjadi 
lebih kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga tani Desa Srigading yaitu 93,33% rumah 
tangga termasuk dalam kategori rendah dan 6,67% rumah tangga termasuk dalam kategori 
tinggi. Konsumsi energi rumah tangga tani Desa Srigading yaitu 26,67% rumah tangga 
termasuk dalam kategori cukup dan 73,33% rumah tangga termasuk dalam kategori kurang. 
Tingkat ketahanan pangan rumah tangga tani Desa Srigading berdasarkan hasil klasifikasi 
silang antara pangsa pengeluaran pangan dengan kecukupan energi yaitu 26,67% rumah 
tangga tahan pangan, 63,33% rumah tangga kurang pangan, 6,67% rumah tangga rentan 
pangan, dan 3,33% rumah tangga rawan pangan. Tingkat ketahanan pangan rumah tangga tani 
Desa Srigading dipengaruhi secara positif oleh pendidikan ibu rumah tangga dan pendapatan 
rumah tangga, serta dipengaruhi secara negatif oleh harga cabai.

Saran
 Rumah tangga tani Desa Srigading sebagian besar tergolong dalam kategori kurang 
pangan. Oleh sebab itu, rumah tangga perlu diberi informasi mengenai pengetahuan gizi 
melalui media massa dan media cetak, serta penyuluhan oleh instansi terkait. Rumah tangga 
juga perlu untuk merealokasikan pendapatan rumah tangganya ke pengeluaran pangan 
yang beragam, bergizi, aman, sehat, dan berimbang. Perlu diadakan penyuluhan mengenai 
pangan bergizi oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, khususnya kepada ibu 
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rumah tangga, sehingga dapat mengambil keputusan dengan bijak untuk memilih menu 
makanan yang dikonsumsi rumah tangganya. Peningkatan ketahanan pangan untuk rumah 
tangga rentan pangan dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan, misalnya dengan 
jalan peningkatan produktivitas usahatani dan melakukan diversifikasi usaha, yaitu melalui 
potensi desa mengingat Desa Srigading merupakan desa wisata. Perlu adanya perhatian dan 
pendampingan oleh pemerintah terhadap petani mengenai pasar lelang agar petani memiliki 
posisi tawar yang tinggi sehingga harga cabai di tingkat petani akan meningkat.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi, adaptasi, serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi strategi adaptasi petani terhadap perubahan iklim di Desa Bejiharjo, 
Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2017, Desa Bejiharjo 
mengalami banjir akibat dampak dari La Nina sehingga lahan pertanian dan jembatan 
penghubung desa sempat mengalami kerusakan. Sampel yang digunakan sebanyak 32 petani 
yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Persepsi petani diukur 
dengan 2 indikator berskala Likert, yaitu perubahan anasir iklim dan dampak perubahan 
iklim terhadap usaha tani. Persepsi petani dikelompokan berdasarkan rumus Strugers dan 
dilakukan uji proporsi. Strategi adaptasi diukur dengan menghitung banyaknya tindakan 
adaptasi yang dilakukan petani. Faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi petani diukur 
dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
petani di Desa Bejiharjo memiliki persepsi yang kuat terhadap perubahan iklim. Ada 12 
strategi adaptasi yang dilakukan petani. Strategi adapatasi yang paling banyak dilakukan 
oleh petani adalah menyesuaikan masa tanam (90,62% responden). Adapatasi petani terhadap 
perubahan iklim dipengaruhi secara positif oleh pendidikan kepala rumah tangga, jumlah 
anggota rumah tangga produktif, persepsi, dan jumlah sumber air irigasi. Adapun faktor 
yang berpengaruh negatif terhadap adaptasi petani adalah kontribusi pendapatan usahatani.

Kata kunci: persepsi, adaptasi, perubahan iklim
 
PENDAHULUAN

Pada bulan November tahun 2017, pertama kali dalam 10 tahun terakhir wilayah Desa 
Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul mengalami banjir. Fenomena 
ini menjadi unik karena wilayah Gunungkidul umumnya dikenal sebagai daerah yang kering 
dan berada pada dataran tinggi. Banjir mengakibatkan rusaknya jembatan yang menjadi 
akses masyarakat sehingga kegiatan perekonomian desa sempat menjadi lesu.

Banjir tersebut menjadi salah satu akibat dari adanya perubahan iklim. Musim hujan 
ditambah dengan adanya La Nina mengakibatkan curah hujan yang terjadi melebihi kondisi 
normal (BMKG, 2018). Salah satu pihak yang terkena dampak adanya banjir tersebut adalah 
petani. Walaupun demikian, respon yang diberikan oleh petani tergantung pada persepsi petani 
terhadap fenomena yang terjadi. Persepsi petani dapat diartikan sebagai proses memahami 
informasi yang diterima oleh panca indra petani (Harish & Masiming, 2008). Petani dapat 
memperoleh informasi tentang perubahan iklim dari penyuluh pertanian maupun media 
massa. Selain itu, petani juga dapat merasakan anomali atau ketidaknormalan yang terjadi 
dalam melakukan usaha pertanian, misalnya kemunduran musim hujan, musim kemarau 
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berkepanjangan, ledakan hama dan penyakit tanaman tertentu, dan sebagainya yang terkait 
dengan perubahan iklim (Deressa et al., 2009).

Petani akan melakukan berbagai usaha untuk menghadapi kondisi yang berpotensi 
mengurangi hasil usahataninya. Usaha ini dapat disebut sebagai strategi adaptasi petani 
(Deressa et al., 2009). Contoh adaptasi petani terhadap perubahan iklim adalah mengatur 
teknik drainase, menambah dosis pestisida, meningkatkan irigasi, menggunakan varietas 
tahan kekeringan/genangan, dan menyesuaikan masa tanam (Li et al., 2012). 

Adaptasi petani terhadap perubaan iklim dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, 
budaya, politik, geografi, dan kelembagaan yang kemudian membentuk interaksi antara 
individu dengan lingkungan (Pouliotte et al., 2009). Berdasarkan penelitian McDowell 
& Hess (2012), akses terhadap air, modal sumberdaya manusia, modal sosial (termasuk 
kelembagaan, kelompok tani, dan sebagainya), akses terhadap lembaga keuangan, tingkat 
stres akibat penurunan kualitas dan kuantitas lahan, dan persepsi.

Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan adaptasi petani terhadap perubahan iklim melalui program sekolah lapangan 
iklim atau SLI (BMKG, 2019). Program ini dijalankan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
(Pusdiklat) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). SLI diadakan mulai 
tahun 2011 dan berjalan sampai sekarang. Program ini dilaksanakan secara bertahap dengan 
topik yang disesuaikan dengan masing-masing daerah. 
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 
1.  Mengetahui persepsi petani terhadap perubahan iklim
2.  Mengetahui adaptasi petani terhadap perubahan iklim
3.  Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi adaptasi petani terhadap perubahan 

iklim 

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif, diawali 

dengan mengumpulkan data, menganalisis, dan menyusun laporan penelitian (Murniati, 
2014). Lokasi yang dipilih adalah Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten 
Gunungkidul. Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling, yaitu metode 
pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan tujuan penelitian (Deressa et al, 2009). 
Kriteria yang digunakan dalam memilih sampel adalah petani yang berada di area yang 
terdampak bencana alam, khususnya terkait perubahan iklim. Jumlah sampel yang digunakan 
sebanyak 32 responden.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan sebagian data 
yang digunakan merupakan bagian dari hibah penelitian Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, 
M.Ec. yang berjudul “Strategi Adaptasi Rumah Tangga Tani terhadap Perubahan Iklim 
dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Pangan dan Rantai Pasok Pangan serta Meningkatkan 
Kesejahteraan Petani Berbasis Agroekosistem di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Data primer 
diambil secara langsung pada tanggal 2 dan 4 November 2018 melalui wawancara dengan 
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kuisioner tersistematis. Data sekunder diperoleh dari data website pemerintah daerah serta 
sumber-sumber terkait.

Sebelum dilakukan pengukuran persepsi petani terhadap perubahan iklim, dilakukan 
uji validitas dan uji reliabilitas terhadap item-item pertanyaan terlebih dahulu. Aplikasi 
software yang digunakan adalah aplikasi IBM SPSS Statistic 22. Uji validitas digunakan 
untuk menunjukkan bahwa item-item pertanyaan yang digunakan sudah valid sedangkan 
uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa item-item pertanyaan yang digunakan 
dapat dipercaya atau tidak. (Anggraini et al., 2010).

Persepsi petani terhadap perubahan iklim diketahui dengan pendekatan indikator 
perubahan anasir iklim yang dirasakan dan dampak perubahan iklim terhadap usahatani. 
Data tersebut dikumpulkan dalam bentuk skor dengan menggunakan skala Likert (Anggraini 
et al., 2010).  

Langkah selanjutnya adalah menentukan kategori persepsi berdasarkan total skor 
yang diperoleh petani. Pengkategorian ini digunakan untuk menentukan kriteria kuat atau 
lemahnya persepsi petani. Penentuan kategori persepsi dilakukan dengan rumus Struges 
(Dajan, 1996 dalam Murniati, 2014):

Keterangan:
Z: interval kelas
X: nilai tertinggi
Y: nilai terendah
K: banyaknya kategori  

Selanjutnya, dilakukan analisis lebih lanjut tentang kuat atau lemahnya persepsi 
petani terhadap perubahan iklim menggunakan uji proporsi Z-test dengan α=5%. Uji ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat persepsi petani secara statistik.  (Sudjana, 1992 dalam 
Hadi & Ediyanto, 2016). Hipotesis yang digunakan: 
H0: P ≤ 3, maka petani memiliki persepsi yang tidak kuat terhadap perubahan iklim 
H1: P > 3, maka petani memiliki persepsi yang kuat terhadap perubahan iklim

Uji Z dapat dilakukan dengan membandingkan antara Zhitung dengan Ztabel. 
Apabila Zhitung lebih besar daripada Ztabel maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Zhitung 
dapat diketahui dengan rumus:

Keterangan: 
x :  rata-rata nilai persepsi masing-masing sub indikator per sampel
Po :  koefisien nilai yang dihipotesiskan, yaitu 3 
σ :  deviasi standar
n :  jumlah sampel
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Strategi adaptasi petani diketahui dengan metode analisis deskriptif. Data diolah dan 
disajikan dalam bentuk diagram, dideskripsikan serta diinterpretasikan. Data yang digunakan 
yaitu semua tindakan adaptasi yang dilakukan petani terhadap perubahan iklim. 

Analisis regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen 
dengan satu atau lebih variabel independen (Hadi & Ediyanto, 2016). Faktor-faktor yang 
diduga berpengaruh adalah usia kepala rumah tangga (KRT), pendidikan KRT, jumlah anggota 
rumah tangga produktif, kontribusi pendapatan usahatani, persepsi, sumber informasi, 
sumber air irigasi, dan akses kredit. Setelah itu, uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi 
adanya penyimpangan data. Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji multikolinearitas, 
uji heterokedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Terakhir, dilakukan uji ketepatan 
model, yaitu uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas dapat diketahui nilai Corrected Item-Total Correlation 
(CITC) dari masing-masing item pertanyaan untuk mengukur persepsi petani. Semua nilai 
CITC dari item lebih besar daripada Rtabel (0,3494) maka semua item pertanyaan yang 
digunakan untuk mengukur persepsi petani sudah valid

Uji Reliabilitas
Nilai Cronbach’s Alpha menunjukkan nilai reliabilitas dari semua item-item 

pertanyaan. Nilai yang dihasilkan sebesar 0,908 (>0,7) maka item-item pertanyaan yang 
digunakan untuk mengukur persepsi petani sudah reliabel atau dapat dipercaya. Nilai 
Cronbach’s Alpha yang semakin mendekati 1 maka item-item pertanyaan yang digunakan 
akan semakin reliabel.

Perubahan Anasir Iklim yang Dirasakan Petani
Fenomena perubahan iklim dapat dijelaskan melalui variabel-variabel perubahan 

iklim yang terjadi. Variabel-variabel perubahan iklim tersebut dapat dirasakan oleh sebagian 
petani. Indikator perubahan anasir iklim yang dirasakan oleh petani merupakan pengukuran 
variabel-variabel perubahan iklim melalui beberapa sub indikator yang ditanyakan kepada 
petani secara umum.
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Tabel 1. Indikator Indikator Perubahan Anasir Iklim yang dirasakan Petani

Sub indikator
Jumlah responden

Total skor
(max=160)

Persentase S 
dan SS (%)SS S R TS STS

(5) (4) (3) (2) (1)
Suhu udara meningkat  14 10 1 7 0 127 75,00
Frekuensi mundurnya masa tanam meningkat 10 14 4 4 0 126 75,00
Lahan semakin kering   5 18 1 8 0 116 71,88
Frekuensi iklim ekstrem meningkat   4 16 7 5 0 115 62,50
Kecepatan angin meningkat    9   8 6 9 0 113 53,13
Curah hujan meningkat    5 11 9 6 1 109 50,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2019 

Sub indikator yang memiliki skor tertinggi adalah suhu udara semakin meningkat 
dengan total skor 127 dan dirasakan oleh 75% petani. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan 
Wheeler & Braun (2013) dimana pemanasan global mengakibatkan kenaikan suhu rata-rata 
bumi. Curah hujan meningkat menjadi sub indikator dengan total skor yang paling rendah, 
yaitu 109 dan dirasakan oleh 50% petani. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian petani di Desa 
Bejiharjo tidak merasakan adanya kenaikan curah hujan walaupun di wilayah Yogyakarta 
pada tahun 2018 mengalami peningkatan volume curah hujan (BMKG, 2017).

Dampak Perubahan Iklim terhadap Usahatani yang Dirasakan Petani
Dampak perubahan iklim terhadap usahatani yang dirasakan oleh petani berfokus 

pada fenomena yang dialami pada saat menjalankan usahatani. 

Tabel 2. Indikator Dampak Perubahan Iklim terhadap Usahatani yang Dirasakan Petani 

Sub indikator
Jumlah responden

Total skor
(max=160)

Persentase S 
dan SS (%)SS S R TS STS

(5) (4) (3) (2) (1)
Sulit memprediksi masa tanam 7 20 1 4 0 126 84,38
Risiko kerugian usahatani meningkat 6 17 5 4 0 121 75,00
Berkurangnya ketersediaan air 5 19 2 6 0 119 71,88
Risiko gagal panen meningkat 6 15 5 6 0 117 65,63
Terjadi penurunan produksi 7 11 5 9 0 112 65,63
Pola tanam tidak menentu 4 17 1 10 0 111 62,50
Kualitas hasil menurun 5 14 4 9 0 111 59,38
Gagal produksi 4 16 1 11 0 109 59,38
Peningkatan hama dan penyakit 5 14 0 13 0 107 56,25

Sumber: Analisis Data Primer, 2019 

 
Sub indikator yang memiliki skor tertinggi adalah sulit memprediksi masa tanam 

dengan total skor 126 dan dirasakan oleh 83% petani. Prediksi musim tanam berkaitan dengan 
musim hujan. Pada umumnya, petani Desa Bejiharjo menunggu musim hujan tiba untuk 
melakukan penanaman, khususnya untuk komoditas padi. Prediksi atau perkiraan semakin 
sulit dilakukan karena musim hujan semakin tidak menentu (Wheeler & Braun, 2013). 

Peningkatan hama penyakit tumbuhan menjadi sub indikator dengan total skor yang 
paling rendah, yaitu 107. Sebagian petani tidak merasakan adanya peningkatan hama dan 
penyakit tumbuhan karena sudah mengaplikasikan pestisida. Selain itu, hama dan penyakit 
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tersebut merupakan hama dan penyakit dengan jenis yang sama dengan biasanya, bukan 
jenis yang baru. Hama dan penyakit yang menyerang dominan tipe yang beradaptasi pada 
kondisi kering, yaitu uret, ulat daun, dan bercak coklat.

Persepsi Petani terhadap Perubahan Iklim
Persepsi dapat diartikan sebagai pandangan petani terhadap lingkungan atau 

rangsangan yang diterima. Persepsi diukur dalam bentuk skor. Skor persepsi merupakan 
gabungan dari skor perbedaan anasir iklim yang dirasakan oleh petani dan dampak perubahan 
iklim terhadap usahatani yang dirasakan petani. Kemudian, skor tersebut di kelompokkan 
berdasarkan rumus Strugers.

Gambar 1. Kategori persepsi petani terhadap perubahan iklim berdasarkan rumus Strugers

Sebanyak 25,00% petani memiliki persepsi yang sangat kuat dan sebanyak 28,13% 
memiliki persepsi yang kuat. Dua kategori tersebut dapat menunjukkan bahwa 53,13% (dari 
25,00%+ 28,13%) petani di Desa Bejiharjo telah benar-benar merasakan pengaruh perubahan 
iklim. Sebanyak 37,50% petani memiliki tingkat persepsi sedang, 9,38% memiliki tingkat 
persepsi yang lemah dan tidak ada yang memiliki persepsi sangat lemah. Maka sebanyak 
46,88% (dari 37,50%+ 9,38%) petani merasa ragu-ragu atau kurang yakin tentang pengaruh 
perubahan iklim baik dalam usahatani maupun dalam kegiatan sehari- hari.

Uji Proporsi
Uji proporsi Z-test dilakukan untuk mengetahui tingkat persepsi petani terhadap 

perubahan iklim secara statistik. Hipotesis yang digunakan yaitu:
 H0: P ≤ 3, maka petani memiliki persepsi yang tidak kuat terhadap perubahan iklim
H1: P > 3, maka petani memiliki persepsi yang kuat terhadap perubahan iklim Perhitungan 
uji proporsi adalah sebagai berikut:



78 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0

Hasil uji proporsi menunjukkan nilai Zhitung sebesar 3,3412. Nilai tersebut lebih 
besar daripada Ztabel, yaitu 1,645, maka H0 ditolak. Petani memiliki persepsi yang kuat 
terhadap perubahan iklim.

Strategi Adaptasi Petani terhadap Perubahan Iklim
Semua tindakan adaptasi yang dilakukan petani terhadap perubahan iklim. 

Tindakan adaptasi yang diduga dilakukan oleh petani adalah penggunaan varietas tahan 
kekeringan/genangan, penyesuaian waktu tanam, penyesuaian waktu panen, penyesuaian 
aplikasi pestisida (5T), penyesuaian dosis bahan organik, penggunaan mulsa, peningkatan 
penyiraman, penghematan air, penyesuaian teknik pengairan dan drainase, diversifikasi jenis 
tanaman, perluasan lahan garapan, dan diversifikasi sumber pendapatan. 

Gambar 2. Strategi adaptasi petani terhadap perubahan iklim di Desa Bejiharjo

Strategi adaptasi yang paling banyak dilakukan oleh petani adalah melakukan 
penyesuaian masa tanam, yaitu sebanyak 90,63%. Penyesuaian masa tanam dilakukan dengan 
menyelaraskan antara waktu tanam dengan musim hujan. Apabila musim hujan telah tiba, air 
yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan tersedia sehingga proses 
penanaman dapat dilakukan. Di sisi lain, mayoritas lahan yang digunakan untuk usahatani 
adalah lahan tegalan dengan mengandalkan air dari hujan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Adaptasi Petani terhadap Perubahan Iklim
Uji Asumsi Klasik
a.  Uji Normalitas
 Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,5575. Nilai 

tersebut lebih besar dari α=10% sehingga H1 ditolak. Data yang digunakan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi petani terhadap perubahan iklim 
merupakan data yang residualnya berdistribusi normal.
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b.  Uji Mulitkoleniaritas
 Hasil uji multikoleniaritas menunjukkan bahwa semua koefisien korelasi antar variabel 

independen memiliki nilai kurang dari 0,8. Maka, tidak ada korelasi antar variabel yang 
digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi petani terhadap 
perubahan iklim.

c.  Uji Heteroskedastisitas
 Nilai probabilitas chi-square dari Obs*R-square Uji Breusch-Godfrey menunjukkan nilai 

0,3719. Nilai tersebut lebih besar dari α= 10% maka H1 ditolak. Data yang digunakan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi petani terhadap perubahan 
iklim merupakan data yang homoskedastisitas.

Tabel 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adaptasi Petani Terhadap Perubahan Iklim 
Variabel Expected sign Koefisien Probabilitas
Konstanta +/- -1.26 0,4256
log(usia KRT) + -0,15 0,5218
log(pendidikan KRT) + 0,04* 0.0633
log(ART produktif) + 0,25* 0.0532
log(kontribusi usahatani) + -0,23*** 0.0087
log(persepsi) + 0,60** 0.0241
log(jumlah sumber informasi) + -0,02 0.1514
log(jumlah sumber irigasi) - 0,56*** 0.0004
dummy akses kredit + 0,36 0.1810
R-squared 0.7400

Adjusted R-squared 0.6496

F-statistic 8.1853***

Sumber: Analisis Data Primer, 2018
*** = signifikan pada α=1%, ** = signifikan pada α=5%, * = signifikan pada α=10%

Uji Ketepatan Model
a.  Koefisien Determinasi 
 Nilai Adjusted R-squared menunjukkan nilai sebesar 0,6496. Maka dapat dinyatakan 

bahwa sebanyak 64,96% variabel independen dalam model (usia kepala rumah tangga, 
pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga produktif, kontribusi 
pendapatan usahatani, persepsi, sumber informasi, sumber air dan akses kredit) dapat 
menjelaskan variabel dependen (jumlah adaptasi). Sisanya sebanyak 32,99% variabel 
dijelaskan di luar model.

b.  Uji F
 Nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil daripada α=1% 

maka H0 ditolak. Usia kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah 
anggota rumah tangga produktif, kontribusi pendapatan usahatani, persepsi, sumber 
informasi, sumber air, dan akses kredit secara bersama-sama berpengaruh secara nyata 
terhadap jumlah adaptasi petani.
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c.  Uji t
1.  Pendidikan kepala rumah tangga
 Kepala rumah tangga memiliki peran yang vital dalam rumah tangga, termasuk dalam 

pengambilan keputusan. Semakin lama pendidikan kepala rumah tangga dapat menjadi 
indikator semakin banyak informasi, ilmu pengetahuan dan pengembangan daya nalar 
yang dimiliki, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan perubahan iklim (Deressa 
et al., 2009).

2.  Jumlah anggota rumah tangga produktif
 Jumlah anggota rumah tangga produktif dapat dihubungkan dengan ketersediaan tenaga 

kerja dalam keluarga. Adanya tenaga kerja dalam keluarga tersedia yang semakin banyak, 
strategi adaptasi yang dapat diusahakan juga akan semakin banyak (Deressa et al., 2009).

3.  Kontribusi pendapatan usahatani
 Kontribusi pendapatan usahatani usahatani menunjukkan persentase pendapatan usahatani 

terhadap total pendapatan rumah tangga. Hasil uji regresi menunjukkan hal yang 
berkebalikan dengan beberapa hasil penelitian maupun sumber mengenai pendapatan 
usahatani dengan adaptasi terhadap perubahan iklim (Audirac, 1997; Wani et al., 2013; 
Abid et al., 2016). Walaupun demikian, hasil tersebut dapat disebabkan oleh petani Desa 
Bejiharjo merupakan petani subsisten sehingga tindakan adaptasi yang dilakukan lebih 
dipengaruhi oleh faktor sosial (Acosta-Michlik & Espaldon, 2008).

4.  Persepsi
 Persepsi petani dapat dihubungkan dengan pengetahuan petani tentang risiko dan dampak 

negatif dari perubahan iklim, khususnya dalam usahatani. Dengan begitu, petani yang 
memiliki persepsi yang kuat dapat melakukan berbagai tindakan. Tindakan tersebut 
dapat berupa pencegahan maupun penanggulangan kerugian usahatani khususnya karena 
dampak perubahan iklim (Li et al., 2012; McDowell et al., 2012).

5.  Sumber air irigasi
 Semakin banyak sumber air irigasi maka seharusnya adaptasi yang dilakukan petani 

semakin sedikit (Deressa et al., 2009; McDowell et al., 2012). Walaupun demikian, 
dalam kasus lahan tadah hujan seperti mayoritas lahan di Desa Bejiharjo, peningkatan 
penyiraman menjadi adaptasi yang sangat vital untuk mengatasi kekeringan, khususnya 
pada musim kemarau. Sumber irigasi yang tersedia apabila semakin meningkat juga 
dapat meningkatkan tindakan adaptasi tertentu, yaitu peningkatan penyiraman (Niles 
et al., 2015; Ahmadaali et al., 2018; Trbic et al., 2018).
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KESIMPULAN DAN SARAN
Petani di Desa Bejiharjo memiliki persepsi yang kuat terhadap perubahan iklim. 

Berdasarkan indikator anasir perubahan iklim dan dampak perubahan iklim terhadap 
usahatani, peningkatan suhu udara dan sulit memprediksi masa tanam menjadi sub indikator 
yang paling dirasakan oleh petani. 2. Semua petani di Desa Bejiharjo melakukan adaptasi. 
Strategi adaptasi yang paling banyak dilakukan adalah menyesuaikan waktu tanam, yaitu 
sebanyak 90,63%. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah strategi adaptasi petani terhadap 
perubahan iklim adalah pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga 
produktif, persepsi dan sumber air irigasi dengan nilai positif. Faktor lain yang berpengaruh 
secara negatif adalah kontribusi pendapatan usahatani.
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ABSTRAK
Pangan lokal merupakan pangan yang berasal dari suatu wilayah dan terbentuk serta 
dipengaruhi oleh potensi lokal yang ada di wilayah tersebut. Perkembangan pangan lokal 
tidak lepas dari peran masyarakat dalam melestarikan pangan tersebut. Pariwisata merupakan 
rangkaian dari kegiatan wisata yang bertujuan untuk pengembangan potensi suatu wilayah 
dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Penelitian ini dilakukan di 
Gunungkidul dengan tujuan 1) mengetahui pendapat masyarakat desa wisata tentang peran 
pangan lokal dalam mendukung pariwisata di Goa Pindul Gunungkidul 2) mengetahui 
faktor-faktor yang berhubungan dengan peran pangan lokal dalam mendukung pariwisata 
di Goa Pindul Gunungkidul. Metode yang digunakan adalah kombinasi dari kuantitatif dan 
kualitatif. Responden yang terlibat sejumlah 30 orang yang merupakan masyarakat desa 
wisata Bejiharjo. Hasil penelitian menunjukkan 43,33% masyarakat desa wisata Goa Pindul 
berpendapat bahwa pangan lokal memiliki peran yang positif dalam mendukung pariwisata 
Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul dan faktor yang berhubungan dengan peran pangan lokal 
dalam mendukung pariwisata Goa Pindul adalah motivasi dan sikap masyarakat desa wisata

Kata kunci: pangan lokal, pariwisata, Goa Pindul

PENDAHULUAN
Berdasarkan asalnya pangan dapat dibedakan menjadi pangan lokal dan pangan 

non lokal. Pangan lokal merupakan pangan yang berasal dari suatu wilayah dan terbentuk 
serta dipengaruhi oleh potensi lokal yang ada di wilayah tersebut. Pangan lokal dapat 
berkembang karena adanya pengaruh potensi lokal yang ada di wilayah pangan tersebut. 
Perkembangan pangan lokal tidak lepas dari peran masyarakat dalam melestarikan pangan 
tersebut. Pangan lokal tidak hanya terbatas pada makanan pokok namun juga makanan 
sampingan dapat dikembangkan menjadi pangan lokal. Pangan lokal tidak hanya memiliki 
peran untuk memenuhi kebutuhan energi manusia, namun juga memiliki peran lain seperti 
daya tarik wisata dan meningkatkan ekonomi melalui industri rumah tangga.

Pariwisata merupakan rangkaian dari kegiatan wisata yang bertujuan untuk 
pengembangan potensi suatu wilayah dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara 
ekonomi. Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di provinsi D.I. Yogyakarta yang 
memiliki potensi pariwisata terutama wisata alam. Selain wisata pantai, terdapat wisata 
alam berupa goa yaitu Goa Pindul. Goa Pindul merupakan wisata alam berupa goa dengan 
sungai bawah tanah. Lokasi wisata Goa Pindul berada di Dusun Gelaran 2, Desa Bejiharjo, 
Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
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Selain wisata berupa petualangan, daya tarik lain yang dimiliki Goa Pindul adalah 
wisata kuliner yang terdapat di Goa Pindul. Wisata kuliner merupakan komponen penunjang 
yang sering ditemukan dalam pariwisata. Wisata kuliner yang ditemukan di objek wisata 
Goa Pindul merupakan pangan lokal yang berkembang di sekitar kawasan wisata. Gatot 
tiwul, rempeyek, belalang goreng dan keripik belut merupakan pangan lokal yang dijadikan 
sebagai oleh-oleh di wisata Goa Pindul. Beragamnya pangan lokal yang ada di Goa Pindul 
dapat menjadi salah satu aspek pendukung berkembangnya wisata di Goa Pindul.
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pendapat masyarakat desa wisata tentang peran 
pangan lokal dalam mendukung pariwisata di Goa Pindul Gunungkidul dan 2) mengetahui 
faktor yang berhubungan dengan peran pangan lokal dalam mendukung pariwisata di Goa 
Pindul Gunungkidul.
 Wisata kuliner merupakan bagian dari industri pariwisata yang memiliki fokus dalam 
pengembangan produk berupa makanan. Karim dan Chi (2010), mendefinisikan wisata 
kuliner sebagai hubungan antara makanan dan pengalaman makan (food experience) yang 
terjadi ketika seseorang bepergian. Hall dan Mitchell (2001); Misiura (2006) cit Tikkanen 
(2007) berpendapat bahwa kuliner dapat diartikan sebagai bagian dari budaya lokal yang 
dikonsumsi oleh turis, bagian dari promosi pariwisata, lokal komponen potensial dari 
pembangunan pertanian dan ekonomi, serta faktor regional yang dipengaruhi oleh pola 
konsumsi preferensi para wisatawan.
  Kelompok Pangan Lokal (2000) cit Reza (2014) mendefinisikan makanan lokal 
sebagai makanan dan konsumsi makanan yang menggunakan bahan dan input produksi 
dari daerah lokal yang bertujuan untuk mempromosikan ekonomi dan memberikan peluang 
pekerjaan di wilayah tersebut. Wisata kuliner sering didefinisikan sebagai bagian dari wisata 
budaya. Kemudian wisata budaya yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan potensi lokal 
yang ada sebagai daya tarik wisata, dalam hal ini yang dimaksud adalah pangan lokal.
 Menurut Tikkanen (2007) peran pangan kaitannya dengan pariwisata adalah sebagai 
daya tarik, sebagai fenomena budaya, dan sebagai pengalaman. Hal tersebut sesuai dengan 
beberapa hasil studi yang menyatakan bahwa pangan memiliki peran sentral dalam industri 
pariwisata. Pangan dapat menjadi daya tarik wisatawan karena dapat memberikan kenangan 
pengalaman ketika menikmati makanan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari kegiatan di 
mana wisatawan belajar tentang budaya masyarakat sekitar melalui pangan. Pariwisata dan 
kuliner merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sehingga dalam pariwisata peran kuliner 
dapat diidentifikasi menjadi 5 (lima) pendekatan yaitu makanan sebagai daya tarik wisata; 
bahan makanan sebagai komponen produk pariwisata; makanan sebagai food experience 
dalam pariwisata; peran makanan dalam budaya; dan hubungan antara pariwisata dan 
produksi makanan. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Okech (2014), diketahui bahwa wisata 
kuliner dapat memainkan peran yang penting dalam pembangunan dan manajemen wisata 
warisan budaya. Pengalaman makan yang diperoleh oleh wisatawan akan membentuk 
pengalaman kuliner yang tak terlupakan (National Tourims Development Authority, 2014). 
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Pengalaman makan yang tak terlupakan terbentuk karena adanya 3 (tiga) aspek yang saling 
berkaitan yaitu produk, cerita, dan pelayanan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini lakukan di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten 

Gunungkidul. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dan kuantitatif. Data yang diperoleh melalui metode kuantitatif berupa data statistik yang 
kemudian diuji menggunakan uji statistik non parametrik. Sampel yang dipilih adalah 
wisatawan dan masyarakat desa wisata. Sampel yang dipilih adalah pihak yang memiliki 
kaitan dengan peran pangan lokal dalam pariwisata. Sampel untuk wisatawan diambil 
4 responden yang dianalisis secara kualitatif untuk menjadi data pendukung. Sampel 
masyarakat desa wisata yang terdiri dari pemilik industri pangan lokal, tokoh masyarakat, 
dan kelompok sadar wisata masing-masing diambil 10 responden sehingga total responden 
adalah 30 responden. Pengambilan responden dilakukan menggunakan teknik accidental 
sampling/ convenience sampling untuk masing-masing elemen sampel.
Data dianalisis menggunakan uji proporsi dan uji Chi Square yang secara rinci dijelaskan 
sebagai berikut: 

Uji Proporsi
Hipotesis pertama mengetahui tingkat pendapat masyarakat desa wisata Goa Pindul 

tentang peran pangan lokal yang positif dalam mendukung pariwisata Goa Pindul Kabupaten 
Gunungkidul. Adapun uji proporsi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
Ho : P ≤ 50%
Ha : P > 50%

Dengan pengertian:
Ho :  diduga kurang dari atau sama dengan 50% masyarakat desa wisata Goa Pindul 

berpendapat bahwa pangan lokal memiliki peran yang positif dalam mendukung 
pariwisata di Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul. 

Ha :  diduga lebih dari 50% masyarakat desa wisata Goa Pindul berpendapat bahwa 
pangan lokal memiliki peran yang positif dalam mendukung pariwisata di Goa Pindul 
Kabupaten Gunungkidul.

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah α = 0,05 (5%), dengan rumus pengujian 
sebagai berikut. 

Z hitung = 
Keterangan:
x  : Banyaknya sampel yang diambil 
po  : Proporsi populasi (50%)
n  : Jumlah sampel
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Kriteria pengujian dari uji proporsi adalah sebagai berikut.
Z hitung < Z tabel: Ho diterima, Ha tidak diterima
Z hitung > Z tabel: Ho tidak diterima, Ha diterima

Uji Chi Square
Hipotesis kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan 

peran pangan lokal dalam mendukung pariwisata di Goa Pindul. Pengujian dilakukan 
menggunakan analisis uji Chi Square (Uji X2). Berikut hipotesis pengujian. 
Ho : diduga tidak ada hubungan antara motivasi, tingkat pendidikan, umur, sikap, pengalaman, 
peran pemilik industri pangan lokal, peran tokoh masyarakat, peran kelompok sadar wisata, 
peran wisatawan, aksesibilitas, dan kebijakan pemerintah terhadap peran pangan lokal dalam 
mendukung pariwisata di Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul.
Ha : diduga ada hubungan antara motivasi, tingkat pendidikan, umur, sikap, pengalaman, 
peran pemilik industri pangan lokal, peran tokoh masyarakat, peran kelompok sadar wisata, 
peran wisatawan, aksesibilitas, dan kebijakan pemerintah terhadap peran pangan lokal dalam 
mendukung pariwisata di Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul.
  Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi software SPSS Statistic 23. Pengambilan 
keputusan dapat dilakukan dengan mengacu pada ketetapan sebagai berikut:
Jika nilai sig < α maka Ho ditolak
Jika nilai sig ≥ α maka Ho diterima

Keputusan tersebut dapat diambil dengan catatan taraf signifikansi sebesar 0,05. 
Persamaan Chi Square yang digunakan dalam statistik pengujian penelitian ini adalah 
sebagai berikut:

Keterangan :
X2 = Statistik Uji Chi Square
O  = Frekuensi hasil pengamatan
E = Frekuensi yang diharapkan 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pangan Lokal di Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo

Pangan lokal yang ada di Desa Bejiharjo dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu 
pangan lokal dalam bentuk makanan ringan dan pangan lokal yang disajikan untuk makan 
berat. Pangan lokal dalam bentuk makanan ringan yang dapat ditemukan di Desa Bejiharjo 
adalah kripik singkong, legondo, patilo, gatot, tiwul, bakso bakar, kripik bonggol pisang, tape 
gronjol, meniran, dan kerupuk jagung. Pangan lokal yang disajikan dalam bentuk makanan 
berat yang ada di Desa Bejiharjo adalah nasi merah, sayur lombok ijo, dan gudeg daun pepaya.
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Peran Pangan Lokal dalam Mendukung Pariwisata Goa Pindul Kabupaten 
Gunungkidul

Peran pangan lokal dalam mendukung pariwisata dapat dilihat melalui 3 aspek 
yaitu pangan lokal sebagai daya tarik wisata, pangan lokal sebagai representasi budaya 
lokal, dan pangan lokal sebagai pembangun sosial ekonomi masyarakat. Meskipun pangan 
lokal memiliki peran sebagai daya tarik wisata namun hal tersebut belum terdapat di lokasi 
wisata Goa Pindul. Hal itu terjadi dikarenakan tidak banyak wisatawan yang tahu mengenai 
pangan lokal yang disediakan di lokasi wisata. Wisatawan juga tidak mendapatkan banyak 
informasi mengenai hal tersebut. Selain itu, tidak semua wisatawan akan memilih paket 
wisata makanan tradisional. Hal tersebut menjadi kendala untuk mengenalkan wisatawan 
dengan pangan lokal. Apabila wisatawan tidak pernah mencoba pangan lokal yang ada 
maka tidak akan terbentuk kenangan terhadap pangan lokal. Kenangan ini memiliki fungsi 
yang sangat penting dalam menarik minat wisatawan untuk kembali mencoba pangan lokal. 

Peran lain dari pangan lokal adalah sebagai representasi budaya lokal. Pangan lokal 
yang ada di Desa Bejiharjo dinilai mampu menjadi representasi budaya masyarakat Bejiharjo. 
Hal ini dikarenakan pangan lokal dianggap memiliki nilai sejarah yang mencerminkan 
budaya atau kebiasaan masyarakat Bejiharjo yang mayoritas bekerja sebagai petani. Pangan 
lokal merupakan bentuk budaya dari pertanian. Pangan lokal mengandung unsur sejarah 
yang mampu memberikan kesan tradisional pada masyarakat. Oleh karena itu pangan lokal 
banyak ditemukan dalam kegiatan atau acara pertemuan warga seperti arisan, kumpul 
RT, dan pertemuan rembug warga atau musyawarah. Pangan lokal yang dihadirkan dapat 
berupa kacang rebus, pisang rebus, kripik singkong, patilo, atau legondo. Namun peran 
pangan lokal sebagai representasi budaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal dalam 
pengembangan pariwisata Goa Pindul. Pangan lokal yang dijual di lokasi wisata hanya 
berperan sebagai pelengkap paket wisata. Pangan lokal belum ditonjolkan sebagai budaya 
masyarakat Gunungkidul terutama Desa Bejiharjo.
 Pangan lokal juga memiliki peran sebagai pembangun sosial ekonomi. Pemanfaatan 
pangan lokal oleh masyarakat sekitar mampu memberikan dampak perubahan sosial 
dan ekonomi masyarakat. Pangan lokal dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk 
mengembangkan usaha di bidang pengolahan pangan. Dengan begitu, pangan lokal secara 
tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa wisata. Industri 
pangan lokal yang telah berkembang pesat dapat memberikan dampak sosial seperti 
mengurangi angka pengangguran.

Tabel 1. Peran Pangan Lokal dalam Pariwisata Melingkupi 3 Peran (Daya Tarik Wisata, 
Representasi Budaya Lokal, Pembangun Sosial Ekonomi)

Kategori Skor Persentase (%)
Rendah ≤ 82,30 56,67
Tinggi > 82,30 43,33
Total  100,00

Sumber: Analisis Data Primer (2018)
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Peran pangan lokal di pariwisata terdiri dari 3 indikator peran yaitu sebagai daya 
tarik wisata, sebagai representasi budaya lokal, dan sebagai pembangun sosial ekonomi. 
Ketiga indikator tersebut kemudian dirangkum menjadi peran pangan lokal dalam pariwisata. 
  Berdasarkan analisis primer yang dilakukan diperoleh rerata skor peran pangan 
lokal adalah 82,30 dengan variasi sebaran terendah 68 dan tertinggi 101. Dari peran tersebut 
kemudian dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu kategori rendah jika skor kurang dari atau 
sama dengan 82,30 dan kategori tinggi jika skor lebih dari 82,30. 
  Tabel 1. menunjukkan 56,67% sebaran peran pangan lokal di pariwisata Goa 
Pindul berada dikategori rendah sedangkan 43,33% sebaran berada dikategori tinggi. Hal 
tersebut menunjukkan peran pangan lokal dalam pariwisata Goa Pindul tergolong rendah. 
Rendahnya peran pangan lokal dikarenakan masyarakat desa wisata belum memiliki arah 
untuk mengembangkan pangan lokal di pariwisata. Masyarakat desa wisata masih terfokus 
pada pengembangan objek wisata utama yaitu Goa Pindul sehingga sebelum melihat potensi 
peran pangan lokal dalam pariwisata Goa Pindul.

 = -0,7

 Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai Z hitung sebesar 
-0,7 dan nilai Z tabel 1,645. Hasil tersebut menunjukkan Zhitung ≤ Ztabel yang berarti 
Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kurang dari atau sama dengan 50% 
masyarakat desa wisata Goa Pindul berpendapat bahwa pangan lokal memiliki peran yang 
positif dalam mendukung pariwisata di Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul.

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Peran Pangan Lokal dalam Mendukung 
Pariwisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan analisis Chi Square yang dilakukan diketahui bahwa faktor motivasi dan 
faktor sikap memiliki pengaruh yang nyata terhadap peran pangan lokal dalam mendukung 
pariwisata Goa Pindul di Kabupaten Gunungkidul. Berikut hasil uji Chi Square pada faktor 
motivasi dan sikap. Hubungan antara motivasi dengan peran pangan lokal dalam mendukung 
pariwisata Goa Pindul dapat dilihat pada Tabel 2.
 
Tabel 2. Hubungan Antara Motivasi dengan Peran Pangan Lokal dalam Mendukung 

Pariwisata Goa Pindul

Tinggi
Peran Pangan Lokal Total

X2 hitung = 4,344
X2 tabel =   3,841

Rendah

Motivasi 
Tinggi 7 3 10 Signifikan

(Ha diterima)Rendah 6 14 20
Total 13 17 30

Sumber: Analisis Data Primer (2018) 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0 89

  Berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa sebaran peran terbanyak adalah masyarakat 
desa wisata dengan motivasi rendah memiliki peran pangan lokal yang rendah. Hubungan 
antara motivasi masyarakat desa wisata dengan peran pangan lokal diukur melalui uji 
Chi Square menggunakan tingkat signifikansi α = 0,05. Dua variabel dikatakan memiliki 
hubungan yang nyata (signifikan) apabila X2 hitung > X2 tabel. Berdasarkan hasil analisis 
diperoleh nilai X2 hitung = 4,344 dan nilai X2 tabel = 3,841 yang berarti X2 hitung > X2 
tabel. Hal tersebut menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan peran 
pangan lokal. Sehingga hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara umur dan peran 
pangan lokal diterima (Ha diterima). 

Motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang dimiliki masyarakat desa wisata 
dalam memanfaatkan pangan lokal untuk mendukung pariwisata di Goa Pindul. Penelitian 
ini menggunakan teori motivasi yang mengacu pada 3 aspek yaitu existence, relatedness, 
dan growth. Berdasarkan hasil analisis primer, motivasi merupakan faktor yang memiliki 
hubungan dengan peran pangan lokal dalam mendukung pariwisata Goa Pindul.

Aspek existence adalah aspek yang melihat motivasi individu berdasarkan 
pemenuhan kebutuhan dasar. Masyarakat desa wisata memanfaatkan pangan lokal untuk 
memenuhi kebutuhan dasar. Pemanfaatan pangan lokal yang dilakukan adalah menjual 
pangan lokal di sekitar lokasi desa wisata dan memasukkan pangan lokal dalam paket 
wisata kuliner. Pemanfaatan tersebut dapat memberikan peningkatan pendapatan sehingga 
masyarakat desa wisata dapat memenuhi kebutuhannya. Dorongan masyarakat desa wisata 
untuk memanfaatkan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar masih tergolong rendah 
karena masyarakat hanya akan memanfaatkan pangan lokal apabila mampu memberikan 
dampak peningkatan pendapatan yang signifikan.

Aspek relatedness adalah aspek yang melihat motivasi individu berdasarkan 
pemenuhan kebutuhan menjalin hubungan dengan individu lain. Masyarakat desa wisata 
miliki dorongan yang rendah dalam memanfaatkan pangan lokal untuk mendukung pariwisata 
Goa Pindul. hal tersebut dikarenakan belum ada kesadaran antar elemen masyarakat desa 
wisata untuk bekerjasama mengelola potensi angan lokal untuk dikembangkan menjadi 
oleh-oleh khas Goa Pindul. Selain menjalin kerjasama antar elemen masyarakat desa wisata 
juga perlu dilakukan jalinan kerjasama antara masyarakat desa wisata dengan wisatawan. 
Dengan menjalin hubungan yang baik dengan wisatawan dapat memberikan dapat yang 
positif untuk meningkatkan promosi pangan lokal. Wisatawan dianggap sebagai sasaran 
utama dari kegiatan pemasaran pangan lokal di lokasi wisata. Selain itu, wisatawan juga 
dinilai memiliki peran dalam meningkatkan promosi pangan lokal.

Media yang sering digunakan wisatawan untuk menyebarkan informasi pangan 
lokal adalah word of mouth. Word of mouth adalah metode pemasaran yang dilakukan 
dengan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut, dimana konsumen yang memperoleh 
informasi tentang suatu produk kemudian menyebarkan informasi tersebut ke konsumen 
lain dan menceritakan pengalamannya ketika mencoba produk tersebut sehingga konsumen 
lain tertarik untuk mencoba produk yang diceritakan. Word of mouth menjadi salah satu 
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media promosi yang efektif dan mudah untuk dilakukan oleh wisatawan. Wisatawan yang 
berkunjung ke lokasi wisata dan memperoleh informasi tentang pangan lokal yang menurut 
mereka menarik secara otomatis akan menyebarkan informasi tersebut kepada teman maupun 
saudara mereka. Oleh karena itu masyarakat desa wisata perlu memberikan kesan yang baik 
kepada wisatawan sehingga word of mouth yang disampaikan dapat bernilai positif untuk 
pengembangan pariwisata. Selain word of mouth, wisatawan juga menyebarkan informasi 
pangan lokal melalui media sosial yang miliki.

Aspek growth adalah aspek yang melihat motivasi dari keinginan untuk memenuhi 
kebutuhan pengembangan diri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang 
miliki serta kebutuhan untuk bisa dikenal masyarakat. Motivasi masyarakat desa wisata 
dalam memanfaatkan pangan lokal berdasarkan pada aspek growth tergolong rendah. Hal 
tersebut terjadi karena masyarakat desa wisata lebih tertarik pada pengembangan pariwisata 
dibandingkan pangan lokal. Pangan lokal di Desa Bejiharjo belum memiliki peluang yang 
menguntungkan untuk dikembangkan menjadi bisnis. Pemanfaatan pangan lokal saat ini 
masih bersifat sebagai pelengkap dari kegiatan pariwisata. Pangan lokal belum menjadi fokus 
utama untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Oleh karena itu belum ada pangan 
lokal yang dikembangkan untuk menjadi oleh-oleh khas wisata Goa Pindul. Hubungan 
antara sikap dengan peran pangan lokal dalam mendukung pariwisata Goa Pindul dapat 
dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.  Hubungan Antara Sikap dengan Peran Pangan Lokal dalam Mendukung Pariwisata 
Goa Pindul

Peran Pangan Lokal Total
X2 hitung = 

10,866

X2 tabel =   
3,841

Tinggi Rendah

Sikap 
Setuju 8 1 9 Signifikan

(Ha diterima)Tidak Setuju 5 16 21
Total 13 17 30

Sumber: Analisis Data Primer (2018)

 
 Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa sebaran peran terbanyak adalah masyarakat 
desa wisata dengan sikap tidak setuju memiliki peran pangan lokal yang rendah. Hubungan 
antara sikap masyarakat desa wisata dengan peran pangan lokal diukur melalui uji Chi Square 
menggunakan tingkat signifikansi α = 0,05. Dua variabel dikatakan memiliki hubungan 
yang nyata (signifikan) apabila X2 hitung > X2 tabel. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 
nilai X2 hitung = 10,866 dan nilai X2 tabel = 3,841 yang berarti X2 hitung > X2 tabel. Hal 
tersebut menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara sikap dan peran pangan lokal. 
Sehingga hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara sikap dan peran pangan lokal 
diterima (Ha diterima).
  Sikap merupakan faktor internal yang memiliki hubungan dengan peran pangan 
lokal dalam mendukung pariwisata Goa Pindul. Sikap terdiri dari 3 aspek yaitu kognitif, 
afektif, dan konatif. Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan pengetahuan yang 
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dimiliki oleh masyarakat desa wisata. Mayoritas masyarakat desa wisata memiliki sikap 
kognitif yang tidak setuju terhadap pangan lokal. Hal tersebut terjadi karena rendahnya 
pengetahuan yang dimiliki masyarakat desa wisata terhadap peran pangan lokal. Belum 
banyak masyarakat desa wisata yang mengetahui pangan lokal dapat berperan sebagai daya 
tarik wisata sehingga tidak banyak masyarakat desa wisata yang memanfaatkan pangan 
lokal untuk mendukung pariwisata Goa Pindul. Pemanfaatan pangan lokal dalam pariwisata 
dapat memberikan banyak dampak positif seperti dapat meningkatkan pendapatan wisata 
melalui penjualan pangan lokal. Salah satu pangan lokal yang dapat ditemukan di Desa 
Bejihajo adalah singkong. Singkong telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk 
diolah menjadi makanan ringan maupun makanan berat. Salah satu industri rumah tangga 
yang menggunakan singkong sebagai bahan utama adalah kripik singkong kasih. Industri 
kripik singkong kasih membeli bahan baku utama (singkong) dari petani yang ada di Desa 
Bejiharjo. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengolahan pangan lokal dapat membuka 
peluang usaha bagi masyarakat setempat. Petani juga diuntungkan dengan adanya industri 
pengolahan pangan lokal karena akan mempermudah petani dalam menjual hasil panennya. 
Hal tersebut juga dapat mencegah terjadinya rendahnya harga jual hasil pertanian karena 
adanya tengkulak. Selain itu, dengan adanya industri pangan dapat membuka lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat setempat sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran 
dan meminimalkan jumlah pemuda yang merantau ke luar daerah karena tidak memiliki 
pekerjaan. Namun belum banyak industri pengolahan pangan lokal yang ditemukan di Desa 
Bejiharjo sehingga dapat positif tersebut belum dirasakan secara optimal.
   Belum banyak masyarakat desa wisata yang tahu bahwa pangan lokal dapat dijadikan 
sebagai daya tarik wisata serta dapat dikembangkan menjadi wisata kuliner. Hal tersebut 
terjadi karena kurangnya edukasi bahwa pangan lokal dapat dimanfaatkan menjadi daya tarik 
wisata. Pangan lokal hanya dimanfaatkan sebagai pelengkap paket wisata dan hanya disajikan 
apabila ada permintaan dari wisatawan. Masyarakat desa wisata masih terfokus pada potensi 
wisata alam penyusuran goa sehingga potensi wisata lain belum banyak dikembangkan. Daya 
tarik utama Desa Bejiharjo adalah Goa Pindul oleh karena itu fokus pengembangan wisata 
masih terpusat pada potensi wisata alam dan belum ada arah pengembangan wisata kuliner 
di Desa Bejiharjo. Meskipun belum banyak masyarakat desa wisata yang mengetahui peran 
pangan lokal sebagai daya tarik wisata, namun masyarakat desa wisata setuju dengan adanya 
pemanfaatan pangan lokal karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat 
dan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat desa wisata.
  Berdasarkan analisis primer diketahui faktor sikap berhubungan dengan peran 
pangan lokal dalam mendukung pariwisata Goa Pindul. Sikap yang dimiliki masyarakat 
desa wisata dapat berpengaruh pada peran pangan lokal dalam mendukung pariwisata Goa 
Pindul. Semakin setuju sikap masyarakat desa wisata dengan adanya pangan lokal maka 
semakin tinggi peran pangan lokal terhadap pariwisata Goa Pindul.
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KESIMPULAN DAN SARAN
  Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut. Kurang 43,33% masyarakat desa wisata Goa Pindul berpendapat bahwa pangan 
lokal memiliki peran yang positif dalam mendukung pariwisata Goa Pindul Kabupaten 
Gunungkidul. Pada penelitian ini faktor yang berhubungan dengan peran pangan lokal 
dalam mendukung pariwisata Goa Pindul adalah motivasi dan sikap masyarakat desa 
wisata. Meskipun pangan lokal memiliki peran positif di dalam mendukung pariwisata 
Goa Pindul, ternyata pemilik industri pangan lokal lebih senang menjual produknya ke 
warung di sekitar Desa Bejiharjo, pasar tradisional, atau menawarkan produk mereka ke 
saudara, atau teman karena kemungkinan dibelinya lebih tinggi. Pangan lokal yang dijual 
di lokasi wisata Goa Pindul hanya berperan sebagai pelengkap paket wisata. Pangan lokal 
belum ditonjolkan sebagai budaya masyarakat Gunungkidul. Berdasarkan kesimpulan yang 
diperoleh, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Perlu dilakukan peningkatan 
motivasi masyarakat desa wisata terhadap peran pangan lokal dengan cara meningkatkan 
dorongan masyarakat dalam memanfaatkan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan 
pangan, papan, dan kesehatan dengan cara menjual pangan lokal di lokasi yang peluang 
produk terbeli lebih tinggi. Meningkatkan keinginan masyarakat untuk mengembangkan 
jaringan kerjasama dengan instansi desa/ pemerintah, menjalin kerjasama dengan masyarakat, 
menjalin kerjasama dengan stakeholder di bidang pariwisata dan bidang pangan lokal, serta 
meningkatkan keinginan masyarakat desa wisata untuk menjadi penggerak mengembangkan 
pangan lokal.
 Perlu dilakukan peningkatan sikap masyarakat terhadap peran pangan lokal dengan 
cara meningkatkan pengetahuan bahwa pangan lokal memiliki potensi untuk menjadi daya 
tarik utama untuk menarik wisatawan, pangan lokal dapat menciptakan kenangan dalam 
berwisata, dan meningkatkan kecenderungan untuk melaksanakan produksi sesuai PIRT 
dengan cara meningkatkan promosi, membuat tempat khusus untuk menunjukkan (display) 
produk yang dijual.
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SUBTEMA 2

KELEMBAGAAN PERTANIAN
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ABSTRAK 
Ketersediaan benih yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat harga di tingkat 
petani memegang peranan penting dalam produktivitas usahatani jagung. Benih merupakan 
salah satu faktor produksi yang signifikan meningkatkan produktivitas jagung.  Namun 
harga benih yang mahal dan tidak tersedia pada saat dibutuhkan menjadi salah satu kendala 
pemenuhan tepat empat tersebut. Keberadaan penangkar benih berbasis komunal di suatu 
wilayah merupakan salah satu alternatif solusinya. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
peran kelembagaan perbenihan berbasis komunal dalam peningkatan ekonomi dan 
ketersediaan benih di wilayahnya. Penelitian menggunakan metode survai terhadap anggota 
petani penangkar binaan sebanyak 20 orang dan evaluasi kelompok penangkar binaan 
kegiatan SL Mandiri Benih lain yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2015 sampai 
dengan 2018. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Perbenihan komunal jagung 
telah meningkatkan ketersediaan benih di wilayahnya serta telah berkembang menjadi 
kelembagaan agribisnis yang bermitra dengan swasta guna memenuhi ketersediaan benih 
di area lain dan meningkatkan taraf ekonomi petani penangkar. Kelembagaan perbenihan 
berperan dalam kerja sama pengelolaan informasi, kontrol kualitas benih, pemenuhan skala 
ekonomi usaha serta jaringan pemasaran. Pembangunan kelembagaan merupakan sinergi 
kelompok penangkar benih jagung sebagai produsen bekerja sama dengan pihak pemerintah 
serta swasta.

Kata kunci: kelembagaan, perbenihan komunitas, mandiri benih.

PENDAHULUAN
Jagung merupakan komoditas yang mempunyai peran penting sebagai bahan pangan 

sekaligus bahan utama industri pakan ternak. Permintaan jagung saat ini terus mengalami 
peningkatan berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, sebagai dampak dari 
peningkatan kebutuhan pangan dan konsumsi protein hewani.  Permintaan (demand side) 
jagung yang tinggi belum seimbang dengan penyediaan (supply side) dikarenakan produksi 
yang masih dibawah potensi produksi. Kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan 
produksi dan produktivitas komoditas jagung adalah kurang tersedianya benih unggul 
bermutu bagi petani dengan harga yang terjangkau (Arif dan Ratule, 2015).  

Ketersediaan benih berkualitas dengan jumlah cukup, tepat waktu, dan mudah 
diperoleh sangat dibutuhkan karena benih merupakan salah satu faktor yang sangat 
menentukan keberhasilan budidaya tanaman. Tidak terpenuhinya 4 tepat (tepat waktu, tepat 
mutu, tepat jumlah, dan tepat harga) masih merupakan masalah yang terjadi di lapangan.  
Petani pada umumnya memproduksi benih untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, namun 
mutu dari benih mereka masih rendah karena benih sumbernya dari satu varietas yang telah 



96 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0

diperbanyak berulang-ulang tanpa pemurnian. Akibatnya petani mengalami kerugian karena 
produksi tidak sebanding dengan biaya dan waktu yang telah dikeluarkan. 

Di Indonesia ada tiga jenis lembaga perbenihan yang berperan yaitu lembaga 
perbenihan milik negara, perusahaan perbenihan swasta, serta lembaga perbenihan yang 
berbasis pada komunitas/komunal. Lembaga perbenihan milik negara sampai saat ini belum 
mampu melayani kebutuhan benih petani. Benih yang tersedia di lapangan utamanya berasal 
dari perusahaan swasta; akan tetapi harga produk benih tersebut sulit dijangkau oleh petani. 
Guna mempercepat peningkatan produksi jagung, pemerintah kemudian mencanangkan 
program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang disalurkan langsung kepada 
petani. Namun demikian bantuan ini tidak berlangsung terus menrus, oleh karena itu petani 
membutuhkan penyediaan benih yang bermutu, kontinyu dengan harga yang terjangkau. 
Lembaga perbenihan yang berbasis pada kelompok tani bisa menjadi alternatif solusi dalam 
menyediakan benih bermutu yang terjangkau disuatu wilayah. 

Upaya peningkatan produksi terkait dengan yang dilaksanakan oleh Kementrian 
Pertanian terkait BLBU adalah menciptakan varietas unggul baru (VUB) jagung untuk 
menggantikan varietas lama yang telah banyak mengalami levelling off produksi. VUB 
jagung yang berdaya hasil tinggi telah banyak dirilis oleh Badan Litbang Pertanian, namun 
upaya penangkaran untuk mendukung ketersediaan benih agar kontinyu masih sangat terbatas. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, kegiatan perbanyakan benih melalui penangkaran yang 
melibatkan kelompoktani sangat perlu dilakukan. Dengan adanya penangkar-penangkar baru 
terutama di sentra-sentra produksi jagung diharapkan dapat mendukung ketersedian benih 
varietas unggul baru dalam mensukseskan program swasembada pangan yang berkelanjutan. 

Mengingat pentingnya peran penangkaran benih tersebut, maka Kementerian 
Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Sulawesi 
Tengah telah membina dan mengembangkan model mandiri benih yang melibatkan 
kelompok tani bekerja sama dengan stake holder terkait.  Kegiatan mandiri benih 
mendorong terbentuknya penangkar benih informal dengan memberdayakan kelompok tani 
melalui pelatihan dan sekolah lapang dimana pada tahap awal menyediakan benih untuk 
kelompoknya, selanjutnya untuk petani lain di wilayahnya. Setelah mencapai kemandirian 
maka penangkar dapat mengembangkan usahanya dalam skala usaha yang lebih luas. Apabila 
pembinaan berakhir maka keberlanjutan usaha penangkaran benih komunal sangat bergantung 
pada fungsi kelembagaan dalam mencapai tujuannya yaitu penyediaan benih di wilayahnya 
serta meningkatan produksi jagung yang secara tidak langsung meningkatkan ekonomi 
petani. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran penangkaran benih 
komunal dalam mendukung ekonomi dan kemandirian benih di wilayahnya yaitu Kabupaten 
Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 

2019. Data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa input-output 
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usahatani perbenihan yang diambil melaui survai pada kelompok penangkar perbenihan 
komunal Langgeng di Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat sebanyak 20 orang responden. 
Data perkembangan luasan tanam, produksi, dan penyebaran benih diambil pada empat 
kelompok penangkar di Kecamatan Palolo, Dolo Barat, Kulawi, dan Dolo Barat Kabupaten 
Sigi. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai sumber antara lain Badan Pusat Statistik 
Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 
Sigi serta publikasi hasil-hasil penelitian sebelumnya. Data dianalisis menggunakan analisis 
rantai nilai, Marginal Benefit Cost Return (MBCR) (Soekartawi, 2002; Hendrayana, 2016) 
serta secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
 Perbenihan komunal bertujuan menyediakan benih unggul yang bermutu namun 
dengan harga yang terjangkau pada tingkat petani. Pembinaan awal pada perbenihan komunal 
dilaksanakan melalui kegiatan Model Desa Mandiri Benih.  Secara umum Model Desa 
Mandiri Benih bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani atau kelompok tani untuk 
memproduksi benih varietas unggul yang diminati secara mandiri dan mempercepat adopsi 
varietas unggul spesifik lokasi. Lebih lanjut diharapkan dapat memperluas skala usahanya 
guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan petani. Pembinaan perbenihan komunal 
meliputi pembinaan teknis budidaya dan kelembagaan. Teknis budidaya sangat penting 
fungsinya karena budidaya tanaman untuk perbenihan menuntut kontrol atau pengawasan 
ketat guna menjamin mutu yang sangat berpengaruh pada pemasaran produk benih. Selain 
itu teknis budidaya yang tepat akan meningkatkan produksi sehingga menguntungkan petani. 
Inovasi kelembagaan juga diperlukan karena kelembagaan kelompok tani merupakan sarana 
untuk mewujudkan harapan, keinginan dan pemenuhan kebutuhan petani. Kelembagaan 
kelompok petani yang efektif mampu memberi konstribusi yang nyata dalam meningkatkan 
kemandirian petani (Anantanyu, 2011). Beberapa peranan kelembagaan pada kelompok tani 
yang spesifik pada kelompok penangkaran benih antara lain pengelolaan informasi, kontrol 
mutu/kualitas benih, pemenuhan skala ekonomi usaha serta jaringan pemasaran. Kerja sama 
yang kuat dalam kelompok akan mempermudah dalam mengatasi apabila ada permasalahan 
baik teknis maupun non teknis. 

Pengelolaan informasi sangat penting fungsinya karena informasi merupakan media 
terhubungnya supply dan demand produk baik secara volume maupun preferensi produk. 
Pengembangan agribisnis jagung yang pasarnya fluktuaktif sangat membutuhkan teknologi 
informasi untuk dapat mengikuti perkembangannya (Muhammad, 2014). Sistem informasi 
yang dibangun pada perbenihan komunal ditampilkan dalam Gambar 1.
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Gambar 1. Sistem informasi perbenihan komunal jagung di Kabupaten Sigi

Sistem informasi yang dibangun dalam perbenihan komunal meliputi: 
a. Data 
 Data antara lain meliputi kebutuhan benih baik volume maupun varietas yang dibutuhkan, 

ketersediaan benih, serta distribusi benih. Sumber data kebutuhan benih diperoleh dari 
dinas pertanian provinsi/kabupaten dengan pendekatan luas tanam pada musim yang 
bersangkutan dan kebutuhan benih per hektar. 

b. Teknik untuk memperoleh data
 Untuk mendapatkan data kebutuhan, produksi, dan penyebaran benih dilakukan dengan 

membentuk jejaring antar penangkar sehingga data waktu panen, perkiraan produksi dan 
potensi pemasaran dapat diinformasikan oleh dan ke penangkar dengan berbagai media 
komunikasi (telepon, pertemuan dll)

c. Penyusunan data menjadi sebuah informasi
 Data yang diperoleh kemudian disusun menjadi informasi yang mudah dimengerti 

sehingga pengguna dapat dengan mudah menangkap pesan yang ingin disampaikan. 
d. Menyebarkan informasi kepada pengguna
 Data yang terkumpul diolah menjadi informasi dan disalurkan kepada pengguna/stake 

holder (petani, penangkar, pemerintah, swasta, dll) melalui media informasi.  

Selain sistem informasi maka yang tidak kalah penting adalah koordinasi 
kelembagaan. Alur koordinasi kelembagaan melibatkan beberapa instansi yang mendukung 
dan membina kelembagaan penangkar komunal. Pada pembinaan awal stake holder dalam 
hal ini BPTP berperan besar dalam membentuk jejaring kelembagaan. Seiring berjalannya 
waktu maka perkembangan jaringan kelembagaan kelompok penangkar menjadi lebih kuat 
dan menjalankan fungsi-fungsi secara mandiri. Perbenihan jagung komunal mengutamakan 
produksi varietas jagung produksi Badan Litbang Pertanian yang didasari pada pertimbangan 
varietas tersebut merupakan produksi anak bangsa atau dalam negeri. Varietas yang 
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dikembangkan saat ini antara lain Nasa 29, HJ 21, Bima Uri 29, serta Bima 14. Benih sumber 
diperoleh dari Balit komoditas yaitu Balitsereal, dengan pendampingan teknologi dari 
BPTP dan sertifikasi oleh BPSB. BPTP berperan utama dalam program kemandiriab benih 
sebagaimana pernyataan Monjo dan Mgonja, 2014 dalam Badan Litbang Pertanian, 2016 
bahwa peran dan sinergi BPTP dengan kelembagaan perbenihan daerah, terutama dengan 
penangkar benih lokal sangat dibutuhkan dalam mendukung logistik benih daerah untuk 
mewujudkan Kawasan Mandiri Benih. Dinas Pertanian mendukung melalui penyediaan 
bantuan sarana dan prasarana produksi dan prosesing benih, serta menyediakan pasar yang 
aktif menampung benih produk penangkar sebagai pelaku/inisiator dalam proses produksi 
dan distribusi benih. Dalam penyalurannya Dinas Pertanian bekerja sama dengan pihak 
swasta atau lisensor. Dalam sistem distribusi benih, selain bekerjasama dengan lisensor 
untuk benih berbantuan, perbenihan benih komunal mengutamakan kebutuhan benih petani 
di wilayahnya (Gambar 2). 

Sistem informasi maupun jejaring kelembagaan harus berfungsi dan berjalan 
dengan baik agar usaha perbenihan komunal dapat berkelanjutan. Sinergitas peran-peran 
kelembagaan yang terkait dengan proses menjadikan peluang pasar komoditas pertanian 
sebagai lokomotif kegiatan usaha pertanian, baik di daerah maupun di tingkat nasional 
(Anugrah, 2010). Lebih lanjut Indarwati dalam Sunarso (2017) menjelaskan bahwa untuk 
melihat program sudah melibatkan kegiatan pemberdayaan dapat dianalisis melalui jejaring 
yang ada pada program tersebut. Jejaring kelembagaan mengandung arti bahwa setiap 
program memerlukan jaringan atau hubungan antar kelembagaan agar terjadi sinergitas 
dan muncul trust diantara masyarakat hal ini konsumen, pemerintah dan lembaga swasta. 
Pembangunan trust dan komitment sangat penting dalam bermitra usaha untuk membina 
kerjasama yang stabil (Afrilia et al, 2015).  Model pembinaan dan distribusi perbenihan oleh 
kelompok penangkar komunal ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Model jejaring kelembagaan dan distribusi benih penangkar komunal
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Perbenihan komunal selain berguna untuk penyediaan benih agar memenuhi 
kebutuhan benih tepat mutu, waktu tepat, tepat jumlah dan tepat harga, juga  sekaligus 
memfasilitasi diseminasi varietas unggul baru kepada petani. Lokasi penangkaran yang 
tersedia dapat sebagai show window bagi petani setempat.  Semakin cepat varietas unggul 
digunakan petani maka semakin cepat keunggulan varietas tersebut dirasakan manfaatnya 
baik dalam peningkatan produksi maupun pendapatan secara tidak langsung. Peningkatan 
produksi ditingkatkan lebih cepat melalui introduksi benih unggul yang dilengkapi dengan 
komponen teknologi lain seperti pemupukan dan pengendalian organisme pengganggu 
tanaman yang tepat. . 

Peran dan fungsi kelompok tani sebagai unit produksi antara lain adalah kontrol 
kualitas. Perbenihan memerlukan kontrol kualitas yang tepat agar dapat di memenuhi 
standard operasional prosedur atau SOP perbenihan. Dengan adanya perbenihan kelompok 
maka petani dapat bekerja sama dan saling mengingatkan untuk menjaga kualitas benih 
guna menjaga pasar. 

Usaha perbenihan berbeda dengan usaha produksi jagung pipil. Dengan adanya 
penambahan perlakuan untuk menghasilkan benih maka nilai dari jagung meningkat dengan 
harga jual juga meningkat. Nilai tambah jagung sebagai hasil dari perlakuan tambahan 
ditampilkan dalam rantai nilai pada Gambar 3. 

Input Produksi

lahan, benih 
sebar, pupuk, 
herbisida, 
pestisida, tenaga 
kerja

lahan, benih sumber, 
pupuk, herbisida, 
pestisida, tenaga kerja

Proses 
Produksi

Olah tanah, 
pengendalian 
gulma, 
penanaman, 
pemupukan, 
pengendalian 
hama penyakit, 
panen, pasca 
panen (pipil, 
jemur)

Olah tanah, penanaman, 
pengendalian 
gulma, pemupukan, 
pengendalian hama 
penyakit, roughing, 
detaseling, panen, 
pasca panen (pipil, 
jemur, sortasi, seed 
treatment, pengemasan, 
sertifikasi)

Peningkatan 
Nilai Tambah

Jagung Pipil
Rp 3200/kg

Benih Jagung                                                                               
Rp 15.000 / kg

Gambar 3. Rantai Nilai Tambah Jagung pada Perbenihan Komunal Taun 2019

Pada analisis rantai nilai, penambahan nilai atau adding value dari jagung pipil ke 
benih merupakan hasil dari tambahan input dan kegiatan budidaya mulai dari jenis benih 
yang digunakan sampai dengan tambahan teknis budidaya yaitu roughing dan detaseling. 
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Penambahan input tersebut mengandung konsekuensi pada penambahan biaya. Secara 
ekonomi penambahan pendapatan sebelum dan sesudah perlakuan pertambahan nilai tersebut 
dapat dievaluasi menggunakan MBCR yang ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Margin Benefit Cost Ratio Sebelum dan sesudah penangkaran benih jagung
No Uraian Sebelum Penangkaran Sesudah Penangkaran
1 Biaya tetap                          2.000.000                                2.000.000 
2 Benih                              400.000                                3.000.000* 
3 Pupuk                          1.213.000                                1.213.000 
4 Herbisida                          1.080.000                                1.280.000 
5 Pestisida                              480.000                                    480.000 
6 Fungisida                              150.000                                    150.000 
7 Tenaga kerja                          4.150.000                                6.900.000 
 Total biaya                          9.473.000                              12.023.000 
 Penerimaan                        12.800.000                              24.750.000 
 Benefit                          3.327.000                              12.727.000 
 Benefit Cost Ratio 0,35 1,06
 Revenue Cost Ratio 1,35 2,06

Keterangan* dibiayai oleh mitra

Sebagaimana tertera pada Tabel 1, penelitian usaha tani jagung sebelumnya oleh 
Hasan el al, 2016 juga menunjukan bahwa penerimaan usahatani jagung pipil di tingkat petani 
Sulawesi Tengah berkisar pada 12.000.000 per MT/ha (Hasan et al, 2016). Angka ini lebih 
kecil dari penerimaan usaha tani benih jagung yang bisa mencapai 24.000.000 per MT/ha. 

Pada Tabel 1 ditampilkan perubahan pendapatan petani sebelum dan sesudah usaha 
perbenihan secara komunal. Pendapatan petani mengalami peningkatan setelah melaksanakan 
usaha perbenihan. Selain meningkatkan ekonomi petani dengan meningkatkan pendapatan 
petani penangkar, tujuan utama yang lain dari Mandiri Benih adalah menyediakan benih 
unggul bermutu dengan harga terjangkau. Kabupaten Sigi merupakan wilayah yang 
berpotensi untuk pengembangan komoditas jagung sehingga layak untuk dikembangkan 
sebagai kawasan tanaman pangan jagung. Dalam pengembangan komoditas yang sejalan 
dengan cita-cita swasembada pangan maka kemandirian benih di Kabupaten Sigi mutlak 
diperlukan. Hal ini merupakan target pemerintah di satu sisi dan peluang pasar di sisi yang 
lain bagi usaha penangkaran benih. Peluang tersebut dapat dilihat dari dinamisasi kebutuhan 
dan ketersediaan benih di Kabupaten Sigi khususnya benih Badan Litbang Pertanian yang 
dalam BLBU diwajibkan untuk mencapai 60%.  Informasi kebutuhan ini menjadi dasar petani 
penangkar untuk menjalin kerja sama dengan mitra untuk melaksanakan usaha penangkaran 
benih. Berikut perkembangan kebutuhan benih Badan Litbang Pertanian dan produksi benih 
Badan Litbang Pertanian oleh kelompok penangkaran selama kurun waktu 2015 sampai 
dengan 2018 yang ditampilkan pada Gambar 4.
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Gambar 4. Grafik ketersediaan dan kebutuhan benih varietas Badan Litbang Pertanian di 
Kabupaten Sigi

Data yang ditampilkan pada Gambar 4 menunjukkan bahwa produksi perbenihan 
komunal khususnya untuk Kabupaten Sigi masih belum seratus persen memenuhi kebutuhan 
benih di Kabupaten Sigi sehingga memerlukan supply atau pasokan dari daerah lain. Hal 
ini sekaligus menjadi peluang bagi penangkar komunal untuk meningkatkan produksi dan 
memenuhi pasar selain juga tetap mensuplai kebutuhan benih didalam dan sekitar wilayahnya. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 
1. Peran kelembagaan kelompok penangkar benih antara lain dalam pengelolaan informasi, 

kontrol kualitas benih, pemenuhan skala ekonomi usaha serta jaringan pemasaran.
2. Perbenihan komunal jagung di Kabupaten Sgi telah meningkatkan ketersediaan benih 

di wilayahnya dan berpeluang terus berkembang karena pasar masih luas tersedia. 
3. Perbenihan komunal telah meningkatkan taraf ekonomi penangkar serta telah berkembang 

menjadi kelembagaan agribisnis yang bermitra dengan swasta guna memenuhi 
ketersediaan benih di area lain.

Saran 
1. Memperluas jaringan pasar agar tidak tergantung pada pasar BLBU
2. Memperkuat kelembagaan agar posisi kelompok tani tawar meningkat terhadap mitra.
3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas agar keuntungan ekonomi meningkat.
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ABSTRAK
Salah satu kecamatan yang menghasilkan produksi kakao terbanyak di Kabupaten 
Gunungkidul adalah Kecamatan Patuk. Sebagian besar petani kakao di Kecamatan Patuk 
tidak dapat menghasilkan produk kakao yang berkualitas baik karena pengelolaan dan 
pemeliharaanya belum optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kakao di 
Kecamatan Patuk adalah dengan menerapkan teknologi budidaya kakao melalui suatu 
wadah, yaitu kelompok tani. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Patuk Kabupaten 
Gunungkidul dengan tujuan ; 1) mengetahui peran kelompok tani dalam penerapan teknologi 
budidaya kakao di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul; 2) mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao 
di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Metode yang digunakan yaitu deskriptif 
dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel kelompok tani dilakukan secara 
purposif dan pengambilan sampel anggota kelompok tani dilakukan dengan metode simple 
random sampling, dimana dari kelompok tani terpilih diambil masing-masing 15 anggota 
kelompok tani sebagai sampel. Sampel kelompok tani terpilih yaitu Kelompok Tani Ngudi 
Makmur, Kelompok Tani Sido Muncul 2, Kelompok Tani Makmur Tani, dan Kelompok 
Tani Sari Mulyo. Metode analisis yang digunakan yaitu uji proporsi dan analisis regresi 
linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang dari atau sama dengan 50% 
anggota kelompok tani berpendapat bahwa kelompok tani memiliki peran yang tinggi dalam 
penerapan teknologi budidaya kakao di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Faktor-
faktor yang berpengaruh signifikan terhadap peran kelompok tani dalam penerapan teknologi 
budidaya kakao yaitu sikap petani, pendidikan, peran ketua kelompok tani, dan peran PPL.

Kata kunci: Peran, Kelompok Tani, Penerapan, Teknologi Budidaya, Kakao

PENDAHULUAN
Berbagai jenis tanaman mulai dari tanaman semusim hingga tanaman tahunan 

tumbuh subur di tanah Indonesia karena kondisi iklim yang cocok. Keadaan tersebut 
menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sangat potensial 
untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sebagaian besar masyarakat 
khususnya petani. Sejak dahulu hingga sekarang tanaman-tanaman tahunan di Indonesia di 
ekspor ke luar negeri dan menyumbang devisa negara tertinggi.

Salah satu tanaman tahunan yang menyumbang devisa negara adalah tanaman kakao. 
Permintaan terhadap tanaman kakao semakin meningkat baik di dalam negeri maupun di luar 
negeri setiap tahunnya akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk yang mengonsumsi 
kakao. Salah satu daerah yang mengembangkan budidaya kakao di Indonesia adalah Daerah 
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Istimewa Yogyakarta, dengan total produksi sebanyak 1.121 ton pada areal lahan seluas 
5.156 Ha pada tahun 2015-2017. Daerah Isimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang 
terdiri dari empat kabupaten yang mampu memberi kontribusi dalam menghasilkan produksi 
kakao. Keempat kabupaten yang menghasilkan kakao, yaitu Kabupaten Gunungkidul dengan 
produksi kakao sebanyak 327 ton kakao, Kabupaten Bantul yang mampu menghasilkan 
produksi kakao sebanyak 1 ton kakao, Kabupaten Sleman yang mampu menghasilkan 
kakao sebanyak 6 ton kakao, dan Kabupaten Kulon Progo yang mampu menghasilkan kakao 
sebanyak 787 ton kakao (Statistik Perkebunan Kakao, 2015).

Berdasarkan data Statistik Perkebunan Kakao tahun 2015 tersebut, Kabupaten 
Gunungkidul merupakan kabupaten yang ikut menyumbangkan jumlah produksi kakao 
terbanyak kedua setelah Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Gunungkidul adalah kabupaten 
dengan kondisi lahan marginal. Masyarakat memanfaatkan lahan marginal ini untuk budidaya 
kakao. Masyarakat menggunakan inovasi-inovasi pertanian untuk melakukan pengelolaan 
terhadap tanaman kakao yang diusahakan. Budidaya tanaman kakao terus dikembangkan 
di Kabupaten Gunungkidul ini, dan salah satu daerah yang memiliki luas lahan kakao 
tertinggi berdasarkan data Gunungkidul dalam angka adalah Kecamatan Patuk. Disamping 
itu, Kecamatan Patuk juga merupakan kecamatan yang memiliki jumlah produksi kakao 
paling tinggi di Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai produsen kakao paling tinggi di Kabupaten Gunungkidul, sebagian besar 
petani kakao di Kecamatan Patuk belum mampu menghasilkan kakao dengan mutu dan 
kualitas yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pengelolaan dan pemeliharaan yang 
dilakukan oleh petani kakao di Kecamatan Patuk. Kegiatan pemeliharaan tanaman kakao 
biasanya dilakukan secara bergiliran antar anggota kelompok tani dan anggota yang lainnya 
ikut berperan membantu kegiatan pemeliharaan kakao tersebut. Disisi lain dari kegiatan 
pemanenan kakao dan penyediaan modal untuk budidaya kakao belum terdapat kerjasama 
antar anggota kelompok tani, sehingga hanya di lakukan oleh sebagian kelompok tani saja. 
Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antar anggota kelompok tani dalam hal tersebut, 
agar masing-masing anggota kelompok tani memiliki peran yang tinggi dalam penerapan 
teknologi budidaya kakao di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

Kelompok tani sangat menentukan keberhasilan penerapan teknologi budidaya 
kakao karena di dalam kelompok tani, petani kakao akan mendapatkan banyak akses 
dalam memperoleh informasi pasar, informasi saprodi, dan inovasi-inovasi pertanian 
dalam melakukan budidaya kakao, baik dari ketua kelompok tani, penyuluh, maupun dinas 
terkait lainnya. Dengan adanya kelompok tani, juga dapat memberikan kemudahan bagi 
pemerintah dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam memfasilitasi kebutuhan petani 
dalam melakukan budidaya kakao. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana peran kelompok tani dalam melakukan penerapan teknologi budidaya kakao di 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, 
menginterpretasikan sesuatu, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, 
akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung 
(Sukmadinata, 2006). Pengambilan sampel di lakukan di Kecamatan Patuk Kabupaten 
Gunungkidul. Dari 49 kelompok tani di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dipilih 
secara purposif 4 (empat) kelompok tani yang memiliki jumlah kakao terbanyak. 4 (empat) 
kelompok tani tersebut yaitu Kelompok Tani Ngudi Makmur, Kelompok Tani Sido Muncul 2, 
Kelompok Tani Makmur Tani, dan Kelompok Tani Sari Mulyo. Pengambilan sampel anggota 
kelompok tani dilakukan dengan metode simple random sampling, yaitu pengambilan sampel 
secara acak sederhana dimana pada masing-masing kelompok tani terpilih diambil sampel 
secara acak sebanyak 15 orang anggota kelompok tani yang melakukan budidaya kakao, 
sehingga jumlah responden sebanyak 60 anggota kelompok tani kakao. Metode analisis 
data yang digunakan yaitu menggunakan uji proporsi dan analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan kelembagaan tani yang mengorganisir petani-petani 
dalam mengembangkan usaha taninya. Kelompok tani berfungsi sebagai wahana penyuluhan 
dan penggerak kegiatan anggotanya. Peran kelompok tani dapat dikategorikan menjadi 
lima kategori, meliputi sangat rendah dengan persentase sebesar 0%-20%, rendah dengan 
persentase sebesar 21%-40%, sedang dengan persentase sebesar 41%-60%, tinggi dengan 
persentase sebesar 61%-80%, dan sangat tinggi dengan persentase 81%-100%. Berdasarkan 
hasil penelitian, peran kelompok tani di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul tahun 
2018 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Budidaya Kakao di Kecamatan 
Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

A. Media Belajar

1 Peningkatan pengetahuan tentang teknologi budidaya kakao 0-3 2,38 79,33
2 Meningkatkan keterampilan tentang teknologi budidaya kakao 0-3 1,83 61,00
3 Meningkatkan manfaat pengetahuan budidaya kakao 0-5 3,82 76,40
4 Meningkatkan manfaat keterampilan dalam budidaya kakao 0-3 2,12 70,67
5 Memudahkan untuk memahami pengetahuan tentang teknologi budidaya kakao 0-5 3,88 77,60
6 Meningkatkan keterampilan yang mudah diterapkan untuk budidaya kakao 0-3 2,39 79,67

Jumlah A 0-22 16,42

Rerata A 74,11

B. Media Kerjasama

1 Penyediaan modal 0-2 1,05 52,50
2 Penyediaan sarana produksi (bibit, pupuk, pestisida, dll) dan peralatan 0-3 1,83 61,00
3 Kegiatan pengairan 0-2 0,92 46,00
4 Kegiatan budidaya kakao (pembibitan, pemupukan, penyiangan, pemangkasan, 

pengendalian HPT, dsb)
0-3 1,94 64,67

5 Pengolahan hasil kakao 0-2 0,91 45,50
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6 Penyimpanan hasil (pasca panen) 0-2 1,16 58,00
7 Pemasaran hasil kakao 0-2 1,55 77,50
8 Kerjasama dengan lembaga lain (kelompok lain, TTP, Perbankan, KUD, dsb) 0-3 1,39 46,33

Jumlah B 0-19 10,75

Rerata B 56,44

C. Unit Produksi

1 Penyediaan modal 0-2 1,01 50,50
2 Penyediaan saprodi 0-3 1,39 46,33
3 Produksi 0-2 1,22 61,00
4 Pengolahan 0-2 1,04 52,00
5 Pemasaran hasil 0-2 1,39 69,50
6 Merencanakan penyediaan modal 0-2 1,08 54,00
7 Merencanakan penyediaan saprodi 0-3 1,83 61,00
8 Merencanakan kegiatan produksi 0-2 1,18 59,00
9 Merencanakan kegiatan pengolahan hasil kakao 0-2 1,36 68,00
10 Merencanakan kegiatan pemasaran hasil kakao 0-2 1,23 61,50

Jumlah C 0-22 12,73

Rerata C 58,28

D. Unit Pengambilan Kuputusan Kolektif

1 Kesepakatan dalam penyediaan modal 0-2 1,49 49,67
2 Kesepakatan dalam penyediaan saprodi 0-3 1,56 52,00
3 Kesepakatan dalam kegiatan budidaya kakao di peran (pembibitan, pemupukan, 

pengairan, pengendalian HPT, dsb)
0-3 0,98 32,67

4 Kesepakatan dalam olah hasil kakao 0-3 1,36 68,00
5 Kesepakatan dalam pemasaran hasil kakao 0-2 1,48 74,00

Jumlah D 0-13 6,87

Rerata D 55,27

Jumlah (A+B+C+D) 0-76

Rerata (A+B+C+D) 61,02

Sumber : Analisis Data Primer, 2018

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui peran kelompok tani di Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 memiliki persentase sebesar 61,02% yang berarti bahwa 
peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao memiliki peran tinggi. Pada 
Tabel 6.1 menunjukkan peran kelompok tani di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul 
diberbagai aspek sebagai media belajar, media kerjasama, unit produksi, dan unit pengambilan 
keputusan kolektif memiliki capaian indikator tertinggi dan indikator terendah.

Pada aspek media belajar capaian indikator tertinggi adalah meningkatkan 
keterampilan yang mudah diterapkan untuk budidaya kakao dengan persentase sebesar 
79,67% sedangkan capaian indikator terendah adalah meningkatkan keterampilan tentang 
teknologi budidaya kakao dengan persentase sebesar 61,00%. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa peran kelompok tani dalam memberikan keterampilan yang mudah diterapkan untuk 
budidaya kakao tinggi sedangkan dalam meningkatkan keterampilan petani dalam budidaya 
kakao juga tinggi. Meningkatkan keterampilan budidaya kakao memiliki persentase terendah 
dibanding yang lainnya karena saat kegiatan SL yang mengajak petani praktik langsung 
dilapangan untuk meningkatkan keterampilannya, memiliki jadwal yang terbatas daripada 
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penyampaian materi tentang pengetahuan dan manfaat teknologi budidaya kakao yang bisa 
dilakukan kapan saja.

Pada aspek media kerjasama capaian indikator tertinggi adalah kerjasama dalam 
pemasaran hasil kakao dengan persentase sebesar 77,50%. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa peran kelompok tani dalam kerjasama pemasaran hasil fermentasi biji kakao tinggi. 
Pemasaran kakao dilakukan secara bersama oleh kelompok tani dengan cara para anggota 
mengumpulkan hasil fermentasi biji kakaonya menjadi satu kemudian dijual dengan pedagang 
yang sama, sehingga tidak merugikan satu sama lain.

Sedangkan capaian indikator terendah adalah kerjasama dalam pengolahan hasil 
kakao dengan persentase 45,50% sehingga termasuk dalam kategori sedang. Hal tersebut 
disebabkan karena hanya beberapa kelompok tani saja yang melakukan pengolahan kakao 
menjadi produk olahan lain seperti fermentasi biji kakao, produk olahan coklat, dan lain 
sebagaianya dikarenakan mereka merasa sulit jika harus mengolah kakao menjadi produk 
olahan lain tersebut.

Pada aspek unit produksi capaian indikator tertinggi adalah pemasaran hasil 
kakao dengan persentase 69,50% sedangkan capaian indikator terendah dengan persentase 
46,33%, yaitu merencanakan penyediaan saprodi. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran 
kelompok tani dalam pemasaran hasil kakao tergolong tinggi, sedangkan peran kelompok 
tani dalam penyediaan saprodi sedang. Dalam pemasaran kakao, para anggota kelompok 
tani sepakat untuk mengumpulkannya menjadi satu dalam bentuk fermentasi biji kakao 
kemudian dibeli oleh satu pedagang sehingga satu sama lain memperoleh harga sama 
rata dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian di dalam kelompok tani, saprodi di 
dalam kelompok tani kurang dimanfaatkan oleh anggotanya karena terkadang saprodi yang 
ada kurang sesuai dengan kebutuhan petani dan terkadang hanya digunakan oleh mereka 
yang dapat mengoperasikannya. Pada aspek unit pengambilan keputusan kolektif capaian 
indikator tertinggi adalah kesepakatan dalam pemasaran hasil kakao dengan persentase 
sebesar 74,00% sedangkan capaian indikator terendah adalah kesepakatan dalam kegiatan 
budidaya kakao diperan (pembibitan, pemupukan, pengairan, pengendalian HPT, dsb) 
dengan persentase 32,67%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran kelompok tani dalam 
kesepakatan pemasaran kakao termasuk kategori tinggi dan kesepakatan kegiatan budidaya 
kakao diperan (pembibitan, pemupukan, pengairan, pengendalian HPT, dsb) termasuk 
kategori rendah. Pemasaran kakao telah disepakati bersama oleh anggota kelompok tani yaitu 
melalui kelompok tani sehingga satu sama lain harganya sama. Sedangkan untuk kegiatan 
budidaya kakao memutuskan untuk melakukannya secara sendiri.

Sebaran peran kelompok tani dikelompokan menjadi 5 kategori, yaitu sangat rendah 
dengan skor 0-15, rendah dengan skor 16-30, sedang dengan skor 31-45, tinggi dengan skor 
46-60, dan sangat tinggi dengan skor 61-67. Sebaran petani menurut peran kelompok tani di 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2.  Sebaran Petani Menurut Peran Kelompok Tani di Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2018

No Kategori (skor) Jumlah (jiwa) Persentase (%)
1 Sangat Rendah (0-15) 1 1,67
2 Rendah (16-30) 7 11,67
3 Sedang (31-45) 25 41,67
4 Tinggi (46-60) 21 35,00
5 Sangat Tinggi (61-76) 6 10,00

Jumlah 60 100,00

Sumber: Analisis Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 2. yaitu data sebaran petani menunjukkan sebesar 41,67% petani 
menyatakan bahwa peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao di 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori sedang. Sebesar 35,00% 
peran kelompok tani termasuk dalam kategori tinggi. Sebesar 10,00% peran kelompok tani 
dalam penerapan teknologi budidaya kakao di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul 
termasuk dalam kategori sangat tinggi, sebesar 11,67% peran kelompok tani termasuk 
dalam kategori rendah, dan sebesar 1,67% peran kelompok tani termasuk dalam kategori 
sangat rendah. Berdasarkan data sebaran tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas petani 
menyatakan peran kelompok tani termasuk dalam kategori tinggi.

Tingkat peran kelompok tani pada penerapan teknologi budidaya kakao di 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui dengan melakukan analisis data 
menggunakan uji proposi sebagai berikut:

Keterangan:
x : jumlah petani sampel yang menilai peran kelompok tani kakao dalam kategori tinggi
n : jumlah keseluruhan petani sampel
Po  : proporsi populasi 50%

a. Hipotesis
Ho : P ≤ 50% 
Ha : P > 50 %

Dengan:
Ho :  Diduga kurang dari atau sama dengan 50% anggota kelompok tani berpendapat bahwa 

kelompok tani memiliki peran yang tinggi dalam penerapan teknologi budidaya kakao 
di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

Ha :    Diduga lebih dari 50% anggota kelompok tani berpendapat bahwa kelompok tani 
memiliki peran tinggi dalam penerapan teknologi budidaya kakao di Kecamatan 
Patuk, Kabupaten Gunungkidul.
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b. Tingkat Signifikansi
Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan n=60.

c. Kriteria Pengujian
Zhitung> Ztabel : Ho ditolak, Ha diterima 
Zhitung < Ztabel : Ho dterima, Ha ditolak.

d. Statistik Pengujian
Statistik pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

e. Kesimpulan
Z hitung = - 0,781
Z tabel = 1,645
Zhitung ≤ Ztabel : Ho diterima, Ha ditolak.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji proporsi, diperoleh nilai Z hitung sebesar 
- 0,781. Nilai Z hitung yang diperoleh menunjukkan nilai lebih kecil daripada nilai Z tabel, 
yaitu sebesar 1,645. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Ho 
diterima, yaitu kurang dari atau sama dengan 50% anggota kelompok tani berpendapat 
bahwa kelompok tani memiliki peran tinggi dalam penerapan teknologi budidaya kakao di 
Kecamatan Patuk,

 Kabupaten Gunungkidul. Ha ditolak, yaitu diduga lebih dari 50% anggota kelompok 
tani berpendapat bahwa kelompok tani memiliki peran tinggi dalam penerapan teknologi 
budidaya kakao di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi 
Budidaya Kakao di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul

Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao diduga dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yang meliputi luas lahan, motivasi, sikap, pendidikan, keaktifan 
dalam penyuluhan, peran ketua kelompok tani, dan peran PPL. Faktor-faktor yang diduga 
mempengaruhi peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao diuji 
menggunakan analisis linier berganda dengan menggunakan software SPSS 23.0. Pada 
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analisis regresi linier berganda dapat diketahui pengaruh variabel independen dengan variabel 
dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen 
sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen.

Setelah diuji menggunakan regresi linear berganda akan diketahui variabel-variabel 
independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Metode yang digunakan 
pada analisis regresi linier berganda adalah metode Backward. Metode Backward akan 
menghilangkan variabel independen yang tidak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda Model 1 faktor yang mempengaruhi 
peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao di Kecamatan, Kabupaten 
Gunungkidul tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.
 
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda mengenai Faktor-Faktor yang diduga 

Mempengaruhi Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Budidaya Kakao 
di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 (Model 1)

No Variabel Koefisien 
Regresi (B) t Hitung Sig Ket

1 Luas lahan (X1) 3,082E-5 0,602 0,550 NS
2 Motivasi (X2) 0,067 0,675 0,502 NS
3 Sikap (X3) -0,190 -2,080 0,042 *
4 Pendidikan (X4) -0,604 -2,157 0,036 *
5 Keaktifan dalam

Penyuluhan (X5)
-0,055 -0,386 0,701 NS

6 Peran Ketua (X6) 0,705 4,070 0,000 *
7 Peran PPL (X7) 0,265 1,759 0,084 *

Konstanta 11,950

R Square 0,689

Adjusted Square 0,647

F hitung 16,439

F tabel 2,539

t table 2,004

Keterangan: *signifikan pada taraf 5%
NS: Non Signifikan

Sumber: Analisis Data Primer 2018

Pada Tabel 3, yaitu Model 1 analisis regresi linear berganda menunjukkan semua 
faktor yang diduga mempengaruhi peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya 
kakao di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. Nilai adjusted R square pada hasil regresi 
linear berganda Model 1 ini sebesar 0,647 yang artinya bahwa sebesar 64,70% variabel peran 
kelompok tani dipengaruhi oleh variabel sikap, pendidikan, peran ketua kelompok tani, dan 
peran PPL sedangkan sisanya sebanyak 35,30% dipengaruhi oleh variabel lain yang berasal 
dari luar model yang sudah diteliti tersebut.

Berikut hasil uji setiap variabel yang diduga mempengaruhi peran kelompok tani 
dalam penerapan teknologi budidaya kakao di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul:
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a. Luas lahan
Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel luas lahan sebesar 

0,550, sehingga lebih besar dibandingkan nilai α yaitu 0,05. Nilai koefisien regresi untuk 
variabel luas lahan adalah 3,082E-5 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan 
luas lahan petani akan meningkatkan tingkat peran kelompok tani dalam penerapan teknologi 
budidaya kakao sebesar 3,082E-5 satuan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 
luas lahan petani tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran kelompok tani dalam 
penerapan teknologi budidaya kakao di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

b. Motivasi
Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel motivasi petani 

adalah 0,502, sehingga lebih besar dibandingkan nilai α yaitu 0,05. Nilai koefisien regresi 
untuk variabel motivasi adalah 0,067 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan 
motivasi petani akan meningkatkan tingkat peran kelompok tani dalam penerapan teknologi 
budidaya kakao sebesar 0,067 satuan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi 
petani tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran kelompok tani dalam penerapan 
teknologi budidaya kakao di Kecamatan Patuk Kabupaten, Gunungkidul.

c. Sikap petani
Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel sikap petani adalah 

0,042, sehingga lebih besar dibandingkan nilai α yaitu 0,05. Nilai koefisien regresi untuk 
variabel sikap petani adalah -0,190 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan 
motivasi petani akan menurunkan tingkat peran kelompok tani dalam penerapan teknologi 
budidaya kakao sebesar -0,190 satuan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 
sikap petani berpengaruh secara signifikan terhadap peran kelompok tani dalam penerapan 
teknologi budidaya kakao di Kecamatan Patuk Kabupaten, Gunungkidul.

d. Pendidikan
Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pendidikan adalah 

0,036, sehingga lebih besar dibandingkan nilai α yaitu 0,05. Nilai koefisien regresi untuk 
variabel pendidikan adalah -0,604 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan 
pendidikan petani akan menurunkan tingkat peran kelompok tani dalam penerapan teknologi 
budidaya kakao sebesar -0,604 satuan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 
pendidikan petani tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran kelompok tani dalam 
penerapan teknologi budidaya kakao di Kecamatan Patuk Kabupaten, Gunungkidul.

e. Keaktifan dalam Penyuluhan
Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel keaktifan dalam 

penyuluhan adalah 0,701, sehingga lebih besar dibandingkan nilai α yaitu 0,05. Nilai koefisien 
regresi untuk variabel motivasi adalah -0,055 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 
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satu satuan keaktifan petani dalam penyuluhan akan menurunkan tingkat peran kelompok 
tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao sebesar -0,055 satuan. Hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa variabel keaktifan dalam penyuluhan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao di Kecamatan 
Patuk Kabupaten, Gunungkidul.

f. Peran Ketua Kelompok Tani
Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel peran ketua kelompok 

tani adalah 0,000 sehingga lebih kecil dibandingkan nilai α yaitu 0,05. Sedangkan nilai 
koefisien regresi untuk variabel peran ketua kelompok tani adalah 0,705 yang menunjukkan 
bahwa setiap kenaikan satu satuan peran ketua kelompok tani akan meningkatkan tingkat 
peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao sebesar 0,705 satuan. Hal 
tersebut dapat menunjukkan bahwa variabel peran ketua kelompok tani berpengaruh secara 
signifikan terhadap peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao di 
Kecamatan Patuk Kabupaten, Gunungkidul.

g. Peran PPL
Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa, nilai koefisien regresi untuk variabel peran 

PPL adalah 0,265 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan peran PPL akan 
meningkatkan tingkat peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao 
sebesar 0,265. Nilai signifikansi variabel peran PPL adalah 0,084, sehingga lebih kecil 
dibandingkan nilai α yaitu 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel peran PPL 
berpengaruh secara signifikan terhadap peran kelompok tani dalam penerapan teknologi 
budidaya kakao di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

Hasil uji analisis regresi linear berganda pada Model 1 (Tabel 3) menampilkan 
seluruh variabel yang berpengaruh signifikan maupun variabel yang tidak berpengaruh 
signifikan terhadap peran kelompok tani. Pada Model 2 sampai dengan Model 3, variabel-
variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan akan dihilangkan satu demi satu sehingga 
tersisa hanya variabel yang berpengaruh secara signifikan saja. Variabel yang berpengaruh 
signifikan dapat dilihat pada Model 3 yang sajikan dalam Tabel 4 berikut ini.
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Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda mengenai Faktor-Faktor yang diduga 
Mempengaruhi Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Budidaya Kakao 
di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 (Model 3)

No Variabel Koefisien
Regresi (B) t Hitung Sig Ket

1 Sikap (X3) -0,206 -2,389 0,020 *
2 Pendidikan (X4) -0,625 -2,299 0,025 *
3 Peran Ketua (X6) 0,752 5,413 0,000 *
4 Peran PPL (X7) 0,208 1,713 0,092 *

Konstanta 17,283

R Square 0,682

Adjusted R Square 0,659

F hitung 29,530

F tabel 3,158

t tabel 2,002

Keterangan: *signifikan pada taraf 5%
NS : Non Signifikan

Sumber: Analisis Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan variabel independen yang mempengaruhi variabel 
dependen dengan nilai sig < 0,05. Adapun empat variabel yang berpengaruh signifikan 
terhadap peran kelompok tani yaitu variabel sikap dengan nilai signifikansi 0,020, pendidikan 
dengan nilai signifikansi 0,025, peran ketua kelompok tani dengan nilai signifikansi 0,000, dan 
peran PPL dengan nilai signifikansi 0,092. Nilai signifikasi tersebut lebih kecil dibandingkan 
dengan nilai α yaitu 0,05. Nilai adjusted R square pada hasil regresi linear berganda Model 
3 ini sebesar 0,659 dan dapat digunakan untuk menunjukkan ketepatan sebuah persamaan 
regresi. Nilai adjusted R square sebesar 0,659 yang artinya bahwa sebesar 65,90% variabel 
peran kelompok tani dipengaruhi oleh variabel sikap, pendidikan, peran ketua kelompok 
tani, dan peran PPL sedangkan sisanya sebanyak 39,10% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
berasal dari luar model yang sudah diteliti tersebut. Berdasarkan analisis diperoleh nilai F 
hitung yaitu 29,530 yang memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel yaitu 
sebesar 3,158. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen sikap, 
keaktifan dalam penyuluhan, peran ketua kelompok tani, dan peran PPL berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen yaitu peran kelompok tani dalam penerapan teknologi 
budidaya kakao di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4 diperoleh persamaan 
regresi sebagai berikut:

Y= 17,283 - 0,206X3 - 0,625X4 + 0,752X6 + 0,208X7
 Keterangan:
Y : Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao 
X3 : Sikap petani
X4 : Pendidikan
X6 : Peran Ketua Kelompok Tani
X7 : Peran PPL
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Hasil pengujian hipotesis mengenai faktor yang diduga mempengaruhi peran 
kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao di Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul dijelaskan sebagai berikut:

a.  Sikap Petani
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda Model 3 pada Tabel 4 diperoleh 

persamaan regresi sikap petani yaitu:
Y= 17,283- 0,206X3

Keterangan:
Y : Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao 
X3 : Sikap petani

Persamaan regresi linier variabel sikap petani terhadap variabel peran kelompok 
tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik pengaruh sikap petani terhadap peran kelompok tani dalam penerapan 
teknologi budidaya kakao

Berdasarkan Gambar 1. dapat diketahui bahwa sikap petani dalam penerapan 
teknologi budidaya kakao berpengaruh negatif dengan koefisien regresi sebesar -0,206. 
Hubungan negatif antara variabel sikap petani dengan peran kelompok tani menunjukkan 
adanya hubungan yang tidak searah. Nilai konstanta pada penelitian ini yaitu sebesar 
17,283, sehingga apabila tidak terdapat variabel sikap petani maka nilai peran kelompok 
tani memiliki nilai yang sama dengan nilai konstanta. Berdasarkan persamaan regresi pada 
Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa semakin positif sikap petani maka peran kelompok tani 
dalam penerapan teknologi budidaya kakao semakin rendah.
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b. Pendidikan
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda Model 3 pada Tabel 3 diperoleh 

persamaan regresi variabel pendidikan yaitu :
Y = 17,283- 0,625X4

Keterangan:
Y : Peran ketua kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao
X4 : Pendidikan

Persamaan regresi linier variabel pendidikan terhadap variabel peran kelompok tani 
dalam penerapan teknologi budidaya kakao dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Grafik pengaruh pendidikan terhadap peran kelompok tani dalam penerapan 
teknologi budidaya kakao di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan Gambar 2. dapat diketahui bahwa variabel pendidikan terhadap peran 
kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao berpengaruh negatif dengan 
koefisien regresi sebesar -0,625. Hubungan antara variabel pendidikan dengan peran 
kelompok tani menunjukkan adanya hubungan yang negatif. Nilai konstanta pada penelitian 
ini yaitu sebesar 17,283, sehingga apabila tidak terdapat variabel pendidikan, maka nilai peran 
kelompok tani memiliki nilai yang sama dengan nilai konstanta. Berdasarkan persamaan 
regresi pada Gambar 2 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka peran 
kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao akan semakin rendah.

c. Peran Ketua Kelompok Tani
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda Model 3 pada Tabel  3  diperoleh 

persamaan regresi sikap petani yaitu :
Y= 17,283 + 0,752X6

Keterangan :
Y : Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao 
X6 : Peran Ketua Kelompok Tani
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Gambar 3. Grafik pengaruh peran ketua kelompok tani terhadap peran kelompok tani 
dalam penerapan teknologi budidaya kakao di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan Gambar 3. dapat diketahui bahwa variabel peran ketua kelompok tani 
terhadap peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao berpengaruh positif 
dengan koefisien regresi sebesar 0,752. Hubungan antara variabel peran ketua kelompok tani 
dengan peran kelompok tani menunjukkan adanya hubungan yang positif atau searah. Nilai 
konstanta pada penelitian ini yaitu sebesar 17,283, sehingga apabila tidak terdapat variabel 
peran ketua kelompok tani, maka nilai peran kelompok tani memiliki nilai yang sama dengan 
nilai konstanta. Berdasarkan persamaan regresi pada Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa 
semakin tinggi peran ketua kelompok tani maka peran kelompok tani dalam penerapan 
teknologi budidaya kakao akan semakin rendah.

d. Peran PPL
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda Model 3 pada Tabel 3 diperoleh 

persamaan regresi sikap petani yaitu :
Y= 17,283 + 0,208X7

Keterangan :
Y : Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao 
X7 : Peran PPL
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Gambar 4. Grafik pengaruh peran PPL terhadap peran kelompok tani dalam penerapan 
teknologi budidaya kakao di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan Gambar 4. dapat diketahui bahwa variabel peran PPL terhadap peran 
kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao berpengaruh positif dengan 
koefisien regresi sebesar 0,208. Hubungan antara variabel peran PPL dengan peran kelompok 
tani menunjukkan adanya hubungan yang positif atau searah. Nilai konstanta pada penelitian 
ini yaitu sebesar 17,283, sehingga apabila tidak terdapat variabel peran PPL, maka nilai peran 
kelompok tani memiliki nilai yang sama dengan nilai konstanta. Berdasarkan persamaan 
regresi pada Gambar 4 dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi peran PPL maka peran 
kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao akan semakin tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
a. Sebanyak 45% anggota kelompok tani berpendapat bahwa kelompok tani memiliki 

peran yang tinggi dalam penerapan teknologi budidaya kakao.
b. Faktor yang mempengaruhi peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya 

kakao adalah sikap petani, pendidikan, peran ketua kelompok tani dan peran PPL. 
Semakin tinggi pendidikan petani, peran ketua kelompok tani, dan peran PPL maka 
tingkat peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao juga semakin 
tinggi. Semakin positif sikap petani maka tingkat peran kelompok tani dalam penerapan 
teknologi budidaya kakao semakin tinggi. Sehingga dalam hal ini semakin positif sikap 
petani terhadap penerapan teknologi budidaya kakao maka perannya di dalam kelompok 
tani semakin rendah. Hal tersebut disebabkan karena beberapa anggota kelompok tani 
yang memiliki sikap positif terhadap teknologi budidaya kakao cenderung mencari 
informasi teknologi budidaya kakao secara mandiri tidak mengandalkan peran kelompok 
tani dan kurang aktif di dalam kelompok tani, begitu juga sebaliknya.

c. Faktor yang tidak berpengaruh signifikan terhadap peran kelompok tani dalam penerapan 
teknologi budidaya kakao yaitu luas lahan, motivasi, dan keaktifan dalam penyuluhan.
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Saran
a. Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao dapat ditingkatkan 

dengan cara memaksimalkan peran ketua kelompok tani dan peran PPL terutama dalam 
hal memberikan ajakan kepada anggota untuk aktif dalam kegiatan penyuluhan atau 
pertemuan kelompok dan memfasilitasi anggota untuk memperoleh modal dari sumber 
lain seperti bank, koperasi, perusahaan, dan lain-lain untuk meningkatkan penerapan 
teknologi budidaya kakao oleh anggota kelompok tani.

b. Perlu dilakukan kesepakatan-kesepakatan dalam hal budidaya kakao dan penerapan 
teknologi budidaya kakao seperti menentukan waktu pemangkasan kakao dan pemanenan 
kakao didalam kelompok tani. Sehingga anggota kelompok tani dapat berperan aktif 
pada kelompok taninya yang kemudian dapat membentuk sikap positif terhadap peran 
kelompok tani dalam penerapan teknologi budidaya kakao.
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ABSTRAK
Pulau Maskambing yang berada di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Jawa 
Timur merupakan satu-satunya habitat endemik Kakatua Kecil Jambul Kuning (Caccatua 
sulphurea abbotti). Satwa ini dikategorikan terancam punah (critical endangered) menurut 
IUCN dan termasuk satwa dilindungi sebagaimana lampiran PP7/1999. Konservasi terhadap 
satwa dilindungi yang berada di alam bebas mutlak dilakukan karena berkontribusi pada 
keseimbangan ekosistem. Kegiatan konservasi akan berhasil manakala memiliki nilai ekonomi 
bagi masyarakat yang hidup menyatu dengan satwa tersebut. Salah satunya adalah dengan 
kegiatan ekowisata. Sebagai sebuah inisiasi maka diperlukan sikap proaktif masyarkat sebagai 
slah satu elemen modal sosial. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui atraksi ekowisata di 
Pulau Masakambing serta modal proaktif masyarakat merespon inisiasi kegiatan ekowisata. 
Data primer yang diperoleh menggunakan metode observasi wawancara dan dokuentasi yang 
dianalisis menggunakan pendekatan metode campuran. Hasilnya menunjukkan bahwa Pulau 
Masakambing tidak saja menawarkan atraksi ekowisata pengamatan kakatua kecil jambul 
kuning namun juga eksotika hutan mangrove, wisata bahari dan budaya. Sayangnya sikap 
proaktif masyarakat pulau Masakambing sebagai modal dalam merespon inisiasi ekowisata 
masih rendah. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan serta program berikut pendampingan yang 
intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan modal proaktif.

Kata kunci: Proaktif, Ekowisata, Kakatua, Masakambing

PENDAHULUAN
Kenakeragaman hayati Indonesia sangat melimpah baik dalam bentu flora maupun 

fauna. Namun sayangnya diantara kekayaan keragaman hayati tersebut saat ini dalam kondisi 
kritis atau hampir punah. 

Pemerintah berupaya melindungi kekayaan keragaman hayati tersebut dengan 
mengeluarkan regulasi PP7/1999 Tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Terdapat 
sekitar 221 satwa dan 73 tumbuhan yang dilindungi dalam regulasi tersebut. Salah satu 
satwa yang masuk dalam kategori dilindungi adalah kakatua kecil jambul kuning (Caccatua 
sulphurea abbotti). Skala international IUCN sebagai lembaga yang konsisten melakukan 
inventarisasi satwa dan tumbuhan di dunia juga menyatakan dalam kondisi kritis hampir 
punah (critically endagered). 

Sebenarnya membahas satwa yang dilindungi bukan semata membahas individu 
satwanya, tapi huga habitat tempat tinggalnya. Secara garis besar Ife dan Tesoriero (2014), 
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menyatakan bahwa kehidupan satwa liar yang dilindungi berperan dalam keseimbangan 
ekologis dan kehidupan manusia. Bahkan secara tegas Emerton (2001) menambahkan adanya 
manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tak langsung. 

Ada beberapa penyebab kenapa suatu satwa menjadi langka. Perburuan dan 
perdagangan ilegal serta perubahan habitat baik karena eksploitasi alam berlebih, ekspansi 
pertanian, masuknya industri, dan gangguan alam (Zegeye. 2016). Terlihat bahwa aktivitas 
manusia menjadi penyebab dominan. 

Upaya mengkonservasinya tidak dapat dilakukan secara teknis biologis saja. Apalagi 
kakatua kecil jambul kuning hidup di wilayah yang menyatu dengan masyarakat. Pengelolaan 
satwa, habitat dan utamanya masyarakat harus dilakukan dengan tepat. 

Masyarakat perlu didorong untuk mau melakukan konservasi secara mandiri. 
Insentif berupa ekonomi atau income yang diperoleh masyarakat dirasa menjadi upaya 
yang sangat bagus. Seifu dan Beyene (2014); Leslie (2005)  menyatakan perlu pencarian 
kelembagaan untuk mentransformasi hubungan saling menguntungkan keberadaan satwa 
liar dan masyarakat lokal utamanya terkait dengan kelangsungan nafkah. 

Salah satu yang perlu dilakukan / dapat diinisiasi adalah kegiatan ekowisata. Secara 
tegas dinyatakan bahwa ekowisata dinyatakan dapat menjadi perangkat bagi konservasi 
(Tseng, et al. 2019). Hal ini juga diperkuat dengan pembuktian oleh Ma, et al (2019) bahwa 
ada relasi antara konservasi, ekowisata, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. 

Namun harus diingat bahwa ekowisata ini haruslah yang berbasis masyarakat atau 
CBT (Community-based Tourism). Diyakini kegiatan berbasis masyarakat ini mampu 
memberikan manfaat bagi konservasi keanekaragaman hayati (Cooper, et al. 2007; Armitage, 
et al. 2008). Temuan ini salah satunya dapat dilihat pada keberhasilan konservasi dengan 
berbasis masyarakat di Tanzania (Bluwstein, 2017)

Ekowisata adalah upaya memanfaatkan kekayaan alam untuk tujuan wisata. Dimana 
dalam kegiatan ini selain akan memperoleh pendapatan dan menjadi pengungkit sektor 
ekonomi lain juga akan meningkatkan upaya konservasi. 

Perlu dicatat bahwa sebagaimana aktivitas wisata lainnya, ekowisata juga 
memerlukan atraksi wisata atau ODTW (Obyek Daya Tarik Wisata) yang memberi kesan 
mendalam bagi pengunjung. Semakin beragam atraksi yang disuguhkan akan semakin 
menarik dan mampu memberikan pilihan. Merujuk pada UU No. 9/1990 atraksi atau obyek 
daya tarik wisata (ODTW) terdiri atas ODTW ciptaan Tuhan (kondisi alam, flora dan fauna) 
serta  ODTW buatan manusia (sosil, budaya, buatan lainnya). 

Masyarakat Pulau Masakambing tergolong masyarakat yang unik. Selain sebagai 
masyarakat yang tinggal di pulau kecil yang memiliki karakter kerentanan dan keterpencilan 
juga memiliki keragaman etnis (Madura, Bugis dan Mandar) yang kaya akan sosial budaya. 
Introduksi ekowisata berbasis masyarakat tergolong masih baru. Suatu inisiasi program 
atau kegiatan baru tak akan berhasil jika memperhatikan kondisi masyarakat (Goddard, et 
al. 2013). Salah satu yang penting adalah sikap proaktif. Sikap ini menghasilkan interaksi 
jaringan sosial yang bagus (Fukuyama. 1995). Dengan sikap proaktif masyarakat akan dapat 
memberikan jawab atas permasalahan-permasalahan. 
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Kajian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengeksplorasi atraksi wisata apa yang 
ada di Pulau Masakambing untuk mendukung introduksi ekowisata berbasisi masyarakat. 
Demikian pula makalah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat sikap proaktif masyarakat 
Pulau Masakambing dalam menerima introduksi ekowisata. 

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Pulau Masakambing Kecamatan Masalembu Kabupaten 

Sumenep Jawa Timur. Pendekatan menggunaan metode campuran dengan rancangan 
paralel konvergen.  Data berkenaan dengan atraksi wisata berbentuk data kualitatif dan data 
berkenaan dengan proaktif adalah data kuantitatif. 

Sumber data berupa data primer diperoleh melalui observasi serta wawancara. 
Wawancara terbuka dilakukan terhadap informan kunci seperti tokoh-tokoh desa, BBKSDA 
Jawa Timur serta NGO pengerak  konservasi kakatua kecil jambul kuning. Sementara 
wawancara tertutup menggunakan kuisioner dilakukan terhadap 160 respon yang dipilih 
secara proportionate random sampling yang terdiri atas 83 responden dari Dusun Tanjung 
dan 77 responden dari Dusun Ketapang Desa Pulau Masakambing.  Adapaun data sekunder 
diperoleh dari dokumentasi dari laporan, foto serta informasi lain yang terkait.

Data kualitatif dianalisis dengan model interaktif. Sementara data kuantitatif dianalisi 
dengan analisis deskriptif dan tabulasi silang (crosstab).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Inisiasi ekowisata tak akan lepas dari upaya eksplorasi atraksi wisata yang dimiliki. 

Berkaitan dengan kriteria atraksi wisata yang ada di Pulau Masakambing, maka atraksi 
wisata yang dimiliki dapat dimasukkan pada natural dan kultural.

Atraksi Ekowisata di Pulau Masakambing
Atraksi atau ODTW ekowisata di Pulau Masakambing dapat dikategorisasikan 

masuk pada OTW ciptaan Tuhan dan buatan manusia. Pengamatan kakatua kecil jambul 
kuning, tracking hutan mangrove dan wisata bahari masuk dalam kategori ODTW ciptaan 
Tuhan. Sementara atraksi wisata berkaitan dengan kehiduapn sosial budaya masyarakat 
Pulau Masakambing masuk dalam kategori ODTW buatan manusia.
1.  Atraksi pengamatan kakatua kecil jambul kuning 
 Pengamatan kakatua kecil jambul kuning di Pulau Masakambing menjadi suatu atraksi 

wisata yang dapat digolongkan minat khusus dan sangat menarik. Pengunjung dapat 
menikmati aktivitas liar satwa beserta pengamatan habitatnya. Pengamatan dapat diawali 
pada pagi hari sekitar ham 05.30 saat kakatua kecil jambul kuning keluar pohon tidur. 
Kakatua kecil jambul kuning di Pulau Masakambing biasa tidur di pohon kelapa dan 
mangrove. 
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Gambar 1.  Pengamatan kakatua kecil jambul kuning

Kakatua kecil jambul kuning akan menjalani aktivitasnya baik mencari pakan, 
bereproduksi serta aktivitas lain mulai pagi hingga sore. Pada waktu-waktu ini wisatawan 
dapat melakukan pengamatan satwa dan habitatnya secara berkeliling. 

Aktivitas atau perilaku kakatua kecil jambul kuning menjelang tidurnya/ istirahat 
adalah moment unik. Dimulai sekitar jam 17.00 kakatua kecil jambul kuning akan hingga 
di pohon transit (biasanya berbentuk pohon tinggi dan meranggas). Dilakukan untuk 
memastikan pohon tidur yang akan dituju aman. 

“biasanya kalau maghrib kakatua akan memastikan pohon tidur yang akan ditempati 
dan tidak pindah lagi”
(wawancara Narasumber)

 Setelah dirasa tak ada gangguan maka kakatua kecil jambul kuning akan terbang ke 
pohon tidur yang terjadi sekitar jam 17.30. Satwa ini tak langsung tidur, tapi melakukan 
pengamatan apakah pohon tidur benar-benar aman. Jika dirasa aman maka kakatua kecil 
jambul kuning akan semakin masuk ke pangkal daun atau mendekati batang pohon. 
Namun jika dirasa belum aman, maka kakatua kecil jambul kuning akan terbang ke 
pohon sarang alternatif. 

2.  Jungle tracking hutan mangrove
Kegiatan ini merupakan jelajah kawasan hutan mangrove yang terdapat di pesisir 

Pulau Masakambing. waktu pelaksanaan dapat dilakukan dengan agenda sendiri maupun 
dilakukan saat siang hari sambil melakukan pemantauan aktivitas satwa. 

Panorama hutan mangrove yang disuguhkan sangat eksotik. Tanaman yang masih 
rapat dan ekosistem di bawahnya yang masih sangat natura. Pengunjung dapat melihat 
keunikan bagaimana mudahnya masyarakat sekitar menangkap ikan hanya dengan 
menaruh batang bambu dan ditinggal begitu saja. 

Suasana yang sepi, teduh dan hening menjadikan sensi tersendiri bagi pengunjung. 
Demikian juga pengunjung akan dapat melihat pohon sarang kakatua kecil jambul kuning 
yang ada di wilayah mangrove, dimana sebagian besar ada di wilayah perkebunan kelapa. 
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3.  Wisata bahari
Wisata bahari yang dapat dilakukan oleh wisatawan adalah menikmati pemandangan 

pantai. Jika itu masih dirasa biasa maka pengunjung dapat mencoba snorkling di spot-
spot tertentu di sekitar Pulau Masakambing. panorama bawah laut berua terumbu karang 
dan ikan hias dapat diandalkan.

Atraksi wisata memancing  juga menjadi daya tarik sendiri. Perairan sekitar pulau 
yang relatif tenang memebrikan rasa ama bagi wisatawan untuk melakukannya. Demikian 
pula ikan-ikan yang masih sangat mudah dilakukan penangkan. 

Gambar 2.  Pulau Karang Pote

Satu hal lagi adalah keberadaan pulau yang terbentuk dari karang yang terangkat 
(atol). Warga setempat menyebutnya “karang pote”. Pengunjung dapat menikmati suksesi 
eksositem yang terjadi di pulau itu.  Demikian pula snorkling yang ada menyuguhkan 
pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Sayangnya, kondisi saat ini pulau tersebut 
masih banyak berserakan sampah laut bawaan. Jika memang akan dikelola menjadi 
ekowisata, maka hal ini perlu menjadi atensi tersendiri. 

4.  Wisata budaya
 Masyarakat Pulau Masakambing yang multi etnis menjadikan sebuah atraksi tersendiri.  

Tutur bahasa, adat istiadat serta bangunan rumah memberikan kesan tersendiri. 

Gambar 3.  Rumah Masyarakat Pulau Masakambing Etnis Bugis

 Selian itu juga atraksi terkait dengan budaya kuliner masyarakat juga sangat unik. 
Perpaduan budaya Bugis – Mandar dan Madura menghasilkan berbagai masam asimilasi 
budaya termasuk dalam hal kuliner. 
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Sikap Proaktif
Sikap proaktif masyarakat berguna untuk mengembangkan partisipasi masyarakat 

dalam konservasi termasuk dalam konservasi kakatua kecil jambul kuning (Ningrum. 2016). 
Sikap proaktif diketahui dari keinginan meningkatkan pengalaman, berbagi pengalaman 
dengan sesama, frekuensi mengikuti kegiatan organisasi, jumlah organisasi yang diikuti 
dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. 

Tabel 1. Penilaian Sikap Proaktif Masyarakat Pulau Masakambing 
Tingkatan Jumlah Persentase (%)

Sangat Rendah 39 18,1
Rendah 58 36,3
Sedang 48 30,0
Tinggi 21 13,1
Sangat Tinggi 4 2,5
Total 160 100

Berdasarkan hasil kajian terlihat sebagian besar (36,3%) masyarakat Pulau 
Masakambing memiliki sikap proaktif yang rendah. Hasil ini diperoleh dari masih keinginan 
masyarakat menambah pengalaman dan membaginya pada sesama pada tataran sedang, 
frekuensi mengikuti organisasi yang rendahfrekuensi mengikuti kegiatan organisasi yang 
rendah, jumlah organisasi yang diikuti sangat sedikit serta keterlibatan pengambilan 
keputusan yang juga sangat rendah. 

Keinginan untuk memperoleh pengalaman baru dan membaginya terhadap sesama di 
kalanan masyarakat Pulau Masakambing masih perlu memperoleh perhatian. Penyadaran dan 
pendampingan perlu dilakukan. Mengingat sebagian besar masyarakat adalah berpendidikan 
rendah. 

Sebagai sebuah wadah bagi individu, organisasi dirasa penting guna menumbuhkan 
sikap proaktif masyarakat. Sayangnya frekuensi yang Jumlah organisasi yang diikuti oleh 
mayoritas masyarakat pulau Masakambing masih sedikit hanya berupa perkumpulan 
yasinan-tahlil, rukun kematian, klub voli, klub sepak bola dan sanggar tari. Tak ayal dalam 
hal keterlibatan pengambilan keputusan sangat rendah. 

Temuan ini menjadi kekhawatiran karena berpotensi pada kegagalan inisiasi 
ekowisata. Keberhasilan pengembangan Kampung Wisata Ekologis (KWE) di Blitar 
menunjukkan adanya proaktif  bukan saja dari pemerintah namun juga masyarakatnya 
(Ridlwan. 2017). Implikasinya inisiasi pada KWE di Blitar ini tidak bersikap top-down.

Tabel 2. Analisis Tabulasi Silang Sikap Proaktif Tinggi Didasarkan Karakteristik Masyarakat
Karakter  Masy Jenis

Usia Produktif
Jenis kelamin Laki-Laki

Dusun Ketapang
Etnis Bugis

Pendidikan SMA dan PT
Pekerjaan Pegawai
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Temuan ini perlu penelaahan lebih lanjut menggunakan analisis tabulasi silang 
(crosstab) didasarkan pada karakteristik masyarakat yang memiliki tingkat sikap proaktif 
yang tinggi atau sangat tinggi. Beberapa karakteristik masyarakat tersebut diantaranya terkait 
dengan usia, jenis kelamin, dusun, etnis, pendidikan dan jenis pekerjaan. 

Masyarakat dengan usia produktif (15-64 tahun)  dan berjenis kelamin laki-laki 
terlihat memiliki sikap proaktif tinggi. kondisi ini menunjukkan bahwa kepala keluarga 
dalam usian produktif memiliki sikap proajtif tinggi. 

Sementara masyarakat yang tinggal di dusun Ketapang dan bertenis Bugis terlihat 
memiliki sikap proaktif yang sangat tinggi. Tak dapat dipungkiri hal ini dikarenakan habitat 
penting kakatua kecil jambul kuning (kategori pohon sarang dan pohon tidur) seluruhnya ada 
di Dusun Ketapang. Demikian pula etnis Bugis secara historis telah lama memiliki interaksi 
dengan kakatua. Salah satu sub spesies kakatua yaitu sub spesies sulphurea ada di Sulawesi 
sebagai tanah leluhur etnis Bugis (Nandika, dkk.  2013). 

Sementara masyarakat dengan pendidikan SMA atau perguruan tinggi (PT) dan 
bekerja sebagai pegawai memiliki sikap proaktif sangat tinggi. Pemahaman yang lebih 
baik dan keterbukaan wawasan mendorong masyarakat dengan karakter ini memiliki sikap 
proaktif sangat tinggi. 

Dengan mengetahui karakteristik ini maka diharapkan upaya intervensi guna 
meningkatkan sikap proaktif akan difokuskan pada masyarakat dengan karakter sebagaimana 
yang telah diungkap. Merunut pendapat Jamasy (2004) tindakan proaktif ini terbentuk dari 
faktor internal (pola organisasi sosial serta norma) dan eksternal (agama, pendidikan dan 
sistem politik-pemerintahan). Dengan demikian, dengan masih rendahnya tindakan proaktif 
pada masyarakat Pulau Masakambing ini perlu dilakukan perbaikan melalui beberapa faktor 
internal dan eksternal tersebut. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Atraksi wisata di Pulau Masakambing terdiri atas wisata pengamatan kakatua kecil 

jambul kuning, tracking hutan mangrove, wisata bahari dan wisata budaya. Sikap proaktif 
masyarakat Pulau Masakambing masih rendah. Perlu segera diupayakan konservasi kakatua 
kecil jambul kuning dan lingkungan habitatnya untuk mendukung inisiasi ekowisata.  
Demikian juga perlu penyadaran, penyuluhan dan pendampingan melalui penataan organisasi 
dan kebijakan utamanya dilakukan pada masyarakat usia produktif, berjenis kelamin laki-
laki, yang tinggal di dusun Ketapang bertnis Bugis, berpendidikan SMA atau perguruan 
tinggi dan berprofesi sebagai pegawai. 

UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada para promotor atas saran penyempurnaan 

tulisan. Demikian juga disampaikan kepada pihak LPDP yang telah berkenan memberikan 
pendanaan penelitian ini.
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ABSTRAK 
Tujuan diterapkannya sistem pertanian organik ini adalah untuk memperbaiki kondisi tanah 
pertanian yang sudah mengalami penurunan kualitas akibat penggunaan bahan-bahan kimia 
yang selama ini telah berlangsung, sehingga mengakibatkan penurunan produksi hasil 
panen. Dengan adanya sistem pertanian organik ini Kelompok Tani Madya berharap dapat 
meperbaiki kualiatas tanah dan dapat meningkatkan hasil panen. Penelitian ini bertujuan (1) 
Mengidentifikasi perubahan kultural yang terjadi di Kelompok Tani Madya, (2) Mengkaji 
proses perubahan kultural pada Kelompok Tani Madya. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pengambilan informan secara 
purposive yaitu Ketua Kelompok Tani Madya, petani organik, dan petani anorganik. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan 
untuk pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data yang digunakan 
yaitu: data , reduksi data, penarikan kesimpulan, dan penyajian data. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) Perubahan kultural yang terjadi antara lain sistem pengetahuan, 
sistem peralatan hidup dan teknologi, serta sistem organisasi (2) Proses perubahan kultural 
melalui proses adaptasi ekologi budaya.

Kata kunci: perubahan kultural, proses produksi, kelompok tani
 

PENDAHULUAN
Pertanian organik merupakan salah satu bagian pendekatan pertanian berkelanjutan, 

yang didalamnya meliputi berbagai teknik sistem pertanian, seperti tumpangsari (inter-
cropping), penggunaan mulsa, penanganan tanaman dan pascapanen. Pertanian organik 
memiliki ciri khas dalam hukum dan sertifikasi, larangan penggunaan bahan sintetik, serta 
pemeliharaan produktivitas tanah (FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, 1999).

Pemerintah memiliki peranan dalam peningkatan produksi pertanian dan sistem 
pertanian, pemerintah memiliki aparat yang dapat menjadi pendamping sebagai petugas 
penyuluh pertanian, pemerintah juga memiliki dana yang dapat digunakan untuk membantu 
petani-petani dalam menyediakan peralatan pertanian dan sarana produksi (Retnowati, 
D.,2018)

Tujuan diterapkannya sistem pertanian organik ini adalah untuk memperbaiki kondisi 
tanah pertanian yang sudah mengalami penurunan kualitas akibat penggunaan bahan-bahan 
kimia yang selama ini telah berlangsung, sehingga mengakibatkan penurunan produksi hasil 
panen. Dengan adanya sistem pertanian organik ini Kelompok Tani Madya berharap dapat 
meperbaiki kualitas tanah dan dapat meningkatkan hasil panen. Kelompok Tani Madya 
merupakan salah satu kelompok tani yang berada di wilayah Kecamatan Imogiri. Tepatnya di 
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Dusun Jayan Desa Kebonagung. Kelompok Tani Madya berdiri pada tahun 1981 dan saat ini 
jumlah anggota mencapai 124 petani. Komoditas utama yang diusahakan kelompok adalah 
padi sawah. Kelompok Tani Madya sebagaimana dalam misinya merintis penanaman padi 
organik sebagai nilai tambah, mulai melakukan penanaman uji dengan penerapan teknologi 
pertanian terpadu dengan metode SRI (System of Rice Intensification). Kelompok Tani 
Madya telah mendapatkan beberapa prestasi dalam bidang pertanian, yaitu penghargaan 
dari Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai pemenang 
penghargaan ketahanan pangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan juga 
penghargaan ketahanan pangan dari Menteri Pertanian RI atas prestasi dalam mendorong 
dan mewujudkan pemantapan ketahanan pangan melalui padi organik. Melalui sistem 
pertanian organik dapat menurunkan biaya produksi budidaya padi karena pupuk dan pestisida 
yang digunakan dapat dibuat langsung oleh petani tanpa membeli pupuk dari toko yang 
harganya lebih tinggi. Selain itu meningkatkan penghasilan keluarga dan sebagai media atau 
tempat belajar serta terbukanya peluang masyarakat untuk memberdayakan dirinya dalam 
pembangunan pertanian. Penerapan budidaya padi organik dilatar belakangi oleh penurunan 
produksi hasil panen yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan, memperbaiki kondisi 
tanah yang sudah mulai rusak karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara terus-
menerus dan berlebih, selain itu petani ingin mengurangi biaya produksi budidaya padinya. 
Luas lahan padi organik seluas 6 hektar yang terletak di RT 04 Dusun Jayan. Lahan sawah 
untuk anggota kelompok yang menerapkan padi organik berada pada pematang sawah yang 
saling berdampingan dalam satu blok.

Adapun beberapa perubahan yang dapat dilihat antara lain di bidang pengetahuan 
petani yang sebelumnya petani tidak menerapkan budidaya padi organik seperti apa. Selain 
itu dengan menerapkan pertanian organik petani juga harus menggunakan perlengkapan 
pertanian yang terbebas dari bahan kimia untuk menghindari kontaminasi dengan tanaman.

Dengan membudidayakan padi organik tentunya memberikan pengaruh di bidang 
ekonomi petani yaitu seperti yang diketahui bahwa harga dari padi organik lebih mahal 
dibandingkan dengan padi anorganik, sehingga dapat menambah pendapatan petani. Dengan 
adanya sistem pertani organik di Kelompok Tani Madya juga membuat beberapa kalangan 
ataupun instansi dari dalam bahkan dari luar negeri seperti warga Jepang tertarik untuk 
mengetahui penerapan budidaya padi organik di Kelompok Tani Madya. Namun beberapa 
tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun mulai hilang atau tidak diterapkan lagi, 
seperti : tradisi sedekah bumi yang dahulu wajib dilaksanakan oleh petani pun sudah punah.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Kelompok Tani Madya Desa Kebonagung, Kecamatan 

Imogiri, Kabupaten Bantul. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian 
adalah ketua atau pengelola Kelompok Tani Madya, Anggota Kelompok Tani dan Dinas 
Terkait. Informan kunci adalah ketua atau pengelola Kelompok Tani Madya, Petani Organik, 
Petani Anorganik. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, 
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yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu serta informan yang ada dalam posisi 
terbaik dalam memberi informasi yang dibutuhkan (Sugiyono, 2011). Jenis data dalam 
penelitian adalah data kualitatif menggunakan kalimat atau pernyataan. Sumber data yang 
dipergunakan adalah sumber data primer (Ketua Kelompok Tani Madya, Petani Organik, 
dan Petani Anorganik) dan sekunder (arsip/data Kelompok Tani Madya, Website Desa 
Kebonagung). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan peneliti ikut terlibat dalam kegiatan petani, 
mengamati mengenai segala aktivitas-aktivitas sosial terutama dalam menerapkan sistem 
pertanian yang terjadi di Kelompok Tani Madya, dan peneliti ikut melakukan apa yang 
dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka-dukanya. Wawancara dilakukan dengan 
mengumpulkan data informasi secara langsung, bertatap muka dengan subjek penelitian 
maupun dengan informan pendukung, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap 
tentang topik yang diteliti. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan peristiwa 
yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 
dari seseorang yang ada di Kelompok Tani Madya. Setelah data-data dikumpulkan melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan pengujian keabsahan data. Dalam menguji 
keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Terdapat tiga jenis triangulasi yang meliputi 
triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi 
sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data 
yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji 
kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 
dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara pengecekan dengan 
wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 
2011). Berikut disajikan gambar teknik triangulasi.

Gambar 1.  Teknik Triangulasi

Analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Teknik analisis data disajikan 
dalam gambar berikut:
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Gambar 2.  Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing 
atau verification. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan Kultural yang Terjadi di Kelompok Tani Madya

Sistem pengetahuan masyarakat sebelum adanya budidaya padi organik masih 
menggunakan bahan-bahan kimia serta penggunaan benih yang unggul seperti Ir64, C-4, 
Rojo Lele, Ciherang dan hibrida seperti Adirasa, Intan, Hibrida-1. Selain itu dalam proses 
perawatan menggunakan pupuk seperti Urea, Za, Ts, Ponska dan pestisida seperti Virtako dan 
Buldok, dan masih menggunakan herbisida. Sedangkan sistem pengetahuan sesudah adanya 
budidaya padi organik beberapa petani sudah mulai memahami bagaimana cara membuat/
menggunakan benihpadi organik, pupuk organik dan pestisida organik.

Sistem peralatan hidup dan teknologi sebelum adanya budidaya padi organik petani 
dalam mengelolah lahan dengan traktor, cangkul, garu serta membajak dengan tenaga hewan, 
pengendalian gulma dengan herbisida, culek dan gosrok, pemanenan dengan Harvester 
Combine, wadah gabah dengan karung plastik. Sedangkan setelah masuknya budidaya 
padi organik peralatan yang digunakan pada pengolahan lahan dengan cangkul, garu dan 
membajak dengan tenaga hewan, penyemaian dilakukan di besek dan tampan, pengendalian 
gulma dengan culek dan gosrok, pemanenan dengan pisau arit (ani-ani) dan mesin perontok 
bulir padi, wadah gabah dengan karung plastik dan karung goni, selain itu pembuatan rumah 
kompos untuk mempermudah kelompok tani untuk membuat kompos sementara peralatan 
yang ada antara lain gerobak, sumur, terpal. Dengan masuknya budidaya padi organik di 
Kelompok Tani Madya meningkatkan peralatan hidup dan teknologi.

Organisasi sosial sebelum adanya padi organik antara lain adanya kegiatan pengajian, 
Karang Taruna, dan juga gotong-royong bersih desa. Tidak jauh berbeda dengan sesudah 
adanya budidaya padi organik, di Kelompok Tani Madya juga masih tetap menerapkan adanya 
kegiatan pengajian, Karang Taruna, dan juga gotong-royong bersih desa. Hanya saja sesudah 
adanya padi organik antara lain adanya Kelompok Peternakan Sapi dan Kerbau. Tujuan 
utama dibentuknya Kelompok Peternak Sapi dan Kerbau ini untuk memenuhi kebutuhan 
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pupuk organik dan pestisida organik. Dengan dibentuknya kelompok peternak tersebut telah 
meningkatkan sistem organisasi di Kelompok Tani Madya.

Perubahan kultural petani di Kelompok Tani Madya dapat diketahui melalui kegiatan-
kegiatan yang dilakukan petani pada budidaya padi anorganik ke organik. Masuknya padi 
organik ke Kelompok Tani Madya membawakan perubahan kultural mulai dari saat kegiatan 
pengolahan lahan, sistem irigasi, pemilihan bibit, penyemaian, penanaman, perawatan, 
pemanenan, hingga kegiatan pascapanen. Perubahan kultural sebagai berikut:

1.  Pengolahan tanah
 Kegiatan pengolahan tanah yang pertama kali dilakukan pada budidaya padi anorganik 

yaitu pembajakan tanah kemudian pemerataan permukaan tanah. Pengolahan tanah 
menggunakan tenaga hewan mulai dari pembajakan tanah hingga pemerataan permukaan 
tanah.

2.  Sistem irigasi
 Bersumber dari sungai opak yang mengalir dari sawah-sawah di luar Kelompok Tani 

Madya.
3.  Pemilihan bibit
 Budidaya padi organik menggunkan bibit varietas mentik yang sudah digunakan sejak 

tahun 2008. Petani pada awalnya memperoleh bibit mentik yang diberikan oleh Dinas 
Pertanian Bantul.

4.  Penyemaian
 Petani sudah mulai menyemai bibit di dalam besek dan juga tampan.
5.  Penanaman
 Mengalami pergeseran yang dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Tabel pola tanam petani
Tahun Pola Tanam
1981 – 2006 Tegel 
Akhir 2006 - sekarang Jajar Legowo
2018 Jajar Legowo Ganda Bibit  (hanya Ketua Kelompok Tani Madya)

Sumber: wawancara

6.  Perawatan
Kegiatan perawatan meliputi:
a.  Pemupukan
 Pupuk organik yang digunakan yaitu Pupuk Organik Padat (POP) dan Pupuk Organik 

Cair (POC).
b.  Pengendalian hama
 Padi organik menggunakan pestisida nabati dari baik dari urin sapi, daun-daunan 

dan juga buah atau sayuran. Pengaplikasiannya dilakukan dengan disemprotkan ke 
permukaan tanaman.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0 133

c.  Pengendalian Gulma
 Padi organik petani tidak menggunakan herbisida melainkan menggunakan culek 

dan gosrok
d.  Penyisipan Benih
 Benih sisipan yang digunakan harus memliliki ukuran kurang lebih sama.

7.  Pemanenan
 Padi organik tidak menggunakan Harvester Combine melainkan pada pemotongan batang 

padi menggunakan arit (ani-ani) yang dipotong langsung oleh petani dan merontokkan 
bulir padi dengan menggunakan mesin perontok.

8.  Pasca Panen
 Hasil panen padi organik menggunakan wadah karung plastik dan ada juga yang 

menggunakan karung goni. Perubahan kultural yang terjadi di Kelompok Tani Madya 
secara garis besar dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Tabel perubahan kultural Kelompok Tani Madya
Kegiatan Ada Tidaknya Perubahan
Pengolahan Tanah Tidak Berubah
Sistem irigasi Tidak berubah
Pemilihan benih Berubah
Penyemaian Berubah
Perawatan

a. Pemupukan Berubah
b. Pengendalian hama Berubah
c. Pengendalian Gulma Berubah
d. Penyisipan Benih Tidak Berubah

Pemanenan
a. Pemotong batang padi Berubah
b. Perontok bulir padi Berubah

Pasca Panen Berubah
Sumber : wawancara

Proses Perubahan Kultural yang Terjadi di Kelompok Tani Madya
Sistem pengetahuan sesudah adanya budidaya padi organik beberapa petani sudah 

mulai memahami bagaimana cara membuat/menggunakan benih padi organik, pupuk organik 
dan pestisida organik. Petani pada umumnya dapat menerima sistem pengetahuan yang 
masuk asalkan bersifat positif dan bermanfaat bagi kelompok. Hal ini dapat didukung dengan 
diterapkannya budidaya padi organik di Kelompok Tani Madya. Dengan membudidayakan 
padi organik petani dapat membuat pupuk, pestisida sendiri. Masuknya budaya pengetahuan 
cara budidaya padi organik di Kelompok Tani Madya melalui proses adaptasi  yang pada 
awalnya diterapkan oleh ketua kelompok tani yang kemudian disosialisasikan ke anggotanya, 
walaupun tidak semua petani di kelompok tidak menggunakan benih mentik wangi. Hingga 
saat ini petani masih  mampu beradaptasi dengan masuknya budidaya padi organik tanpa 
mengilangkan budaya yang sudah ada. Hasil panen yang diperoleh dari budidaya padi 
organik  di Kelompok Tani Madya lebih tinggi, namun petani hanya mampu menjual hasil 
panen berupa gabah kering yang harga jualnya masih tidak jauh berbeda dengan harga jual 
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gabah kering padi anorganik. Akibatnya petani mendapatkan pengetahuan baru  mengenai 
budidaya padi organik dan budaya baru.

Setelah masuknya budidaya padi organik peralatan yang digunakan pada pengolahan 
lahan dengan cangkul, garu dan membajak dengan tenaga hewan, penyemaian dilakukan 
di besek dan tampan, pengendalian gulma dengan culek dan gosrok, pemanenan dengan 
pisau arit (ani-ani) dan mesin perontok bulir padi, wadah gabah dengan karung plastik dan 
karung goni, selain itu pembuatan rumah kompos untuk mempermudah kelompok tani untuk 
membuat kompos sementara peralatan yang ada antara lain gerobak, sumur, terpal. Sistem 
peralatan hidup dan teknologi petani dengan adanya budiaya padi organik  mengalami 
peningkatan peralatan hidup dan teknologi, sementara masuknya budaya peralatan tersebut 
melalui proses adaptasi dengan kebutuhan yang diperlukan dalam membudidayakan padi 
organik di Kelompok Tani Madya tanpa mengilangkan budaya sistem peralatan hidup dan 
teknologi yang ada sebelumnya dan petani di Kelompok Tani Madya menerima dengan 
baik terhadap masuknya peralatan yang masuk.Budidaya padi organik di Kelompok Tani 
Madya harus mengikuti syarat penerapan pertanian organik serta menggunakan peralatan 
yang terbebas dari bahan kimia yang bersifat merusak lingkungan. Petani di Kelompok Tani 
Madya menggunakan peralatan yang sesuai dengan kriteria budidaya padi organik.

Sistem organisasi sosial di Kelompok Tani Madya sesudah adanya padi organik 
antara lain tetap ada pengajian, Karang Taruna, dan juga gotong-royong bersih desa, serta 
dibentuknya Kelompok Peternakan Sapi dan Kerbau. Tujuan utama dibentuknya Kelompok 
Peternak Sapi dan Kerbau ini untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik dan pestisida 
organik. Dengan dibentuknya kelompok peternak tersebut telah meningkatkan sistem 
organisasi di Kelompok Tani Madya. Proses dibentuknya Kelompok Peternakan Sapi dan 
Kerbau yaitu melalui adaptasi karena kebutuhan pupuk organik dan pestisida organik yang 
semakin meningkat sementara Kelompok Tani Madya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 
tersebut sehingga petani memilih untuk membentuk Kelompok Peternak Sapi dan Kerbau 
untuk meningkatkan produksi kotoran ternak dan urinya. Pembentukan Kelompok Peternak 
tersebut dapat diterima dengan baik di Kelompok Tani Madya karena mampu menyesuaikan 
dengan budaya yang ada di sekitarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut:
1.  Perubahan kultural yang terjadi di Kelompok Tani Madya antara lain peningkatan sistem 

pengetahuan petani, peningkatan peralatan hidup dan teknologi, dan bertambahnya sistem 
organisasi sosial.

2.  Proses perubahan kultural yang terjadi berdasarkan 7 unsur budaya secara universal di 
Kelompok Tani Madya yaitu melalui proses adaptasi ekologi. Masuknya budaya yang 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0 135

dibawa oleh budidaya padi organik tetap menyesuaikan dengan budaya yang ada di 
Kelompok Tani Madya tanpa mengilangkan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya.

Saran
1.  Sebaiknya petani dapat mengembangkan produk hasil panennya tidak hanya dijual dalam 

bentuk gabah kering, melainkan dapat menjual dalam bentuk kemasan padi organik. 
Namun petani juga tetap mempertahankan budaya yang sudah ada di Kelompok Tani 
Madya walaupun adanya budaya baru yang masuk.

2.  Sebaiknya Kelompok Peternak lebih merangkul dan mengajak petani di Kelompok Tani 
Madya yang memiliki hewan ternak sapi atau kerbau untuk menambah jumlah ternak 
di Kelompok Peternak.
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ABSTRAK
Kelembagaan di masyarakat memiliki peran penting dalam perkembangan pertanian dan 
keberhasilan usaha pertanian. Kelembagaan pertanian dapat mendukung perkembangan 
inovasi pertanian lahan pasir pantai di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Penelitian 
ini dilakukan di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo dengan tujuan: 1) Mendeskripsikan 
kelembagaan pertanian lahan pasir pantai, 2) Mengetahui hubungan kelembagaan pertanian 
terhadap berkembangnya inovasi pertanian di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, dan 3) 
Membandingkan tata kelola kelembagaan pertanian lahan pasir di Kabupaten Bantul dengan 
kelembagaan pertanian lahan pasir di Kabupaten Kulon Progo terhadap berkembangnya 
inovasi pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
analitis dan komparasi dengan jenis penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu 
pengurus dan anggota Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Pasar Lelang. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan pertanian lahan pasir di Kabupaten Bantul 
dan Kulon Progo memiliki hubungan terhadap berkembangnya inovasi pertanian dengan 
membentuk pranata terkait inovasi yang ada. Kelembagaan pertanian lahan pasir di Kabupaten 
Bantul dan Kulon Progo memiliki komponen kelembagaan antara lain organisasi serta norma 
dan regulasi. Terdapat beberapa perbedaan tata kelola kelembagaan di Kabupaten Bantul 
dan Kulon Progo ditinjau dari beberapa aspek yaitu keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Kata kunci: Kelembagaan, inovasi pertanian, lahan pasir, komparasi.

PENDAHULUAN
Lahan yang produktif menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan pertanian. 

Dewasa ini, ketersediaan lahan produktif di Indonesia menjadi permasalahan nasional. 
Rendahnya akses terhadap sumberdaya lahan produktif dikarenakan lahan pertanian 
khususnya di daerah perkotaan banyak yang mengalami alih fungsi lahan untuk pembangunan 
gedung. Meskipun lahan pertanian yang produktif semakin sempit, masyarakat dapat 
memanfaatkan lahan pasir pantai yang terdapat di wilayah selatan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagai lahan pertanian baru yang memiliki banyak potensi.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menciptakan berbagai inovasi 
untuk mengubah daerah yang sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian 
menjadi lahan pertanian yang produktif. Saat ini, lahan pasir di DI Yogyakarta telah 
menghasilkan produksi tanaman pertanian yang memiliki nilai ekonomi seperti cabai, 
bawang merah, semangka dan lain sebagainya. Lahan pasir dapat digunakan sebagai lahan 
pertanian oleh masyarakat dengan upaya penerapan berbagai inovasi di bidang pertanian. 
Inovasi teknologi pertanian yang saat ini terdapat di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo 
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yaitu sprayer, traktor, teknologi infus, pembuatan mulsa plastik secara mandiri, dan mesin 
air atau pompa air.

Kondisi lahan pasir pantai dapat berubah-ubah disebabkan oleh dampak iklim. 
Kondisi lahan pasir yang berubah-ubah menyebabkan petani harus terus mengembangkan 
inovasi pertanian, baik sarana produksi pertanian maupun alat mesin pertanian. Seperti 
yang dapat dilihat dalam penelitian Subejo et al. (2018) yang menyatakan bahwa terjadi 
perkembangan inovasi mulai dari tahun 1986 hingga 2018. Proses adopsi dan difusi inovasi di 
masyarakat umumnya dilakukan melalui kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat, antara 
lain kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan lembaga pasar lelang. Inovasi pertanian 
di lahan pasir dapat berupa alat-alat pertanian, cara dan proses dalam kegiatan pertanian.

Perkembangan inovasi pertanian di masyarakat dapat terjadi melalui kelembagaan. 
Umumnya, pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi pertanian dan alat mesin 
pertanian kepada petani melalui kelembagaan. Selain itu, pelatihan dan penyuluhan terkait 
pertanian juga dilakukan melalui kelembagaan. Seperti yang tertulis dalam penelitian Raya 
& Untari (2015) yang menyatakan bahwa proses berkembangnya inovasi pertanian tidak 
bisa dilepaskan dari munculnya inovasi kelembagaan yang mengatur proses adopsi, difusi, 
dan keberlanjutan inovasi pertanian di masyarakat.

Kelembagaan di masyarakat memiliki peran penting dalam perkembangan pertanian 
dan keberhasilan usaha pertanian. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Anantanyu (2011) 
bahwa kelembagaan petani  di  pedesaan berkontribusi  dalam  akselerasi  pengembangan 
sosial  ekonomi  petani;  aksesibilitas  pada informasi  pertanian;  aksesibilitas  pada  modal, 
infrastruktur,  dan  pasar;  dan  adopsi  inovasi-inovasi pertanian. Selain itu, keberadaan 
kelembagaan petani dapat memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang 
lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani.

Oleh karena itu, kelembagaan pertanian dapat mendukung perkembangan inovasi 
pertanian di lahan pasir. Melalui dukungan kelembagaan pertanian, inovasi pertanian dapat 
lebih terpercaya dan lebih mudah dikenalkan kepada petani. Melihat kondisi tersebut, 
penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kelembagaan pertanian lahan pasir di Kabupaten 
Bantul dan Kulon Progo. Analisis dilakukan dengan melakukan komparasi kelembagaan 
untuk dapat membandingkan, mengetahui kelebihan, dan kekurangan sehingga dapat 
digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kelembagaan.

METODE PENELITIAN
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif 

desktiptif dengan komparasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul dan Kulon 
Progo. Pemilihan lokasi di kawasan lahan marginal yakni lahan pasir pantai selatan DI 
Yogyakarta yang secara administrasi termasuk dalam wilayah Kabupaten Bantul dan Kulon 
Progo. Kawasan pengembangan pertanian di kawasan lahan pasir pantai terdapat di Desa 
Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul dan Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, 
Kabupaten Kulon Progo. Kedua lokasi tersebut dipilih karena merupakan daerah yang 
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pertama kali melakukan praktik pertanian lahan pasir pantai di DI Yogyakarta dan hingga 
saat ini terus berkembang.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus 
kelembagaan (kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan pasar lelang) lahan 
pasir pantai di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul dan Desa Bugel, 
Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo.  Pengambilan data dilakukan menggunakan 
metode observasi, wawancara, pencatatan dan studi literasi. Sedangkan data yang diperoleh 
adalah data primer dan data sekunder.

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan triangulasi. 
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 
lain untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang diperoleh dengan 
pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2017). Penelitian ini menggunakan dua 
jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan metode.

Menurut Bogdan & Biklen cit. Moleong (2017), analisis data kualitatif adalah upaya 
yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi 
satuan yang dapat dikelola, mensintetiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan 
sesuatu yang penting dan dipelajari, dan memutuskan sesuatu yang akan diceritakan kepada 
orang lain.

Proses analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi (Sitoyo & Sodik, 2015). Proses reduksi data 
dilakukan dengan cara merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 
yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu, 
penyajian data merupakan susunan informasi yang memberi kemungkinan untuk dapat 
ditarik kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis 
data. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan 
mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan pada data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelembagaan Pertanian Lahan Pasir Pantai di Kabupaten Bantul

Kelembagaan pertanian lahan pasir pantai di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul 
yaitu Kelompok Tani Manunggal, Gabungan Kelompok Tani Srigunting, dan Pasar Lelang 
Manunggal. Struktur organisasai Kelompok Tani Manunggal dapat dilihat pada Gambar 
1, Gabungan Kelompok Tani Srigunting dilihat pada Gambar 2, Pasar Lelang Manunggal 
dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 1. Struktur Oraganisasi Kelompok Tani Manunggal
(Sumber: Buku AD/ART KT Manunggal)

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Gabungan Kelompok Tani Srigunting
(Sumber: Analisis Data Primer, 2019)

Gambar 3. Struktur Organisasi Pasar Lelang Manunggal
(Sumber: Analisis Data Primer, 2019)
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(Sumber: Buku AD/ART KT Manunggal) 
 

 
 

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Gabungan Kelompok Tani Srigunting 
(Sumber: Analisis Data Primer, 2019) 

 

 
 

Gambar 3. Struktur Organisasi Pasar Lelang Manunggal 
(Sumber: Analisis Data Primer, 2019) 

  

Tabel 1. Hubungan Kelembagaan Pertanian dengan Inovasi Pertanian di 
Kabupaten Bantul 

No. Inovasi 
Kelembagaan 

Pranata Organisasi 

1. Traktor  Peraturan sewa KT Manunggal 

2. Traktor  Peraturan sewa Gapoktan Srigunting 

3. Lelang  Peraturan kualitas cabai yang akan dilelang 
 Peraturan waktu lelang 
 Peraturan pembayaran lelang 
 Peraturan potong harga 

Pasar Lelang 
Manunggal 

4. Benih hibrida  Peraturan pinjam benih 
 Peraturan pengembalian benih 

Pasar Lelang 
Manunggal 

Sumber: Analisis Data Primer, 2019 
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(Sumber: Analisis Data Primer, 2019) 

 

 
 

Gambar 3. Struktur Organisasi Pasar Lelang Manunggal 
(Sumber: Analisis Data Primer, 2019) 
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Tabel 1. Hubungan Kelembagaan Pertanian dengan Inovasi Pertanian di Kabupaten Bantul

No. Inovasi
Kelembagaan

Pranata Organisasi
1. Traktor •	 Peraturan sewa KT Manunggal
2. Traktor •	 Peraturan sewa Gapoktan Srigunting
3. Lelang •	 Peraturan kualitas cabai yang akan dilelang

•	 Peraturan waktu lelang
•	 Peraturan pembayaran lelang
•	 Peraturan potong harga

Pasar Lelang Manunggal

4. Benih hibrida •	 Peraturan pinjam benih
•	 Peraturan pengembalian benih

Pasar Lelang Manunggal

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Kelembagaan pertanian lahan pasir pantai di Kabupaten Bantul memiliki hubungan 
terhadap berkembangannya inovasi pertanian dengan membuat regulasi terkait inovasi baru 
yang sedang berkembang. Regulasi terkait inovasi pertanian diperlukan untuk mengatur 
penggunaan atau jalannya suatu inovasi pertanian di masyarakat. Secara lebih rinci hubungan 
kelembagaan pertanian lahan pasir pantai terhadap bererkembangnya inovasi pertanian dapat 
dilihat pada Tabel   1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa KT Manunggal, Gapoktan Srigunting, dan 
Pasar Lelang Manunggal memiliki hubungan terhadap berkembangnya inovasi pertanian 
dengan membentuk peraturan terkait inovasi pertanian. KT Manunggal dan Gapoktan 
Srigunting membentuk peraturan sewa terkait peminjaman traktor. Peraturan sewa yang 
dibuat yaitu setiap petani yang meminjam traktor diwajibkan membayar uang sewa yang 
digunakan untuk pengelolaan dan kas kelompok.

Pasar Lelang Manunggal membentuk peraturan kualitas cabai yang dilelang dan 
waktu lelang. Munculnya peraturan tersebut diperlukan untuk mengatur kegiatan lelang 
cabai. Kualitas cabai yang diterima untuk lelang yaitu tidak terdapat daun, cabai tidak busuk 
dan sudah matang, tidak terdapat air dalam cabai, dan tidak baru saja di semprot pestisida. 
Selain itu, terbentuk pula peraturan waktu lelang yaitu mengantarkan cabai sesuai waktu 
yang ditentukan untuk kemudian dilelang, pembayaran lelang harus 1x24 jam atau sudah 
lunas sebelum masa lelang selanjutnya, dan pemotongan harga untuk kas dan tenaga kerja. 
Peraturan pada benih hibrida yaitu terkait peminjaman yang dilakukan dengan menghubungi 
pengurus dan pengembalian yang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan.

Kelembagaan Pertanian Lahan Pasir Pantai di Kabupaten Kulon Progo
Kelembagaan pertanian lahan pasir pantai di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul 

yaitu Kelompok Tani Manunggal, Gabungan Kelompok Tani Srigunting, dan Pasar Lelang 
Manunggal. Struktur organisasai Kelompok Tani Manunggal dapat dilihat pada Gambar 
4, Gabungan Kelompok Tani Bumi Rahayu dilihat Gambar 5, Pasar Lelang Gisik Pranaji 
dilihat pada Gambar 6.
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Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Kelompok Tani Gisik Pranaji
(Sumber: Buku AD/ART KT Gisik Pranaji)

Gambar 5. Struktur Organisasi Gabungan Kelompok Tani Bumi Rahayu
(Sumber: Analisis Data Primer, 2019)

Gambar 6. Struktur Organisasi Pasar Lelang Gisik Pranaji
(Sumber: Analisis Data Primer, 2019)
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Tabel 2.  Hubungan Kelembagaan Pertanian terhadap Inovasi Pertanian di Kabupaten Kulon 
Progo

No. Inovasi
Kelembagaan

Pranata Organisasi
1. Traktor •	 Peraturan harga sewa

•	 Pearaturan perawatan
Kelompok Tani Gisik Pranaji

2. Pasar Lelang •	 Peraturan kualitas cabai yang akan dilelang
•	 Peraturan waktu lelang
•	 Peraturan bayar lelang
•	 Peraturan potong harga

Pasar Lelang Gisik Pranaji

3. Benih hibrida •	 Peraturan pinjam benih
•	 Peraturan pengembalian benih

Pasar Lelang Gisik Pranaji

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Kelembagaan pertanian memiliki hubungan terhadap berkembangannya inovasi 
pertanian dengan membuat regulasi terkait inovasi baru yang sedang berkembang. Regulasi 
terkait inovasi pertanian diperlukan untuk mengatur penggunaan atau jalannya suatu 
inovasi pertanian di masyarakat. Secara lebih rinci hubungan kelembagaan pertanian di 
Kabupaten Kulon Progo terhadap bererkembangnya inovasi pertanian dapat dilihat pada 
Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa KT Gisik Pranaji dan Pasar Lelang Gisik 
Pranaji memiliki hubungan terhadap berkembangnya inovasi pertanian dengan membentuk 
peraturan terkait inovasi pertanian. Kelembagaan KT Gisik Pranaji membentuk peraturan 
sewa dan perawatan untuk pengelolaan inovasi pertanian berupa traktor. Peraturan sewa 
yang diterapkan yaitu setiap petani yang meminjam traktor diwajibkan membayar uang 
sewa dan mengisi bahan bakar.

Kelembagaan Pasar Lelang Gisik Pranaji membentuk peraturan kegiatan lelang 
terkait kualitas cabai yang diterima, waktu lelang, pembayaran lelang. Kualitas cabai yang 
diterima untuk lelang yaitu tidak terdapat daun, cabai tidak busuk dan sudah matang, tidak 
terdapat air dalam cabai, dan tidak baru saja di semprot pestisida. Selain itu, terbentuk 
pula peraturan waktu lelang yaitu mengantarkan cabai sesuai waktu yang ditentukan untuk 
kemudian dilelang, pembayaran lelang harus dilakukan oleh pedagang dalam batas waktu 
1x24 jam, dan pemotongan harga untuk kas dan tenaga kerja. Peraturan terkait benih hibrida 
yaitu peraturan peminjaman dan pengembalian benih. Peminjaman benih dilakukan dengan 
mendaftarkan diri kepada pengurus, sedangkan untuk pengembalian dilakukan sesuai waktu 
yang ditetapkan.

Komparasi Kelembagaan Pertanian Lahan Pasir Pantai di Kabupaten Bantul dan 
Kulon Progo
a.  Perbedaan kelompok tani di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo antara lain:

1)  Aspek keterbukaan komponen SDM yaitu di Kabupaten Bantul terdapat forum di luar 
rapat, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo tidak terdapat forum di luar rapat dan 
koordinasi antar kelembagaan yaitu di Kabupaten Bantul diketahui semua pengurus 
dan anggota, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo hanya diketahui pengurus dan 
sebagian anggota.
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2)  Aspek kemandirian komponen SDM yaitu di Kabupaten Bantul memiliki rata-rata 
pendapatan Rp 40.125.000 dan sebagian kecil meminjam ke bank, sedangkan di 
Kabupaten Kulon Progo memiliki rata-rata pendapatan Rp 31.200.000 dan banyak 
petani meminjam ke bank, dan komponen pembiayaan yaitu di Kabupaten Bantul 
uang kas dan dana pengelolaan alsintan, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo dana 
pengelolaan alsintan dan bantuan dana dari luar.

3)  Aspek akuntabilitas komponen infrastruktur yaitu di Kabupaten Bantul memiliki seksi 
UPJA, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki seksi yang mengelola 
alsintan.

b.  Perbedaan gapoktan di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo antara lain:
1)  Aspek keterbukaan komponen koordinasi dengan lembaga lain yaitu di Kabupaten 

Bantul pengurus dan semua anggota mengetahui kerjasama, sedangkan di Kabupaten 
Kulon Progo hanya pengurus dan beberapa anggota yang mengetahui.

2)  Aspek kemandirian komponen pembiayaan yaitu di Kabupaten Bantul dari APBD 
dan pengelolaan alsintan, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo dana iuran awal, 
pengelolaan alsintan serta dana bantuan yang dikelola.

3)  Aspek akuntabilitas komponen infrastruktur yaitu di Kabupaten Bantul pembagian 
tugas jelas, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo pembagian tugas tidak jelas; 
komponen pembiayaan yaitu di Kabupaten Bantul tidak memiliki pencatatan rinci, 
sedangkan di Kabupaten Kulon Progo memiliki pencatatan rinci; dan komponen 
koordinasi dengan lembaga lain yaitu di Kabupaten Bantul kerjasama disampaikan 
ketika rapat, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo kerjasama tidak disampaikan.

4)  Aspek pertanggungjawaban komponen infrastruktur yaitu di Kabupaten Bantul 
memiliki laporan, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki laporan; 
komponen pembiayaan yaitu di Kabupaten Bantul tidak memiliki laporan rinci, 
sedangkan di Kabupaten Kulon Progo memiliki laporan rinci.

c.  Perbedaan pasar lelang di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo antara lain:
1)  Aspek keterbukaan komponen SDM yaitu di Kabupaten Bantul anggota mengetahui 

tugas per pengurus, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo anggota tidak mengetahui 
tugas per pengurus, dan komponen pembiayaan yaitu di Kabupaten Bantul kegunaan 
potongan harga disampaikan, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo kegunaan 
potongan harga tidak disampaikan.

2)  Aspek akuntabilitas komponen SDM yaitu di Kabupaten Bantul pembagian tugas per 
petugas jelas, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo pembagian tugas per petugas 
tidak jelas.

3)  Aspek Pertanggungjawaban komponen infrastruktur yaitu di Kabupaten Bantul 
terdapat laporan, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo tidak terdapat laporan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, beberapa kesimpulan penting yang 
bisa diperoleh dalam studi ini antara lain:
1.  Pertanian lahan pasir dengan komoditas cabai di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon 

Progo memiliki tiga kelembagaan pokok antara lain kelompok tani, gapoktan, dan pasar 
lelang.
a.  Kelembagaan kelompok tani, gapoktan, dan pasarlelang baik di Kabupaten Bantul 

dan Kulon Progo sudah memiliki struktur organisasi dan norma peraturan yang jelas.
b.  Kelembagan di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo belum ada pergantian 

kepengurusan sejak awal dibentuk antara lain kelompok tani dan pasar lelang di 
Kabupaten Bantul, kelompok tani, gapoktan, dan pasar lelang di Kabupaten Kulon 
Progo, sedangkan gapoktan di Kabupaten Bantul sudah melakukan pergantian 
kepengurusan beberapa kali.

c.  Kelembagaan pertanian lahan pasir di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo saling 
berkoordinasi atau bekerjasama untuk mengembangkan pertanian khususnya 
komoditas cabai. Kelompok tani dan gapoktan sering mendapatkan bantuan dari 
dinas pertanian, pemerintah, maupun bank.

2.  Kelembagaan pertanian lahan pasir yaitu kelompok tani di Kabupaten Bantul dan 
Kulon Progo, Gapoktan di Kabupaten Bantul, dan pasar lelang di Kabupaten Bantul 
dan Kulon Progo memiliki hubungan terhadap berkembangnya inovasi pertanian 
dengan membentuk peraturan atau pranata terkait inovasi pertanian. Penentuan pranata 
lebih banyak disepakati melalui kelompok tani dikarenakan anggota kelompok terkait 
langsung dengan penggunaan inovasi pertanian, sedangkan gapoktan memiliki pranata 
untuk kelompok tani yang tergabung menjadi anggota. Pasar lelang sendiri merupakan 
suatu inovasi dalam pemasaran hasil pertanian dengan cara lelang yang dikoordinasi 
melalui organisasi pasar lelang dengan berbagai pranata.

3.  Komparasi tata kelola kelembagaan di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo didapatkan 
beberapa perbedaan sebagai berikut:
a.  Perbedaan kelompok tani di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo antara lain:

1)  Aspek keterbukaan komponen SDM dan koordinasi antar kelembagaan.
2)  Aspek kemandirian komponen SDM dan komponen pembiayaan.
3)  Aspek akuntabilitas komponen infrastruktur.

b.  Perbedaan gapoktan di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo antara lain:
1)  Aspek keterbukaan komponen koordinasi dengan lembaga lain.
2)  Aspek kemandirian komponen pembiayaan.
3)  Aspek akuntabilitas komponen infrastruktur, komponen pembiayaan dan 

komponen koordinasi dengan lembaga lain.
4)  Aspek pertanggungjawaban komponen infrastruktur dan komponen pembiayaan.
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c.  Perbedaan pasar lelang di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo antara lain:
1)  Aspek keterbukaan komponen SDM dan komponen pembiayaan.
2)  Aspek akuntabilitas komponen SDM.
3)  Aspek Pertanggungjawaban komponen infrastruktur.

Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan, beberapa saran atau strategi yang dapat diusulkan 

menjadi solusi penting dalam kelembagaan pertanian lahan pasir antara lain:
1.  Perlu diadakan penyegaran kepengurusan atau regenerasi pengurus yang dilakukan untuk 

menjaga dinamika lembaga dengan memanfaatkan potensi SDM yang potensial di Desa 
Srigading dan Desa Bugel secara musyawarah dan mufakat.

2.  Kelembagaan pertanian di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo harus saling berkoordinasi 
dan bekerjasama untuk saling bertukar informasi maupun pengalaman terkait 
perkembangan inovasi pertanian yang mendukung lahan pasir pantai sebagai usaha 
pertanian.

3.  Adanya perbedaan tata kelola kelembagan pertanian lahan pasir di Kabupaten Bantul dan 
Kulon Progo dapat digunakan sebagai perbaikan kelembagaan dengan saling melakukan 
study banding antar kelembagaan.
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ABSTRAK
Tanam jajar legowo (tajarwo) merupakan inovasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas 
padi. Prinsip tajarwo adalah pengaturan jarak pada penanaman padi. Proses diseminasi 
diperlukan agar inovasi tajarwo dapat diterapkan petani. Penelitian ini bertujuan untuk 1) 
mengidentifikasi aktor dalam proses diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur 2) mengetahui 
proses diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur, 3) mengetahui peran aktor dalam diseminasi 
tajarwo di Desa Sidoluhur, 4) mengetahui permasalahan dalam diseminasi tajarwo di Desa 
Sidoluhur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode 
Social Network Analysis (SNA) dengan analisis ego-centered network. Hasil penelitian ini 
disajikan dalam sosiogram menggunakan software Pajek 3.15. Aktor yang terlibat dalam 
proses diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur adalah BPTP DIY, UPT BPSDMP DIY, Dinas 
Pertanian Sleman, UPT BP4 wil. II (Godean dan Gamping), para pengurus dan anggota 
kelompok tani di Desa Sidoluhur. Jalur diseminasi yang paling pendek adalah diseminasi 
BPTP DIY kepada UPT BP4 wil. II (Godean dan Gamping). Peran aktor dalam diseminasi 
tajarwo di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman dibagi dalam dua aktor, 
yaitu pada aktor lembaga pemerintah dan aktor petani. Pada aktor lembaga pemerintah, 
UPT BPSDMP DIY berperan sebagai liaison broker (penghubung). Pada aktor petani, 
aktor yang berperan sebagai liaison broker adalah ketua KT Kragilan, aktor yang berperan 
sebagai gatekeeper (kontrol informasi) adalah bendahara P3A. Aktor yang berperan sebagai 
itinerant broker (konsultan) adalah ketua KT Ngudi Makmur. Permasalahan dalam diseminasi 
tajarwo di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman adalah mayoritas ketua 
kelompok tani kurang aktif mendiseminasikan tajarwo dan pertemuan kelompok tani tidak 
rutin dilaksanakan.

Kata kunci: diseminasi, tanam jajar legowo, social network analysis, ego-centered network.

PENDAHULUAN
Pertanian merupakan salah satu sumber penyedia pangan yang tidak lepas dari 

berbagai macam persoalan, baik persoalan ekonomi, ekologi, sosial dan budaya bahkan 
persoalan politik. Hal ini muncul karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia 
untuk melanjutkan kelangsungan hidupannya. Jumlah ketersedian pangan harus berbanding 
lurus dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sistem tanam jajar legowo selain 
menjadi alternatif untuk meningkatkan produktivitas padi juga memberikan keuntungan 
seperti kemudahan dalam aplikasi pemupukan, pengendalian hama, menekan serangan 
penyakit karena kelembaban berkurang, mempermudah proses penyiangan dan masih banyak 
lagi. Penelitian yang dilakukan oleh Permata et al. (2017), yang meyebutkan bahwa hasil 
produksi sistem tajarwo sebesar 6.685,2 kg/ha sedangkan sistem tegel sebesar 5.956,33 kg/
ha. Penelitian yang dilakukan Anggraini et al. (2013) sistem tanam jajar legowo mampu 
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meningkatkan produksi padi sawah 6,47 ton/ha (12,36 %) bila dibandingkan sistem tanam 
tegel. Penelitian yang dilakukan Ikhwani et al. (2013) menyebutkan bahwa sistem tajarwo 
berpeluang menghasilkan gabah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan cara tanam tegel 
melalui populasi yang lebih banyak. Adanya jarak pada sistem legowo dapat mempermudah 
pemeliharaan padi, seperti pengendalian gulma dan proses pemupukan dapat dilakukan 
dengan mudah. Diseminasi terhadap teknologi sistem jajar legowo dibutuhkan agar inovasi 
tajarwo dapat diterapkan petani sehingga produktivitas padi meningkat.

Penelitian ini menggunakan analisis jaringan sosial untuk menggambarkan peran 
aktor (BPTP DIY, Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, UPT BP4 wil. II Godean, Kelompok 
Tani di Desa Sidoluhur dan petani) dalam diseminasi tanam jajar legowo di Desa Sidoluhur 
Kecamatan Godean Kabupaten Sleman yang disajikan dalam sosiogram menggunakan 
software Pajek 3.15 (Nooy, et al. cit. Raya (2015)). Melalui sosiogram tersebut dapat 
diketahui pula proses diseminasi inovasi tajarwo di Desa Sidoluhur. Analisis jaringan sosial 
dipilih karena dalam proses diseminasi tajarwo melibatkan aktor yang mendiseminasikan 
informasi tajarwo.

Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi aktor dalam proses diseminasi 
tajarwo di Desa Sidoluhur 2) mengetahui proses diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur, 
3) mengetahui peran aktor dalam diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur, 4) mengetahui 
permasalahan dalam diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur.

METODE PENELITIAN
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 

dengan menggunakan metode Social Network Analysis (SNA) dengan analisis ego-centered 
network. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan proses diseminasi serta peran aktor 
dalam diseminasi budidaya pada sistem tajarwo di Desa Sidoluhur. SNA adalah sebuah studi 
yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan memanfaatkan sosiogram. Menurut 
Eriyanto (2014), SNA adalah sekumpulan metode yang digunakan untuk melihat struktur 
komunikasi dan posisi aktor (orang, organisasi, lembaga) dalam struktur komunikasi tersebut. 
Menurut Raya et al. (2015) hambatan dalam jaringan sosial antar aktor satu dengan lainnya 
disebabkan karena tidak adanya hubungan langsung sehingga membutuhkan peran dari 
perantara (brokerage roles). Terdapat beberapa peran dari perantara seperti liaison broker, 
gatekeeper dan itinerant broker.

Ego merupakan aktor di dalam jaringan yang dipilih sebagai informan. Pengambilan 
ego dilakukan untuk menggambarkan diseminasi yang dilakukan oleh informan kepada actor 
dalam jaringan. Metode analisis jaringan sosial dilakukan dengan ego-centered network. 
Dalam analisis ego-centered network dilakukan analisis relasi antara ego dengan alter dan 
relasi alter dengan alter dalam diseminasi tajarwo. Ego yang dibutuhkan dalam penelitian 
adalah 2 ego dari BPTP DIY, UPT BPSDMP DIY, Dinas

Pertanian Sleman, UPT BP4 wil. II (Godean dan Gamping), KT Guyub Manunggal, 
KT Ngudi Makmur, KT Ngabangan, KT sidolanggeng, KT Sidorukun, KT Sidorahayu, KT 
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Marsudi Luhur, KT Sidodadi, KT Kragilan dan KT Ngudi Makmur II. Hasil penelitian ini 
disajikan dalam sosiogram menggunakan software Pajek 3.15.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Aktor yang Terlibat dalam Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur

Aktor yang terlibat dalam diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur adalah BPTP DIY, 
UPT BPSDMP DIY, Dinas Pertanian Sleman, UPT BP4 wil. II (Godean dan Gamping), 
ego A1 dan A2 (KT Guyub Manunggal), ego B1 dan B2 (KT Ngudi Makmur), ego C1 dan 
C2 (KT Ngabangan), ego D1 dan D2 (KT sidolanggeng), ego F1 dan F2 (KT Sidorukun), 
ego G1 dan G2 (KT Sidorahayu), ego H1 dan H2 (KT Marsudi Luhur), ego I1 dan I2 (KT 
Sidodadi), ego K1 dan K2 (KT Kragilan) dan ego M1 dan M2 (KT Ngudi Makmur II).

b. Proses Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur oleh Lembaga Pemerintah

Keterangan :
Melakukan diseminasi
Menerima dan melakukan diseminasi

Gambar 1. Sosiogram Proses Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur oleh Lembaga 
Pemerintah Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Proses diseminasi pada aktor lembaga pemerintah terjadi dalam empat jalur. Jalur 
diseminasi yang paling pendek adalah diseminasi BPTP DIY kepada UPT BP4 wil. II 
(Godean dan Gamping). BPTP DIY mengundang UPT BP4 wil. II ke kantor BPTP untuk 
mengikuti workshop tajarwo.

c.  Proses Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur oleh Petani
Analisis proses diseminasi pada aktor petani dalam diseminasi budidaya padi sistem 

tajarwo di Desa Sidoluhur disajikan dalam tabel 1. 
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Tabel 1.  Proses Diseminasi Budidaya Padi Sistem Tanam Jajar Legowo di Desa Sidoluhur 
Kecamatan Godean oleh Petani

Kelompok Tani (KT) Average 
Degree

Proses 
Diseminasi Peran ketua

Guyup Manunggal 3 Kurang luas Kurang aktif
Ngudi Makmur 3 Kurang luas Kurang aktif
Ngabangan 3 Kurang luas Kurang aktif
Sidolanggeng 8 Luas Aktif
Sidorukun 5 Luas Aktif
Sidorahayu 2 Kurang luas Kurang aktif
Marsudi Luhur 4 Luas Aktif
Sidorukun 5 Luas Aktif
Guyup Manunggal 3 Kurang luas Kurang aktif

Ngudi Makmur II 3 Kurang luas Kurang aktif

Sumber : Analisis Data Primer, 2019 
Keterangan
Nilai average degree ≥ 3,8 : proses diseminasi luas dan peran ketua aktif 
Nilai average degree < 3,8 : proses diseminasi kurang luas dan peran ketua kurang aktif

 
Berdasarkan Tabel 1 nilai average degree menujukkan rerata setiap aktor dalam 

mendiseminasikan informasi kepada aktor lain dalam jaringan. Semakin tinggi nilai average 
degree akan menyebabkan proses diseminasi yang terjadi semakin luas dan peran ketua yang 
aktif, begitu pula sebaliknya.

d. Peran Lembaga Pemerintah dalam Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur

Keterangan
UPT BPSDMP DIY merupakan Liaison broker

Gambar 2. Liaison Broker dalam Proses Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur pada Aktor 
Lembaga Pemerintah. Sumber: Analisis Data Primer, 2019
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 Menurut Eriyanto (2014) Liaison broker (penghubung) adalah salah satu bagian 
dari perantara (brokerage roles) yang diuji untuk mengetahui aktor yang berperan sebagai 
penghubung di antara aktor yang lainnya. Gambar 2 mendeskripsikan banyaknya aktor 
yang berperan sebagai penghubung. Terlihat aktor UPT BPSDMP DIY memainkan peran 
sebagai penghubung yang paling besar. Hal ini karena aktor UPT BPSDMP DIY memberikan 
informasi mengenai diseminasi tajarwo yang mencakup seluruh lembaga pertanian di DI 
Yogyakarta.

e.  Peran Petani dalam Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur
Peran aktor didalam jaringan dapat dilihat dari posisi aktor dalam jaringan. Melalui 

data peran aktor dalam jaringan, pembuat kebijakan dapat memanfaatkannya sebagai saran 
untuk melakukan perubahan. Menurut Knoke and Kuklinski (1982) cit Eriyanto (2014), studi 
jaringan menekankan pada posisi aktor dan kekuatan aktor dalam struktur sosial. Analisis 
pertama adalah Itinerant broker/ konsultan.

 
Keterangan
Ego B1 merupakan Itinerant Broker

Gambar 3. Itinerant broker dalam Proses Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur pada 
Aktor Petani Sumber: Analisis Data Primer, 2019

 
Berdasaran Gambar 3 terlihat bahwa ego B1 memiliki ukuran lingkaran terbesar. 
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sebagai ketua KT Ngudi Makmur dan Kepala Dusun Serangan, ego B1 adalah anggota 
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kontrol informasi.
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memanfaatkannya sebagai saran untuk melakukan perubahan. Menurut Knoke 

and Kuklinski (1982) cit Eriyanto (2014), studi jaringan menekankan pada posisi 

aktor dan kekuatan aktor dalam struktur sosial. Analisis pertama adalah Itinerant 

broker/ konsultan. 

  

Keterangan 
Ego B1 merupakan Itinerant Broker 
Gambar 3. Itinerant broker dalam Proses Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur 

pada Aktor Petani 
Sumber: Analisis Data Primer, 2019 

  

Berdasaran Gambar 3 terlihat bahwa ego B1 memiliki ukuran lingkaran 

terbesar. Ukuran terbesar menujukkan bahwa ego B1 adalah aktor yang paling 

sering didatangi aktor di luar kelompok untuk mencari informasi tajarwo. Hal ini 

karena, selain menjabat sebagai ketua KT Ngudi Makmur dan Kepala Dusun 
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Keterangan
Aktor 49 merupakan Gatekeeper

Gambar 4. Gatekeeper dalam Proses Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur pada Aktor 
Petani. Sumber: Analisis Data Primer, 2019

 
Gatekeeper adalah fungsi sebuah aktor untuk mengkontrol aliran informasi dari aktor 

ke aktor yang lain. Aktor nomor 49 memiliki ukuran lingkaran terbesar sehingga aktor 49 
merupakan gatekeeper dalam diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur. Aktor 49 adalah anggota 
KT Kragilan yang juga menjabat sebagai bendahara P3A (Perkumpulan Petani Pengguna 
Air). Analisis yang ketiga adalah liaison broker/penghubung.

 

Keterangan
Ego K1 merupakan Liaison broker

Gambar 5. Liaison broker dalam Proses Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur pada Aktor 
Petani. Sumber: Analisis Data Primer, 2019 190 

 

Serangan, ego B1 adalah anggota pemandu Pengendalian Hama Terpadu 

(PHT). Analisis selanjutnya adalah gatekeeper/ kontrol informasi. 

 
Keterangan 
Aktor 49 merupakan Gatekeeper 

Gambar 4. Gatekeeper dalam Proses Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur 
pada Aktor Petani  

Sumber: Analisis Data Primer, 2019 
  

Gatekeeper adalah fungsi sebuah aktor untuk mengkontrol aliran 

informasi dari aktor ke aktor yang lain. Aktor nomor 49 memiliki ukuran lingkaran 

terbesar sehingga aktor 49 merupakan gatekeeper dalam diseminasi tajarwo di 

Desa Sidoluhur. Aktor 49 adalah anggota KT Kragilan yang juga menjabat 

sebagai bendahara P3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air). Analisis yang 

ketiga adalah liaison broker/penghubung. 
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Keterangan 
Ego K1 merupakan Liaison broker 

Gambar 5. Liaison broker dalam Proses Diseminasi Tajarwo di Desa Sidoluhur 
pada Aktor Petani  

Sumber: Analisis Data Primer, 2019 
  

Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa ego K1 memainkan peran sebagai 

penghubung yang paling besar. Hal ini karena ego K1 memberikan informasi 

mengenai diseminasi tajarwo yang mencakup hampir seluruh KT di Desa 

Sidoluhur. Ego K1 adalah ketua KT Kragilan, selain itu beliau juga merupakan 

ketua P3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air). 

f. Permasalahan dalam Diseminasi Legowo di Desa Sidoluhur 
Tabel 2. Permasalahan dalam Diseminasi Budidaya Padi Sistem Tanam Jajar 
Legowo di Desa Sidoluhur 

No Permasalahan 
1 Ketua kelompok tani yang belum menguasai inovasi tajarwo 
2 Mayoritas ketua KT kurang aktif mendiseminasikan inovasi tajarwo 
3 Pertemuan kelompok tani tidak rutin dilakukan 

Sumber : Analisis data primer, 2019 

Permasalahan utama dalam diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur 

Kecamatan Godean adalah pertemuan kelompok tani yang tidak rutin dilakukan. 

Pertemuan rutin kelompok tani dapat menjadi sarana diseminasi dan evaluasi 

tajarwo, selain itu melalui pertemuan rutin kelompok tani dapat membahas isu 

terkini terkait bidang pertanian dan permasalahan atau kesulitan yang sedang 

dihadapi anggota kelompok tani. Melalui pertemuan rutin kelompok tani 

diharapkan dapat meningkatkan hubungan kekeluargaan antar anggota, 

sehingga proses diseminasi tajarwo dapat semakin luas. 
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Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa ego K1 memainkan peran sebagai penghubung 
yang paling besar. Hal ini karena ego K1 memberikan informasi mengenai diseminasi tajarwo 
yang mencakup hampir seluruh KT di Desa Sidoluhur. Ego K1 adalah ketua KT Kragilan, 
selain itu beliau juga merupakan ketua P3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air).

f. Permasalahan dalam Diseminasi Legowo di Desa Sidoluhur

Tabel 2. Permasalahan dalam Diseminasi Budidaya Padi Sistem Tanam Jajar Legowo di 
Desa Sidoluhur

No Permasalahan
1 Ketua kelompok tani yang belum menguasai inovasi tajarwo
2 Mayoritas ketua KT kurang aktif mendiseminasikan inovasi tajarwo
3 Pertemuan kelompok tani tidak rutin dilakukan

Sumber : Analisis data primer, 2019

Permasalahan utama dalam diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean 
adalah pertemuan kelompok tani yang tidak rutin dilakukan. Pertemuan rutin kelompok tani 
dapat menjadi sarana diseminasi dan evaluasi tajarwo, selain itu melalui pertemuan rutin 
kelompok tani dapat membahas isu terkini terkait bidang pertanian dan permasalahan atau 
kesulitan yang sedang dihadapi anggota kelompok tani. Melalui pertemuan rutin kelompok 
tani diharapkan dapat meningkatkan hubungan kekeluargaan antar anggota, sehingga proses 
diseminasi tajarwo dapat semakin luas.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.  Aktor yang terlibat dalam proses diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur adalah BPTP DIY, 

UPT BPSDMP DIY, Dinas Pertanian Sleman, UPT BP4 wil. II (Godean dan Gamping), 
ego dari KT Guyub Manunggal, KT Ngudi Makmur, KT Ngabangan, KT sidolanggeng, 
KT Sidorukun, KT Sidorahayu, KT Marsudi Luhur, KT Sidodadi, KT Kragilan dan KT 
Ngudi Makmur II.

2.  Proses diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur dijabarkan sebagai berikut,
a. Proses diseminasi pada aktor lembaga pemerintah terjadi dalam empat jalur. Jalur 

diseminasi yang paling pendek adalah diseminasi BPTP DIY kepada UPT BP4 wil. 
II (Godean dan Gamping). BPTP DIY mengundang UPT BP4 wil. II ke kantor BPTP 
untuk mengikuti workshop tajarwo.

b. Kelompok tani dengan proses diseminasi yang luas adalah KT Sidolanggeng, KT 
Sidorukun, KT Marsudi Luhur, KT Kragilan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya 
average degree yang menggambarkan proses diseminasi yang luas.

3.  Peran aktor dalam diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur dijabarkan sebagai berikut,
a.  Pada aktor lembaga pemerintah, BPTP DIY berperan sebagai pemilik inovasi. UPT 

BPSDMP DIY berperan sebagai penghubung (liaison broker) antar lembaga-lembaga 
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yaitu antara BPTP DIY dengan Dinas Pertanian Sleman, dan UPT BP4 wil. II sehingga 
diseminasi tajarwo dapat terdiseminasi di Desa Sidoluhur.

b.  Pada aktor petani, aktor yang berperan sebagai penghubung adalah ketua KT Kragilan 
sedangkan aktor yang berperan sebagai kontrol informasi adalah bendahara di P3A. 
Aktor yang berperan sebagai konsultan adalah ketua KT Ngudi Makmur.

2.  Aktor yang berperan aktif dalam diseminasi tajarwo bukan hanya berasal dari pengurus 
kelompok tani tetapi juga dilakukan oleh kepala dusun, pengurus P3A, petani muda, dan 
petani yang telah menerapkan tajarwo.

3.  Permasalahan dalam diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten 
Sleman adalah ketua kelompok tani yang belum menguasai inovasi tajarwo, mayoritas 
ketua kelompok tani kurang aktif dalam mendiseminasikan tajarwo, dan Pertemuan 
kelompok tani tidak rutin dilakukan.

Saran
1.  Memanfaatkan aktor penting yaitu ketua KT Kragilan yang berperan sebagai penghubung 

di antara kelompok tani, ketua KT Ngudi Makmur yang berperan sebagai konsultan 
pada diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur, dan bendahara P3A yang berperan sebagai 
kontrol informasi dalam diseminasi tajarwo di Desa Sidoluhur agar diseminasi dapat 
berjalan efektif.

2.  Melakukan pelatihan untuk peningkatan kapasitas ketua dan pengurus kelompok tani.
3.  Pemberian penghargaan kepada kelompok tani yang aktif tingkat Godean, agar ketua 

dan anggota kelompok tani terpacu untuk beroganisasi di kelompoknya.
4.  Perlu melibatkan lembaga selain kelompok tani yang ada di Desa Sidoluhur seperti Kepala 

Dusun yang ada di sidoluhur, Kepada Desa Sidoluhur, P3A dan organisasi kepemudaan 
dalam diseminasi inovasi tajarwo.
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ABSTRAK
Produksi terung masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang tinggi salah 
satunya dengan upaya budidaya intensif yaitu Good Agricultural Practices (GAP). 
Implementasi GAP juga dianggap dapat meningkatkan pendapatan usahatani. Tujuan dalam 
penelitian ini diantaranya untuk (1) mengetahui capaian prinsip-prinsip GAP petani terung 
lahan pasir pantai dan (2) mengetahui pengaruh GAP serta faktor-faktor lain terhadap 
produksi dan pendapatan petani terung lahan pasir pantai. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif analitis, pemilihan lokasi secara purposive di lahan pasir pantai Desa 
Bugel, Kecamatan Panjatan dan Desa Banaran, Kecamatan Galur. Masing-masing diambil 
15 orang petani sebagai sampel dengan metode simple random sampling. Metode analisis 
data menggunakan pengukuran skala likert, uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui 
tingkat GAP oleh petani dan metode persamaan fungsi Cobb-Douglas untuk mengetahui 
pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi produksi serta pendapatan. Hasil penelitian 
didapatkan capaian prinsip-prinsip GAP yang dilaksanakan petani terung di lahan pasir 
pantai Kabupaten Kulon Progo sudah berada diatas 50%. Capaian tingkat kriteria GAP dari 
tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah lahan, panen, penanaman, penggunaan benih 
dan varietas tanaman, pupuk, alat dan mesin pertanian, perlindungan tanaman, penanganan 
panen dan pasca panen, dan petani/sumber daya manusia. Produksi usahatani terung lahan 
pasir pantai di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 12.890,85 kg/Ha dan menghasilkan 
pendapatan sebesar Rp 17.190.064,00/Ha. Luas lahan, dan pestisida padat, pendidikan, 
pupuk anorganik, dan pestisida cair berpengaruh signifikan terhadap produksi. Luas lahan 
dan harga pupuk anorganik berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Tingkat GAP tidak 
memberikan perbedaan nyata terhadap produksi serta pendapatan.

Kata kunci: Good Agricultural Practices (GAP), Terung, Produksi, Pendapatan
 
PENDAHULUAN

Produksi terung di Indonesia hanya menyumbang 1% dari kebutuhan dunia. 
Rendahnya produksi tersebut disebabkan oleh luas lahan budidaya terung yang masih sedikit 
serta bentuk kultur budidayanya masih bersifat sampingan dan belum intensif (Simatupang, 
2010). Salah satu upaya budidaya intensif yaitu Good Agricultural Practices (GAP). 
Pedoman budidaya buah dan sayur yang baik diatur dalam Permentan Nomor 48 Tahun 
2009. Implementasi GAP yang baik dapat menghasilkan hasil panen yang bermutu tinggi 
sekaligus dapat mengefisienkan praktik dan biaya usaha tani sehingga dapat berimplikasi 
pada produksi dan pendapatan (Srisopaporn et al., 2015). 

Menurut FAO (2007), dampak penerapan GAP juga terdapat pada ranah yang lebih 
luas yaitu keamanan dari segi manusia, lingkungan, ketahanan pangan, dan animal welfare. 
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Terlebih lagi Papadaki-Klavdianou, et al. (2003) mengatakan bahwa kondisi saat ini banyak 
konsumen lebih memilih produk pertanian yang bermutu tinggi dan benar-benar aman, 
diproduksi dengan cara ramah lingkungan, berkesinambungan, produk terjamin, dan harga 
jual kompetitif.

Salah satu lokasi budidaya terung di Daerah Istimewa Yogyakarta berada di lahan 
pasir pantai Kabupaten Kulon Progo. Lahan pasir pantai di pesisir selatan DIY termasuk 
lahan marjinal dalam kelas Tidak Sesuai atau Sesuai Marginal menurut kriteria CSR/FAO 
1983. Kesuburan tanahnya rendah, untuk dapat memanfaatkannya perlu perlakuan tambahan 
meskipun belum mantap (Sudihardjo, 2000). Otomatis penanaman tanpa menggunakan 
pupuk dan upaya perlindungan tambahan serta fasilitas dan teknologi yang lebih, tidak 
akan dapat membudidayakan tanaman ini secara baik. Perbedaan tempat dan perlakuan 
budidaya dari itulah yang menarik diteliti tentang bagaimana respon petani terhadap prinsip 
GAP dan juga pengaruhnya terhadap produksi serta pendapatan. Selama ini, petani belum 
dikenalkan dengan sertifikasi GAP, namun dengan mengetahui respon petani tersebut akan 
dapat diketahui potensi penerapan GAP pada usahatani terung lahan pasir pantai.

Implementasi GAP juga disinyalir dapat menjadi salah satu upaya untuk 
meningkatkan pendapatan usahatani melalui budidaya yang efisien. Hal ini seperti dalam 
penelitian Astuti dan Sugiyanto (2010) yang menemukan bahwa pendapatan petani salak 
dengan tingkat penerapan GAP tinggi lebih besar 46,27% dibanding petani dengan tingkat 
penerapan rendah. Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui capaian GAP yang telah 
dilaksanakan petani terung lahan pasir pantai sekaligus produksi dan pendapatannya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Lokasi yang diambil di 

dua kecamatan Kabupaten Kulon Progo yaitu Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur. 
Lokasi tersebut dipilih secara purposive atau dengan kritertia yaitu alasan kecamatan tersebut 
merupakan tempat budidaya terung di lahan pasir pantai. Secara spesifik, lokasi yang di 
ambil di Kecamatan Panjatan adalah sekitar Pantai Bugel tepatnya di Desa Bugel dan 
sekitar Pantai Trisik tepatnya Desa Banaran di Kecamatan Galur. Masing-masing kecamatan 
diambil 15 orang petani pemilik penggarap sebagai sampel dengan metode simple random 
sampling sehingga total ada 30 responden yang merupakan petani pemilik penggarap. Metode 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, pencatatan, dan studi pustaka, 
sedangkan metode analisis data yang digunakan antara lain:

A. Pengukuran Tingkat GAP
Pengukuran dengan skala likert

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan menggunakan persyaratan label di 
Prima Satu (P-1). Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 
gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata dan diberi 
skor yaitu (Subagyo, 2017): 
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Selalu   , skor = 3
Kadang-Kadang , skor = 2
Tidak Pernah  , skor = 1
Uji Validitas
Uji ini dilakukan dengan membandingkan r hitung dan r tabel untuk degree of freedom (df)= 
n-2 yang dalam hal ini n merupakan jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel dan nilai r positif 
maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 24 yang mempunyai fasilitas 
untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha. Menurut Ghozali (2005) 
suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha (α) >0,60.

Uji t-student
Uji statistik t-student digunakan untuk menguji hipotesis pertama dengan persamaan sebagai 
berikut.
H0 = p ≤ 50%
Ha = p > 50%
Hipotesis yang didapatkan adalah:
Ho :  Diduga tingkat capaian GAP pada usahatani terung di lahan pasir pantai memiliki 

tingkat penerapan yang rendah yakni kurang dari atau sama dengan 50% (≤50%).
Ha :  Diduga tingkat capaian GAP pada usahatani terung di lahan pasir pantai memiliki 

tingkat penerapan yang tinggi yakni lebih dari 50% (>50%).

Pengaruh Tingkat Penerapan GAP dan Faktor Lain terhadap Produksi dan Pendapatan
Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi dan pendapatan terung 
digunakan metode persamaan fungsi Cobb-Douglas yaitu output sebagai variabel dependen 
dan input sebagai variabel independen. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi terung, 
dengan model estimasi sebagai berikut.

lnProd = lnα0 + β1lnLahan + β2lnUmur + β3lnPndd + β4lnBenih + β5lnPAnor+ β6lnPOrg 
+ β7lnPstc +  β8lnPstp + d1D1 + μ

Keterangan : 
Prod  = produksi terung
α0        =  intersep
Lahan =  luas lahan
Umur  =  umur petani
Pndd  =  pendidikan petani 
Benih =  jumlah benih
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PAnor =  jumlah pupuk anorganik
POrg   =  jumlah pupuk organik
Pstc =  jumlah pestisida cair
Pstp  =  jumlah pestisida padat
D1  =  variabel dummy tingkat penerapan GAP
1  =  tingkat penerapan di atas rata-rata
0  =  tingkat penerapan di bawah rata-rata
βi =  parameter yang akan diestimasi
μ   =  faktor kesalahan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani terung, dengan model estimasi sebagai 
berikut.

lnPdpt = lnα0 + β1lnLahan + β2lnUmur+ β3lnPndd + β4lnHBenih + β5lnHPAnor + 
β6lnHPorg + β6lnHPest + d1D1 + μ

Keterangan : 
Pdpt  = pendapatan petani terung
α0 = intersep
Lahan  = luas lahan
Umur  = umur petani
Pndd = pendidikan petani
Hbenih = harga benih (yang dinormalkan dengan harga output)
HPAnor= harga pupuk anorganik 
HOrg  = harga pupuk organik 
HPest  = harga pestisida 
D1  = variabel dummy tingkat penerapan GAP
1 = tingkat penerapan di atas rata-rata
0 = tingkat penerapan di bawah rata-rata
βi   = parameter yang akan diestimasi
μ  = faktor kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat GAP Petani Terung di Lahan Pasir Pantai Kabupaten Kulon Progo

Terdapat 17 kelompok kriteria yang diuji berdasarkan Permentan nomor 61 tahun 
2006. Hasil dari atribut tersebut tidak semuanya valid, dari total 98 pertanyaan hanya 
didapatkan 31 pertanyaan yang valid. Hal tersebut dikarenakan jawaban yang homogen dan 
relatif tidak ada variasinya. Jarak lokasi lahan dan tempat tinggal petani cenderung dekat satu 
sama lain, sehingga praktik usahataninya saling meniru satu sama lain. Budaya di Indonesia 
khususnya di kalangan petani selama ini juga bukan bersifat individualis. 
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Rerata capaian penerapan GAP di tiap kelompok kriteria GAP dapat diranking atau 
diurutkan dari tertinggi hingga terendah seperti dalam Tabel 1 sehingga dapat dilihat sektor 
mana yang sudah baik dan sektor yang masih kurang untuk diperbaiki. 

Tabel 1. Ranking Penerapan GAP pada Tiap Kelompok Kriteria GAP Budidaya Terung 
Lahan Pasir Pantai

Ranking Kelompok Kriteria GAP
Persentase Capaian (%)

Desa Bugel Desa Banaran Total Rerata
1 Lahan 90,00 88,89 89,44
2 Panen 74,45 76,67 75,56
3 Pupuk 70,00 72,78 71,39
4 Penanaman, Penggunaan Benih dan Varietas Tanaman 68,89 68,89 68,89
5 Alat dan Mesin Pertanian 60,00 62,22 61,11
6 Perlindungan Tanaman 56,67 59,06 57,87
7 Penanganan Panen dan Pasca Panen 51,11 61,67 56,39
8 Petani/SDM 41,11 55,78 48,45

Sumber : Analisis Data Primer, 2019
 

Selanjutnya, guna mengetahui kesimpulan tingkat penerapan GAP pada budidaya 
terung lahan pasir pantai dilakukan uji t-student pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Tingkat Penerapan GAP pada Budidaya Terung Lahan Pasir 
Pantai

Hipotesis Sig. α Kesimpulan
H0 =  p ≤ 50%
Ha =  p > 50%

0,0 0,1 Tingkat penerapan GAP pada budidaya terung lahan pasir pantai lebih dari 
50%.

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Pada Tabel 2, didapatkan nilai t-hitung sebesar 19,130 dengan t-tabel yaitu 1,315. 
Nilai t-hitung>t-tabel artinya bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian 
kesimpulannya tingkat penerapan GAP pada budidaya terung lahan pasir pantai sudah lebih 
dari 50%.

Pengaruh Tingkat GAP terhadap Produksi dan Pendapatan Usahatani Terung Lahan 
Pasir Pantai
1. Pendapatan Usahatani

Pendapatan usahatani diperoleh dari hasil pengurangan penerimaan dengan biaya. 
Tabel 3 menjelaskan rincian pendapatan usahatani terung lahan pasir pantai.
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Tabel 3. Pendapatan Usahatani Terung Lahan Pasir Pantai
Keterangan Per Usahatani (Rp) Per Hektar(Rp/Ha)

Penerimaan 6.898.500 32.350.776
Biaya-biaya 3.188.803 15.160.712

Benih 107.667 511.887

Pupuk 1.481.467 7.043.425

Pestisida 582.200 2.767.987

Polybag 153.000 727.417

Bambu 127.069 604.132

TKLK 467.500 2.222.662

Mesin 112.666 535.655

Penyusutan 157.234 747.547

Pendapatan 3.709.697 17.190.064

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Rerata luas lahan petani yang digunakan untuk menanam terung di lahan pasir 
pantai seluas 2.103 m2. Produksi yang dihasilkan mencapai 2.824 kg/tahun atau 12.890,85 
kg/ha. Angka tersebut sebenarnya dapat dimaksimalkan lagi karena selama ini budidaya 
hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Hal itu karena terung dianggap dapat menurunkan 
kesuburan tanah sebagai akibat dari akar terung yang rawan terkena jamur atau bakteri 
sehingga membahayakan tanaman selanjutnya yang akan ditanam.

Harga jual terung berkisar antara 2000 hingga 4000 rupiah, namun memiliki rerata 
yaitu sebesar 2.690 rupiah. Petani melakukan pemetikan sekitar 10 sampai 15 kali dan 
dilakukan 2 hingga 5 hari sekali setelah awal petik. Setelah itu panen masih dapat dilakukan 
dengan menambahkan pupuk, namun kualitas terung akan menurun sehingga petani memilih 
menghentikan dan mencabut tanaman untuk berganti komoditas lain yang akan ditanam. 
Rerata penerimaan yang diterima petani atas usahatani terung sebesar 6.898.500 rupiah atau 
32.350.776 rupiah/hektar. Nilai tersebut tergolong tidak terlalu tinggi jika dibandingkan 
komoditas lain seperti cabai, semangka, dan melon. Alasan petani menanam terung yaitu 
sesuai dengan agroklimat dan lahan, budidaya mudah, dan kebiasaan dimana pada bulan 
tersebut selalu menanam terung untuk menyela tanaman cabai atau melon.

Biaya terbesar yang dikeluarkan untuk usahatani terung sesuai Tabel 6.12, yaitu 
pupuk yang proporsinya sebesar 60,43% kemudian biaya pestisida sebesar 23,72%. Tanaman 
terung memang merupakan tanaman yang membutuhkan kandungan nutrisi yang banyak 
bagi pertumbuhan dan perkembangannya, selain itu hama dan penyakit yang menyerang 
tanaman terung juga beragam dan rentan terserang. Biaya terbesar ketiga yaitu polybag 
dengan presentase sebesar 6,24%. Polybag dibutuhkan ketika pembibitan selama 25-30 hari 
sebelum bibit dipindahkan ke lahan, namun beberapa petani tidak membutuhkannya dan 
memilih untuk membibitkan langsung di lahan. Bambu merupakan biaya terbesar ke-empat 
dengan persentase 5,19%. Bambu tidak selalu digunakan untuk seluruh tanaman, hanya 
tanaman yang terlihat kurang kuat saja agar distribusi cahaya pada tanaman merata. Benih 
memiliki biaya terkecil yaitu hanya sebesar 4,39% saja karena benih sudah bersertifikat 
sehingga mutu dan viabilitas benih cukup baik. 
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2. GAP dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi
Tingkat penerapan prinsip-prinsip Good Agriculture Practices (GAP) oleh petani 

terung di lahan pasir pantai akan diuji pengaruhnya terhadap produksi dan pendapatan 
bersama dengan faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain tersebut adalah luas lahan, umur 
petani, pendidikan, benih, pupuk organik, pupuk anorganik, pestisida cair, dan pestisida 
padat beserta harga-harganya. Mengetahui pengaruhnya terhadap produksi dan pendapatan 
penting karena kedua hal tersebut merupakan tolak ukur yang diharapkan petani untuk 
tetap dapat menjalankan usahataninya. Petani tidak akan mengusahakan suatu komoditas 
jika komoditas tersebut tidak mampu memproduksi dan tidak menghasilkan pendapatan. 
Terlebih lagi, terung masih merupakan tanaman sampingan dan bukan tanaman utama 
yang dipilih petani untuk dibudidayakan. Selama ini terung hanya pilihan untuk mengisi 
lahan yang kosong atau selingan tanaman utama agar lahan tidak rusak jika ditanami satu 
komoditas sepanjang tahun.

Tabel 4.  Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Fungsi Produksi Usahatani Terung Lahan 
Pasir Pantai 

Variabel Koef. Prob.
Konstanta 5,882** 0,038
lnLuas Lahan 0,476** 0,047
lnUmur 0,695ns 0,335
lnPendidikan  -1,342*** 0,007
lnBenih 0,233ns 0,343
lnPupuk Anorganik -0,672** 0,011
lnPupuk Organik 0,159ns 0,330
lnPestisida Cair -0,237* 0,079
lnPestisida Padat 0,215* 0,094
Dummy GAP -0,090ns 0,706
R2 0,906
Adj. R2 0,785
F-statistik 7,498
Prob. (F-stat) 0,007

Sumber : Analisis Data Primer, 2019

a. Uji Determinasi
Uji determinasi menggunakan Adjusted-R2. Sebanyak 78,5% variasi dari variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen di dalam model, sedangkan 
sebesar 21,5% variasi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. 

b.Uji-F
Nilai F-stat sebesar 7,498 artinya variabel independen (luas lahan, umur, pendidikan, 

benih, pupuk anorganik, pupuk organik, pestisida cair, pestisida padat, dummy GAP) secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu produksi.
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c.Uji-t
Produksi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang signifikan dibawah ini: 

1)  Konstanta
Nilai konstanta pada persamaan regresi produksi sebesar 5,882 dan dari konstanta 

tersebut diperoleh antilog sebesar 358,53. Artinya jika nilai setiap variabel independen 
adalah nol, maka nilai produksi sebesar 358,53 kg. 

2)  Luas Lahan
Setiap kenaikan 1% luas lahan maka akan meningkatkan produksi sebesar 0,476%. Hal 

ini sesuai dengan Mubyarto (1989) dimana mengatakan bahwa lahan sebagai salah satu faktor 
produksi yang merupakan pabriknya hasil pertanian sehingga mempunyai kontribusi cukup 
besar terhadap usahatani.  Besar kecilnya produksi dari usahatani antara lain dipengaruhi 
oleh luas sempitnya lahan yang digunakan.

3)  Pendidikan
Setiap kenaikan 1% pendidikan maka akan menurunkan produksi sebesar 1,342%. Nilai 

koefisien yang negatif tidak sesuai dengan beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya 
seperti dalam Suratiyah (2005) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif 
terhadap curahan waktu kerja dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan individu 
maka waktu yang dimiliki juga akan semakin mahal. Hal ini menyebabkan keinginan untuk 
bekerja juga semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, begitu sebaliknya.

Menurut tinjauan lapangan, curahan waktu kerja petani dengan pendidikan tinggi lebih 
banyak dihabiskan pada pekerjaan sampingannya. Petani banyak yang memiliki pekerjaan 
sampingan untuk mendapatkan pendapatan lebih. Petani yang memiliki pendidikan lebih 
tinggi tentu tidak ingin mensiasiakan kemampuan berpikir yang dimilikinya apalagi jika 
pekerjaan sampingannya seperti pedagang, perangkat desa, pemilik tambak, dan sebagainya. 
Sementara, petani yang memiliki pendidikan lebih rendah kebanyakan berpikir jika yang 
bisa dilakukannya hanya bertani sehingga akan lebih banyak menghabiskan waktu di lahan 
dan lebih intensif dalam budidaya.

4)  Pupuk Anorganik
Setiap kenaikan 1% pupuk anorganik maka akan menurunkan produksi sebesar 0,672%. 

Nilai koefisien yang negatif juga tidak sesuai dengan beberapa teori dan hasil penelitian 
sebelumnya seperti dalam Karyanto (2011) yang menyatakan bahwa pemberian pupuk 
anorganik berpengaruh positif terhadap produksi. 

Sesuai dengan hukum law of diminishing return adakalanya penambahan suatu input 
memberikan pengaruh negatif terhadap output. Hal itu terjadi apabila input ditambahkan 
secara terus menerus sampai pada fase 3 atau fase diminishing dimana merupakan tahap 
penurunan selepas melalui titik puncak output. Pupuk anorganik memang rawan merusak 
tanah karena pupuk anorganik hanya mampu menyediakan satu (pupuk tunggal) sampai  
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beberapa  jenis  (pupuk  majemuk)  hara  tanaman,  namun  tidak  menyediakan  senyawa  
karbon  yang  berfungsi  memperbaiki  sifat  fisik  dan   biologi   tanah (Hartatik, et al., 2015).  

Menurut PT Petrokimia Gresik dan Dinas Pertanian anjuran pupuk bagi komoditas 
terung adalah cukup 700 kg Phonska dan 150 kg ZA per hektarnya. Sementara, petani 
mengaplikasikannya dengan jumlah Phonska hanya 266,24 kg/Ha namun ditambah dengan 
NPK, TSP, dan Urea dimana pupuk tersebut merupakan kandungan dari pupuk Phonska 
masing-masing sebanyak 207,62 kg/Ha, 102,22 kg/Ha, dan 80,28 kg/Ha. Total kandungan 
N,P, dan K setara dengan pupuk phonska menjadi 656,36 kg/Ha dan ZA yang digunakan 
petani sebesar 304,28 kg. Meskipun kandungan N,P, dan K sudah setara dengan anjuran, 
namun tetap tidak sesuai dengan rekomendasi yang hanya menganjurkan penggunaan satu 
pupuk majemuk saja yaitu phonska. Kandungan ZA juga jauh melebihi anjuran sehingga 
hal-hal tersebut dapat menjadi salah satu pemicu koefisien pupuk anorganik bernilai negatif. 

5) Pestisida Cair
Setiap kenaikan 1% pestisida cair maka akan menurunkan produksi sebesar 0,237%. 

Umumnya penambahan sarana produksi berpengaruh positif terhadap produksi. Pestisida 
berperan antagonis melawan organisme pengganggu tanaman yang keberadaannya dipastikan 
mengurangi produksi. 

Hasil penelitian ini tidak demikian sebab pestisida terutama dalam sediaan cair 
dapat memiliki resiko yang tidak diharapkan yaitu malah menurunkan produksi tanaman. 
Kebanyakan sediaan pestisida cair merupakan emulsifiable concentrate (ec) yang memiliki 
bahan aktif atau konsentrasi tinggi. Keunggulan tersebut juga membawa kelemahan 
diantaranya konsentrasi tinggi yang mudah menimbulkan overdosis karena kesalahan 
kalibrasi, risiko fitotoksik lebih besar, solvent dapat merusak selang karet dan bagian-bagian 
sprayer, serta kemungkinan korosif (Tarumingkeng, 2001). Penelitian yang hasilnya pestisida 
cair berpengaruh negatif terhadap produksi juga pernah dialami oleh Rahayu dan Riptanti 
(2010) pada usahatani kedelai di Kabupaten Sukoharjo.

6) Pestisida Padat
Setiap kenaikan 1% pestisida padat akan meningkatkan produksi sebesar 0,215%. 

Hasil ini sudah sesuai teori dimana umumnya sarana produksi termasuk pestisida berpengaruh 
positif terhadap angka produksi. Meskipun aplikasi kebanyakan pestisida padat lebih sulit 
daripada pestisida cair dan beberapa lebih mahal, namun memiliki kelebihan diantaranya 
resiko fitotoksisitas lebih rendah, tidak mudah diserap kulit, dan resiko bagi keselamatan 
pengguna lebih kecil karena tidak memercik atau tidak berdebu (Tarumingkeng, 2001). Hal 
itu juga yang menyebabkan pestisida padat saat ini lebih dibutuhkan daripada pestisida cair.
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GAP dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Tabel 5.  Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Fungsi Pendapatan Usahatani Terung Lahan 
Pasir Pantai 

Variabel Koef. Prob.
Konstanta 9,976* 0,085
lnLuas Lahan 0,915** 0,016
lnUmur 1,071ns 0,435
lnPendidikan -1,182ns 0,162
lnHarga Benih 0,497ns 0,194
lnHarga Pupuk Anorganik -1,094** 0,015
lnHarga Pupuk Organik -0,009ns 0,983
lnHarga Pestisida 0,166ns 0,575
Dummy GAP -0,193ns 0,703
R2 0,789
Adj. R2 0,636
F-statistik 5,151
Prob. (F-stat) 0,007

Sumber : Analisis Data Primer, 2019

a. Uji Determinasi
Uji determinasi menggunakan Adjusted-R2. Nilai Adj.R2 pada model regresi fungsi 

pendapatan sebesar 0,789. Artinya sebanyak 78,9% variasi dari variabel dependen dapat 
dijelaskan oleh variabel-variabel independen di dalam model, sedangkan sebesar 21,1% 
variasi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. 

b. Uji-F
Nilai F-stat sebesar 5,151 artinya variabel independen (luas lahan, umur, pendidikan, 

benih, pupuk anorganik, pupuk organik, pestisida cair, pestisida padat, dummy GAP) secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu produksi.

c. Uji-t
Produksi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang signifikan dibawah ini:

1) Konstanta
Nilai konstanta pada persamaan regresi pendapatan sebesar 9,976 dan dari knstanta 

tersebut diperoleh antilog sebesar 21.504,12. Artinya jika nilai setiap variabel independen 
adalah nol, maka nilai pendapatan sebesar Rp 21.504,00.

2) Luas Lahan
Setiap kenaikan 1% luas lahan maka akan meningkatkan pendapatan sebesar 

0,915%. Nilai koefisien yang positif pada luas lahan sesuai dengan teori dan beberapa hasil 
penelitian salah satunya penelitian Rohmah, et al. (2014). Luas lahan berpengaruh secara 
signifikan karena semakin besar luas lahan maka tanaman terung yang bisa ditanam akan 
semakin banyak sehingga produksi akan meningkat yang akan diikuti dengan meningkatnya 
pendapatan.
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3) Harga Pupuk Anorganik
Setiap kenaikan 1% harga pupuk anorganik maka akan menurunkan pendapatan 

sebesar 1,094%. Pengaruh harga input yang negatif ini sudah sesuai dengan tanda harapan 
atau teori. Semakin tinggi biaya variabel maka jumlah produksi yang dihasilkan bertambah 
dan penerimaan serta pendapatan akan bertambah. Menurut kondisi di lapangan, harga 
pupuk anorganik dapat berpengaruh negatif terhadap pendapatan karena pupuk anorganik 
bagi petani lahan pasir pantai tidak bisa dilepaskan. Petani tidak dapat mengandalkan pupuk 
organik saja sehingga mau bagaimanapun harus membeli pupuk anorganik. Dengan demikian, 
peningkatan harga pupuk anorganik tidak diikuti dengan penurunan permintaan maka akan 
menyebabkan pendapatan yang juga menurun.
Pengaruh GAP terhadap Produksi dan Pendapatan

Hasil regresi pada Tabel 6.21 dan 6.24 keduanya memberikan hasil yang sama pada 
dummy GAP yaitu tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi dan pendapatan. Hal ini 
dapat terjadi karena praktik budidaya yang dilakukan petani relatif sama. Petani melakukan 
budidaya terung berdasarkan kebiasaan orang-orang. Kondisi sosial petani yang sering 
berkumpul, berbagi, tidak bersifat individualis juga menjadi salah satu alasan dari kesamaan 
praktik budidaya oleh petani. Tempat tinggal dan lahan budidaya petani cukup dekat satu 
sama lain, selain itu petani responden merupakan petani yang aktif dalam kegiatan kelompok 
tani sehingga informasi yang didapatkan petani terdistribusi secara merata. 

Adanya insentif bagi petani untuk setiap capaian GAP dapat menjadi suatu upaya 
untuk meningkatkan capaian GAP. Insentif juga dapat berpengaruh secara langsung 
terhadap pendapatan. Pada tahap awal, insentif digunakan untuk memacu dan membiasakan 
petani dalam melakukan budidaya yang baik atau berbasis prinsip-prinsip GAP. Akhirnya, 
diharapkan petani dapat memperoleh sertifikasi GAP yang secara langsung diakui mutu dan 
daya saingnya oleh pasar. Pemberian insentif ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau pihak 
swasta. Petani dapat dijadikan sebagai mitra perusahaan dan perusahaan dapat memperoleh 
jaminan pasar ketika sertifikasi GAP telah didapatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain:
1.  Tingkat penerapan prinsip-prinsip Good Agricultural Practices (GAP) yang dilaksanakan 

petani terung di lahan pasir pantai Kabupaten Kulon Progo sudah berada diatas 50%. 
Capaian tingkat penerapan kriteria GAP dari tertinggi hingga terendah berturut-turut 
adalah lahan, panen, penanaman, penggunaan benih dan varietas tanaman, pupuk, alat 
dan mesin pertanian, perlindungan tanaman, penanganan panen dan pasca panen, dan 
petani/sumber daya manusia.

2.  Produksi usahatani terung lahan pasir pantai di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 
12.890,85 kg/Ha dan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 17.190.064,00 per hektar. 
Luas lahan, dan pestisida padat berpengaruh signifikan secara positif terhadap produksi, 
sedangkan pendidikan, pupuk anorganik, dan pestisida cair berpengaruh signifikan 
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secara negatif terhadap produksi. Luas lahan memiliki pengaruh signifikan yang positif 
terhadap pendapatan sedangkan harga pupuk anorganik berpengaruh negatif terhadap 
pendapatan. Tingkat GAP tidak memberikan perbedaan nyata terhadap produksi serta 
pendapatan.

Saran dari penelitian yaitu untuk meningkatkan capaian GAP beserta produksi 
dan pendapatan usahatani dapat dilakukan dengan pemberian insentif bagi petani hingga 
harapannya tercapai sertifikasi. Peningkatan indeks pertanaman (IP) dapat dilakukan 
untuk menaikkan produksi dengan luas lahan yang sudah ada. Produksi usahatani terung 
di lahan pasir pantai juga dapat ditingkatkan lagi dengan menekan penggunaan pupuk 
anorganik hingga sesuai anjuran dan mengganti penggunaan pestisida cair dengan 
pestisida padat Keterampilan penggunaan pupuk dan pestisida dapat ditingkatkan melalui 
penerapan prinsip-prinsip GAP karena didalamnya mengatur juga mengenai pupuk dan 
perlindungan tanaman.
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ABSTRAK
Indonesia sebagai negara agraris hingga saat ini masih berupaya untuk melakukan optimalisasi 
lahan pertanian menjadi lahan produktif. Optimalisasi dilakukan sesuai dengan karakteristik 
lokasi sehingga diharapkan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan. Salah satu usaha 
yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah memanfaatkan lahan pertanian tidak 
produktif menjadi produktif berbasis pariwisata. Pertumbuhan pariwisata di Indonesia 
mendorong masyarakat, salah satunya di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten 
Kulonprogo, D.I. Yogyakarta dalam mengembangkan wisata melalui ekplorasi daya tarik 
pertanian. Lahan Perbukitan Menoreh yang semula tidak menghasilkan diubah menjadi 
kebun teh sebagai daya tarik wisata utama dan satu-satunya di D.I. Yogyakarta. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis gerakan sosial masyarakat dalam merevitalisasi lahan 
pertanian berbasis pengembangan desa wisata. Adapun metode penelitian yang digunakan 
yaitu kualitatf dengan pendekatan struktural konflik. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
gerakan sosial baru (new social movement) yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya 
di Dusun Nglinggo Barat dan Timur, Desa Pagerharjo pasca optimalisasi lahan pertanian 
yang dilakukan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sebelumnya melalui Dinas 
Pariwisata Kabupaten Kulonprogo melakukan pengembangan kawasan wisata kebun teh 
yang merupakan hasil budidaya kembali bekerjasama dengan PT Pagilaran Samigaluh. 
Kerja sama tersebut menghasilkan kegiatan pendampingan kepada masyarakat untuk 
menumbuhkembangkan potensi kebun teh tersebut mulai tahun 2012. Pendampingan yang 
dilakukan tidak serta-merta berjalan secara berkelanjutan hingga vakum selama kurang lebih 
6 tahun hingga masyarakat “muak dengan pembiaran” yang dilakukan. Masyarakat kemudian 
melakukan gerakan sosial baru dengan mengusung konsep kewirausahaan sosial yang idenya 
berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat. Gerakan sosial baru ini memadupadankan dengan 
dunia digital dalam pemasaran potensi. Revitalisasi lahan pertanian berbasis pengembangan 
desa wisata ini kemudian mulai dilirik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 
pasca gerakan sosial yang dilakukan masyarakat membuahkan hasil. Gerakan sosial ini pada 
dasarnya memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan potensi wisata yang ada 
khususnya terkait revitalisasi lahan pertanian (kebun teh).

Kata kunci: desa wisata, gerakan sosial masyarakat, optimalisasi lahan.

PENDAHULUAN
Indonesia saat ini memiliki komitmen kuat dalam memanfaatkan lahan marginal yang 

dimilikinya. Menurut Gunadi (2002), lahan marginal adalah suatu lahan yang mempunyai 
karakteristik keterbatasan dalam sesuatu hal, baik keterbatasan satu unsur atau komponen 
maupun lebih dari satu unsur atau komponen. Usaha ini dilakukan dalam upaya mencari 
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terobosan baru terkait optimalisasi lahan marginal agar memiliki nilai tambah sehingga 
mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Optimalisasi lahan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, akademisi, maupun 
masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan. Lingkup penyelenggaraan 
pangan mencerminkan luasnya cakupan pembangunan pangan nasional, dan tidak hanya 
tanggung jawab pemerintah saja, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat untuk 
mewujudkannya (Dewan Ketahanan Pangan, 2015). Salah satu contoh optimalisasi lahan 
yang telah berhasil, yaitu optimalisasi lahan pasir di D. I. Yogyakarta untuk pengembangan 
budidaya tanaman cabai maupun bawang merah (Istiyanti, 2015; Setyono dan Suradal, 2010). 

Jumlah lahan hutan kritis di wilayah D. I. Yogyakarta, hingga saat ini mencapai 
sekitar 25.700 hektar, dari jumlah tersebut sekitar 18.000 hektar berada di Kabupaten 
Gunungkidul sedangkan sisanya tersebar di kabupaten lain. Kerusakan akibat lahan kritis 
terjadi karena 2 (dua) hal, antara lain karena pengaruh alam, seperti tanah longsor dan pohon 
tumbang serta tindakan manusia (Kharisma, 2018). 

Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta memiliki luasan 1.069,5 ha yang terdiri dari 20 dusun. Suhu udara 
antara 15 – 300 C. Curah hujan tinggi, yaitu antara 2.500 – 3.000 mm/tahun. Setiap tahunnya 
di wilayah tersebut terjadi longsor karena topografinya yang berbukit-bukit dan memiliki 
kemiringan lereng yang curam (> 40%) sehingga diduga wilayahnya memiliki potensi 
longsor tinggi sampai sangat tinggi (Alam, 2014 dalam Puspitasari, dkk., 20182). Wilayah 
yang rawan tinggi bencana longsor seperti Desa Pagerharjo memungkinkan untuk memiliki 
lahan kritis atau marginal. Berbagai kegiatan pembinaan masyarakat dilakukan dalam upaya 
menekan angka lahan marginal tersebut agar tidak meluas (Kharisma, 2018).

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam optimalisasi lahan marginal di Desa 
Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, D.I. Yogyakarta adalah dengan 
mengembangkannya menjadi lahan kebun teh karena lahan di Perbukitan Menoreh ini sesuai 
dengan karakteristik tanaman teh. Menurut Setyamidjaja (2000) dalam Saraswati (2008) 
menyampaikan bahwa tanaman teh mampu tumbuh pada di Indonesia pada ketinggian lebih 
dari 400 meter di atas permukaan laut. 

Menurut Pemerintah Kabupaten Kulonprogo bahwa syarat tersebut sesuai dengan 
kondisi di Desa Pagerharjo, karena berada pada ketinggian 500 – 1.000 meter di atas 
permukaan laut. Lokasi Dusun Nglinggo Barat dan Timur khususnya yang merupakan 
wilayah Desa Wisata Nglinggo, Desa Pagerharjo, yang berbukit-bukit dan terletak di dataran 
tinggi membuat wilayahnya subur dan memiliki udara yang sejuk serta terdapat potensi 
perkebunan teh. Pada tahun 1990, dilakukan pembibitan the sebagai awal pembukaan 
kebun teh. Pada tahun 1991, Dinas Perkebunan Kulonprogo mulai menanam tanaman teh 
di Nglinggo yang berada di ketinggian 900-1.000 mdpl (https://tempatasik.com/wisata/
kebun-teh-nglinggo-kulon-progo/, diakses 23 Februari 2018 dalam Puspitasari, dkk., 20181).

Perubahan lahan marjinal menjadi kebun teh berhasil dilaksanakan oleh pemerintah 
sebagai salah satu program kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kulonprogo namun tidak 
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secara langsung memiliki respon positif dari masyarakat sehingga kebun teh tersebut 
tidak berkembang dan hanya ditanam tanpa ada kelanjutannya. Perubahan ini lantas tidak 
memengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah pun mulai mengembangkan 
kebun teh sebagai tempat wisata pada tahun 2004 dalam rangka pemanfaatan lahan pertanian 
marginal di sekitar kebun teh agar lebih memiliki nilai ekonomis dan mendorong tumbuhnya 
usaha kecil yang dikelola masyarakat. Usaha tersebut belum memiliki tanggapan yang nyata.

Masyarakat mulai menyadari potensi di Perbukitan Menoreh, khususnya Kebun Teh 
Nglinggo yang dibuktikan dengan adanya pengembangan kebun teh sebagai tempat wisata 
oleh para pemuda. Tanggapan masyarakat mulai meningkat diikuti dengan terbentuknya 
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Nglinggo pada tahun 2012 yang diinisiasi 
Kepala Dusun Nglinggo Barat bersama dengan masyarakat setempat. Sejak adanya kelompok 
tersebut kegiatan masyarakat semakin beragam sehingga perekonomian masyarakat pun 
meningkat. Perubahan sosial ekonomi perlahan menumbuhkan gerakan sosial lain, khususnya 
terkait revitalisasi lahan  pertanian berbasis pengembangan desa wisata. 

Peningkatan nilai ekonomi masyarakat di Desa Pagerharjo, khususnya Desa Wisata 
Nglinggo (Dusun Nglinggo Barat dan Timur) berubah ketika muncul beberapa kelompok 
masyarakat di antaranya kelompok wanita tani (KWT), kelompok kuliner, kelompok tani 
teh, kelompok tani kopi, kelompok ternak etawa, kelompok tani bunga krisan, dan kelompok 
tani padi. Kelompok masyarakat tersebut mengoptimalkan komoditas pertanian potensial, 
seperti kopi, teh, padi, krisan, dan kambing etawa yang sesuai dengan kondisi geografis 
Perbukitan Menoreh. Optimalisasi dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan marginal yang 
ada dan perubahan teknik budidaya up to date sehingga nilai jual produk yang dihasilkan 
lebih menguntungkan. 

Sebelumnya masyarakat mengabaikan tanaman yang tumbuh di lahan pertanian, 
khususnya di sekitar Kebun Teh Nglinggo. Hal ini dilakukan karena masyarakat merasa 
harga jual pertanian tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Berdasarkan 
kondisi tersebut masyarakat mengabaikan lahan pertanian marginal dan tanaman yang ada 
sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan hidupnya rendah. Kondisi tersebut menjadikan 
masyarakat harus merantau untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Perubahan kesadaran 
masyarakat di Desa Pagerharjo dalam mengoptimalkan potensi lahan marginal di Perbukitan 
Menoreh menjadi perhatian bagi semua pihak. 

Usaha partisipasi masyarakat didukung dengan adanya peran pemerintah yang terus 
memberikan pelatihan hingga saat ini Desa Wisata Nglinggo berkembang. Contoh pelatihan 
yang telah diberikan seperti pelatihan dalam pelayanan sebagai tour guide maupun pelayanan 
homestay oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo serta pelatihan pengolahan kopi dan 
teh oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kulonprogo, Pelatihan pembuatan kopi sebagai produk 
turunan dan oleh-oleh juga diberikan oleh mahasiswa KKN dari Universitas Atmajaya serta 
diberikan bantuan alatnya.

Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada juga dibuktikan 
melalui penurunan jumlah urbanisasi sebesar 2,5% pada tahun 2017 sesuai data Pemerintah 
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Desa Pagerharjo. Penurunan ini disebabkan karena generasi muda mulai melirik potensi 
pariwisata pada lahan marginal (kebun teh) yang potensial. Desa Wisata Nglinggo dalam 
menggerakkan masyarakat tidak lepas dari peran pemuda setempat. Para pemuda memiliki 
posisi tersendiri sehingga memiliki ruang untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan 
Desa Wisata Nglinggo.

Pergerakan sosial masyarakat yang terus mengalami progress memiliki beberapa 
faktor yang mempengaruhi salah satunya yang diungkapkan oleh Diani dan Doug (2003) 
bahwa gerakan sosial masyarakat dapat terjadi karena adanya interseksi dari kedekatan 
secara informal sehingga melalui jaringan interpersonal yang dekat memberikan pengaruh 
dalam menentukan keberhasilan. Hal ini terbukti ketika pemerintah memiliki kegiatan 
di lokasi masyarakat karena tidak ada kedekatan secara informal tersebut tentu memiliki 
pengaruh dalam keberhasilan program yang dilakukan. Gerakan sosial menurut Lailia (2014) 
merupakan keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok 
orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam sebuah masyarakat. 

Lailia (2014) pun menjelaskan bahwa para pengikut dan pendukung sebuah gerakan 
masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup di Kelurahan Gundih, Kota Surabaya 
misalnya didefinisikan secara positif. Adanya sebuah konsensus merupakan salah satu dari 
sejumlah karakteristik yang membuat sebuah gerakan berbeda dari pelaku penyimpangan 
dan bentuk penyimpangan lainnya. 

Gerakan masyarakat melalui gerakan mengubah kultur masyarakat seperti yang 
dilakukan di Gundih, yaitu pemanfaatan barang bekas dari sampah dalam upaya meningkatkan 
kesadaran masyarakat dapat menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan bagian dari 
gerakan sosial baru (GBS). Gerakan masyarakat di Desa Pagerharjo dalam mengoptimalkan 
lahan marginal sebagai lahan pertanian produktif yang dikembangkan sebagai daya tarik 
wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan juga menjadi bagian dari gerakan 
sosial baru karena telah memperhatikan keberlanjutan kondisi lingkungannya. Oleh karena 
itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis gerakan sosial masyarakat dalam merevitalisasi 
lahan pertanian berbasis pengembangan desa wisata.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data 

yang didapatkan berasal dari data sekunder dan melalui informan yang dilakukan dengan 
menggunakan teknik snowball sampling dan in depth interview. Adapun key informant dalam 
penelitian ini adalah Bapak Teguh selaku kepala Dusun Nglinggo Barat, pencetus tumbuhnya 
Desa Wisata Nglinggo dari masyarakat setempat. Analisis data menggunakan konsep gerakan 
sosial baru (new social movement) yang digunakan untuk menunjukkan pengaruh gerakan 
sosial yang dilakukan oleh masyarakat sehingga memengaruhi arah kebijakan Pemerintah 
Kabupaten Kulonprogo. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Wisata Nglinggo terletak di Desa Pagerharjo yang berjarak 6 kilometer dari 

ibukota Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 
luas desa 1.140,52 atau 16,46 % dari total luas Kecamatan Samigaluh. Desa ini terdiri dari 
20 Pedukuhan dengan jumlah 87 Rukun Tetangga (RT) dan 43 Rukun Warga (RW) (http://
samigaluh.kulonprogokab.go.id/pages-32-desa-pagerharjo.html, diakses 23 Februari 2018 
dalam Puspitasari, dkk., 20182).  Desa Wisata Nglinggo dibentuk melalui inisiasi Pemerintah 
Kabupaten Kulonprogo dengan masyarakat setempat. Desa wisata ini dibentuk sebagai 
jawaban untuk pengembangan potensi sekaligus optimalisasi lahan pertanian marginal yang 
menjadi satu-satunya di Yogyakarta, yaitu Kebun Teh Nglinggo. Desa wisata yang merupakan 
inisiasi pemerintah membuat pemerintah tidak serta-merta memberikan pendampingan 
terus-menerus. Dua tahun pasca penetapan sebagai desa wisata pemerintah justru mulai 
menarik fasilitasi yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemandirian dan 
menumbuhkan swadaya tata kelola wilayah dari masyarakat setempat.

Menurut Kepala Dusun Nglinggo Barat yang juga tergabung dalam tim pembentukkan 
Desa Wisata Nglinggo, masyarakat sempat kebingungan mencari ide pengembangan desa 
wisata ini. Awalnya masyarakat mengalami stagnansi dan tidak melakukan kegiatan apapun. 
Beberapa waktu kemudian terdapat beberapa travel agent yang mengajak wisatawan ke 
Desa Wisata Nglinggo. Kebingungan ini dianggap sebagai “pembiaran” yang dilakukan 
pemerintah selaku inisiator (Puspitasari, dkk, 20181). 

Pembiaran seperti yang diungkapkan oleh informan sebelumnya merupakan 
akumulasi negasi atas sikap pemerintah. Negasi ini tampak dalam beberapa program, antara 
lain: pertama, program pemberian makanan tambahan (PMT) yang seharusnya dilakukan 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo justru tidak dilakukan. Kuntadi (2017) dalam 
Dewi, dkk. (2018) menyatakan apabila kasus gizi buruk di Kabupaten Kulonprogo, DIY, 
meningkat. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo mencatat pada 2015 hanya 24 kasus 
dan 2016 menjadi 29 kasus kemudian meningkat menjadi 34 kasus pada 2017. Tingginya 
angka gizi buruk tersebut diatasi oleh masyarakat melalui gerakan pemberian makanan 
tambahan (PMT) dengan memanfaatkan pangan lokal setempat. 

Kelompok tersebut diberi nama kelompok IRD (International Rural Development) 
yang merupakan inisiasi dari NGO bersama dengan masyarakat. Kelompok membuat 
kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh semua anggota yang selanjutnya uang yang 
diperoleh tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Sekolah Dasar 
(SD). Pemenuhan kebutuhan gizi dilakukan oleh kelompok IRD dengan cara membuat 
makanan sendiri secara bersama-sama (melibatkan semua unsur masyarakat). Gerakan 
sosial baru dilakukan oleh masyarakat, khususnya dalam pelestarian lingkungan sekaligus 
memanfaatkan potensi sumber daya pertanian lokal. 

Kedua, “pembiaran” yang dianggap masyarakat sebagai “cuci tangan pemerintah” 
pada kegiatan pengembangan masyarakat. “Cuci tangan” yang dimaksud adalah pemerintah 
berani menginisiasi tumbuhnya pariwisata berbasis optimalisasi lahan pertanian marginal 
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berupa kebun teh namun tidak membersamai proses pengembangannya. Pemerintah dianggap 
hanya menikmati hasil dan mengevaluasi tanpa ikut serta dalam kegiatan pengembangan.

Ketiga, dalam hal pemasaran pariwisata Kebun Teh Nglinggo, masyarakat 
melakukan usaha sendiri dengan mengembangkan amenitas, aksesibilitas, dan atraksi pada 
desa wisata yang telah dibentuk oleh pemerintah sebelumnya. Masyarakat dengan tingkat 
ekonomi tertentu membuat ¬home stay pribadi dengan standar internasional (Gambar 1), 
merumuskan paket wisata edukasi, serta melakukan pemasaran melalui travel agent secara 
mandiri. Keterlibatan pemerintah dikatakan minim dalam hal ini, meski setelah akhir tahun 
2018 mulai tampak kembali campur tangan pemerintah dalam penyediaan aksesibilitas dan 
atraksi di Desa Wisata Nglinggo. 

Gambar 1. Rimbono Homestay yang merupakan inisiasi pemuda.

Pada Gambar 2 menunjukkan adanya gapura (fasilitas penunjang wisata) yang dibangun 
oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melalui Dinas Pariwisata. Gapura ini dibuat sebagai 
fasilitas penanda menuju lokasi Desa Wisata Nglinggo. Fasilitas lain seperti kantong parkir 
dan pembangunan warung makan di sekitar parkir turut dikembangkan atas inisiasi pemerintah 
bersama dengan masyarakat. Tidak lagi menunggu tumbuhnya ide dari masyarakat.

Gambar 2. Gapura selamat datang.

Hasil penelitian ini pun menunjukkan adanya gerakan sosial baru (new social 
movement) yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Dusun Nglinggo Barat dan Timur, 
Desa Pagerharjo pasca optimalisasi lahan pertanian marginal yang dilakukan pemerintah 
berbasis pengembangan desa wisata. Optimalisasi lahan yang dari sisi pemerintah dianggap 
sebagai bentuk fasilitasi top down yang tidak diambil secara maksimal hasilnya oleh 
masyarakat. Saat itu, masyarakat belum memiliki inisiatif untuk membentuk desa wisata 
atau fasilitas pendukung wisata di sekitar lahan pertanian yang dioptimalisasi. Masyarakat 
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masih belum melihat potensi dan peningkatan ekonomi yang mungkin terjadi pada sektor 
pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sebelumnya melalui Dinas Pariwisata Kabupaten 
Kulonprogo melakukan pengembangan kawasan wisata kebun teh yang merupakan hasil 
budidaya kembali bekerjasama dengan PT Pagilaran Samigaluh. Kerja sama tersebut 
menghasilkan kegiatan pendampingan kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan 
potensi kebun teh tersebut mulai tahun 2012. Penumbuhkembangan ini berupa pendampingan 
serta fasilitasi agar masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan kebun teh. Tidak hanya itu, 
masyarakat pun diberikan kesempatan untuk mengembangkan kebijakan turunan yang dapat 
memberikan manfaat.  

Pendampingan yang dilakukan tidak serta-merta berjalan secara berkelanjutan 
hingga vakum selama kurang lebih 6 tahun hingga masyarakat “muak dengan pembiaran” 
yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat kemudian melakukan gerakan sosial baru 
dengan mengusung konsep kewirausahaan sosial yang idenya berasal dari, oleh, dan untuk 
masyarakat. Gerakan sosial baru ini memadupadankan dengan dunia digital dalam pemasaran 
potensi Desa Wisata Nglinggo. Pemasaran potensi ini tidak hanya berhenti pada optimalisasi 
lahan pertanian marginal berupa kebun teh namun turut mengembangkan jenis usaha lain 
seperti paket wisata hingga pembentukkan kelompok pendukung kegiatan wisata tersebut.

Revitalisasi lahan pertanian berbasis pengembangan desa wisata ini kemudian 
mulai dilirik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo pasca gerakan sosial yang 
dilakukan masyarakat membuahkan hasil. Gerakan sosial ini pada dasarnya memberikan 
pengaruh signifikan terhadap pengembangan potensi wisata yang ada terkait revitalisasi lahan 
pertanian marginal (kebun teh). Revitalisasi tidak hanya dilakukan untuk optimalisasi lahan 
pertanian marginal namun turut mengurangi potensi bencana longsor yang terjadi di sekitar 
kawasan desa wisata. Kelestarian lingkungan yang dijaga oleh masyarakat, khususnya oleh 
kelompok sadar wisata memberikan sisi keberlanjutan. 

Gerakan sosial baru sering mengusung tema keberlanjutan yang diharapkan 
dapat bermanfaat bagi generasi mendatang, tidak hanya bagi generasi inisiator. Gerakan 
sosial didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga 
(noninstitusionalized) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau 
menghalangi perubahan dalam sebuah masyarakat (Lailia, 2014). Gerakan sosial baru 
yang dilakukan di Desa Wisata Nglinggo, khususnya di sekitar kawasan lahan pertanian 
marginal Kebun Teh Nglinggo dilakukan oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang 
ingin melakukan perubahan ke arah positif terkait pengembangan masyarakat.

Pengembangan yang diharapkan adalah masyarakat tidak hanya bergantung 
pada lahan pertanian yang sering rawan bencana longsor sehingga ditumbuhkan potensi 
wisata yang memanfaatkan lahan pertanian marginal. Masyarakat seringkali melupakan 
apabila tanah memiliki usia sehingga tidak dapat dimanfaatkan terus-menerus sedangkan 
pariwisata merupakan bisnis jangka panjang selama masyarakat mampu merawat, mengelola, 
mengembangkan, serta mampu melihat potensi yang ada di sekitarnya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN
Gerakan sosial masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wisata Nglinggo 

dalam merevitalisasi lahan pertanian berbasis pengembangan desa wisata merupakan bentuk 
gerakan sosial baru. Gerakan ini berasal dari masyarakat untuk mengubah pola pengembangan 
yang “tarik ulur” versi pemerintah. Masyarakat kemudian mulai menumbuhkan semangatnya 
untuk melaksanakan pengembangan tanpa melibatkan pemerintah terlebih dahulu. Sisi 
pembuktian atas usaha mereka ditujukan kepada pemerintah agar muncul kesadaran bahwa 
terdapat “kekuatan” yang tidak terprediksi dari masyarakat. 

UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Pagerharjo yang 

telah memfasilitasi kegiatan penelitian ini. Kegiatan small research ini memiliki tujuan 
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ABSTRAK
Program  Master Tree Growers merupakan suatu program pelatihan budidaya dan pemasaran 
tanaman hutan. Program ini melatih para petani hutan rakyat agar petani memiliki ketrampilan 
dan pengetahuan yang lebih maju. Dengan adanya program  Master TreeGrowers petani 
dapat mengelola hutan mereka dengan baik dan pohon yang dihasilkan dapat memberikan 
nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul pada Kecamatan Playen, Kecamatan 
Nglipar, dan Kecamatan Girisubo, dengan tujuan: 1) Menganalisis tingkat adopsi petani 
terhadap teknologi pada Program  Master TreeGrowers di Kabupaten Gunungkidul dan 2) 
Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi petani terhadap teknologi pada 
Program  Master TreeGrowers di Kabupaten Gunungkidul. Metode dasar yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik 
purposive random sampling yaitu di Kecamatan Playen, Kecamatan Nglipar, dan Kecamatan 
Girisubo dengan total responden sebanyak 60 orang petani hutan, yang mana terdiri dari 
30 orang petani perempuan dan 30 orang petani laki-laki. Responden dalam penelitian ini 
adalah petani hutan di Kecamatan Playen, Kecamatan Nglipar, dan Kecamatan Girisubo, yang 
menjadi peserta pelatihan pada Program Master TreeGrowers. Analisis dalam penelitian ini 
menggunakan uji proporsi dan uji regresi linier berganda dengan menggunakan metode enter. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani perempuan terhadap teknologi 
pada program  Master TreeGrowers tergolong kategori jarang dengan presentase sebesar 
33,32%, sedangkan tingkat adopsi petani laki-laki terhadap teknologi pada program  Master 
TreeGrowers tergolong kategori kadang-kadang dengan presentase sebesar 42,07%. Faktor 
yang berpengaruh secara signifikan dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, persepsi petani 
terhadap program Master TreeGrowers, peran perangkat desa, dan aktivitas petani dalam 
mengikuti pelatihan (intensitas penyuluhan). 

Kata kunci: Adopsi, Master TreeGrowers, petani, Kabupaten Gunungkidul
 
PENDAHULUAN

Mayoritas masyarakat di Indonesia mengandalkan sektor pertanian dalam 
meningkatkan perekonomian dan juga pemenuhan kebutuhan untuk keberlangsungan hidup. 
Salah satu sektor pertanian yang berpengaruh dalam keberlangsungan hidup masyarakat 
Indonesia yaitu hutan. Hutan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia, 
baik secara batin maupun ekonomi. Secara ekonomi hutan memberikan penghasilan yang 
menguntungkan pada para petani yang mengelola hutan (Ningrumsari, 2018). Penghasilan 
tersebut didapatkan dari penjualan dan pemanfaatan pohon-pohon yang ada di hutan. 
Disamping harga jual pohon yang tinggi, terdapat beberapa kendala dalam penjualan pohon-
pohon tersebut yang menyebabkan harga jual pohon menjadi rendah, diantaranya mengenai 
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kecacatan fisiologi pohon dan lamanya waktu panen. Kendala tersebut disebabkan oleh 
rendahnya tingkat pengetahuan petani dalam hal budidaya pohon. Maka dari itu, diciptakan 
salah satu inovasi terkait dengan pengelolaan tanaman hutan yakni Program  Master 
TreeGrowers (MTGs). 

Program Master TreeGrowers (MTGs) merupakan suatu program pelatihan, dimana 
program ini melatih para petani hutan rakyat  baik petani perempuan maupun petani laki-laki, 
agar petani dapat lebih maju dan dapat mencapai kesejahteraannya. Seluruh peserta MTGs yang 
mengikuti pelatihan program MTGs pada fase pertama adalah laki-laki. Selanjutnya pada fase 
kedua hingga sekarang, peserta pelatihan melibatkan laki-laki dan perempuan. Hal tersebut 
ditujukan agar pelatihan MTGs tidak hanya diikuti oleh petani laki-laki, namun petani perempuan 
juga dapat mengikuti dan menerapkan program tersebut. Harapannya dengan adanya program 
Master TreeGrowers, baik petani laki-laki dan petani perempuan dapat mengelola hutan mereka 
dengan baik dan pohon yang dihasilkan dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi sehingga 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan tersebut dapat diupayakan 
dengan membudidayakan pohon-pohon yang ada di dalamnya dengan baik dan sesuai dengan 
prosedur budidaya, serta mengikutsertakan teknologi-teknologi dalam memaksimalkan proses 
budidaya pohon dan mengembangkan usahatani. 

 Master TreeGrowers (MTGs) merupakan program pelatihan bagi petani pembudidaya 
tanaman tahunan yang dilaksanakan salah satunya di Gunungkidul pada tahun 2014 dan 2018. 
Pada tahun 1996, program MTG mulai dikembangkan di Autralia. Kemudian pada tahun 
2012, program tersebut mulai diperkenalkan di Uganda dan Nigeria. Di Indonesia, pelatihan 
MTGs ini telah dilaksanakan di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, 
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi 
Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten 
Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten dengan luas hutan tertinggi di 
Provinsi D.I.Yogyakarta. Menurut Mutijo et al (2016) luas hutan di DIY pada tahun 2015 
mencapai 95.397,31 hektar atau sekitar 30% dari luas wilayah DIY. Luas hutan yang 
melimpah, membuat masyarakat Kabupaten Gunungkidul dapat memanfaatkan hutan tersebut 
menjadi mata pencaharian mereka sebagai petani hutan. Petani hutan di Gunungkidul meliputi 
petani hutan perempuan dan petani hutan laki-laki. Petani perempuan maupun petani laki-
laki membudidayakan hutan pada lahan milik pribadi dan lahan milik negara. Hanya saja 
para petani hutan tersebut masih sangat minim akan pengetahuan teknis budidaya sehingga 
menyebabkan tingkat adopsi teknologi  Master TreeGrowers (MTGs)  rendah. Selain itu, 
dipengaruhi karena adanya kendala budaya masyarakat yang memiliki prinsip sistem 
budidaya tanam-tinggal-panen. Tidak hanya budaya masyarakat,  fakor yang mempengaruhi 
tingkat adopsi petani yaitu peran jenis kelamin dalam kegiatan sehari hari, seperti petani 
perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak memiliki banyak waktu 
dalam kegiatan lain. Sedangkan petani laki-laki berperan sebagai tulang punggung keluarga 
yang harus mencari nafkah dan mengurus lahan pertaniannya sehingga memiliki banyak 
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waktu dalam mengikuti kegiatan lain seperti pelatihan MTGs. Oleh karena itu, antara petani 
perempuan dan petani laki-laki memiliki tanggapan dan tingkat adopsi yang berbeda terkait 
dengan Program  Master TreeGrowers (MTGs). 

Informasi mengenai inovasi di bidang pertanian merupakan suatu hal yang penting 
untuk diketahui, dibahas, dan diterapkan. Hal tersebut dikarenakan dengan mengetahui 
dan mendiskusikan mengenai inovasi di bidang pertanian akan mempengaruhi proses 
adopsi teknologi yang memiliki manfaat baik untuk kesejahteraan petani maupun untuk 
pemerintah dalam rangka membangun pertanian yang lebih baik. Inovasi perlu diadakan dan 
disebarluaskan guna mencapai tujuan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
tertentu. Sedangkan kita tahu saat ini masih terdapat beberapa petani yang belum mengadopsi 
teknologi pertanian untuk pengelolaan hutan sehingga hasil yang diperoleh dalam usahatani 
tanaman hutan mereka belum cukup maksimal. Selain itu baik petani laki-laki maupun petani 
perempuan memiliki tingkat adopsi yang berbeda terkait suatu inovasi. Hal tersebutlah yang 
melatarbelakangi peneitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui tingkat adopsi petani laki-
laki dan petani perempuan terhadap teknologi pada tanaman hutan dan faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi tingkat adopsi teknologi tersebut.  

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten 
Gunungkidul, yaitu Kecamatan Nglipar, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Girisubo. 
Pupulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani penggarap lahan hutan dan telah 
mengikuti pelatihan MTGs. Sampel petani yang diambil berjumlah 20 orang dari masing-
masing kecamatan, sehingga total sampel adalah 60 petani hutan. Metode yang digunakan 
dalam menentukan sampel adalah metode simple random sampling. Pengambilan data 
dilakukan dengan angket atau kuisioner, observasi, dan dokumentasi. sedangkan data yang 
diperoleh adalah data primer dan data sekunder. 

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua 
data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara 
lengkap. Penelitian ini dianalisis secara kuantitatif yaitu menggunakan data hasil penelitian 
yang telah diperoleh untuk diolah atau ditafsirkan dengan rumus dan teori statistik.

1.  Pengujian Hipotesus Pertama (Uji Proporsi)
a)  Pengujian hipotesis 

Ho : P ≤ 50% 
Ha : P > 50% 
Dengan penjabaran : 
Ho : Diduga kurang dari atau sama dengan 50% petani di Kabupaten Gunungkidul 

memiliki tingkat adopsi yang rendah terhadap teknologi pada program Master 
TreeGrowers. 
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Ha : Diduga lebih dari 50% petani di Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat adopsi 
yang rendah terhadap teknologi pada Program Master TreeGrowers.

b)  Tingkat signifikansi pada α = 5% (0,05)
c)  Statistik pengujian
 Pengujian dilakukan dengan menggunakan rumus:

Keterangan :
x :  jumlah petani Kabupaten Gunungkidul yang memiliki tingkat adopsi rendah
n :  jumlah keseluruhan petani Kabupaten Gunungkidul yang digunakan sebagai 

sampel 
Po : proporsi populasi

d)  Kriteria pengujian
 Zhitung <Z tabel : Ho diterima, Ha tidak diterima 
 Zhitung >Z tabel : Ho tidak diterima, Ha diterima

2. Pengujian Hipotesis Kedua (Analisis Regresi Linear Berganda)

Persamaannya adalah: 
Y=A+b1.D+b2.X1+b3.X2+b4.X3+b5.X4+b6.X5+b7.X6+b8.X7+b9.X8+b10.X9+b11.X10+b12.

X11+b13.X12

Keterangan: 
Y: Tingkat adopsi petani terhadap Program  Master TreeGrowers (MTGs) Kabupaten 
Gunungkidul 

A: Nilai konstanta 
b1- b9: Koefisien regresi 
D: Dummy jenis kelamin (D=1 jika laki-laki, D=0 jika perempuan) 
XI : Umur
X2 : Pendidikan
X3 : Luas lahan
X4 : Persepsi petani
X5 : Motivasi petani
X6 : Intensitas petani dalam mengikuti penyuluhan budidaya tanaman tahunan
X7 : Sikap petani
X8 : Peran kelompok tani
X9 : Peran Trainer
X10 : Peran perangkat desa
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X11 : Persepsi terhadap kesesuaian materi
X12 : Pengalaman budidaya tanaman tahunan dengan pengetahuan mengenai MTGs

Pengujian hipotesis : 
Ho :  Tidak ada pengaruh antara jenis kelamin, umur, pendidikan, luas lahan, persepsi petani, 

motivasi petani, intensitas petani dalam mengikuti penyuluhan budidaya tanaman 
tahunan, sikap petani, peran kelompok tani, peran Trainer, peran perangkat desa, 
persepsi terhadap kesesuaian materi, pengalaman budidaya tanaman tahunan dengan 
pengetahuan mengenai Program  Master TreeGrowers di Kabupaten Gunungkidul. 

Ha :  Ada pengaruh antara jenis kelamin, umur, pendidikan, luas lahan, persepsi petani, 
motivasi petani, intensitas petani dalam mengikuti penyuluhan budidaya tanaman 
tahunan, sikap petani, peran kelompok tani, peran Trainer, peran perangkat desa, 
kesesuaian materi, pengalaman budidaya tanaman tahunan dengan pengetahuan 
mengenai Program  Master TreeGrowers di Kabupaten Gunungkidul.

Dengan menggunakan software SPSS 23.0 for windows, maka daoar dilakukan analisis 
sebagai berikut : 
a.  R square atau koefisien determinasi menunjukkan persen variabel dependen yang dapat 

diterangkan oleh variabel independen. Untuk jumlah variabel independen yang lebih 
dari 1 maka digunakan adjusted R square.

b.  Dari uji ANOVA atau F test untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut:

 Jika nilai F hitung > F tabel maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap variabel dependen.

c.  Uji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen, maka pengambilan keputusan sebagai berikut 
(dengan taraf signifikansi = 0,05)

 Jika nilai sig < α maka Ho ditolak 
 Jika nilai sig ≥ α maka Ho diterima

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Adopsi Petani terhadap Teknologi  Master TreeGrowers (MTGs)

Adopsi merupakan suatu proses keluarnya ide-ide dari satu pihak kemudian 
disampaikan pada pihak lain (pihak kedua) sampai ide tersebut diterima atau ditolak oleh 
pihak kedua (masyarakat) (Samsudin, 1948 dalam Dayana dan Sinurat, 2011), dimana ide-ide 
tersebut merupakan suatu inovasi atau hal baru. Terjadinya adopsi suatu teknologi baru dalam 
bidang pertanian akan berdampak terhadap kemajuan sektor pertanian suatu negara, salah 
satunya di Indonesia yang memiliki penduduk dengan pekerjaan mayoritas adalah sebagai 
petani (Dewi et al, 2017). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil uji sebagai berikut :
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Uji Proporsi

Keterangan: 
x  : jumlah petani Kabupaten Gunungkidul yang memiliki tingkat adopsi rendah (38)
n : jumlah keseluruhan sampel (60)
Po : proporsi populasi (50%)

a.  Hipotesis yang digunakan :
 Ho : P < 50%
 Ha : P > 50%

Dengan penjabaran:
Ho : Diduga kurang dari atau sama dengan 50% petani di Kabupaten Gunungkidul 

memiliki tingkat adopsi yang rendah terhadap teknologi pada program Master 
TreeGrowers

Ha : Diduga lebih dari 50% petani di Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat adopsi 
yang rendah terhadap teknologi pada program Master TreeGrowers

b.  Tingkat Signifikansi = 0,05 (5%) 
c.  Statistik Pengujian

d.  Kriteria pengujian
Z hitung < Z tabel : Ho diterima, Ha tidak diterima 
Z hitung > Z tabel : Ho tidak diterima, Ha terima
Kesimpulan
Z hitung : 9,894
Z table : 1,645
Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji proporsi diperoleh nilai Zhitung sebesar 
9,894 dengan nilai Z tabel sebesar 1,645. Hal ini berarti nilai Z hitung > Z tabel, sehingga 
Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% petani di Kabupaten 
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Gunungkidul memiliki tingkat adopsi yang rendah terhadap teknologi pada program 
Master TreeGrowers. 

Uji Regresi 
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda mengenai Faktor-faktor yang diduga 

Mempengaruhi Penerapan Teknologi Master TreeGrowers (MTGs) di Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2019 (Model 1)

No Variabel Koefisien 
Regresi (B) t Hitung Sig Ket

1 Jenis Kelamin (D) 31,247 0,589 0,023 *
2 Umur (X1) -0,448 -0,195 0,197 NS
3 Pendidikan (X2) 0,839 0,608 0,546 NS
4 Luas lahan (X3) 0,001 0,657 0,515 NS
5 Persepsi  Petani (X4) -2,418 -2,577 0,013 *
6 Motivasi Petani (X5) 0,376 0,886 0,380 NS
7 Intensitas Petani dalam Mengikuti Penyuluhan 

(X6)
4,319 2,752 0,008 *

8 Sikap Petani (X7) 0,188 0,785 0,436 NS
9 Peran Kelompok Tani (X8) 0,174 0,631 0,531 NS
10 Peran Trainer (X9) 0,158 0,578 0,566 NS
11 Peran perangkat  Desa (X10) 2,173 2,156 0,036 *
12 Persepsi terhadap Kesesuaian Materi (X11) 0,356 0,635 0,529 NS
13 Pengalaman budidaya tanaman tahunan 

dengan pengetahuan mengenai MTGs (X12)
0,356 0,635 0,940 NS

Konstanta 14,066

R Square 0,494

Adjusted R Square 0,352

F hitung 3,461

F tabel 1,96

t tabel 2,012

Keterangan: *signifikan pada taraf 5%
NS : Non Signifikan

Sumber: Analisis Data Primer, 2019
 

Berdasarkan faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat penerapan 
teknologi MTGs di Kabupaten Gunungkidul, faktor-faktor tersebut dianalisis dengan 
regresi linier berganda menggunakan metode Enter sehingga menghasilkan Model 1. 
Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin, persepsi, intensitas petani 
dalam mengikuti penyuluhan, dan peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap 
penerapan teknologi MTGs di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan variabel jenis kelamin, 
umur, pendidikan, luas lahan, motivasi, sikap petani, peran kelompok tani, peran Trainer, 
persepsi petani terhadap kesesuaian materi, dan pengalaman budidaya tanaman tahunan 
dengan pengetahuan mengenai MTGs tidak berpengaruh. 
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Faktor-Faktor yang Berpengaruh Signifikan pada Tingkat Adopsi Petani terhadap 
Program  Master TreeGrowers (MTGs) di Kabupaten Gunungkidul

1. Jenis Kelamin 
Jenis kelamin merupakan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan secara 

biologis. Berdasarkan hasil penelitian, koefisien regresi untuk variabel jenis kelamin petani 
bernilai positif. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,023 sehingga berpengaruh signifikan 
pada tingkat adopsi petani terhadap teknologi pada program  Master TreeGrowers (MTGs). 

Dalam menerapkan program MTGs terdapat kegiatan-kegiatan yang secara pekerjaan 
hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja seperti pemangkasan yang membutuhkan tenaga untuk 
naik pohon dalam melakukan pemangkasan. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan 
antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan 
bahwa petani perempuan juga dapat melakukan kegiatan yang dilakukan petani laki-laki. Hak 
tersebut dikarenakan petani perempuan di wilayah Gunungkidul dituntut untuk bisa melakukan 
jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki ketika suami mereka sedang buruh di luar 
kota, sehingga mau tidak mau pekerjaan yang berat untuk ketegori perempuan tetap dilakukan. 

2. Persepsi Petani
Persepsi merupakan iterpretasi seseorang terhadap suatu kegiatan atau perihal 

tertentu. Nilai signifikansi variabel presepsi petani adalah 0,013 yang artinya bahwa 
variabel presepsi petani berpengaruh secara signifikan pada tingkat adopsi petani terhadap 
teknologi pada program  Master TreeGrowers (MTGs) di Kabupaten Gunungkidul. Nilai 
koefisien regresi untuk variabel persepsi petani adalah negatif yang menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan satu satuan persepsi petani akan menurunkan tingkat adopsi petani terhadap 
teknologi pada program  Master TreeGrowers (MTGs).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan rata-rata petani yang memiliki 
persepsi setuju terhadap MTGs memiliki tingkat adopsi teknologi MTGs rendah, artinya 
meskipun petani memiliki persepsi yang positif, belum tentu menerapkan hasil pelatihan 
MTGs. Begitupun sebaliknya, jika petani memiliki persepsi negatif terkait MTGs, belum 
tentu tidak menerapkan program MTGs. Hal tersebut terjadi karena petani beranggapan 
bahwa pelatihan MTGs merupakan suatu pelatihan untuk budidaya tanaman tahunan yang 
mengarahkan mereka untuk mendapatkan hasil kayu yang baik, namun di samping itu hasil 
yang diperoleh dari pelatihan MTGs banyak yang tidak diterapkan seperti pengukuran log, 
pohon, dan hutan. Menurut mereka pengukuran tersebut terlalu rumit dan sulit untuk mereka 
pahami dan mereka terapkan. Sehingga meskipun sebenarnya petani memiliki persepsi yang 
baik terhadap program MTGs namun untuk mengadopsi program MTs belum dapat di adopsi 
secara keseluruhan sehingga dapat dikatakan tingkat adopsi petani terhadap program MTGs 
rendah. Persepsi petani negatif hanya terdapat pada beberapa aspek saja diantaranya adalah 
pada pengukuran dan survey pasar, dimana kedua aspek tersebut merupakan aspek yang 
sulit untuk diterapkan pada lahan budidaya tanaman tahunan petani. 
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3. Intensitas Petani dalam Mengikuti Penyuluhan
Intensitas petani dalam mengikuti pelatihan merupakan rutin tidaknya petani 

dalam mengikuti kegiatan penyuluhan baik yang dilakukan oleh penyuluh kedinasan, ketua 
kelompok tani, ataupun pada saat pelatihan MTGs. Nilai signifikansi variabel presepsi petani 
adalah 0,008 yang artinya bahwa variabel  intensitas petani dalam mengikuti pelatihan 
berpengaruh secara signifikan pada tingkat adopsi petani terhadap teknologi pada program  
Master TreeGrowers (MTGs) di Kabupaten Gunungkidul. Nilai koefisien regresi untuk 
variabel intensitas petani dalam mengikuti pelatihan adalah positif yang menunjukkan bahwa 
setiap kenaikan satu satuan intensitas petani dalam mengikuti pelatihan akan menaikkan 
tingkat adopsi petani terhadap teknologi pada program  Master TreeGrowers (MTGs).

Dalam pelatihan MTGs petani diajarkan mengenai materi budidaya tanaman hutan 
yang baik dan benar, diajak untuk melakukan praktik langsung di lapangan oleh Trainer. Dari 
kegiatan tersebut mereka mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi untuk melakukan 
penerapan teknologi MTGs. Para petani juga selalu antusias dalam mengikuti kegiatan 
pelatihan kedinasan maupun pelatihan MTGs. Selain itu, ketika petani aktif mengikuti 
penyuluhan maka mereka akan sering bertemu dengan petani lainnya dan berkaca pada 
teman-teman petani yang lainnya, yaitu ketika petani lain menerapkan suatu teknologi baru 
dan tidak sulit untuk dilakukan, makan petani yang belum menerapkan akan cenderung 
menerapkan teknologi tersebut. 

4. Peran Perangkat Desa
Perangkat desa merupakan sekumpulan orang yang berkumpul dalam organisasi 

pemerintahan di wilayah desa, yang mengatur kegiatan pemerintahan desa di suatu dusun 
serta menggerakkan kegiatan masyarakat yang di bawahinya. Nilai signifikansi variabel 
peran perangkat desa adalah 0,036 yang artinya bahwa variabel  peran perangkat desa 
berpengaruh secara signifikan pada tingkat adopsi petani terhadap teknologi pada program  
Master TreeGrowers (MTGs) di Kabupaten Gunungkidul. Nilai koefisien regresi untuk 
variabel peran perangkat desa adalah positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 
satu peran perangkat desa akan menaikkan tingkat adopsi petani terhadap teknologi pada 
program  Master TreeGrowers (MTGs).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, meskipun peran perangkat desa 
berpengaruh signifikan pada tingkat adopsi petani terhadap teknologi pada program  Master 
TreeGrowers (MTGs) namun peran perangkat desa masih sangat rendah dalam mendukung 
penerapan teknologi MTGs oleh petani. Hal tersebut dikarenakan perangkat desa hampir tidak 
pernah memperkenalkan teknologi MTGs pada petani, hampir tidak pernah mendampingi 
petani dalam menerapkan teknologi MTGs, pemberian bantuan fasilitas sarana prasarana 
juga masih sangat rendah, serta hampir tidak pernah memberikan bantuan modal dalam 
menerapkan teknologi MTGs. Namun di samping hal tersebut, peran perangkat desa dalam 
memotivasi (memberikan dorongan) pada petani untuk aktif menerapkan program MTGs 
sangatlah berdampak. Seperti halnya ketika pelaksanaan pelatihan Program MTGs. Ketika 
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petani dikumpulkan untuk mengikuti pelatihan MTGs, petani akan lebih meluangkan 
waktunya untuk menghadiri pertemuan tersebut, jika pada saat itu diberitahukan bahwa 
terdapat perangkat desa yang hadir. Berdasarkan hal tersebut maka petani merasa bahwa 
kegiatan yang dilakukannya tersebut diakui oleh desa dan diapresiasi oleh desa.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Tingkat adopsi petani terhadap teknologi pada program  Master TreeGrowers (MTGs) 

di Kabupaten Gunungkidul pada perempuan tergolong jarang dan laki-laki tergolong 
kadang-kadang. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji proporsi diperoleh lebih dari 
50% petani di Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat adopsi yang rendah terhadap 
teknologi pada program Master TreeGrowers.

2. Faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam tingkat adopsi petani terhadap teknologi 
pada program  Master TreeGrowers (MTGs) di Kabupaten Gunungkidul adalah jenis 
kelamin, persepsi petani, intensitas petani dalam mengikuti penyuluhan, dan perangkat 
desa. 

3. Pada penelitian ini faktor persepsi petani memberikan pengaruh negatif, yang 
menganggap bahwa program MTGs merupakan program yang sangat bagus dan dapat 
meningkatkan hasil produksi budidaya tanaman tahunan mereka. Namun mereka enggan 
untuk menerapkan program MTGs dikarenakan mereka kesulitan dalam menerapkan 
salah satu aspek di dalamnya, yaitu aspek pengukuran dimana petani kesulitan dalam hal 
perhitungan volume log, volume pohon, dan pengukuran lainnya. Serta petani enggan 
melakukan penerapan survey pasar dikarenakan mereka terbiasa dengan adat menjual 
kayu secara langsung tanpa survey pasar terlebih dahulu.

4. Faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan dalam tingkat adopsi petani terhadap 
teknologi pada program  Master TreeGrowers (MTGs) di Kabupaten Gunungkidul adalah 
umur, pendidikan, luas lahan, motivasi petani, sikap petani, peran kelompok tani, peran 
Trainer, persepsi terhadap kesesuaian materi, pengalaman budidaya tanaman tahunan 
dengan pengetahuan mengenai MTGs.

5. Adopsi petani perempuan terhadap program MTGs yang sering dilakukan yaitu 
pada aspek pemangkasan dan penjarangan, sedangkan pada petani laki-laki aspek 
pemangkasan, penjarangan, pemupukan, dan eksplorasi keputusan petani. Adopsi petani 
perempuan terhadap program MTGs yang tidak pernah dilakukan yaitu pada aspek 
pembibitan dan pengairan serta aspek yang jarang dilakukan adalah pemasaran dan 
survey pasar, pengukuran, pemupukan, sistem agroforestri, dan eksplorasi keputusan 
petani. Sedangkan petani laki-laki yang jarang dilakukan yaitu pemasaran dan survey 
pasar, pengukuran, pembibitan, pengairan, dan sistem agroforestri.
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Saran
1. Pada pelatihan MTGs, petani perempuan diberikan fasilitas seperti alat pangkas dengan 

bentuk galah sehingga akan mempermudah petani perempuan dalam menerapkan adopsi 
MTGs. 

2. Peningkatan penerapan teknologi MTGs di Kabupaten Gunungkidul sebaiknya 
dilakukan dengan meningkatkan keaktifan petani dalam penyuluhan, yaitu dengan cara 
memperbanyak kegiatan pelatihan MTG dan mengundang petani secara resmi untuk hadir 
dalam setiap pelatihan, sehingga dapat menarik minat para petani hutan untuk aktif dalam 
mengikuti peatihan, yang selanjutnya dapat meningkatkan penerapan teknologi MTGs.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat adopsi petani terhadap 
teknologi pada program  Master TreeGrowers (MTGs) di Kabupaten Gunungkidul yaitu 
dapat ditingkatkan dengan cara melibatkan perangkat desa yang berprofesi sebagai 
petani hutan untuk hadir dalam setiap kegiatan pelatihan, sehingga dapat meningkatkan 
semangat petani dalam menerapkan teknologi MTGs di Kabupaten Gunungkidul, serta 
dengan adanya perangkat desa dapat dijadikan petani sebagai role model bagi petani 
dalam menerapkan teknologi MTGs.

4. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat adopsi petani terhadap 
teknologi pada program  Master TreeGrowers (MTGs) di Kabupaten Gunungkidul yaitu 
dapat ditingkatkan dengan cara diciptakan suatu alat untuk membantu petani dalam 
menghitung, sehingga akan mempercepat dan mempermudah petani dalam melakukan 
petani dalam menentukan volume suatu pohon ataupun log. Selain itu, diciptakan alat 
yang lebih ramah untuk perempuan sehingga petani dapat menerapkan aspek di dalam 
MTG dengan mudah.
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SUBTEMA 3

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
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ABSTRAK 
Diseminasi teknologi merupakan alih teknologi yang membutuhkan komunikasi dalam 
mencapai sasaran dan tujuannya. Komunikasi memerlukan pendekatan yang informatif, 
aplikatif, serta efektif, agar teknologi tersebut dapat secara cepat diterima sasaran. Salah 
satu media diseminasi audio yang ada di Sulawesi Tengah adalah Radio Citra Pertanian 
yang mengkhususkan materi siaran pada bidang pertanian. Radio Citra Pertanian telah 
lama menjadi media diseminasi inovasi teknologi pertanian di Sulawesi Tengah, namun 
bagaimana perkembangan peran dan kontribusinya dalam era sekarang perlu dievaluasi 
guna menyesuaikan kemutakhiran kebutuhan diseminasi teknologi.  Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui peran dan kontribusi Radio Citra Pertanian dalam diseminasi inovasi 
teknologi di era modernisasi komunikasi guna meningkatkan distribusi informasi pertanian. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survai pada kelompok pendengar radio 
yang ada di Kabupaten Sigi dan Donggala Sulawesi Tengah. Survai dilaksanakan pada Tahun 
2017 yang kemudian diverifikasi kembali pada Tahun 2019 dan dianalisis secara deskriptif.  
Terjadi pergeseran jenis alat komunikasi yang digunakan dari radio ke hand phone sebesar 
30%. Pendekatan massal menggunakan radio sangat berguna untuk menstimulus minat dan 
pengetahuan awal petani pada suatu teknologi namun untuk mempercepat inovasi teknologi 
dapat teradopsi maka harus dilanjutkan pada pendekatan kelompok yang menggunakan 
metode demontrasi. Penyesuaian dinamisasi media elektronik menggunakan lebih modern 
dengan konsep pertanian yang menarik minat generasi muda

Kata kunci: radio, kelompok pendengar, siaran, diseminasi.

PENDAHULUAN
Inovasi teknologi pertanian telah banyak dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian 

maupun lembaga pendidikan tinggi. Namun demikian inovasi teknologi tersebar masih 
dalam taraf ilmu pengetahuan saja jika belum dimanfaatkan oleh pengguna akhirnya yaitu 
petani. Penyebarluasan teknologi hasil-hasil penelitian dan pengkajian pertanian yang telah 
dihasilkan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, agar transfer teknologi dapat secara 
cepat dan tepat, salah satunya adalah media elektronik. 

Ketersediaan dan akses informasi memegang peranan penting dalam menentukan 
kemajuan suatu masyarakat. Kurangnya komunikasi dan penyebaran informasi yang memadai 
merupakan hal-hal yang menghambat tercapainya kemajuan pertanian yang berkelanjutan di 
banyak negara-negara berkembang (Das, 2012). Salah satu cara mempercepat penyebaran 
informasi adalah melalui pendekatan massal yang mempunyai jangkauan luas dalam waktu 
yang serentak.  Penyebaran secara massal dapat dilakukan secara elektronik dan tercetak. 
Dari segi jangkauan maka metode ini sangat cepat penyebaran informasinya. Pemilihan 
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metode yang tepat dalam menyampaikan pesan merupakan kunci keberhasilan dalam proses 
penyelenggaraan penyuluhan

Sebagai unsur dari proses komunikasi, dalam hal ini sebagai media massa, radio 
siaran mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lainnya. Penyampaian 
pesan melalui radio siaran dilakukan dengan menggunakan bahasa lisan; kalaupun ada 
lambang-lambang nir verbal, yang digunakan jumlahnya sangat minim, umpamanya tanda 
waktu pada saat akan memulai acara warta berita dalam bentuk bunyi telegrafi atau bunyi 
salah satu alat musik. Keuntungan radio siaran bagi komunikan adalah sifat yang secara 
umum santai atau informal. Pengguna bisa menikmati acara siaran radio sambil melakukan 
aktivitas yang lain yang tidak bisa dilakukan dengan media massa lainnya. Karena sifatnya 
auditori, untuk didengarkan, lebih mudah orang menyampaikan pesan dalam bentuk cara 
yang menarik. Penyajian hal yang menarik dalam rangka penyampaian suatu pesan sangat 
penting karena publik sifatnya selektif. Ada banyak pilihan media komunikasi, dengan 
pilihan alternatif acara dari setiap media.

Media radio merupakan sarana strategis dalam menyebarluaskan inovasi teknologi 
pertanian karena lebih efisien sampai ke pengguna teknologi karena sifat siaran radio yang 
dapat menjangkau area yang luas dalam satu waktu siaran.  Selain jangkauan siaran yang 
luas, radio sebagai salah satu media komunikasi juga mempunyai beberapa kelebihan 
antara lain: dapat menyampaikan pesan secara serentak dan cepat, dapat mengatasi ketidak 
mampuan baca tulis dan lebih murah peralatannya bila dibandingkan dengan siaran televisi. 
Keunggulan ini yang menjadi pertimbangan digunakannya siaran radio untuk menyampaikan 
pesan kepada masyarakat luas, terutama yang tinggal di pedesaan.

 Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa siaran radio merupakan cara yang 
efektif untuk mencapai masyarakat luas, sehingga tetap merupakan media siaran utama yang 
handal di negara-negara dunia ketiga sampai dengan akhir era-1990 an (Fauziah, 2000). 
Media radio juga diyakini sebagai salah satu media komunikasi massa yang efektif untuk 
membangun wacana dari suatu program apabila programnya dikemas sesuai tujuan dari stake 
holder dan kebutuhan pendengar, sehingga di harapkan terjadi umpan balik yang sinergis 
antara pemberi pesan (komunikator) dengan penerima pesan (komunikan). 

Siaran radio mulai dimanfaatkan negara-negara dunia ketiga untuk menyebarkan 
pesan-pesan pembangunan, terutama dalam bidang pertanian pada dekade 1950-an.  Media 
ini dinilai efektif oleh para ahli komunikasi, terutama setelah dikembangkannya Radio Farm 
Forum atau yang di Indonesia dikenal dengan Kelompok Pendengar Pembaca dan Pemirsa 
(Kelompencapir).  Kombinasi saluran yang digunakan dalam penyampaian pesan, yaitu 
siaran radio yang didukung oleh komunikasi interpersonal dalam kelompok pendengar, sangat 
efektif untuk memperkenalkan ide-ide baru kepada masyarakat dan mempengaruhi mereka 
untuk menggunakan inovasi-inovasi tersebut (Stokkink, 1997). Demikian juga Pemerintah 
Indonesia menggunakan siaran radio untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan 
pertanian sejak tahun 1969 dalam kemasan acara yang disebut dengan siaran pedesaan. 
Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa siaran radio masih efektif sebagai media 
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komunikasi inovasi pertanian sampai dengan tahun 1990-an, walaupun media massa yang 
lain yaitu televisi dan surat kabar juga digunakan untuk keperluan tersebut. 

Namun demikian teknologi informasi semakin berkembang, begitu juga dengan 
metode-metode penyuluhan pertanian yang terus dinamis dari waktu ke waktu. Di era 
multimedia saat ini, eksistensi radio seolah terpinggirkan. Media yang punya rekam jejak 
menakjubkan pada masa awal kemerdekaan, era demokrasi terpimpin, hingga orde baru 
ini, kini perannya seolah mati suri oleh kehadiran media televisi, internet, hingga telepon 
selular (mobile media).  Beberapa radio pertanian masih bertahan sampai dengan saat ini 
termasuk Radio Citra Pertanian d Sulawesi Tengah. Bagaimana peran radio saat ini dalam 
diseminasi inovasi teknologi pertanian dan strategi pengembangannnya agar masih tetap 
dapat dimanfaatkan pendengarnya yaitu petani menjadi tujuan utama dari penelitian ini. 

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode survai secara purposif kepada pada kelompok 

pendengar Radio Citra Pertanian yang ada di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala Sulawesi 
Tengah. Pemilihan kelompok pendengar berdasarkan keaktifan kelompok tersebut berinteraksi 
dengan Radio Citra Pertanian (RCP). Kelompo pendengar yang terpilih yaitu kelompok pendengar 
Garuda Indah di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, dan kelompok 
pendengar Kapuk Indah di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Provinsi 
Sulawesi Tengah. Survai dilaksanakan pada Tahun 2016 yang kemudian diverifikasi kembali 
pada Tahun 2019. Responden yang diambil sebanyak 40 orang dimana tiap kelompok pendengar 
diambil sampel responden sebanyak 20 orang. Selain data primer dari kelompok pendengar, data 
primer juga diambil dari Radio Citra Pertanian tentang materi siaran inovasi teknologi dan istansi 
yang berkaitan langsung yaitu BPTP Sulawesi Tengah. 

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif yang menjelaskan fenomena yang terjadi 
pada kelompok sampel. Peran RCP dilihat dari efektivitas dalam meningkatkan pengetahuan 
pendengarnya yaitu petani tentang inovasi teknologi yang didiseminasikan. Sedangkan 
pengembangannya berdasarkan pada efektifitas RCP sebagai media komunikasi berbasis 
informasi pertanian. Adapun formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1.  Skoring persentase tingkat pengetahuan responden tentang komponen teknologi yang 

telah didesiminasikan lewat media radio digunakan rumus:
P =  x 100%

Dimana : P       = persentase 
   f        = frekuensi jawaban responden 
   n       = Jumlah Responden 
  100% = Bilangan Tetap 

Kriteria efektifitas peningkatan pengetahuan (Ginting, 1991) sebagai berikut :
1) Efektif      = > 66,66 %
2) Cukup Efektif   = 33,33 – 66,66%
3) Kurang Efektif  = < 33,33%
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2. Tingkat efektivitas dari RCP sebagai media penyuluhan menggunakan metode EPIC 
model, yaitu merupakan salah satu alat ukur efektivitas dengan pendekatan komunikasi. 
Mencakup empat dimensi kritis yang meliputi:  Empathy, Persuation, Impact, and 
Communications. Model ini menggunakan skala Likert dalam pengukuranya. Indikator 
yang digunakan mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu (Budiman et al, 2015) yang 
kemudian telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang ditampilkan di Tabel 1. 

Tabel 1. Variabel dan Indikator pada EPIC Model
Variabel Indikator Parameter

Empathy Afeksi dan kognisi Afeksi: Ketertarikan dan perasaan kognisi: Pendapat
Persuation Sikap dan perilaku Perubahan terhadap sikap dan perilaku
Impact Pengetahuan Peningkatan pengetahuan
Communi-cation Kejelasan informasi dan pemahaman Tingkat kejelasan dan tingkat pemahaman

Cara pengukurannya dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan 
variabel EPIC kemudan diminta untuk memberikan jawaban dari lima pilihan jawaban, yang 
mana pada masing-masing jawaban memiliki bobot nilai yang berbeda-beda. Nilai jawaban 
tertutup dari responden dibuat dalam bentuk pernyataan postif (jawaban yang diharapkan) 
diberi nilai 5 hingga pernyataan negatif (jawaban yang tidak diharapkan) diberi nilai 1. Skala 
nilai jawaban untuk tingkat efektivitas media penyuluhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Skala Nilai Jawaban Responden untuk Tingkat Efektvitas Media
No Efektivitas Skala Nilai
1 Sangat efektif (SE) 5
2 Efektif (E) 4
3 Cukup efektif (CE) 3
4 Kurang efektif (KE) 2
5 Sangat Kurang Efektif (SKE) 1

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan media penyiaran di Indonesia saat ini tergolong pesat dengan 

banyaknya bermunculan lembaga dan stasiun penyiaran televisi dan radio. Khalayak 
mendapatkan banyak alternatif siaran televisi dan radio untuk mendapatkan informasi, 
pendidikan dan hiburan. Namun demikian radio yang memprioritaskan pada siaran-siaran 
materi pertanian sangat jarang. Salah satu yang masih bertahan hingga saat ini adalah Radio 
Citra Pertanian. Radio Citra Pertanian mendiseminasikan inovasi teknologi pertanian dalam 
beberapa program acara. Materi siaran informasi teknologi pertanian bersumber dari hasil 
penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh BPTP Sulawesi Tengah, Pusat dan Balai 
Penelitian, serta dari media lain seperti internet, televisi, majalah, dan koran pertanian. 
Materi siaran tersebut disiarkan dalam bentuk uraian narasi, program dialog/talk show, radio 
jingle, spot informasi layanan masyarakat, serta liputan langsung dari lokasi kejadian atau 
laporan pandangan mata.   
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Media siaran radio memiliki kemampuan yang sangat besar untuk mengantarkan 
dan menyebarkan pesan-pesan pembangunan kepada massa yang berada di tempat yang 
terpencar dan tersebar luas, secara serentak, Siaran radio juga bersifat personal sehingga 
mampu menciptakan kedekatan emosional dengan khalayaknya. Disamping karakteristik 
radio yang potensial, juga terdapat kelemahan karena sifatnya yang transitory sehingga 
tidak semua khalayak memusatkan perhatian pada siaran, sifat komunikasinya cenderung 
satu arah sehingga umpan balik (feed back) tidak bisa langsung, dan perilaku media massa 
yang dapat dicapai terbatas pada aspek pengetahuan dan belum mampu mencapai perubahan 
sikap dan peningkatan keterampilan Di negara-negara berkembang, faktor pembatas lainnya 
adalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perdesaan, dan sangat kuatnya peran 
radio sebagai media hiburan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Rogers dalam Depari dan MacAndrews 
(1995) menyarankan untuk melengkapi komunikasi melalui siaran radio dengan komunikasi 
interpersonal dengan membentuk forum media seperti kelompok pendengar. Radio Citra 
Pertanian memiliki beberapa kelompok pendengar yang setia mendengarkan materi siaran 
radio pertanian diantaranya kelompok pendengar Garuda Indah di Desa Sibalaya serta 
kelompok pendengar Kapuk Indah di Desa Dalaka. 

1. Karakteristik responden kelompok pendengar Radio Citra Pertanian
Karakteristik responden diperlukan untuk mengetahui proses adopsi inovasi yang 

sangat tergantung dari faktor internal dari adopter itu sendiri (Mulijanti dan Sinaga 2016). 
Karakteristik responden kelompok pendengar RCP ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik responden dan usahatani responden kelompok pendengan Radio Citra 
Pertanian, Tahun 2017

No Karakteristik Desa Sibalaya Kab Sigi Desa Dalaka Kab. Donggala
1 Umur responden (tahun) 40 41
2 Suku Kaili Kaili
3 Pendidikan SMP SD
4 Jumlah anggota keluarga 5 orang 4 orang
5 Rata-rata pengalaman usahatani 15 tahun 21 tahun
6 Jenis komoditas padi sawah, kakao jagung Padi sawah, jagung, hortikultura 
7 Rata-rata luas lahan 1 hektar 0,5 – 1 hektar

Sumber: Analisis data primer, Tahun 2017

2. Peran Radio Citra Pertanian dalam penyebaran inovasi teknologi
Radio Citra pertanian melaksanakan siaran dengan mengusung konsep diseminasi 

pertanian. Oleh karena itu muatan utama dari radio pertanian adalah materi-materi pertanian 
namun dikemas dalam konsep diseminasi dan hiburan. Materi siaran Radio Citra Pertanian 
ditampilkan dalam Tabel 4. 
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Tabel 4. Materi siaran dan konsep acara Radio Citra Pertanian
No Acara Konsep Materi pertanian
1 Siaran Pedesaan Materi siaran berupa nara sumber inovasi 

teknologi hasil kajian bidang dan komoditas 
tertentu diselingi musik/ instrumental suasana 
pedesaan.  Narasumber oleh peneliti dan 
penyuluh.

Hasil-hasil penelitian dan pengkajian spesifik 
lokasi tentang tanaman pangan, perkebunan, 
peternakan, hortikultura, pasca panen. BVNMM

2 Halo Pak Tani Request lagu populer yang diselingi informasi 
pertanian

Informasi pertanian secara umum

3 Info UPSUS Narasi informasi Informasi seputar kegiatan utama 
Kementerian Pertanian antara lain Upsus

4 Saung Tani Siaran dari lokasi baik secara langsung (live) 
maupun tidak langsung (rekaman).

Pertanian secara umum, peristiwa yang 
terjadi di lapangan

5 Infotek Narasi info teknologi Informasi teknologi terkini

6 Klinik Pertanian Dialog Permasalahan yang umum dihadapi usahatani

7 Dendang Tani Info pertanian diselingi hiburan lagu melayu 
atau lagu  daerah Kaili

Tips-tips ringan bidang pertanian

8 Torata Dialog pertanian menggunakan bahasa Kaili Informasi pertanian secara umum

9 Talk show Pertanian Talk show secara live. Narasumber 
stakeholder

Program-program bidang pertanian

Sumber: Manajemen Radio Citra Pertanian, 2018

Secara umum Radio Cita Pertanian hampir sama dengan radio pada umumnya 
yang menawarkan konsep informasi dan hiburan. Namun materi yang disuguhkan utama 
nya adalah diseminasi inovasi teknologi pertanian. Dari materi siaran dan konsep yang 
ditampilkan pada Tabel 4 maka diambil data presentase minat pendengar berdasarkan konsep 
dan materi yang ditawarkan. Persentasi kemasan acara yang diminati yaitu 40% komunikasi 
pertanian interaktif (Siaran Pedesaan versi interaktif, Talk show, Klinik pertanian), 30% 
kombinasi informasi ringan dan hiburan (Halo Pak Tani, Dendang Tani), 20% siaran dalam 
bahasa lokal/daerah, serta 10% dalam bentuk narasi informasi ( Infotek, Info Upsus). Hasil 
ini menunjukkan bahwa pendengar menginginkan acara yang bisa memberikan informasi 
sekaligus memberi kesempatan pada petani untuk berpartisipasi atau memberikan umpan 
balik. Selanjutnya petani juga menyukai konteninformasi yang diselingi dengan hiburan 
berupa lagu-lagu baik lagu populer maupun lagu melayu/ daerah. Kemasan acara yang 
berupa pembacaan narasi kurang diminati karena sifatnya yang monoton. 

Guna mengetahui apakah diseminasi teknologi melalui siaran radio bisa meningkatkan 
pengetahuan petani maka dilaksanakan survai pada kelompok petani pendengar komoditas 
padi sawah pada Tahun 2017. Survai ini mengambil topik tentang komponen teknologi PTT 
padi sawah. Materi PTT padi sawah dipilih karena berdasar Misran 2013 yang menyatakan 
bahwa salah satu upaya penting bagi peningkatan produksi padi adalah dengan pendekatan 
model Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah, meliputi penggunaan varietas unggul 
baru (VUB), penggunaan bibit umur muda, pengaturan sistem tanam, pengelolaan lahan dan 
air yang tepat pemupukan berimbang yang rasional, pengendalia hama dan gulma terpadu.
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Perlakuan awal adalah kelompok pendengar mendengarkan inovasi teknologi 
kemudian disurvai sebelum dan sesudah diseminasi melalui siaran radio yang hasilnya 
ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5.  Persentase peningkatan pengetahuan komponen teknologi PTT Padi Sawah, Tahun 
2017

No Komponen teknologi

Pengetahuan 
petani  sebelum 
diseminasi RCP 

(%)

Pengetahuan petani 
sesudah diseminasi 

RCP
(%)

Peningkatan 
Pengetahuan petani 

(%)

1 Varietas Unggul Baru (VUB) padi sawah 20,0% 36,7% 16,6%
2 Benih bermutu dan berlabel 33,3% 53,3% 20,0%
3 Pemberian bahan organik (kompos & kandang) 30,0% 66,7% 36,7%
4 Sistem tanam jajar legowo 13,3%         40,0% 27,3%
5 Pemupukn berimbang 33,3% 70,0% 36,7%
6 Pengendalian OPT secara Terpadu (Konsep PHT) 16,7% 46,7% 30,0%
7 Pengggunaan bibit muda (<21 hari) 20,0% 46,7% 26,7%
8 Tanam bibit 1-3 batang/rumpun 26,7% 53,3% 26,6%
9 Pengairan secara berselang 13,3% 26,7% 13,4%
10 Penyiangan dengan mekanis atau herbisida 50,0% 63,0% 13,0%
11 Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok 53,3% 66,7% 13,4%

Sumber: Laporan Akhir Pengembangan Media Radio Citra Pertanian Tahun 2017.

Berdasarkan tabel 5 kita melihat bahwa tingkat pengetahuan petani pendengar radio 
Citra Pertanian tentang PTT padi sawah masih rendah meskipun petani pendengar di dua 
kelompok tani masih dalam usia produktif (Tabel 3). Sumiati (2011), menyatakan secara 
umum petani dengan usia produktif cenderung memiliki semangat untuk ingin tahu hal yang 
belum diketahui, sehingga petani akan berusaha untuk lebih cepat melakukan adopsi inovasi 
walaupun sebenarnya mereka belum berpengalaman dalam menerapkan inovasi teknologi 
tersebut. Namun perlu juga melihat pada pendapat Sudana dan Subagyono (2012), bahwa 
peluang adopsi teknologi PTT makin tinggi apabila tingkat pendidikan relatif lebih tinggi. 
Tingkat pendidikan petani pendengar responden pada Tabel 3 dalam kategori rendah (SD 
dan SMP). 

Diseminasi yang dilakukan melalui siaran radio belum efektif meningkatkan 
pengetahuan petani. Hal ini karena komponen PTT padi sawah inovasi teknologinya perlu 
untuk didemontrasikan atau dicontohkan, dengan demikian petani lebih mengetahui dan 
memahami wujud teknologi yang diintroduksikan. Diseminasi melalui siaran radio dari segi 
tahap adopsi sifatnya hanya memberi kesadaran dan minat, yang diharapkan nantinya dapat 
berkembang ke tahap selanjutnya.

Guna mengembangkan radio citra pertanian dalam diseminasi maka EPIC model 
digunakan untuk mengetahui efektivitasnya. Pada EPIC model, efektivitas dinilai dengan 
pendekatan komunikasi yang mencakup empat dimensi yaitu Empathy, Persuation, Impact 
and Communications. 
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Tabel 6. Tingkat efektivitas Media Radio Pertanian dalam EPIC model, Tahun 2017
No Variabel Skor Kategori
1 Empathy 4,13 Efektif
2 Persuation 3,75 Cukup efektif
3 Impact 2,95 Kurang efektif
4 Communication 4,50 Sangat efektif

Sumber: Analisis data primer, 2017.

Tingkat efektivitas media Radio Citra Pertanian pada variabel empathy berada 
dalam kategori efektif. Materi siaran radio yang sesuai topik kebutuhan atau permasalahan 
petani serta siaran yang langsung dari lapangan memberi ikatan empathy antara sumber 
dengan penerima melalui media radio. Tingkat efektivitas pada variabel persuation berada 
dalam kategori cukup efektif yaitu dengan skor rata-rata 3,75. Menunjukkan perubahan 
persepsi setelah menerima pesan dengan media radio cukup bagus. Meskipun belum pada 
taraf melaksanakan namun beberapa pandangan petani terhadap suatu teknologi sudah 
mulai berubah. Misal tentang penggunaan pupuk organik, tanam sistem  jajar legowo dan 
komponen PTT yang lain (Tabel 5).  Tingkat efektivitas media radio pada variabel impact 
dalam kategori belum efektif. Hal ini karena pengetahuan yang didesimnasikan masih 
pada taraf informasi yang meningkatkan pengetahuan petani dan belum dilaksanakan 
secara utuh dan benar. Selain itu,  Baba (2011), menyatakan dalam konteks penyuluhan, 
penentuan materi merupakan hal pokok yang menentukan keberhasilan penyuluhan. Materi 
yang sesuai dengan kebutuhan akan menarik untuk diadopsi oleh petani.dalam menentukan 
materi yang akan disampaikan juga memperhatikan keuntungan yang akan diperoleh petani, 
kerena materi yang dapat memeberikan keuntungan akan lebih mudah untuk diterima oleh 
petani.  Informasi yang berupa tips-tips lebih mudah dilaksanakan dari komponen inovasi 
teknologi seperti PTT baik maupun komoditas yang lain yaitu jagung dan kedelai. Materi 
yang sifatnya rekomendasi spesifik lokasi sangat penting dan dibutuhkan, sebagaimana 
Mardikanto dan Soebiato (2015), menyatakan materi yang berupa petunjuk/rekomendasi 
yang harus dilaksanakan, seringkali sangat diharapkan oleh petani. 

Variabel terakhir yaitu communication, media RCP dalam kategori sangat efektif. 
Hal ini bisa dilihat dari beberapa komponen variabel komunikasi yaitu antara lain informasi 
disampaikan dengan jelas oleh nara sumber atau penyiar. Bahasa penyiar juga bagus karena 
disampaikan dengan bahasa indonesia yang baik dan benar. Ada beberapa acara yang 
menggunakan bahasa daerah atau bahasa kaili untuk menyentuh masyarakat asli Sulawesi 
Tengah. Kualitas suara yang dipancarkan Radio Citra Pertanian juga jernih sehingga mudah 
diterima oleh pendengar. Yang tak kalah penting adalah pemilihan waktu siaran dimana Radio 
Citra Pertanian menyampaiakan siaran di jam-jam yang sesuai dengan waktu luang petani 
yaitu siang hari saat jam istirahat, sore hare sepulang petani dari lahan dan malam hari saat 
petani telah pulang dan berisitirahat di rumah. Apabila jam siaran tidak tepat dang jangkauan 
siaran tdak memadai maka pesan atau informasi tidak dapat disampaikan kepada pengguna 
atau petani. Sebagaimana hasil penelitian Fachry et al, 2011 bahawa media elektronik berupa 
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radio tidak efektif apabila sulit diakses oleh publik karena siaran udara yang tidak tepat 
waktu dan kesempatan mereka untuk mendengar radio sangat rendah.  

Dengan dinamisasi komunikasi saat ini, maka hasil verifikasi data pada Tahun 2019 
menunjukkan terjadi pergeseran pada akses siaran RCP, dimana sebelumnya mayoritas 
menggunakan radio namun sekarang bergeser pada media hand phone atau radio streaming. 
Pergeseran jenis alat komunikasi yang digunakan dari radio ke hand phone mencapai 30%. 
Hal ini sejalan dengan pergeseran usia pendengar dimana generasi muda juga tertarik untuk 
mengikuti siaran RCP namun masih terbatas informasi yang dikombinasikan dengan hiburan. 
Hal ini merupakan potensi untuk menarik generasi muda untuk kembali ke dunia pertanian 
namun yang lebih modern. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 
1. Radio Citra Pertanian sebagai media massa efektif berperan menyebarkan informasi 

pertanian namun belum sampai pada taraf adopsi atau penerapan teknologi.
2. Konsep acara yang diminati yaitu acara interaktif antara nara sumber atau penyiar dengan 

pendengar serta acara yang diselingi hiburan
3. Terjadi pergeseran alat komunikasi yaitu dari radio beralih ke handphone sebanyak 30% 

sejalan dengan pergeseran pendengar ke generasi yang lebih muda.

Saran
1. Strategi penyuluhan ke depan dapat dirancang sebagai berikut: (1) Pendekatan 

massif/massal menggunakan radio sangat berguna untuk menstimulus minat dan 
pengetahuan awal petani pada suatu teknologi. Untuk mempercepat mempercepat agar 
inovasi teknologi segera menyebar secara luas digunakan pendekatan kelompok yang 
menggunakan metode demontrasi seperti Sekolah Lapang di demfarm atau demplot. 

2. Penyesuaian dinamisasi media elektronik menggunakan media streaming dengan konsep 
pertanian yang menarik minat generasi muda
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ABSTRAK
Salah satu kunci utama pembangunan pertanian adalah adanya SDM pertanian secara 
berkelanjutan. Untuk itu, minat generasi muda yang bekerja di bidang pertanian perlu 
ditingkatkan dan dikelo secara serius agar proses regenerasi dapat terus berjalan.  Generasi 
milenial saat ini sebagian besar merupakan generasi yang masuk pada usia produktif, sehingga 
keberlangsungan sektor pertanian di masa depan sangat bergantung pada pengelolaan SDM 
generasi milenial pada saat ini. Berdasarkan survey angkatan kerja Nasional BPS (2017) 
sebesar 31,76 persen Generasi milenial di perdesaan masih cenderung berprofesi pada sektor 
pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal tersebut dikarenakan potensi pertanian di desa 
yang masih cukup besar, serta lapangan kerja di perdesaan yang masih terbatas mendorong 
generasi muda di perdesaan untuk bekerja di bidang pertanian.  Tujuan penelitian ini yaitu 
melakukan kajian  tentang kapasitas SDM Petani di Desa khususnya pada generasi milenial, 
serta mengkaji kebijakan yang diperlukan untuk mendukung tenaga kerja muda (generasi 
milenial) agar dapat berkembang pada sektor pertanian. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan menggunakan analisis deskriptif.  Survey dilakukan pada 
generasi milenial yang tersebar di berbagai Desa di Kabupaten Wonosobo. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa secara umum minat generasi milenial di perdesaan semakin berkurang.  
Meski teknologi informasi sudah berkembang namun belum banyak petani milenial yang 
telah memanfaatkan teknologi digital maupun teknologi modern dalam pengelolaan sektor 
pertanian dari awal hingga proses penjulan ke konsumen tingkat akhir. Oleh sebab itu, 
peningkatan kapasitas SDM petani milenial di perdesaaan perlu digalakkan secara serius 
agar generasi milenial yang tertarik pada bidang pertanian daya kreativitasnya dapat dikelola 
dengan baik sehingga diharapkan mampu mengemas sektor pertanian menjadi lebih maju, 
modern dan menghasilkan.

Kata kunci: Kapasitas SDM, Pertanian, Milenial, Regenerasi

PENDAHULUAN
Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang mayoritas penduduknya berprofesi 

sebagai petani.  Kajian mengenai perilaku rumah tangga di sektor pertanian mulai diminati 
oleh  para ekonom, salah satunya setelah muncul hasil studi terkait kontribusi/peran  sektor 
pertanian terhadap perkembangan perekonomian nasional dari Johnson & Mellor (1961). 
Digambarkan dalam studi tersebut bahwa pada periode 1990-an peranan sektor pertanian 
relatif terbesar dalam pembentukan pendapat nasional.  Sektor ini terbukti menyerap 
kelebihan tenaga kerja dalam struktur perekonomian nasional, dan sektor pertanian juga 
tanpa mensyaratkan kualifikasi pendidikan serta keterampilan khusus. 

Sukartini dan Solihin (2013)  secara umum mengkelompokkan kualifikasi tenaga 
kerja menjadi dua jenis yaitu skilled dan unskilled labor. Dan sektor pertanian merupakan 
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sektor yang mempunyai keterkaitan yang tinggi terhadap sektor lainnya, diantaranya sektor 
industri, khususnya pada industri makanan dan pakaian.

Di zaman milenial, Sektor pertanian di tangan anak muda kini mengalami perkembangan 
khususnya pada pada sektor pariwisata sehingga muncul banyaknya agrotourism dan juga 
desa wisata berbasis sektor pertanian.

Merujuk pada hasil kajian Malian et al. (2004) yang menjabarkan bahwa   selama dua 
dasawarsa struktur tenaga kerja pertanian perubahan struktural tenaga

kerja pertanian mengalami perubahan yang nyata selama rentang waktu 1983–2003 
komposisi pekerja sektor pertanian didominasi petani usia tua dan proporsi petani muda di 
sektor pertanian semakin menurun.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka sudah menjadi kebutuhan bahwa minat generasi 
muda yang bekerja di bidang pertanian perlu ditingkatkan dan dikelola secara lebih serius. 

Kajian mengenai SDM petani juga pernah dilakukan oleh Susilowati (2016) mengingat 
masih sangat kurangnya perhatian isu tentang Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian bila  
dibandingkan dengan isu-isu lain, sebagai contoh isu penurunan produksi akibat perubahan 
iklim yang mendapat perhatian lebih.  

Mengacu pada data BPS (2011) sebagian besar penduduk miskin di di Indonesia 
berada di pedesaan sekitar 63% dan yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian 
sekitar 57%. 

Oleh sebab itu kajian mengenai kapasitas SDM Petani di Perdesaan menjadi penting 
untuk dilakukan. Karena Generasi milenial saat ini sebagian besar merupakan generasi 
yang masuk pada usia produktif, sehingga kapasitas SDM ini perlu dioptimalkan sehingga 
keberlangsungan sektor pertanian dapat terus berkelanjutan. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 1) Melakukan kajian tentang kapasitas 
SDM Petani di Desa khususnya pada generasi milenial; 2) Mengkaji kebijakan yang 
diperlukan untuk mendukung tenaga kerja muda (generasi milenial) agar dapat berkembang 
pada sektor pertanian.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini meggunakan metode survey, jenis data yang dikumpulkan adalah data 

primer. Analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif.  Survey 
dilakukan pada generasi milenial dengan rentang usia 19 hingga 39 tahun yang tersebar di 
berbagai Desa di Kabupaten Wonosobo

HASIL DAN PEMBAHASAN
Batasan Usia SDM Petani Milenial 

Penelitian kapasitas SDM petani milenial di Perdesaan ini tentunya mempunyai batasan 
usia. Petani milenial yang menjadi responden sejumlah 100 yang tersebar di berbagai Desa 
di Kabupaten Wonosobo. 
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Penelitian terdahulu berkaitan dengan petani muda, pada tahun 2014 Katchova dan 
Ahearn membuat batasan usia 35 tahun untuk mengkaji terkait implikasi sewa dan juga 
pemilikan lahan bagi pemuda tani (beginner farmer) di negara Amerika Serikat.  Batasan 
umur 35 tahun sebagai tolok ukur petani muda juga pernah digunakan oleh Davis et al. 
(2013). Sedangkan hasil studi dari Murphy (2012) menjelaskan bahawa pemerintah Australia 
mengunakan batasan umur 40 tahun sebagai batas maksimal pemuda tani yang berhak 
memperoleh skim finansial (financial scheme). Untuk batasan usia dalam penelitian kapasitas 
SDM Petani Milenial, secara spesifik penelitian diperuntukkkan untuk petani muda yang 
masuk dalam kategori generasi milenial.  

Generasi milenial memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan generasi 
lainnya, diantaranya: Pertama, Lahir antara tahun 1880 hingga 2000. Sehingga yang menjadi 
responden pada penelitian kapasitas SDM petani di Wonosobo ini adalah anak muda yang 
berumur 19 hingga maksimal 39 tahun. Kedua, dekat dengan sosial media. Ketiga, kreatif, 
efisien, punya passion, dan produktif. Keempat, dinamis dan ingin serba cepat. Kelima, open 
minded, kritis dan berani.  Dengan berbagai ciri khas di tersebut dapat terlihat apakah SDM 
petani milenial di Kabupaten Wonosobo sudah masuk kualifikasi milenial yang sesungguhnya 
atau belum. Mengingat masih banyak responden yang belum memiliki akses terhadap 
pemanfaatan tekologi informasi dan juga sosial media untuk sektor pertanian.

Pengaruh Terhadap Regenerasi Petani
Saat ini sebaran generasi terbagi beberapa kategori Pasca milenial (gen Z) sejumah 

29,23%, generasi milenial 33,75%, generasi X 25,74%, Baby Boomber 11,27%.  Dengan kata 
lain generasi milenial ini mempunyai porsi yang besar dalam struktur penduduk di Indonesia. 
Ini menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dan khususnya bagi 
pemerintah kabupaten Wonosobo. Mengapa? Karena apabila generasi milenial ini secara 
kapasitas SDM nya dapat dikelola dengan baik, maka generasi ini akan menjadi generasi 
yang produktif dalam membangun perekonomian.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Wonosobo, meskipun 
secara jumlah generasi milenial proporsi jumlahnya lebih banyak, namun ternyata yang 
berminat untuk terjun di dunia pertanian semakin berkurang.  Padahal, generasi milenial ini 
merupakan SDM utama untuk memetik bonus demografi dari berbagai macam aspek seperti 
pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, politik dan juga pertanian.

Kesiapan Kapasitas SDM Petani Milenial di Wonosobo
Modal utama yang dubutuhkan bagi generasi milenial saat ini adalah kesiapan 

generasi milenial untuk berinteraksi dengan sumber daya lainnya. Sebagai contoh kesiapan 
terhadap perubahan teknologi.  Selain itu generasi milenial juga perlu lebih adaptif terhadap 
perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang pesat. 

Generasi milenial ini ke depan akan memegang peranan penting dalam roda 
pembangunan perekonomian khususnya pada sektor pertanian. Generasi milenial merupakan 
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modal besar untuk mewujudkan kemandirian pangan dan juga pembangunan pertanian 
berkelanjutan. Apabila proses regenerasi petani tidak berjalan sebagaimana mestinya 
dan cenderung semakin berkurang, maka dampaknya bisa mempengaruhi kestabilan dari 
ketersediaan pangan ke depan. 

Kebijakan Pengembangan Kapasitas SDM Petani di Pedesaan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan sektor 

pertanian mulai ditinggalkan oleh generasi milenial adalah karena generasi muda di Desa 
sudah tidak lagi berminat bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar lebih memilih 
merantau bekerja di kota besar. 

Dengan kondisi Sumber Daya Manusia yang semakin terbatas, maka arah 
pembangunan pertanian di pedesaan perlu direncanakan dengan matang dan terukur, agar 
Sumber Daya Manusia Petani yang masih bertahan di Desa ini dapat lebih berdaya dan 
memiliki kapasitas yang dibutuhkan.  

Pendekatan pertanian berbasis agribisnis perlu digiatkan kembali untuk generasi 
milenial. Dalam kajian Syahza dan Suarman (2013) bahwa sektor pertanian (agribisnis) 
merupakan salah satu sektor ekonomi rakyat di pedesaan memiliki prospek yang cerah 
untuk dikembangkan lebih lanjut untuk memperkuat ekonomi rakyat, dan juga dijadikan 
sektor andalan Indonesia dalam perdagangan bebas. Sehingga untuk mempersiapkan diri di 
era perdagangan bebas dan revolusi industri 4.0 dibutuhkan suatu kebijakan pengembangan 
kapasitas SDM petani milenial yang dibangun mulai dari tingkat desa.

Pembinaan SDM Petani Milenial
Pelatihan dan juga pembinaan SDM Petani milenial di pedesaan kini merupakan 

sebuah kebutuhan mendesak untuk dilakukan, mengingat kualitas SDM Petani di pedesaan 
di Kabupaten Wonosobo secara umum mengalami ketertinggalan baik secara kualitas SDM 
maupun daya saing dari SDM Petani di Wonosobo. Berdasarkan hasil survey yang telah 
dilakukan kepada 100 petani milenial di Kabupaten Wonosobo. Diperoleh hasil bahwa 
mayoritas SDM Petani Milenial justru belum pernah mengikuti pelatihan di bidang pertanian. 
hal tersebut dapat digambarkan dari gambar berikut:

Gambar 1.   Perbandingan SDM Petani Milenial di Desa yang mengikuti 
Pelatihan dan Tidak
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Berdasarkan gambar 1. Dapat diketahui bahwa sebesar 82% SDM petani milenial 
di Pedesaan belum pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan bidang pertanian. 
ada beberapa faktor penyebab mengapa para generasi milenial ini belum punya kesempatan 
mengikuti pelatihan/pembinaan, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Tidak memiliki akses informasi terkait pelatihan/pembinaan teknis
2. Tidak tergabung dalam kelompok tani
3. Hanya Petani yang sudah senior yang sering di ikutkan mengikuti pelatihan

SDM Petani Milenial di Pedesaan sebenarnya juga menginginkan adanya fasilitasi 
pelatihan atau Bimbingan teknis (BIMTEK), sehingga diharapkan arus informasi pelatihan 
di bidang pertanian harapannya juga dapat menyentuh kaum petani milenial yang ada di 
pedesaan.

Gambar 1. Juga menggambarkan sebanyak 18% SDM Petani Milenial di pedesaan 
Kabupaten telah mengikuti pelatihan dan juga pembinaan teknis terkait bidang pertanian. 
Pelatihan tersebut diperoleh baik dari fasilitasi pemerintah daerah setempat dan juga melalui 
Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di setiap kecamatan, yang memberikan pelatihan melalui 
kelompok tani/gabungan kelompok tani. Berdasarkan hasil survey jenis pelatihan yang 
pernah di ikuti oleh SDM petani milenial adalah sebagai berikut : 

Gambar 2. Jenis Pelatihan Yang Diikuti.

Dari Gambar 2. Dapat dilihat bahwa jenis pelatihan yang paling banyak  diikuti 
adalah pelatihan tentang tanaman pangan, kemudian budidaya pertanian, perikanan dan 
paling sedikit yaitu pelatihan pengolahan hasil panen.  

Merujuk pada hasil penelitian ini, meski teknologi informasi sudah berkembang 
namun belum banyak petani milenial yang telah memanfaatkan teknologi untuk mengakses 
informasi, dan juga memanfaatkannya untuk kepentingan pengembangan usaha pertanian. 
Sehingga, upaya pembinaan serta pelatihan pertanian dari hulu hingga hilir perlu dicanangkan 
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terutama untuk kalangan petani milenial yang belum tersentuh pelatihan serta memastikan 
akses informasi pelatihan yang seluas-luasnya untuk para generasi muda milenial. 

Hal tersebut penting dilakukan guna meningkatkan kapasitas SDM petani milenial 
di Desa.  Karena pembinaan kaualitas serta mutu SDM petani merupakan salah satu strategi 
antisipastif untuk menghadapi persaingan khususnya di era revolusi industri 4.0, dimana 
laju pertumbuhan tekologi berkembangan secara cepat dan pesat, dan tentunya hal tersebut 
mendorong semakin tingginya mobiltas tenaga kerja di sektor pertanian, bukan hanya dalam 
negeri, namun juga akan bersaing dengan tenaga kerja antar negara.

Peter Thigpen (1991) dalam Pfeffer (1996) dalam kajiannya terkait pembinaan mutu 
Sumber Daya Manusia di era otonomi daerah mengungkapkan bahwa pemerintah daerah 
mempunyai proporsi peran yang besar dalam mewujudkan bagus atau tidaknya SDM pada 
sektor pertanian. sehingga idealnya, pengembangan kapasitas SDM petani ini menjadi salah 
satu prioritas dalam pembangunan sektor pertanian khususnya di Kabupaten Wonosobo. 
Mengingat struktur perekonomian kabupaten Wonosobo sebagian besar ditopang oleh sektor 
pertanian dan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1.  Peningkatan kapasitas SDM petani milenial di perdesaaan perlu digalakkan agar semakin 

banyak generasi milenial yang tertarik pada bidang pertanian
2.  Informasi mengenai fasilitasi Pembinaan dan Pelatihan perlu menyentuh kaum petani 

milenial di perdesaaan dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi generasi petani 
milenial untuk mengakses pelatihan. 

Saran
Untuk para pemangku kebijakan di sektor pertanian serta pemerintahan daerah 

Kabupaten Wonosobo agar lebih peduli terhadap isu rendahnya kapasitas SDM Petani, serta 
isu SDM petani muda ini dijadikan salah satu prioritas program pemerintah daerah. 
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ABSTRAK
Bunga krisan di Indonesia pada tahun 2016-2017 memiliki tingkat produksi tertinggi diantara 
jenis bunga potong lainnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam usaha bunga krisan 
adalah fluktuasi produksi yang dapat memengaruhi pendapatan petani. Penelitian ini bertujuan 
untuk: (1) mengetahui besarnya biaya dan pendapatan usahatani bunga krisan di Kecamatan 
Pakem; (2) mengetahui nilai efisiensi usahatani bunga krisan di Kecamatan Pakem; dan (3) 
mengetahui pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap pendapatan petani bunga krisan 
di Kecamatan Pakem. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) dengan 
pertimbangan bahwa Kecamatan Pakem merupakan daerah dengan produksi bunga krisan 
tertinggi di Kabupaten Sleman. Responden penelitian dipilih dengan menggunakan teknik 
Non Probability Sampling, yaitu sensus. Metode analisis data yang digunakan meliputi: (1) 
analisis biaya dan pendapatan; (2) analisis efisiensi dan (3) model regresi berganda dengan 
pendekatan fungsi keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata besarnya 
biaya usahatani bunga krisan di Kecamatan Pakem Rp 125.770.282,42/ Ha per masa tanam, 
rata-rata besarnya penerimaan adalah Rp 265.051.401,87/ Ha per masa tanam, sehingga rata-
rata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 139.281.119,45/ Ha per masa tanam. Efisiensi 
usahatani bunga krisan sebesar 2,01 setiap biaya Rp 1,00 yang dikeluarkan petani akan 
menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2,01, sehingga usahatani bunga krisan di Kecamatan 
Pakem sudah efisien dan menguntungkan, sehingga layak untuk diusahakan. Faktor sosial-
ekonomi berupa biaya bibit, biaya pupuk, jumlah produksi dan luas lahan secara individu 
berpengaruh terhadap pendapatan usahatani bunga krisan, sedangkan biaya tenaga kerja 
luar, pendidikan dan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh.

Kata kunci: pendapatan, efisiensi, faktor sosial ekonomi, bunga krisan

PENDAHULUAN
Sektor agribisnis merupakan sektor pertanian yang memiliki peran cukup besar 

bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Pengembangan sektor agribisnis harus 
memperhatikan beberapa aspek yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara optimal tanpa 
mengorbankan aspek kelestariannya, peningkatan pada penguasaan dan pengembangan aspek 
teknologi (Maulidah, 2012). Salah satu pengembangan sektor agribisnis yaitu pengembangan 
komoditas hortikultura. Jika dilihat dari sisi produksi, luas wilayah Indonesia dengan 
keragaman agroklimatnya memungkinkan untuk pengembangan berbagai jenis tanaman 
baik tanaman hortikultura tropis maupun hortikultura subtropis (WWF, 2010).

Bunga krisan merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura sumber pertumbuhan 
baru ekonomi dalam pembangunan pertanian. Data Direktoral Jenderal Hortikultura (2017) 
menunjukkan produksi bunga krisan di Indonesia tahun 2016- 2017 paling banyak dibanding 
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jenis bunga potong lain yang diperdagangkan di pasar domestik. Tiga jenis tanaman hias 
bunga potong yang mempunyai produksi terbesar pada tahun 2017 adalah krisan dengan 
produksi 480,68 juta tangkai, diikuti mawar dengan produksi 184,46  juta tangkai, dan sedap 
malam dengan produksi 112,29 juta tangkai.

Berdasarkan data BPS (2018), salah satu daerah yang menghasilkan komoditas 
bunga krisan di Provinisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Luas panen dan produksi 
bunga krisan di Provinisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan adanya fluktuasi. 
Produksi pada tahun 2016 terjadi peningkatan dari 5.140.444 menjadi 6.318.433 ikat, namun 
mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 902.926 ikat.

Menurut Makendra (2016), usahatani bunga krisan tergolong sulit dengan tingkat 
keberhasilan usahatani tanaman bunga krisan yang hanya berkisar antara 70-80% dan 
memerlukan perawatan yang cukup intensif. Usahatani bunga krisan di Kecamatan Pakem 
mengalami beberapa kendala. Usahatani bunga krisan di Kecamatan Pakem belum dapat 
melakukan pembibitan bunga krisan sendiri, sehingga harus mendatangkan bibit dari 
Bandungan, Semarang dengan perantara Asosiasi Astha Bunda. Pengaruh pemakaian 
masukan produksi terhadap pendapatan usahatani bunga krisan perlu diketahui sehingga 
petani dapat mengambil sikap untuk mengurangi atau menambah masukan produksi. Dalam 
pengolahan usahatani, petani mengupayakan agar usahatani yang dilakukan secara ekonomis 
menguntungkan, dimana biaya yang di keluarkan dapat menghasilkan produksi maksimal. 
Sehingga pada akhirnya pendapatan petani akan meningkat (Pangemanan et al, 2011).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya dalam 
usahatani (Suratiyah 2011), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti 
umur petani, pendidikan, pengalaman, keterampilan, jumlah tenaga kerja keluarga, luas lahan 
dan modal. Faktor eksternal seperti input (ketersediaan dan harga) dan output (permintaan dan 
harga). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap petani bunga krisan untuk mengetahui 
besarnya biaya dan pendapatan dari usahatani bunga krisan di Kecamatan Pakem, mengetahui nilai 
efisiensi usahatani bunga krisan serta mengetahui faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi 
pendapatan usahatani bunga krisan di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara langsung menggunakan kuisioner berupa karakteristik petani responden 
dan terkait usahatani bunga krisan. Data sekunder meliputi data keadaan alam, penduduk, 
produksi bunga  krisan. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, 
pencatatan dan dokumentasi.

Metode Analisis Data
Metode dasar yang digunakan adalah deskriptif dan analitis. Penentuan lokasi 

penelitian dipilih secara sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan Kecamatan 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0 209

Pakem merupakan daerah dengan produksi bunga krisan tertinggi di Kabupaten Sleman. 
Pengambilan sampel dengan Non Probability Sampling menggunakan sampling jenuh atau 
sensus. Sampel yang akan diambil yaitu seluruh petani bunga krisan yang a d a  d i 
Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman yang berjumlah 30 petani.
Metode analisis yang digunakan yaitu :
a. Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani

Menurut Hadisapoetro (1973), besarnya biaya yang digunakan dari perhitungan 
biaya alat-alat luar
Biaya Alat-Alat Luar = Biaya Sarana Produksi + Biaya Tenaga Kerja Luar + Biaya Lain-lain.

Besar penerimaan total usahatani bunga krisan satu kali musim tanam digunakan 
rumus:

TR = Py × Y
Keterangan :
TR: Penerimaan usahatani bunga krisan (Rp/Ha/MT)
Py : Harga bunga krisan per tangkai (Rp)
Y : Produksi bunga krisan (tangkai)
Besarnya pendapatan usahatani bunga krisan dalam satu kali musim tanam digunakan rumus :

Pd = (Py x Y) – Biaya Alat Luar
Keterangan :
Pd : Pendapatan usahatani bunga krisan (Rp/Ha/MT)
Y : Produksi bunga krisan (tangkai) 
Py : Harga bunga krisan (Rp/tangkai)
b. Analisis Efisiensi Usahatani
Efisiensi usahatani bunga krisan dihitung menggunakan rumus

R/C > 1, usahatani sudah efisien
R/C = 1, usahatani belum efisien atau baru mencapai kondisi impas
R/C < 1, usahatani tidak efisien
c. Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Pendapatan Usahatani Bunga Krisan

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + e
Dimana:
Y = Pendapatan Usahatani Bunga Krisan (Rp)
a = Konstanta
b = Koefisien Regresi X1 = Biaya Bibit (Rp) X2 = Biaya Pupuk (Rp)
X3 = Biaya Tenaga Kerja Luar (Rp) X4 = Jumlah Produksi (tangkai)
X5 = Pendidikan (Tahun) X6 = Luas lahan (Ha)
X7 =Jumlah anggota keluarga (orang) e = Standar Error
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Pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 
heteroskedastisitas. Uji koefisien determinasi (R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel 
yang memengaruhi menjelaskan variabel yang dipengaruhi. Uji F digunakan untuk menguji 
penggunaan beberapa faktor social ekonomi bersama-sama. Uji t untuk mengetahui pengaruh 
masing-masing faktor sosial ekonomi terhadap pendapatan usahatani bunga krisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Karakteristik Petani Responden 

Karakteristik responden adalah gambaran umum dari identitas diri responden 
meliputi usia, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pengalaman usahatani dan luas 
lahan.

Tabel 1.Identitas Petani pada Usahatani Bunga  Krisan di Kecamatan Pakem
   No. Uraian Jumlah

1. Petani Responden 30
2. Rata-rata usia petani (tahun) 52
3. Rata-rata jumlah anggota keluarga petani (orang) 3
4. Rata-rata pendidikan petani (tahun) 11
5. Rata-rata pengalaman petani (tahun) 5
6. Rata-rata luas lahan (Ha) 0,035

Sumber: Analisis Data Primer (2019)

Hasil analisis tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata umur petani berada di usia 
produktif yaitu 52 tahun. Jumlah anggota kelurga petani sebesar 3 orang yaitu istri dan  
anak- anak petani. Rata-rata pendidikan petani berada di tingkat SMA. Pengalaman petani 
dalam usahatani bunga krisan rata-rata 5 tahun. Lahan untuk usahatani bunga krisan rata-
rata sebesar 0,035 Ha.

b. Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani
Penggunaan sarana produksi meliputi bibit bunga krisan, pupuk dan pestisida. 

Penggunaan tenaga kerja dalam penelitian ini yaitu tenaga kerja luar keluarga. Biaya lain-
lain diperlukan meliputi biaya pajak tanah, sewa tanah, irigasi, listrik dan biaya untuk bahan 
pembungkus bunga.
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Tabel 2. Analisis Biaya Alat-Alat Luar
No Uraian Rata-Rata Penggunaan Biaya (Rp)

1. Biaya Sarana Produksi

a. Bibit Krisan 14.883 tangkai 2.753.416,67

b. Pupuk 284,10 kg 241.472,33

c. Pestisida 159.646,67

2. Biaya Tenaga Kerja Luar

a. Pengolahan lahan 2,12 HOK 117.928,57

b. Penanaman 0,38 HOK 17.142,86

c. Pemupukan 0,27 HOK 9.000

d. Pemanenan 2,69 HOK 114.714,29

3. Biaya Lain-Lain

a. Penyusutan 758.632,22

b. Pajak Tanah 5.733,33

c. Sewa Tanah 5.555,56

d. Irigasi 1.666,67

e. Listrik 242.500,00

f. Bahan Pembungkus Bunga 58.350

Total Biaya Alat-Alat Luar per Usahatani (0,035 Ha) 4.485.806,74
Total Biaya Alat-Alat Luar per Ha 128.708.331,88

Sumber : Analisis Data Primer (2019) 

Hasil analisis table 1 menunjukkan bahwa rata-rata umur petani berada di usia 
produktif yaitu 52 tahun. Jumlah anggota kelurga petani sebesar 3 orang yaitu istri dan 
anak- anak petani. Rata-rata pendidikan petani berada di tingkat SMA. Pengalaman petani 
dalam usahatani bunga krisan rata-rata 5 tahun. Lahan untuk usahatani bunga krisan rata-
rata sebesar 0,035 Ha.

Biaya sarana produksi yang paling banyak dikeluarkan petani  bunga krisan adalah 
untuk pembelian bibit sebesar Rp 2.753.416,67. Bibit Bunga Krisan diperoleh Asosiasi 
Tanaman Hias Bunga dan Daun dari Bandungan, Semarang. Sistem pembelian bibit di 
Asosiasi Astha Bunda melalui pembayaran langsung dengan harga Rp 175 per bibit maupun 
dilakukan diakhir dengan harga Rp 185 per bibit.

Rata-rata biaya tenaga kerja luar paling besar digunakan saat pengolahan lahan. 
Hal tersebut dikarenakan saat pengolahan lahan banyak membutuhkan tenaga kerja  pria, 
sedangkan untuk tenaga kerja keluarga biasanya dibantu oleh tenaga kerja wanita. Tahap 
penyiangan, pengendalian OPT dan pasca panen seluruh responden dilakukan sendiri oleh 
tenaga kerja keluarga.

Biaya listrik merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan karena penggunaan lampu 
untuk penyinaran. Biaya listrik yang dihitung merupakan biaya listrik yang berasal hanya 
dari green house dan mutlak dibutuhkan oleh bunga krisan karena merupakan tanaman yang 
membutuhkan cahaya tambahan (Maghfira et al, 2017).
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Tabel 3. Analisis Penerimaan Usahatani Bunga
 No Tipe Rata- Rata Produksi (tangkai) Rata-Rata Penerimaan (Rp)
1. Standar 4.040 4.003.000
2. Spray 6.116,66 5.450.500 

  Total 10.156,66 9.453.500 

Sumber : Analisis Data Primer (2019)

Tipe bunga krisan yang dihasilkan petani dibagi menjadi dua yaitu standar dan spray. 
Masing-masing tipe tersebut memiliki harga jual yang berbeda tergantung dengan grade atau 
kualitasnya yang dibagi menjadi grade A dan grade B. Harga jual tipe standar untuk grade 
A yaitu Rp 1.000/ tangkai dan grade B Rp 850/tangkai. Harga jual untuk tipe spray grade A 
sebesar Rp 900/tangkai sedangkan grade B sebesar Rp 750/tangkai.

Tabel 4. Analisis Pendapatan Usahatani Bunga Krisan 
No. Uraian Rata-rata/MT (Rp) Rata- rata/Ha (Rp) 
1. Penerimaan 9.453.500,00 265.051.401,87
2. Biaya 4.485.806,74 125.770.282,42
3. Pendapatan 4.967.693,26 139.281.119,45 

Sumber: Analisis Data Primer, 2019 

Pendapatan petani bunga krisan di Kecamatan Pakem berbeda-beda tergantung 
dengan jumlah produksi bunga krisan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan. Pada 
musim hujan produksi bunga krisan bisa mengalami penurunan karena faktor iklim lembab 
mendukung perkembangan jamur dan hama   thrips   akan   meningkat. Hama thrips 
menyebabkan bercak pada daun dan bunga yang mengakibatkan kualitas bunga menurun 
hingga masuk grade B atau C sehingga menurunkan pendapatan petani.

c. Analisis Efisiensi Usahatani Bunga Krisan di Kecamatan Pakem
Efisiensi usahatani dihitung dari perbandingan penerimaan dan biaya dengan 

menggunakan Revenue Cost Ratio. Berdasarkan perhitungan diketahui usahatani Bunga 
Krisan di Kecamatan Pakem sudah efisien karena nilai R/C lebih dari satu yaitu 2,10.

d. Analisis Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani 
Bunga Krisan di Kecamatan Pakem

Model fungsi regresi linier berganda faktor sosial ekonomi sebagai berikut: 
Y = 1667,237 - 0,326 X1 - 3,949 X2 + 0,288 X3 + 202,013 X4 +74,856 X5 + 8,676 X6 – 
251,876 X7
Keterangan:

Y = Pendapatan Usahatani Bunga Krisan (Rp)
a = Konstanta
b = Koefisien Regresi 
X1 = Biaya Bibit (Rp) X2 = Biaya Pupuk (Rp)
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X3 = Biaya Tenaga Kerja Luar (Rp) 
X4 = Jumlah Produksi (ikat)
X5 = Pendidikan (Tahun) 
X6 = Luas lahan (Ha)
X7 =Jumlah anggota keluarga (orang) 

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas data diperoleh 
nilai signifikansi 0,450 > α = 0,05 sehingga residual terdistribusi secara normal. Uji 
Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat diagram scatterplot serta uji Glejser. Hasil 
diagram scatterplot dimana titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola 
tertentu. Hasil uji glejser yaitu nilai signifikansi (Sig.) semua variabel lebih dari α = 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Uji 
multikolinearitas dilihat dari nilai Tolerance masing masing variabel bebas lebih dari 0,1 
dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga data terbebas dari multikolinearitas.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai R Square sebesar 0,935. Hal ini 
menunjukkan bahwa variasi variabel-variabel bebas (biaya bibit, biaya pupuk, biaya tenaga  
kerja, jumlah produksi, tingkat pendidikan,luas lahan dan jumlah anggota keluarga) yang 
digunakan mampu menjelaskan sebesar 93,5% variasi variabel terikat (pendapatan petani). 
Sedangkan sisanya sebesar 6,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 
seperti permintaan pasar, iklim, dan cuaca.

Uji F digunakan untuk menguji apakah biaya bibit, biaya pupuk, biaya tenaga 
kerja, jumlah produksi, tingkat pendidikan, luas lahan dan jumlah anggota keluarga secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan petani Bunga Krisan di Kecamatan Pakem, 
Kabupaten Sleman.

Tabel 5. Hasil Uji F 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Regression 1,919E8 7 2,740E7 45,110 0,000a

Residual 1,337E7 22 607511,072

Total 2,052E8 29

Sumber: Analisis Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa nilai probabilitas adalah 0,000 artinya lebih 
kecil dari α (α = 0,05). Hal ini menunjukkan H0 ditolak dan Ha diterima artinya variabel-
variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel 
terikat yaitu pendapatan petani Bunga Krisan di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas 
secara individu dapat menerangkan variabel terikat.



214 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0

Tabel 6.  Hasil Analisis Uji t 
Model Unstanda rdized Coefficients t Sig.

B

(Constant) 1667,237 2,319 0,030
Biaya Bibit (X1) -0,326 -2,313 0,030**
Biaya Pupuk (X2) -3,949 -2,250 0,035**
Biaya Tenaga
Kerja Luar (X3)

0,286 0,249 0,806ns

Jumlah
Produksi (X4)

202,013 2,994 0,007***

Pendidikan (X5) 74,856 1,252 0,224 ns

Luas Lahan (X6) 8,676 7,788 0,000***
Jumlah
Anggota Keluarga

  (X7)

-251,876 -1,622 0,119ns

Sumber: Analisis Data Primer, 2019
** : Signifikan pada taraf nyata 5%
***  : Signifikan pada taraf nyata 1%
ns : non signifikan

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi (Sig.) biaya bibit 
sebesar 0,030 < α = 0,05. Secara individu biaya bibit (X1) berpengaruh terhadap pendapatan 
petani bunga krisan (Y). Variabel biaya bibit mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,326 
bernilai negatif artinya setiap kenaikan 1% biaya bibit akan menurunkan pendapatan petani 
bunga krisan sebesar 0,326%. Hal ini disebabkan kenaikan biaya bibit akan menambah biaya 
sarana produksi dan akan menambah pengeluaran.

Nilai signifikansi (Sig.) biaya pupuk sebesar 0,035 < α = 0,05,  artinya biaya pupuk 
(X2) secara individu berpengaruh terhadap pendapatan petani bunga krisan (Y). Variabel 
biaya pupuk mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 3,949 bernilai negatif artinya setiap 
kenaikan 1% biaya pupuk akan menurunkan pendapatan petani bunga krisan sebesar 3,949%. 
Hal tersebut dapat disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk akan 
mempengaruhi biaya sarana produksi yang dikeluarkan dan mempengaruhi pendapatan 
petani.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi (Sig.) biaya tenaga 
kerja luar sebesar 0,806 > α =0,05, yang artinya secara individu biaya tenaga kerja luar (X3) 
tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani bunga krisan (Y). Penggunaan tenaga kerja 
luar keluarga masih sedikit dibandingakan tenaga kerja keluarga.

Nilai signifikansi (Sig.) jumlah produksi sebesar 0,007 < α =  0,05, yang artinya 
jumlah produksi (X4) secara individu berpengaruh terhadap pendapatan petani bunga krisan 
(Y). Variabel jumlah produksi mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 202,013 bernilai 
positif artinya setiap kenaikan 1% jumlah produksi akan meningkatkan pendapatan petani 
bunga krisan sebesar 202,013%. Jumlah produksi bunga krisan yang semakin meningkat 
akan meningkatkan penerimaan dan pendapatan yang diperoleh petani.
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Nilai signifikansi (Sig.) tingkat pendidikan sebesar 0,224 > α = 0,05, yang artinya 
secara individu tingkat pendidikan (X5) tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani 
bunga krisan (Y). Petani tidak memperoleh ilmu secara khusus tentang usahatani saat 
pendidikan formal. Hal tersebut mengakibatkan keterbatasan petani menerima inovasi dalam 
penerapannya dalam budidaya bunga krisan.

Nilai signifikansi (Sig.) luas lahan sebesar 0,000 < α = 0,05 yang artinya luas 
lahan (X6) berpengaruh terhadap pendapatan petani bunga krisan (Y). Variabel luas lahan 
mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 8,676 bernilai positif artinya setiap kenaikan 1% 
luas lahan akan meningkatkan pendapatan petani bunga krisan sebesar 8,676%. Semakin 
luas lahan untuk budidaya bunga krisan maka akan menambah jumlah hasil produksi dan 
penerimaan sehingga dapat mempengaruhi pendapatan petani.

Nilai signifikansi (Sig.) jumlah anggota keluarga sebesar 0,119 > α = 0,05, yang 
artinya jumlah anggota keluarga (X7) secara individu tidak berpengaruh terhadap pendapatan 
petani bunga krisan (Y). Hal tersebut dikarenakan jumlah anggota keluarga yang terlibat 
dalam usahatani bunga krisan adalah istri dari petani sedangkan anak-anak petani tidak ikut 
aktif dalam usahatani.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan 
berupa: 1) rata-rata besarnya biaya usahatani bunga krisan di Kecamatan Pakem sebesar Rp 
4.485.806,74 per usahatani atau Rp 125.770.282,42/ Ha dan rata-rata besarnya pendapatan 
usahatani bunga krisan Rp 4.967.693,26 per usahatani atau Rp139.281.119,45/ Ha. 2) Nilai 
efisiensi usahatani bunga krisan sebesar 2,01 per usahatani sehingga usahatani bunga krisan 
dikatakan efisien dan layak untuk diusahakan. 3) Faktor-faktor sosial ekonomi berupa 
biaya bibit,biaya pupuk, jumlah produksi dan luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan 
usahatani bunga krisan sedangkan biaya tenaga kerja luar, pendidikan dan jumlah anggota 
keluarga petani tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usahatani bunga krisan 
di Kecamatan Pakem.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan yaitu (1) Perlu 

adanya pengoptimalan biaya bibit yang dapat dilakukan dengan pembibitan bunga krisan 
sendiri tanpa harus membeli dari Bandungan sehingga dapat meminimalkan biaya produksi. 
Perhatian pemerintah sangat diperlukan untuk pengembangan bibit baik dengan bantuan 
indukan benih maupun ruang atau lahan pembibitan. (2) Pengoptimalan biaya pupuk dapat 
dilakukan dengan menggunakan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan Dinas Pertanian saat 
sekolah lapang agar kuantitas dan kualitas hasil produksi menjadi lebih optimal.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui jumlah jumlah saluran pemasaran dan fungsi 
pemasaran yang dijalankan masing-masing lembaga pemasaran, (2) menganalisis marjin 
pemasaran (3) menganalisis farmer’s share, (3) menganalisis rasio keuntungan dan biaya 
pemasaran, (4) mengetahui efisiensi pemasaran, dan (5) mengetahui nilai monopoly index. 
Penelitian menggunakan metode deskriptif dari hasil analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Lokasi penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Sampel ditentukan 
menggunakan metode purposive random sampling dan snowball effect. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat empat saluran pemasaran: I (petani → penebas → pengepul 
→ pedagang besar → pengecer → konsumen lokal), II (petani → penebas → pedagang 
besar → pengecer → konsumen lokal), III (petani → penebas-pengepul → pedagang besar 
→ pengecer → konsumen lokal), dan IV (petani → penebas → pengepul → pedagang 
besar → konsumen non lokal). Farmer’s share dan efisiensi pemasaran yang didapatkan 
pada setiap saluran: I (36,36% dan 0,167), II (40% dan 0,132), III (42,86% dan 0,121), dan 
IV (38,46% dan 0,137). Saluran Pemasaran I merupakan saluran terpanjang, sementara 
Saluran Pemasaran II dan III merupakan saluran terpendek. Nilai rasio keuntungan dan 
biaya; monopoly index tertinggi terdapat pada pedagang besar di Saluran Pemasaran I dan 
terendah terdapat pada Saluran Pemasaran III. Saluran Pemasaran III merupakan saluran 
yang paling efisien berdasarkan analisis efisiensi pemasaran. Saluran III juga memiliki 
marjin pemasaran terendah dan farmer’s share tertinggi. Teknologi informasi pertanian 
sebaiknya lebih banyak dikenalkan oleh pemerintah dan lebih banyak digunakan dalam 
kegiatan pemasaran pertanian.

Kata kunci: bawang merah, efisiensi pemasaran, saluran pemasaran

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara agraris dengan berbagai jenis tanaman pertanian untuk 

menunjang kebutuhan pangan maupun pendapatan negara. Hortikultura merupakan salahsatu 
komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensial untuk dikembangkan. Bawang 
merah merupakan salah satu tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan 
banyak diusahakan sebagai usahatani komersial. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian 
Pertanian (2017), total produksi bawang merah di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 1,23 
juta ton dengan produktivitas 10,06 ton/ha dari luas panen bawang merah sebesar 0,12 
juta ha dan pada tahun 2016 total produksi bawang merah sebesar 1,45 juta ton dengan 
produktivitas 9,07 ton/ha dari luas panen 0,15 juta ha. Data tersebut menunjukkan produksi 
bawang merah di Indonesia cukup tinggi, namun produktivitas perlu ditingkatkan karena 
permintaan bawang merah juga tinggi dan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan 
kebutuhan masyarakat akibat pertambahan jumlah penduduk. 
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Sentra produksi bawang merah terletak di Pulau Jawa tepatnya di Provinsi Jawa 
Tengah (Kementan, 2017). Jumlah produksi dan luasan panen bawang merah di Provinsi Jawa 
Tengah cukup beragam. Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten 
Kendal, dan Kabupaten Tegal secara berurutan merupakan wilayah dengan luas panen dan 
produksi bawang merah terbesar di Jawa Tengah (BPS, 2017). 

Kabupaten Pati merupakan wilayah dengan produksi bawang merah terbesar ketiga 
di Jawa Tengah (BPS, 2017) dan berdasarkan artikel yang dilansir pada website resmi 
Pemkab Pati (2018) pada Januari 2018 petani bawang merah di Kabupaten Pati menggelar 
aksi unjuk rasa karena rendahnya harga bawang merah di tingkat petani. Kondisi tersebut 
menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pemasaran bawang merah di Kabupaten Pati 
khususnya mengenai efisiensi pemasaran bawang merah.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu mengenai efisiensi pemasaran bawang 
merah yang dilakukan di lokasi yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Ali et. al. 
(2015) dengan judul Efisiensi Pemasaran Bawang Merah di Desa Tonosewer Kecamatan 
Tompaso Barat Kabupaten Minahasa menunjukkan terdapat dua jenis saluran pemasaran 
pada kecamatan tersebut. Penelitian menganalisis marjin pemasaran, profit marjin dan 
farmer’s share. Penelitian tersebut menunjukkan saluran pemasaran yang ada sudah efisien, 
jika dilihat dari nilai farmer’s share yang didapat maka Saluran I lebih efisien dibandingkan 
saluran lainnya. 

Penelitian lain oleh Dewi (2015) dengan judul Analisa Usahatani dan Efisiensi 
Pemasaran Bawang Prei (Allium Porrum BI.) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung 
(Studi Kasus di Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung) melakukan 
analisis saluran pemasaran dan analisis R/C ratio. Hasil penelitian menunjukkan usahatani 
bawang prei di daerah penelitian tersebut menguntungkan dan pemasaran yang dijalankan 
sudah efisien. Penelitian tersebut memaparkan bahwa petani memiliki posisi yang lemah 
dalam menentukan harga dan kualitas, karena tidak adanya standar harga dan kualitas untuk 
petani. 

Penelitian oleh Kesuma et. al. (2016) dengan judul Analisis Usahatani dan Pemasaran 
Bawang Merah di Kabupaten Tanggamus diketahui bahwa usahatani bawang merah pada 
Kabupaten Tanggamus menguntungkan secara ekonomi, namun sistem pemasaran yang 
berlangsung belum efisien. Pemasaran belum efisien diketahui berdasarkan hasil rasio profit 
marjin (RPM) di tiap lembaga pemasaran tidak merata dan marjin pada setiap lembaga 
pemasaran terlalu besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilani dan Fahmi (2016) dengan judul Analisis 
Efisiensi Pemasaran Bawang Merah di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat 
menganalisis mengenai saluran pemasaran, marjin pemasaaran, dan farmer’s share. Terdapat 
empat saluran pemasaran pada penelitian tersebut dan saluran III dianggap sebagai saluran 
yang paling efisien berdasarkan nilai share yang didapatkan. Hambatan yang dihadapi petani 
dan lembaga pemasaran antara lain harga, info pasar, penyusutan, modal, kehilangan, dan 
kerusakan.
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Penelitian oleh Eka et. al. (2017) dengan judul Price Efficiency of Shallot Marketing 
in Rural Area of Indonesia menunjukan bahwa terdapat empat saluran pemasaran. Penelitian 
ditinjau berdasarkan pembandingan antara keuntungan pemasaran dan biaya pemasaran yang 
dikeluarkan, biaya pemasaran tersebut terdiri dari biaya transportasi dan biaya pemrosesan. 
Semua saluran pemasaran bawang merah pada penelitian dikatakan efisien karena proporsi 
keuntungan pemasaran lebih besar dari biaya pemasarannya.

Penelitian oleh Annisa et. al. (2018) dengan judul Efisiensi Pemasaran Bawang 
Merah (Kasus: Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah) menunjukkan terdapat sembilan 
saluran pemasaran. Ada dua indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, indikator 
kuantitatif dalam menentukan efisiensi operasional yang diukur dengan membandingkan 
nilai marjin pemasaran, farmer’s share, sebaran nilai rasio keuntungan terhadap biaya, dan 
volume penjualan petani. Kedua, indikator kuantitatif untuk menentukan efisiensi harga 
yang diukur dengan menggunakan integrasi pasar secara vertikal. Nilai marjin pemasaran 
yang rendah, farmer’s share yang lebih tinggi, nilai rasio keuntungan terhadap biaya yang 
tersebar merata di seluruh lebaga pemasaran, daya serap komoditas berdasarkan volume 
penjualan oleh petani di setiap saluran, serta terintegrasinya pasar menunjukkan efisiensi. 
Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pemasaran bawang merah 
di Kabupaten Brebes sudah efisien secara operasional namun belum efisien secara harga.

Penelitian Suhaeni et. al. (2018) dengan judul Analisis Efisiensi Pemasaran Bawang 
Merah di Dataran Menengah Kabupaten Majalengka menunjukkan terdapat enam saluran 
pemasaran dan dianalisis tiga saluran yang memasarkan bawang merah dari produsen 
sampai ke konsumen akhir. Penelitian menjelaskan bahwa semua saluran pemasaran sudah 
dikategorikan efisien, ditinjau dari marjin pemasaran, keuntungan, farmer’s share, dan 
efisiensi pemasaran. Namun, saluran pemasaran 5 adalah saluran pemasaran yang paling 
efisien dibanding saluran pemasaran lain jika dilihat dari nilai efisiensi pemasarannya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui jumlah saluran pemasaran dan 
fungsi pemasaran yang dijalankan masing-masing lembaga pemasaran bawang merah 
Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati. (2) Menganalisis nilai marjin pemasaran bawang 
merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati. (3) Menganalisis nilai farmer’s share 
pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati. (4) Menganalisis rasio 
keuntungan dan biaya pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati. 
(5) Mengetahui efisiensi pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten 
Pati. (6) Mengetahui nilai monopoly index pada pemasaran bawang merah Kecamatan 
Wedarijaksa di Kabupaten Pati.

Pemasaran pertanian merupakan suatu keragaan semua aktivitas bisnis dalam aliran 
barang dan jasa komoditas pertanian mulai dari tingkat produsen (petani) sampai konsumen 
akhir, yang mencakup aspek input dan output pertanian (Kohls & Uhl, 2002). Pemasaran 
pertanian mencakup semua kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak 
milik dan fisik barang-barang hasil pertanian dan barang-barang kebutuhan usaha pertanian 
dari produsen ke konsumen, termasuk kegiatan-kegiatan tertentu yang menghasilkan 
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perubahan bentuk dari barang yang ditujukkan untuk lebih mempermudah penyalurannya 
dan memberi kepuasan yang lebih kepada konsumennya (Limbong & Sitorus, 1987). Proses 
penyampaian produk pertanian dari produsen pertama ke konsumen akhir melibatkan 
berbagai aktivitas atau kegiatan yang merupakan fungsi-fungsi pemasaran. Menurut Kohls & 
Uhl (2002) fungsi-fungsi pemasaran digolongkan menjadi fungsi pertukaran, fungsi fisik dan 
fungsi fasilitasi. Fungsi pemasaran dijalankan oleh lembaga pemasaran yang merupakan suatu 
badan usaha atau individu yang menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen ke konsumen 
akhir dan memiliki hubungan dengan badan usaha atau individu lain (Sudiyono, 2004). 
Lembaga pemasaran dalam menyalurkan barang atau jasa sekaligus melaksanakan fungsi 
pemasaran membentuk jalur. Jalur yang dilewati agar sampai ke pasar dengan menjual setiap 
barang dan jasa untuk dibeli oleh konsumen disebut saluran pemasaran (El-Ansary, 2014).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan bagian dari Hibah Penelitian Dosen Fakultas Pertanian 

Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2018 dengan judul “Rantai Pasok Komoditas 
Hortikultura di Provinsi DIY dan Jateng”. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif.

Pengambilan sampel diawali dengan penentuan lokasi penelitian yang dilakukan 
dengan metode purposive sampling. Penentuan lokasi penelitian yang dilakukan secara 
sengaja (purposive) didasarkan pada pertimbangan bahwa berdasarkan data BPS (2017) 
Kabupaten Pati merupakan kabupaten dengan produksi bawang merah terbesar ketiga di 
Provinsi Jawa Tengah dan terdapat permasalahan terkait harga bawang merah hingga terjadi 
aksi unjuk rasa pada Januari 2018 lalu. Terkait dengan kondisi tersebut, Kabupaten Pati 
menarik untuk dipilih sebagai lokasi penelitian dan dilakukan analisis mengenai efisiensi 
pemasaran bawang merah yang berlangsung. Kecamatan Wedarijaksa dipilih karena 
merupakan wilayah dengan produksi bawang merah tertinggi, dengan Desa Ngurensiti 
dan Desa Bangsalrejo sebagai daerah dengan luas panen terbesar. Setelah lokasi penelitian 
ditentukan, kemudian dilakukan penentuan sampel responden.

Penentuan sampel responden dilakukan dengan metode purposive random sampling. 
Hasil pemilihan sampel dianggap sudah mewakili keseluruhan populasi petani bawang merah 
di lokasi penelitian. Jumlah responden yang dijadikan sampel ditentukan berdasarkan total 
populasi petani di lokasi penelitian. Sampel petani yang diambil berjumlah 70 responden 
didasarkan pada populasi petani di Desa Ngurensiti dan Desa Bangsalrejo. Desa Ngurensiti 
memiliki populasi sebesar 475 petani sehingga sampel yang diambil berjumlah 40 responden 
dan Desa Bangsalrejo memiliki populasi sebesar 375 petani sehingga sampel yang diambil 
berjumlah 30 responden.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan pencatatan. Jenis data 
yang dikumpulkan yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif mencakup data non-
angka yang menggambarkan fenomena atau kondisi nyata di lokasi penelitian. Data kualitatif 
dalam penelitian ini yaitu saluran pemasaran dan fungsi pemasaran. Data kuantitatif yang 
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diamati dalam penelitian merupakan data dalam angka yang diolah kedalam pengukuran 
statistik. Data kuantitatif yang diamati yaitu harga jual di tingkat petani, lembaga pemasaran, 
dan konsumen, biaya pemasaran yang dikeluarkan, serta keuntungan yang didapatkan 
masing-masing lembaga pemasaran.

Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer 
didapatkan melalui pengamatan secara langsung (observasi) dan melakukukan wawancara 
menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan. Kuesioner tersebut 
ditujukan untuk beberapa responden yang terlibat sebagai pelaku pemasaran yaitu petani 
dan lembaga pemasaran terkait yang berada pada lingkup pembahasan. Pengamatan secara 
langsung (observasi) di lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan 
pemasaran yang berlangsung dan untuk mengetahui kondisi atau permasalahan yang sedang 
terjadi pada lokasi pengamatan. Data sekunder didapatkan dari studi literatur, pustaka ilmiah, 
serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder lain didapatkan 
dari intansi-intansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Balai Penyuluhan dan 
Pertanian Kabupaten Pati, dan sebagainya. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap data 
primer dan penguat argumentasi, baik secara teori maupun angka.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis saluran 
dan lembaga pemasaran dilakukan secara kualitatif, sementara analisis marjin pemasaran, 
farmer’s share, rasio keuntungan dan biaya, efisiensi pemasaran, serta monopoly index 
dilakukan secara kuantitatif. Analisis saluran pemasaran diamati dari beberapa lembaga 
pemasaran yang berkontribusi dalam penyaluran hasil panen dari produsen ke konsumen 
akhir. Saluran pemasaran yang diteliti meliputi produsen, penebas, pengepul, pedagang besar, 
pengecer, dan konsumen. Banyaknya lembaga pemasaran yang berkontribusi berpengaruh 
terhadap penerimaan pendapatan setiap lembaga tersebut. Analisis fungsi lembaga pemasaran 
dilihat dari fungsi masing-masing lembaga pemasaran dalam penyaluran dari produsen ke 
konsumen akhir yang meliputi fungsi fisik, fungsi pertukaran, dan fungsi fasilitasi. Analisis 
fungsi pemasaran diperlukan untuk mengetahui fungsi yang dijalankan oleh setiap lembaga 
pemasaran yang terlibat.

Analisis marjin pemasaran digunakan untuk mengetahui perbedaan harga di tingkat 
petani dan di tingkat konsumen yang dirumuskan sebagai berikut (Dahl & Hammond, 1997):

Mi = Psi - Pbi     atau    Mi = Ci + πi
M = Σ Mi

Keterangan:
Mi : Marjin pemasaran di tingkat ke-i 
Psi :Harga jual di tingkat ke-i 
Pbi : Harga beli di tingkat ke-i 
Ci : Biaya pemasaran tingkat ke-i 
πi : Keuntungan lembaga pemasaran pasar tingkat ke-i
M : Marjin pemasaran total
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Nilai marjin pemasaran total yang didapatkan dapat diuji dengan analisis korelasi 
sederhana yaitu Korelasi Pearson, untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel. 
Kedua variabel terdiri dari variabel X yaitu marjin pemasaran dan variabel Y yaitu panjang 
saluran pemasaran. Keeratan hubungan antar variabel atau biasa disebut koefisien korelasi 
dinotasikan dengan huruf “r” yang dapat dihitung menggunakan rumus berikut (Nugroho 
et. al., 2008 cit. Sihombing & Bangun, 2019):

Keterangan:
rxy : koefisien korelasi Produk Moment (Pearson)
X ̅ : rata-rata dari pengamatan nilai X
Y ̅ : rata-rata dari pengamatan nilai Y

Analisis korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson menggunakan software 
SPSS 22. Hasil analisis kemudian dilihat nilai signifikansinya dengan dasar pengambilan 
keputusan (Sihombing & Bangun, 2019):
a. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak, artinya kedua variabel berkorelasi atau 

terdapat hubungan yang signifikan.
b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima, artinya kedua variabel tidak berkorelasi 

atau tidak terdapat hubungan yang signifikan.
Koefisien korelasi dapat bernilai positif atau negatif dan nilai koefisien korelasi 

berkisar antara -1 sampai dengan 1 (-1 ≥ r ≤ 1). Korelasi positif menunjukan hubungan linier, 
sementara korelasi negatif menunjukkan hubungan berkebalikan antara kedua variabel. 
Intepretasi pada tingkat hubungan korelasi Pearson memiliki kriteria sebagai berikut 
(Sihombing & Bangun, 2019):
a. Nilai koefisien korelasi 0: tidak ada korelasi
b. Nilai koefisien korelasi 0,01 – 0,20: korelasi sangat rendah
c. Nilai koefisien korelasi 0,21 – 0,4: korelasi rendah
d. Nilai koefisien korelasi 0,41 – 0,60: korelasi cukup kuat
e. Nilai koefisien korelasi 0,61 – 0,80: korelasi kuat
f. Nilai koefisien korelasi 0,81 – 1,00: korelasi sangat kuat

Analisis farmer’s share dilakukan untuk mengetahui seberapa besar bagian yang 
diterima petani dari harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir, dirumuskan sebagai berikut 
(Dahl & Hammond, 1997):

Keterangan:
Fs : Farmer’s share (dalam %) 
Pf : Harga di tingkat petani (Rp) 
Pk: Harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir (Rp)
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Nilai farmer’s share yang didapatkan juga dapat diuji dengan analisis korelasi 
sederhana yaitu Korelasi Pearson. Berdasarkan hasil yang didapatkan diuji menggunakan 
persamaan dan ketentuan yang sama dengan analisis pada hasil uji marjin pemasaran. 
Perbedaan terletak kedua variabel yang terdiri dari variabel X yaitu farmer’s share dan 
variabel Y yaitu panjang saluran pemasaran.

Analisis rasio keuntungan dan biaya digunakan untuk mengetahui penyebaran rasio 
keuntungan terhadap biaya yang diperoleh pada masing-masing lembaga pemasaran yang 
terlibat pada setiap saluran pemasaran (Marbun et.al., 2018). Rasio keuntungan dan biaya 
pada masing-masing lembaga pemasaran dirumuskan sebagai berikut (Jumiati et.al., 2013):

Keterangan:
RPM : Ratio Profit Marjin (Rasio Keuntungan dan Biaya)
πi : Keuntungan lembaga pemasaran ke-i 
Ci : Biaya pemasaran lembaga ke-i
Analisis efisiensi pemasaran digunakan untuk mengetahui efisien atau tidaknya 

saluran pemasaran berjalan yang dirumuskan sebagai berikut (Soekartawi, 1989):

Keterangan:
EP : Efisiensi pemasaran
TB : Total biaya pemasaran (Rp)
TNB : Total nilai produk (Rp)

Nilai efisiensi pemasaran dapat diuji dengan analisis korelasi sederhana. Analisis 
tersebut bertujuan mengetahui keeratan hubungan antara kedua variabel. Kedua variabel 
terdiri dari variabel X yaitu efisiensi pemasaran dan variabel Y panjang saluran yaitu 
pemasaran. Keeratan hubungan antar variabel atau koefisien korelasi dapat dihitung 
menggunakan persamaan, dan ketentuan yang sama dengan analisis Korelasi Pearson pada 
hasil uji marjin pemasaran.

Analisis monopoly index digunakan untuk mengetahui tingkat monopoli yang 
dimiliki oleh lembaga pemasaran, dapat diukur sebagai berikut (Jamhari & Kuntadi, 2012):

Keterangan:
MPI : Monopoly Index
Mi : Marjin pemasaran tingkat ke-i (Rp)
Ci : Biaya pemasaran tingkat ke-i (Rp)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Lembaga dan Saluran Pemasaran

Lembaga pemasaran memiliki banyak kategori tegantung jenis produk dan letak 
produk pertanian yang dipasarkan. Lembaga pemasaran bawang merah di Kabupaten Pati 
terdiri dari:
1) Petani, merupakan penghasil produk pertanian atau berperan sebagai produsen. 

Petani melakukukan usahatani dan menjual hasil usahatani bawang merah Kecamatan 
Wedarijaksa. Petani dalam melakukan usahatani mengalokasikan sumberdaya dan biaya 
produksi yang digunakan untuk menghasilkan output berupa bawang merah siap panen. 
Petani bawang merah melakukan usahatani dengan umur budidaya kurang lebih dua 
bulan dan panen rata-rata tiga kali dalam setahun bergantung pada musim. Hasil output 
dari petani akan diteruskan ke lembaga pemasaran berikutnya yaitu pedagang. Pedagang 
terdiri dari penebas, pengepul, pendagang besar, dan pengecer. Output petani yang dijual 
berupa bawang merah siap panen yang di tebaskan di lahan.

2) Penebas, merupakan pedagang yang membeli bawang merah langsung dari petani di 
lahan pertanian bawang merah. Pembelian dilakukan dengan sistem tebas per petak 
dengan melihat secara langsung kondisi lapangan. Saat dilakukan peninjauan, penebas 
kemudian memberi penaksiran harga sesuai dengan luas lahan dan kualitas bawang 
merah yang akan ditebas. Harga yang diberikan penebas dapat ditawar oleh petani sampai 
terjadi kesepakatan harga. Pembayaran umumnya akan dilakukan keesokan harinya saat 
penebasan lahan dilakukan. Uang hasil tebas dibayarkan secara tunai, sementara biaya 
transportasi serta tenaga kerja mulai dari proses panen, muat dan bongkar ditanggung 
oleh penebas. Penebas biasanya berasal dari wilayah sekitar dan petani tidak memiliki 
sistem kontrak atau perjanjian dengan penebas tetap. Penebas yang menjadi sampel dalam 
penelitian adalah penebas yang membeli bawang merah dari petani di Desa Ngurensiti 
dan Desa Bangsalrejo. Penebas yang menjadi sampel tidak hanya di dalam dua desa 
tersebut, namun juga terdapat di Desa Ngurenrejo yang terletak bersebelahan dengan 
Desa Ngurensiti. Petani menjual hasil panen kepada penebas yang dianggap memberi 
harga lebih baik. Sistem penjualan hasil panen dengan tebas memiliki keuntungan 
dan kerugian. Keuntungan menjual dengan sistem tebas adalah pencairan uang yang 
lebih cepat, tidak perlu menanggung risiko panen dan penyimpanan, serta tidak perlu 
mengeluarkan biaya dan tenaga kerja dalam pemanenan. Kerugian atau kelemahan dalam 
sistem tebas yaitu petani mendapatkan harga yang relatif lebih rendah dan memiliki 
kekuatan lebih rendah dalam mengendalikan harga. Petani hampir secara keseluruhan 
lebih memilih menggunakan sistem tebas karena dianggap lebih praktis dan lebih cepat 
mendapatkan pencairan uang. Bawang merah hasil tebasan dibawa oleh penebas untuk 
dilakukan pemrosesan terlebih dahulu sebelum dijual ke pengepul maupun pedagang.

3) Pengepul, merupakan pedagang yang membeli bawang merah dari penebas dan 
menjualnya ke pedagang besar. Terdapat pengepul yang juga melakukan pembelian dari 
petani atau melakukan peran ganda sebagai penebas dan pengepul. Namun, pengepul 
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yang berperan ganda tersebut lebih banyak melakukan pembelian dari penebas agar tidak 
perlu melakukan pemrosesan. Pengepul sebenarnya juga masih melakukan pemrosesan 
berupa pengupasan kulit terluar dan penjemuran bawang merah, namun dalam skala 
kecil. Pengepul lebih berperan dalam penyimpanan serta melakukan sortasi dan grading 
jika diperlukan. Pengepul bawang merah melakukan pembelian hampir setiap hari untuk 
menjaga ketersedian bawang merah. Pengepul tidak hanya melakukan pembelian di dalam 
wilayah Kabupaten Pati namun juga melakukan pembelian dari wilayah lain. Pengepul 
akan menjual bawang merah ke pedagang yang disebut pedagang besar. Pedagang besar 
memiliki jangkauan lokal yaitu di dalam Kabupaten pati dan non lokal yaitu di luar 
Kabupaten Pati. Pedagang besar non lokal biasanya akan mendatangi pengepul untuk 
melihat langsung kondisi bawang merah dan ketersediaannya. Pengepul yang menjual 
bawang merah ke pedagang besar lokal akan mendatangi pasar yang menjadi lapak 
para pedagang. Lapak pedagang besar berada di pusat penjualan barang pertanian dan 
perikanan di Kabupaten Pati yaitu Pasar Porda Juwana di Kecamatan Juwana. Pengepul 
biasanya menjual bawang merah ke lapak pedagang pada sore hingga malam hari.

4) Pedagang besar, merupakan pedagang yang membeli bawang merah dalam jumlah besar 
dari pengepul maupun penebas dan dijual kepada pengecer. Pedagang besar memiliki 
lapak di pasar-pasar yang menjadi pusat jual beli bawang merah dalam jumlah banyak. 
Pedagang besar bawang merah Kecamatan Wedarijaksa dapat digolongkan menjadi dua 
yaitu pedagang besar yang memiliki lapak di dalam dan di luar Kabupaten Pati. Pedagang 
besar dengan lapak di luar kabupaten atau pedagang besar non lokal umumnya menjual 
bawang merah di wilayah Semarang, Cilacap, dan sebagian wilayah Yogyakarta. Pembeli 
bawang merah dari pedagang besar tersebut dalam penelitian dianggap konsumen non 
lokal karena berada di luar batasan wilayah Kabupaten Pati. Pedagang besar dengan 
lapak di dalam wilayah Kabupaten Pati memiliki lapak di Pasar Porda Juwana. Pasar 
Porda Juwana merupakan tempat supplier dari para pengecer di pasar-pasar lain yang 
berada di Kabupaten Pati. Umumnya semua barang pertanian dan perikanan termasuk 
bawang merah akan dijual ke Pasar Porda Juwana sebelum dapat sampai ke pasar-pasar 
tradisional lain. Pedagang besar sangat berperan dalam penentuan harga dengan patokan 
harga pasar, karena pedagang besar merupakan lembaga pemasaran yang pertama kali 
mendapatkan informasi harga dari pusat atau pasar-pasar besar.

5) Pengecer, merupakan pedagang yang menjual bawang merah langsung kepada konsumen 
dengan kuantitas penjualan dalam volume kecil atau eceran. Pedagang pengecer memiliki 
lapak di dalam wilayah Kabupaten Pati. Umumnya pedagang pengecer menjual bawang 
merah kepada konsumen untuk kebutuhan rumah tangga. Pedagang pengecer membeli 
bawang merah dari pedagang besar di Pasar Porda Juwana. Pedagang pengecer yang 
menjadi sampel berdasarkan hasil penelusuran saluran pemasaran adalah pedagang yang 
memiliki lapak di Pasar Juwana Baru dan Pasar Puri Baru yang kebetulan merupakan 
pasar tradisional terbesar di Kabupaten Pati. Pedagang pengecer umumnya tidak hanya 
menjual bawang merah saja namun menjual sembako, bumbu pelengkap dan kebutuhan 
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pokok rumah tangga lainnya dalam lapak. Harga antara pedagang pegecer di lapak 
Pasar Juwana Baru, Kecamatan Juwana dan Pasar Puri Baru, Kecamatan Pati memiliki 
selisih antara Rp 1.000 – Rp 2.000. Harga di Pasar Puri Baru lebih mahal karena berada 
di wilayah pusat kota dan letaknya yang lebih jauh dari tempat pembelian yaitu Pasar 
Porda Juwana sehingga biaya angkut yang diperlukan lebih besar. Biaya angkut Di 
Pasar Juwana Baru lebih rendah karena letaknya yang relatif dekat yaitu bersebelahan 
dengan Pasar Porda Juwana dan terletak di pinggiran kota. Para pengecer biasanya 
akan membeli bawang merah di Pasar Porda Juwana pada dini hari dan akan diangkut 
ke lapak masing-masing. Pengangkutan menuju Pasar Puri Baru bisanya menggunakan 
angukatan umum atau sepeda motor, sementara pengangkutan ke Pasar Juwana Baru 
menggunakan becak atau kuli panggul.

Lembaga pemasaran dalam melaksanakan kegiatannya akan membentuk saluran 
pemasaran. Saluran pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati 
terdiri dari:

1) I : Petani → Penebas → Pengepul → Pedagang Besar → Pengecer → Konsumen 
Lokal

2) II : Petani → Penebas → Pedagang Besar → Pengecer → Konsumen Lokal
3) III : Petani → Penebas - Pengepul → Pedagang Besar → Pengecer → Konsumen 

Lokal
4) IV : Petani → Penebas → Pengepul → Pedagang Besar → Konsumen Non Lokal

2. Fungsi Lembaga Pemasaran
Fungsi lembaga pemasaran dalam pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa 

di Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Fungsi Pemasaran Bawang Merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati

Fungsi Pemasaran
Lembaga Pemasaran

Petani Penebas Pengepul Pedagang Pengecer

1. Fungsi Pertukaran

a. Pembelian √ √ √ √
b. Penjualan √ √ √ √ √

2. Fungsi Fisik

a. Penyimpanan √ √ √ √

b. Pemrosesan √ √

c. Transportasi √ √ √ √

d. Pengemasan √ √ √ √

3. Fungsi Fasilitasi

a. Grading/Sortasi √ √ √

b. Menanggung risiko √ √ √ √

c. Biaya √ √ √ √
d. Informasi Pasar √ √ √ √ √

Sumber : Data Primer (2018)
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Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak semua lembaga pemasaran melakukan fungsi 
pemasaran penuh. Lembaga pemasaran yang melaksanakan fungsi pemasaran penuh adalah 
penebas dan pengepul. Fungsi pemasaan yang dilakukan oleh lembaga pemasaran secara 
terperinci sebagai berikut:

1. Petani
Petani bawang merah Kecamatan Wedarijaksa hanya melakukan dua fungsi 

pemasaran. Petani melakukan usahatani bawang merah dan menjual hasil usahatani tersebut 
sehingga menjalankan fungsi pertukaran berupa penjualan. Output petani yang dijual berupa 
bawang merah siap panen yang di tebaskan di lahan. Petani tidak melakukan proses pasca 
panen sehingga petani tidak menjalankan fungsi fisik baik berupa penyimpanan, pemrosesan, 
transportasi, maupun pengemasan. Petani dalam menentukan harga jual didasarkan pada 
harga pasar, yang diperoleh dari hasil mencari infomasi harga pasar baik dari rekan sesama 
petani ataupun pedagang di wilayah sekitar sehingga melakukan fungsi fasilitasi berupa 
informasi pasar. 

2. Penebas
Penebas membeli bawang merah dalam bentuk siap panen dengan sistem tebas 

yang kemudian dijual kembali, menunjukkan penebas menjalankan fungsi pertukaran 
berupa pembelian dan penjualan. Penebas melakukan sistem tebas sehingga menanggung 
kegiatan panen dan pasca panen. Bawang merah hasil tebasan diangkut oleh penebas dari 
lahan menggunakan truk atau mobil pick up tergantung volume penebasan untuk selanjutnya 
dilakukan pemrosesan. Pemrosesan bawang merah sebelum dijual dilakukan di tempat 
pemrosesan yang rata-rata berada di dekat rumah penebas. Pemrosesan awal yang dilakukan 
meliputi pengeringan dan perogolan. Pengeringan dilakukan selama 1-2 hari saat cuaca 
cerah atau lebih lama tergantung pada cuaca sampai didapatkan kekeringan antara 80-85%. 
Selanjutnya dilakukan proses perogolan yaitu pemotongan daun dan akar bawang merah dari 
umbinya. Bawang merah yang sudah siap kemudian dikemas menggunakan karung untuk 
memudahkan pemuatan kedalam transportasi pengangkutan berupa pick up ataupun truk. 
Selama pemrosesan yang berjalan beberapa hari, penebas juga melakukan penyimpanan. 
Rangkaian kegiatan pemrosesan menunjukkan bahwa penebas melaksanakan fungsi fisik 
berupa transportasi, pemrosesan, penyimpanan, dan pengemasan. Fungsi fasilitasi berupa 
sortasi, menangung risiko, biaya, dan informasi pasar juga dilakukan oleh penebas. Kegiatan 
sortasi yaitu memisahkan atau membuang bawang merah yang tidak layak dilakukan 
bersamaan saat proses perogolan. Penebas melakukan pemrosesan sekaligus penyimpanan, 
maka penebas menanggung risiko atas kegiatan tersebut. Penebas membayar dengan sistem 
panjer kepada petani sebagai jaminan sehingga penebas melaksanakan fungsi biaya atau 
finansial. Penebas juga mencari informasi pasar untuk mengetahui harga jual dan harga beli 
yang berlaku pasar serta mencari koneksi dalam menjual bawang merah.
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3. Pengepul
Pengepul sebagaian besar membeli bawang merah yang sudah diproses dari penebas 

untuk dijual kembali ke pedagang besar. Hal tersebut memenuhi fungsi pertukaran berupa 
pembelian dan penjualan. Terdapat juga pengepul yang membeli bawang merah dari petani 
yaitu sehingga perlu melakukan pemanenan dan pemrosesan pasca panen. Proses pasca 
panen yang dilakukan sama dengan proses yang dilakukan penebas, namun dalam skala yang 
lebih kecil dari penebas. Pengepul yang membeli bawang merah dari penebas juga masih 
melakukan pemrosesan yang diawali setelah pembongkaran di tempat pengepul. Pemrosesan 
yang dilakukan berupa pengupasan kulit terluar bawang merah sekaligus melakukan sortasi 
bawang merah yang tidak layak. Pengepul juga melakukan grading yang terdiri dari grade A 
yaitu super dan grade B yaitu bagus. Bawang merah yang berasal dari Kecamatan Wedarijaksa 
umumnya masuk kedalam grade B yang dapat dikatakan sebagai bawang merah yang paling 
umum. Jenis bawang merah Kecamatan Wedarijaksa adalah tajuk (Thailand Nganjuk) yang 
memiliki ciri tidak terlalu besar tetapi memiliki daya simpan yang relatif lama atau awet. 
Setelah grading, dilakukan pengepakan menggunakan net sack sebagai bawang merah yang 
siap dipasarkan. Rangkaian tersebut memenuhi fungsi fisik berupa pemrosesan, penyimpanan, 
pengemasan dan transportasi. Fungsi fasilitasi juga dilaksanakan oleh pengepul yaitu sortasi 
dan grading, menanggung risiko, biaya, serta informasi pasar.

4. Pedagang Besar
Pedagang besar melaksanakan fungsi pertukaran yaitu pembelian dan penjualan 

karena melakukan pembelian bawang merah dari pengepul ataupun penebas dan menjualnya 
kembali. Pedagang besar biasanya memiliki lapak yang dapat dikategorikan menjadi dua, 
yaitu pedagang besar dengan lapak lokal dan non lokal. Pedagang besar dengan lapak lokal 
menerima atau membeli bawang merah di lapak. Bawang merah yang di beli sebagian besar 
di tempatkan di gudang yang lokasinya tidak jauh dari pasar, sebagai tempat penyimpanan. 
Pedagang besar ini biasanya hanya melakukan pengangkutan dari gudangnya atau sebaliknya 
menggunakan transportasi berupa pick up. Pedagang melakukan penjualan kepada 
pengecer yang membeli dalam satuan kg dengan kuantitas yang bervariatif sehingga perlu 
melakukan pengemasan sesuai permintaan. Pedagang besar lapak non lokal mengeluarkan 
biaya transportasi yang besar untuk mengangkut bawang merah ke pasar di luar Kabupaten 
Pati. Pedagang besar melaksanakan fungsi fisik berupa transportasi, penyimpanan dan 
pengemasan. Fungsi fasilitasi berupa menanggung risiko, biaya dan informasi pasar juga 
dilaksanakan oleh pedagang besar. Pedagang besar melakukan penyimpanan di gudangnya 
untuk menampung stok bawang merah hasil pembelian sehingga ada risiko yang ditanggung 
dalam penyimpanan. Pedagang melaksanaan fungsi biaya melakukan pembayaran saat 
penerimaan bawang merah serta informasi pasar karena harga yang dijadikan patokan 
adalah harga pasar.
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5. Pengecer
Pengecer membeli bawang merah dari pedagang yang ada di Pasar Porda Juwana 

untuk selanjutnya dijual ke konsumen sehingga pengecer menjalankan fungsi pertukaran 
berupa pembelian dan penjualan. Fungsi fisik dilaksanakan oleh pengecer yaitu transportasi, 
penyimpanan dan pengemasan. Pengecer mengangkut bawang merah dari Pasar Porda 
Juwana ke lapak dengan kuli angkut atau becak jika lokasi penjualan dekat dan menggunakan 
motor, angkutan umum, ataupun pick up jika lokasi relatif jauh. Pengecer juga melakukan 
penyimpanan ketika stok bawang merah tidak terjual habis seluruhnya. Biasanya dalam sekali 
beli, pengecer dapat menjual dalam dua sampai tiga hari. Pengecer melakukan penjualan 
kepada konsumen secara eceran sehingga biasanya dikemas dalam kantong plastik. Pengecer 
sebagian juga melakukan grading ketika di rumah untuk memisahkan bawang merah yang 
sedang dan relatif besar. Fungsi fasilitasi berupa grading, menanggung risiko, biaya dan 
informasi pasar juga dilaksanakan oleh pengecer. Pengecer menyimpan bawang merah 
sehingga pengecer melaksanakan fungsi fasilitasi dalam menanggung risiko dan biaya karena 
melakukan pembayaran tunai saat pembelian bawang merah dari pedagang di Pasar Porda 
Juwana. Pengecer juga melaksanakan fungsi fasilitasi informasi pasar karena harga yang 
dijadikan pedoman dalam membeli dan mengecerkan bawang merahnya didasarkan pada 
harga pasar yang berlaku pada saat itu.

6. Marjin Pemasaran
Marjin pemasaran pada dasarnya memiliki dua aspek yaitu biaya dan keuntungan. 

Biaya pemasaran merupakan besaran yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. Biaya pemasaran dapat semakin tinggi ketika 
semakin banyak fungsi yang dilakukan oleh lembaga pemasaran. Perincian biaya pemasaran 
yang dikeluarkan lembaga pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten 
Pati dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:
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Tabel 2. Biaya Pemasaran Bawang Merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati

Biaya Pemasaran (Rp/kg)
Saluran Pemasaran

I II III IV

1. Petani
a. Komunikasi 17 16 16 15
Total Biaya 17 16 16 15

2. Penebas

a. Tenaga Kerja 1.000 1.190 880

b. Listrik 13 28 20

c. Transportasi 25 44 25

d. Komunikasi 47 38 17

Total Biaya 1.085 1.299 942

3. Pengepul

a. Tenaga Kerja  1.002 1.128 969

b. Listrik  9 75 15

c. Transportasi  9 33 7

d. Komunikasi  4 6 5

Total Biaya  1.023 1.242 995

4. Pedagang besar
a. Tenaga Kerja  551 510 551 1.500
b. Listrik  2 38 2 0
c. Transportasi  17 26 21 100
d. Retribusi  5 5 5 3
e. Komunikasi  5 3 5 16
Total Biaya  580 582 584 1.619

5. Pengecer

a. Tenaga Kerja  0 111 0

b. Listrik  283 0 0

c. Transportasi  136 100 250

d. Retribusi  57 158 67

e. Komunikasi  487 374 374

Total Biaya  962 742 690
Total Biaya Pemasaran 3.667 2.638 2.532 3.571

Sumber : Data Primer (2018)
 
Tabel 2 menunjukkan bahwa total biaya pemasaran terbesar yang dikeluarkan oleh 

lembaga pemasaran terdapat pada Saluran Pemasaran I sebesar Rp 3.667/kg, kemudian 
Saluran Pemasaran IV sebesar Rp 3.571/kg, Saluran Pemasaran II sebesar Rp 2.638/kg, dan 
biaya pemasaran terkecil terdapat pada Saluran Pemasaran III sebesar Rp 2.532/kg. Saluran 
Pemasaran I mengeluarkan biaya pemasaran terbesar karena melibatkan lembaga pemasaran 
terbanyak, sehingga masing-masing lembaga pemasaran memberikan kontribusi terhadap 
akumulasi total biaya pemasaran. Saluran pemasaran lainnya memiliki jumlah lembaga 
pemasaran yang sama, namun memiliki biaya pemasaran yang berbeda karena perbedaan 
lembaga pemasaran yang terlibat.

Pada Saluran Pemasaran I biaya pemasaran tertinggi dikeluarkan oleh penebas 
sebesar Rp 1.085/kg. Penebas mengeluarkan biaya tertinggi karena melakukan proses 
pemanenan dan paca panen yang menyebabkan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan juga 
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tinggi yaitu Rp 1.000/kg. Pada saluran ini biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pengecer 
lebih tinggi dibandingkan biaya pemasaran pengecer pada saluran pemasaran lain, karena 
pada saluran ini pengecer yang terlibat memerlukan biaya listrik sebesar Rp 283/kg untuk 
penerangan dan fasilitas kios lain diantaranya kipas angin dan radio.

Biaya pemasaran terbesar pada Saluran Pemasaran II juga dikeluarkan oleh penebas 
sebesar Rp 1.299/kg. Biaya pemasaran tersebut juga paling besar dibanding biaya penebas 
pada saluran pemasaran lain, karena penebas melakukan penjualan langsung pada pedangang 
tanpa melalui pengepul sehingga melakukan peran pengepul sekaligus. Peran tambahan 
tersebut berupa pemrosesan lanjut sama seperti yang dilakukan pengepul, untuk memastikan 
bawang merah siap jual ke pedagang dan memiliki nilai jual yang bersaing. Penebas yang 
menjual langsung ke pedagang perlu melakukan proses lanjut berupa pengupasan kulit 
terluar bawang merah untuk menambah nilai jual dan melakukan pengemasan dengan net 
sack sebagai bawang merah yang siap jual. Dalam kegiatan tersebut juga menambah biaya 
listrik karena pemrosesan memerlukan blower, untuk membantu meminimalisir kelembaban 
dan menerbangkan kulit bawang merah yang sudah dikupas. Kegiatan tersebut menambah 
biaya pemrosesan untuk tenaga kerja dan listrik sehingga dikeluarkan menjadi Rp 1.190/kg 
dan Rp 28/kg, lebih besar dari biaya penebas pada saluran lainnya.

Saluran Pemasaran III memiliki biaya pemasaran paling rendah. Pengepul pada 
saluran ini membeli langsung pada petani sehingga biaya pemasaran yang dikeluarkan 
dapat sedikit lebih rendah. Pengecer pada saluran ini mengeluarkan biaya lebih rendah 
dibandingkan pengecer pada saluran lain, karena tidak memerlukan biaya tenaga kerja 
maupun listrik. Sementara, biaya pemasaran terbesar pada saluran ini dikeluarkan oleh 
pengepul sebesar Rp 1.242/kg. Biaya pemasaran pengepul tersebut lebih tinggi dibanding 
pengepul pada saluran lain, karena pengepul pada saluran ini sekaligus melakukan peran 
penebas. Pengepul melakukan penebasan dan pemrosesan pasca panen sehingga biaya tenaga 
kerja yang dikeluarkan lebih tinggi yaitu Rp 1.128/kg, biaya listrik yang dikeluarkan juga 
menjadi lebih besar yaitu Rp 75/kg.

Saluran Pemasaran IV memiliki biaya pemasaran sebesar Rp 3.571/kg, lebih besar 
dari Saluran Pemasaran II dan III yang memiliki panjang saluran pemasaran yang sama. Pada 
saluran ini biaya pemasaran terbesar dikeluarkan oleh pedagang besar yaitu Rp 1.500/kg 
karena pedagang pada saluran ini berbeda. Pedagang melakukan penjualan ke luar Kabupaten 
Pati sehingga memerlukan biaya tenaga kerja dan transportasi yang lebih besar. Biaya tenaga 
tenaga kerja dan transportasi sebesar Rp 1.500/kg dan Rp 100/kg. Biaya tenaga kerja yang 
dikeluarkan digunakan untuk membayar tenaga muat dan bongkar di lapak maupun di tempat 
pengepul, dan biaya transportasi digunakan untuk bahan bakar minyak yang lebih banyak 
karena perjalanan yang ditempuh lebih jauh.

Biaya pemasaran terkecil pada semua saluran dikeluarkan oleh petani, karena petani 
hanya mengeluarkan biaya komunikasi sebesar Rp 15/kg sampai Rp 17/kg. Petani hanya 
menjual hasil panen dengan cara ditebas tanpa melakukan pemanenan, pengangkutan maupun 
pemrosesan. Biaya komunikasi yang dikeluarkan oleh petani digunakan untuk membayar tagihan 
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pulsa sehingga dapat melakukan komunikasi dan kesepakatan dalam menebaskan hasil panen 
via seluler. Biaya pemasaran di tingkat penebas dan pengepul pada Saluran Pemasaran IV paling 
kecil dari saluran lain karena biaya tenaga kerja yang diperlukan relatif rendah. Pada saluran 
ini bawang merah yang dibeli memiliki kualitas yang relatif lebih tinggi, sehingga kegiatan 
pemrosesan lebih mudah dan proses sortasi yang dilakukan dapat lebih cepat.

Petani pada penelitian ini cenderung lebih memilih memasarkan hasil panen bawang 
merahnya secara lebih praktis. Petani lebih memilih sistem tebas karena tidak perlu melakukan 
pemrosesan yang memakan waktu dan tenaga serta mengeluarkan biaya pemasaran yang 
besar. Salah satu alasan petani enggan melakukan pemrosesan karena terbatasnya tempat yang 
dimiliki. Rata-rata petani tidak memiliki tempat yang cukup untuk melakukan pemrosesan. 
Kelompok tani dalam hal ini dapat lebih berperan untuk menyediakan tempat pemrosesan 
bersama, agar hambatan petani karena terbatasnya tempat dapat teratasi. Tempat pemrosesan 
dapat dibagun dan dikelola bersama oleh seluruh anggota kelompok tani. Adanya tempat 
pemrosesan juga akan membangun kerjasama, keakraban, dan lebih menghidupkan fungsi 
kelompok tani bawang merah Kecamatan Wedarijaksa. Tempat tersebut nantinya dapat diatur 
jadwal dan penggunaanya agar dapat berjalan dengan adil dan menguntungkan semua pihak 
yang terlibat khususnya para petani bawang merah.

Keuntungan pemasaran didapatkan dari selisih antara harga jual dan harga beli yang 
dikurangi dengan biaya pemasaran. Keuntungan setiap lembaga pemasaran bawang merah 
dapat berbeda dan tidak terdistribusi secara merata, tergantung pada banyaknya lembaga 
pemasaran yang terlibat. Keuntungan yang diperoleh masing-masing lembaga pemasaran 
pada setiap saluran dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Keuntungan Pemasaran Bawang Merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati

Keuntungan (Rp/kg)
Saluran Pemasaran

I II III IV

Penebas 1.915 2.701 3.058

Pengepul 1.977 3.758 4.005
Pedagang besar 3.420 3.418 3.416 5.381

Pengecer 3.038 3.258 2.310
Total 10.350 9.378 9.484 12.444

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan Tabel 3 keuntungan pemasaran terbesar terdapat pada Saluran 
Pemasaran IV sebesar Rp 12.444/kg, kemudian pada Saluran Pemasaran I sebesar Rp 10.350/
kg, Saluran Pemasaran III sebesar Rp 9.484/kg, dan keuntungan pemasaran terkecil terdapat 
pada Saluran Pemasaran II sebesar Rp 9.378/kg. Pada semua saluran, keuntungan lembaga 
terbesar sama-sama terdapat pada pedagang besar. Namun keuntungan pada pedagang besar 
di Saluran Pemasaran IV paling tinggi dibandingkaan pedagang besar pada saluran lain, 
yaitu Rp 5.381/kg. Pedagang besar pada Saluran Pemasaran IV menjual bawang merah pada 
konsumen akhir non lokal yang mampu memberikan harga lebih tinggi sehingga keuntungan 
dapat diambil juga lebih besar.
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Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat maka semakin panjang saluran 
pemasaran sehingga semakin besar nilai marjin pemasaran. Marjin pemasaran bawang merah 
Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Marjin Pemasaran Bawang Merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati

Lembaga Pemasaran (Rp/kg)
Saluran Pemasaran

I II III IV

1. Petani

a. Harga Jual (Rp/kg) 8.000 8.000 9.000 10.000

b. Biaya Pemasaran  17 16 16 15

2. Penebas

a. Harga Beli  8.000 8.000 10.000

b. Harga Jual  11.000 12.000 14.000

c. Biaya Pemasaran  1.085 1.299 942

d. Keuntungan  1.915 2.701 3.058

Marjin  3.000 4.000 4.000

3. Pengepul

a. Harga Beli  11.000 9.000 14.000

b. Harga Jual  14.000 14.000 19.000

c. Biaya Pemasaran  1.023 1.242 995

d. Keuntungan  1.977 3.758 4.005

Marjin  3.000 5.000 5.000

4. Pedagang besar

a. Harga Beli  14.000 12.000 14.000 19.000

b. Harga Jual  18.000 16.000 18.000 26.000

c. Biaya Pemasaran  580 582 584 1.619

d. Keuntungan  3.420 3.418 3.416 5.381

Marjin  4.000 4.000 4.000 7.000

5. Pengecer

a. Harga Beli  18.000 16.000 18.000

b. Harga Jual  22.000 20.000 21.000

c. Biaya Pemasaran  962 742 690

d. Keuntungan  3.038 3.258 2.310

Marjin  4.000 4.000 3.000

6. Konsumen

a. Harga Beli  22.000 20.000 21.000 26.000

Total Marjin  14.000 12.000 12.000 16.000

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa Saluran Pemasaran IV memiliki marjin 
pemasaran terbesar yaitu Rp 16.000/kg. Pada saluran ini marjin lembaga tertinggi terdapat 
pada pedagang besar yaitu Rp 7.000/kg. Karena konsumen akhir pada saluran ini adalah 
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konsumen non lokal, harga beli konsumen relatif lebih tinggi sehingga keuntungan yang 
didapatkan juga lebih tinggi yaitu Rp 5.381/kg. Namun, biaya pemasaran yang dikeluarkan 
juga lebih besar dibandingkan lembaga pemasaran lain dan pedagang besar pada saluran 
pemasaran lain yaitu Rp 1.619/kg karena konsumen non lokal berada di luar Kabupaten Pati. 
Marjin total pada saluran ini paling besar, sehingga Saluran Pemasaran IV merupakan saluran 
pemasaran yang paling tidak ideal dibanding saluran pemasaran lainnya. Saluran Pemasaran 
IV memiliki harga beli dan harga jual yang cenderung lebih tinggi dibandingkan saluran 
lain, hal ini disebabkan karena standar permintaan bawang merah pada saluran ini sedikit 
berbeda. Konsumen pada saluran merupakan konsumen non local yang mampu memberikan 
harga lebih tinggi, kondisi tersebut karena lokasinya yang berada di kota besar, di luar 
Kabupaten Pati. Bawang merah yang dijual pada saluran ini memiliki kualitas relatif lebih 
tinggi daripada di saluran lain sehingga harga beli dan harga jual juga menjadi lebih tinggi.

Saluran Pemasaran I yang merupakan saluran terpanjang memiliki marjin total 
terbesar kedua sebesar Rp 14.000/kg. Pada saluran ini marjin lembaga terbesar terdapat pada 
pengecer dan pedagang besar yaitu Rp 4.000/kg. Marjin lembaga tersebut besar dikarenakan 
biaya pemasaran yang di keluarkan rendah, sementara keuntungan yang ditetapkan relatif 
tinggi dengan keuntungan tertinggi pada pedagang besar yaitu Rp 3.420/kg. Penebas dan 
pengepul pada saluran ini juga memiliki marjin lembaga yang sama yaitu Rp 3.000/kg. 
Biaya pemasaran yang dikeluarkan pengepul dan penebas pada saluran ini relatif tinggi 
karena digunakan untuk kegiatan pemrosesan. Biaya pemasaran tertinggi pada saluran ini 
dikeluarkan oleh penebas yaitu Rp 1.585/kg karena juga melakukan pemanenan di lahan.

Saluran Pemasaran II memiliki marjin pemasaran total sebesar Rp 12.000/kg. Marjin 
pemasaran penebas, pedagang besar dan pengecer sama yaitu Rp 4.000/kg artinya marjin 
lembaga pada saluran ini merata, meskipun biaya dan keuntungan pada setiap lembaga 
berbeda-beda. Keuntungan terbesar didapatkan oleh pedagang besar yaitu Rp 3.418/kg 
dikarenakan biaya pemasaran yang dikeluarkan relatif kecil. Biaya pemasaran terbesar 
dikeluarkan oleh penebas yaitu Rp 1.299/kg karena melakukan kegiatan pemrosesan 
terbanyak.

Saluran Pemasaran III memiliki marjin pemasaran sebesar Rp 12.000/kg, sama 
dengan Saluran Pemasaaran II. Pada saluran ini marjin pemasaran terbesar terdapat pada 
pengepul yaitu Rp 5.000/kg, dengan keuntungan terbesar juga pada pengepul yaitu Rp 
3.758/kg jika dibandingkan lembaga pemasaran lain di saluran ini. Marjin lembaga yang 
besar karena biaya dan keuntungan pemasaran pengepul lebih besar pula, karena pengepul 
melakukan pemanenan sekaligus pemrosesan hingga bawang merah siap dijual kepada 
pedagang. Jika dilihat dari nilai marjin pemasaran yang didapat, Saluran Pemasaran II dan III 
merupakan saluran paling ideal karena memiliki marjin terkecil. Marjin terkecil menunjukkan 
ketimpangan harga jual di tingkat konsumen dan petani paling rendah, sehingga petani 
dapat memilih Saluran Pemasaran II ataupun III jika menginginkan selisih harga dengan 
konsumen yang relatif kecil.
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Hasil analisis menunjukkan marjin pemasaran terbesar terdapat pada Saluran 
Pemasaran IV dan marjin pemasaran terkecil terdapat pada Saluran Pemasaran III. Uji korelasi 
dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keeratan hubungan panjang saluran 
dan marjin pemasaran, yang dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Panjang Saluran Pemasaran dan Marjin Pemasaran Bawang 
Merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati

Correlation

Panjang Saluran
Marjin Pemasaran Pearson Correlation .130

Sig. (2-tailed) .282
N 70

Sumber : Data Primer (2018)
Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,282 lebih dari 

alpha 0,05, artinya antara panjang saluran dengan marjin pemasaran tidak berkorelasi. Nilai 
Pearson Correlation sebesar 0,130 berada pada kisaran 0,01 sampai 0,20 yang menunjukkan 
derajat hubungan antara keduanya berada pada korelasi yang sangat rendah. Panjang saluran 
dan marjin pemasaran memang tidak selalu berkorelasi, dikarenakan berbagai faktor yang 
mempengaruhi seperti konsumen akhir yang dituju, besar keuntungan yang diambil lembaga 
pemasaran, dan akses pasar yang dilalui.

4. Farmer’s share
Farmer’s share merupakan besaran bagian yang diterima petani dari harga yang 

dibayarkan konsumen. Nilai farmer’s share dapat digunakan oleh petani untuk memilih 
saluran pemasaran yang memberikan bagian penerimaan yang lebih besar. Bagian penerimaan 
petani semakin besar ketika persentase farmer’s share yang didapatkan semakin besar. 
Farmer’s share pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati terdapat 
pada Tabel 6 berikut:

 
Tabel 6. Farmer’s share Pemasaran Bawang Merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati

Jenis Saluran Harga Bawang Merah Nilai
Saluran Pemasaran I a. Harga Petani (Rp/kg) 8.000

b. Harga Konsumen (Rp/kg) 22.000

Farmer’s Share (%) 36,36
Saluran Pemasaran II a. Harga Petani (Rp/kg) 8.000

b. Harga Konsumen (Rp/kg) 20.000

Farmer’s Share (%) 40,00
Saluran Pemasaran III a. Harga Petani (Rp/kg) 9.000

b. Harga Konsumen (Rp/kg) 21.000

Farmer’s Share (%) 42,86
Saluran Pemasaran IV a. Harga Petani (Rp/kg) 10.000

b. Harga Konsumen (Rp/kg) 26.000

Farmer’s Share (%) 38,46

Sumber : Data Primer (2018)
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Berdasarkan Tabel 6 nilai farmer’s share tertinggi sebesar 42,86% terdapat pada 
Saluran Pemasaran III yang berarti bagian harga yang diterima petani 42,86% dari harga 
yang dibayarkan konsumen. Farmer’s share terbesar kedua terdapat pada Saluran Pemasaran 
II sebesar 40%. Saluran Pemasaran IV memiliki nilai farmer’s share sebesar 38,46%. Nilai 
farmer’s share terkecil terdapat pada Saluran Pemasaran I yaitu 36,36%. Nilai farmer’s share 
tertinggi pada Saluran Pemasaran III menunjukkan bagian harga yang diterima petani pada 
saluran ini paling besar, sementara pada Saluran Pemasaran I bagian harga yang diterima 
petani paling rendah karena nilai farmer’s share yang didapatkan paling kecil.

Harga konsumen dan harga petani terbesar terdapat pada Saluran Pemasaran IV, 
karena pasar yang dituju adalah konsumen non lokal yang memberikan harga relatif lebih 
tinggi sehingga mampu memberi harga yang lebih tinggi pula pada petani. Nilai farmer’s 
share terkecil terdapat pada Saluran Pemasaran I sebesar 36,36% Harga di tingkat petani 
pada Saluran Pemasaran I rendah sementara harga konsumen relatif tinggi disebabkan karena 
saluran pemasaran yang terlibat adalah saluran terpanjang dengan 4 lembaga pemasaran.

Hasil analisis farmer’s share dapat digunakan oleh petani untuk memilih saluran 
pemasaran yang memberikan bagian penerimaan yang lebih besar dalam melakukan 
pemasaran hasil panennya, sehingga pada hasil penelitian ini petani dapat memilih Saluran 
Pemasaran III. Uji korelasi dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keeratan 
panjang saluran dan farmer’s share yang dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Korelasi Panjang Saluran Pemasaran dan Farme’s Share Pemasaran 
Bawang Merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati

Correlation
Panjang Saluran

Farmer’s Share Pearson Correlation -.639**
Sig. (2-tailed) .000
N 70

Sumber : Data Primer (2018)

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 
0,05 yang artinya panjang saluran dan farmer’s share memiliki korelasi. Nilai Pearson 
Correlation yang didapat sebesar -0,639. Nilai 0,639 menunjukkan derajat hubungan berada 
pada kisaran 0,61 sampai 0,80 artinya panjang saluran dan farmer’s share memiliki korelasi 
yang kuat. Nilai negatif menunjukkan hubungan berkebalikan yaitu semakin panjang saluran 
pemasaran maka semakin rendah nilai farmer’s share, dan begitupun sebaliknya.

5. Rasio Keuntungan dan Biaya
Rasio keuntungan dan biaya menunjukan besaran keuntungan pemasaran terhadap 

biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Rasio keuntungan 
dan biaya digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh setiap lembaga 
pemasaran dari setiap biaya yang dikeluarkan. Nilai rasio keuntungan dan biaya pemasaran 
bawang merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati terdapat pada Tabel 8 berikut:
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 Tabel 8.  Rasio Keuntungan dan Biaya Pemasaran Bawang Merah Kecamatan Wedarijaksa 
di Kabupaten Pati

Keterangan
Saluran Pemasaran

I II III IV

1. Penebas
a. Biaya Pemasaran (Rp/kg) 1.085 1.799 942

b. Keuntungan (Rp/kg) 1.915 2.701 3.058

Rasio Keuntungan dan Biaya 1,77 2,22 3,25

2. Pengepul
a. Biaya Pemasaran (Rp/kg) 1.023 1.242 995

b. Keuntungan (Rp/kg) 1.977 3.758 4.005

Rasio Keuntungan dan Biaya 1,93 3,03 4,02

3. Pedagang besar
a. Biaya Pemasaran (Rp/kg) 580 582 584 1,619
b. Keuntungan (Rp/kg) 3.420 3.418 3.416 5.381
Rasio Keuntungan dan Biaya 5,90 5,88 5,85 3,32

4. Pengecer
a. Biaya Pemasaran (Rp/kg) 962 7,42 690

b. Keuntungan (Rp/kg) 3.038 3.258 2.310
Rasio Keuntungan dan Biaya 3,16 4,39 3,35  

Biaya Pemasaran Total (Rp/kg) 3.650 2.622 2.516 3.556
Keuntungan Total (Rp/kg) 10.350 9.378 9.484 12.444
Rasio Keuntungan dan Biaya 2,84 3,58 3,77 3,50

Sumber : Data Primer (2018)

 Berdasarkan Tabel 8 diketahui rasio keuntungan dan biaya pada masing-masing 
lembaga pemasaran memiliki nilai yang berbeda. Rasio keuntungan dan biaya terkecil pada 
Saluran Pemasaran I, II dan IV terdapat pada penebas yaitu 1,77, 2,08 dan 3,25. Nilai rasio 
yang kecil disebabkan karena biaya pemasaran yang ditanggung penebas relatif tinggi akibat 
kegiatan pasca panen. Pada Saluran Pemasaran III rasio keuntungan dan biaya terkecil 
terdapat pada pengepul yaitu 1,87 karena pengepul juga melakukan pemrosesan pasca 
panen. Nilai rasio keuntungan dan biaya penebas terkecil terdapat pada penebas di Saluran 
Pemasaran I karena karena lembaga pemasaran yang terlibat pada saluran ini paling banyak. 
Sehingga membuat keuntungan yang harus dibagi masing-masing lembaga semakin banyak, 
menyebabkan nilai keuntungan yang didapatkan semakin kecil.

Nilai rasio keuntungan dan biaya terbesar di Saluran Pemasaran I, II dan III terdapat 
pada pedagang besar yaitu 5,90, 5,88, dan 5,85 karena pedagang besar memerlukan biaya 
pemasaran yang lebih sedikit. Rasio keuntungan dan biaya terbesar pada Saluran Pemasaran 
IV terdapat pada pengepul yaitu 4,02 karena pada saluran ini keuntungan yang didapatkan 
pengepul tinggi. Tingginya keuntungan pada pengepul di saluran ini karena pengepul menjual 
kepada pedagang besar dengan tujuan konsumen non lokal yang mampu memberikan harga 
tinggi. Selain itu, biaya pemasaran yang dikeluarkan pengepul pada saluran ini juga lebih 
rendah karena pengepul tidak mengeluarkan biaya transportasi untuk menjual bawang 
merahnya, pedagang besar yang mendatangi pengepul untuk melihat langsung dan membeli 
bawang merah.
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Rasio keuntungan dan biaya gabungan terkecil terdapat pada Saluran Pemasaran I 
yaitu 2,90 karena biaya pemasaran total yang lebih besar yaitu Rp 3.650/kg. Pada saluran 
ini rasio masing-masing lembaga memiliki selisih yang besar dengan rasio gabungan. Rasio 
antar lembaga pada saluran ini memiliki nilai yang paling bevariatif dan memiliki selisih 
yang lebih besar dibandingkan saluran lain. Artinya penyebaran rasio keuntungan dan biaya 
pada Saluran Pemasaran I tidak merata, maka dari segi operasional sistem pemasaran ini 
dianggap paling tidak ideal. Rasio keuntungan dan biaya gabungan terbesar terdapat pada 
Saluran Pemasaran III yaitu 3,77 karena selisih antara keuntungan dan biaya pemasaran pada 
saluran ini paling kecil sehingga nilai rasio yang didapatkan paling besar.

Saluran Pemasaran IV nilai rasio keuntungan dan biaya gabungan memiliki 
selisih yang paling dekat dengan nilai rasio keuntungan dan biaya pemasara pada masing-
masing lembaga di saluran ini. Selisih rasio antar lembaga pada saluran ini juga lebih kecil 
dibandingkan saluran lainnya. Artinya penyebaran rasio keuntungan dan biaya pada Saluran 
Pemasaran IV paling merata, maka dari segi operasional sistem pemasaran ini dapat dianggap 
paling ideal. Saluran Pemasaran IV memiliki nilai rasio keuntungan dan biaya gabungan 
sebesar 3,50 yang berarti setiap biaya pemasaran yang dikeluarkan sebesar Rp 1/kg bawang 
merah pada Saluran Pemasaran IV akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 3,50.

6. Efisiensi Pemasaran
Efisiensi pemasaran digunakan untuk mengetahui efisien atau tidaknya suatu kegiatan 

pemasaran. Pemasaran dikatakan efisien jika dapat memberikan nilai tambah yang tinggi 
terhadap suatu barang, mengahasilkan keuntungan besar bagi setiap lembaga pemasaran 
dan memiliki biaya pemasaran seminimal mungkin. Dalam analisis ini efisiensi pemasaran 
dihitung berdasarkan jumlah biaya pemasaran yang dikeluarkan terhadap nilai akhir produk. 
Nilai efisiensi pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati dapat 
dilihat pada Tabel 9 berikut:

 
Tabel 9. Efisiensi Pemasaran Bawang Merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati

Jenis Saluran Indikator Nilai
Saluran Pemasaran I a. Biaya Pemasaran (Rp/kg) 3.667

b. Nilai Produk (Rp/kg) 22.000

Efisiensi Pemasaran 0,167
Saluran Pemasaran II a. Biaya Pemasaran (Rp/kg) 2.638

b. Nilai Produk (Rp/kg) 20.000
Efisiensi Pemasaran 0,132

Saluran Pemasaran III a. Biaya Pemasaran (Rp/kg) 2.532
b. Nilai Produk (Rp/kg) 21.000
Efisiensi Pemasaran 0,121

Saluran Pemasaran IV a. Biaya Pemasaran (Rp/kg) 3.571
b. Nilai Produk (Rp/kg) 26.000
Efisiensi Pemasaran 0,137

Sumber : Data Primer (2018)
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 Bedasarkan Tabel 9 didapatkan nilai efisiensi pemasaran secara berurutan dari nilai 
terbesar yaitu Saluran Pemasaran I sebesar 0,167, IV sebesar 0,137, II sebesar 0,132 dan III 
sebesar 0,121. Nilai tersebut menunjukkan tingkat efisiensi pemasaran, yang dapat diukur 
berdasarakan perbandingan nilai efisiensi antara saluran pemasaran satu dan lainnya. Nilai 
efisiensi pemasaran yang paling kecil menunjukkan saluran pemasaran yang paling efisien 
dan sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis Saluran Pemasaran I merupakan saluran pemasaran 
yang paling tidak efisien karena memiliki nilai efisiensi pemasaran paling besar, sementara 
Saluran Pemasaran III merupakan saluran pemasaran yang paling efisien dibandingkan 
saluran pemasaran lainnya karena memiliki nilai efisiensi pemasaran terkecil. Saluran 
Pemasaran I memiliki saluran pemasaran paling panjang dengan 4 lembaga pemasaran 
yang terdiri dari penebas, pengepul, pedagang besar dan pengecer. Saluran Pemasaran III 
memiliki 3 lembaga pemasaran yang terdiri dari pengepul, pedagang besar, dan pengecer.

Semua saluran pemasaran bawang merah pada penelitian ini dapat dikategorikan 
efisien karena nilai efisiensi yang didapatkan lebih dari 1. Namun dari semua pemasaran yang 
sudah efisien dapat dipilih mana saluran pemasaran yang jauh lebih efisien dan paling tidak 
efisien dibanding saluran pemasaran lain. Nilai efisiensi menunjukkan Saluran Pemasaran 
I merupakan saluran pemasaran yang paling tidak efisien dibandingkan saluran pemasaran 
lain karena memiliki nilai efisiensi paling besar. Sementara, Saluran Pemasaran III memiliki 
nilai efisiensi paling kecil sehingga merupakan saluran yang paling efisien dibandingkan 
saluran pemasaran lain.

Saluran pemasaran yang paling efisien adalah Saluran Pemasaran III karena memiliki 
nilai efisiensi paling kecil sehingga petani dapat memilih saluran tersebut agar meningkatkan 
efisiensi pemasaran bawang merah. Uji korelasi mengenai keeratan hubungan antara panjang 
saluran dengan efisiensi pemasaran dapat dilakukan dengan hasil analisis pada Tabel 10 
berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Korelasi Panjang Efisiensi Pemasaran dan Farme’s Share Pemasaran 
Bawang Merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati

Correlation
Panjang Saluran

Farmer’s Share Pearson Correlation .885**
Sig. (2-tailed) .000
N 70

Sumber : Data Primer (2018)

Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 
0,05 yang artinya panjang saluran dan efisiensi pemasaran memiliki korelasi. Nilai Pearson 
Correlation sebesar 0,885 berada pada kisaran derajat hubungan 0,81 sampai 1,00. Artinya 
antara panjang saluran dan efisiensi pemasaran memiliki korelasi yang kuat. Nilai positif 
menunjukan menunjukkan hubungan linier yaitu semakin panjang saluran pemasaran maka 
semakin tinggi nilai efisiensi pemasaran, begitupun sebaliknya.
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7. Monopoly Index
Monopoly index atau indeks monopoli merupakan besaran tingkat dominasi suatu 

lembaga pemasaran dalam suatu rantai pemasaran. Nilai indeks monopoli yang semakin 
besar menunjukkan semakin dominan pengaruh suatu lembaga pemasaran dalam saluran 
pemasaran. Hasil analisis monopoly index pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa 
di Kabupaten Pati terdapat pada Tabel 11 berikut: 

Tabel 11. Monoply Index Pemasaran Bawang Merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten 
Pati

Keterangan
Saluran Pemasaran

I II III IV

1. Penebas

a. Marjin Pemasaran (Rp/kg) 3.000 4.000 4.000

b. Biaya Pemasaran (Rp) 1.085 1.299 942

MPI 2,77 3,08 4,25

2. Pengepul

a. Marjin Pemasaran (Rp/kg) 3.000 5.000 5.000

b. Biaya Pemasaran (Rp) 1.023 1.242 995

MPI 2,93 4,03 5,02

3. Pedagang besar

a. Marjin Pemasaran (Rp/kg) 4.000 4.000 3.000 7.000

b. Biaya Pemasaran (Rp) 580 582 584 1.619

MPI 6,90 6,88 6,85 4,32

4. Pengecer

a. Marjin Pemasaran (Rp/kg) 4.000 4.000 3.000

b. Biaya Pemasaran (Rp) 962 7,42 690

MPI 4,16 5,39 4,35

MPI Rerata 4,19 5,12 5,07 4,53

Sumber : Data Primer (2018)
 
Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa masing-masing lembaga pemasaran memiliki 

nilai monopoly index yang berbeda. Artinya tingkat dominasi yang dimiliki lembaga 
pemasaran pada setiap saluran tidak sama. Saluran Pemasaran I memiliki nilai MPI rerata 
paling kecil yaitu 4,19 artinya tingkat monopoli pada saluran pemasaran ini relatif rendah, 
karena saluran ini merupakan saluran terpanjang dan melibatkan lembaga pemasaran paling 
banyak. Nilai MPI rerata terbesar didapatkan pada Saluran Pemasaran II yaitu 5,12 artinya 
tingkat monopoli pada saluran ini tinggi. Pada Saluran Pemasaran II terdapat tiga lembaga 
pemasaran yang terlibat dan tidak melibatkan pengepul dalam saluran tersebut.

Saluran Pemasaran I, II, dan IV memiliki nilai MPI terendah pada penebas sebesar 
2,77, 3,08 dan 4,25 artinya penebas memiliki tingkat dominasi pasar yang paling rendah. 
Nilai MPI terkecil di Saluran Pemasaran III terdapat pada pengepul sebesar 2,93. Rendahnya 
nilai MPI pada masing-masing lembaga tersebut karena biaya pemasaran yang dikeluarkan 
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tinggi sementara baik penebas dan pengepul pada saluran tersebut tidak dapat menentukan 
harga jual karena harga ditentukan oleh pasar.

Saluran Pemasaran I, II, dan III memiliki nilai MPI terbesar pada pedagang 
besar yaitu 6,90, 6,88, dan 6,85. Artinya masing-masing pedagang besar memiliki tingkat 
dominasi pasar yang paling tinggi di salurannya. Pedagang besar pada ketiga saluran 
tersebut merupakan pedagang besar dengan tujuan konsumen local yang berada di Pasar 
Porda Juwana. Hasil analisis menujukkan kesesuaian berdasarkan hasil temuan dilapangan 
bahwa pedagang besar yang memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan harga. 
Hal tersebut dikarenakan pedagang besar merupakan lembaga pemasaran pertama yang 
mendapatkan informasi harga dari pusat atau pasar-pasar besar seperti Pasar Kramat Jati di 
Jakarta Timur. Pedagang mendapatkan informasi harga via Short Message Service (SMS) 
melalui ponsel mereka. Biasaya informasi harga didapatkan pada pagi hari, dan diberlakukan 
untuk sepanjang hari tersebut.

Nilai MPI terbesar pada Saluran Pemasaran IV terdapat pada pengepul yaitu 
5,02. Artinya pengepul memiliki dominasi pasar yang tinggi pada Saluran Pemasaran 
IV. Pengepul pada saluran ini mengelurkan biaya pemasaran yang rendah karena tidak 
melakukan pengangkutan baik ke tempat pedagang besar maupun dari penebas sehingga 
tidak mengelurkan biaya transportasi. Pada saluran ini terjadi anomali yaitu nilai MPI yang 
didapatkan pengepul lebih besar dibandingkan dengan pedagang besar dikarenakan pengepul 
pada saluran ini lebih dapat mendominasi pasar. Pengepul hanya melakukan pembelian dari 
penebas dan menjualnya ke pedagang besar tanpa melakukukan kegiatan pengangkutan yang 
menyebabkan biaya pemasaran yang dikeluarkan rendah. Selain itu, pengepul dalam saluran 
ini juga memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan harga, dimana harga jual yang 
diberikan kepada pedagang besar cenderung ditentukan oleh pengepul. Pedagang besar pada 
saluran ini mendatangi pengepul dan mau tidak mau menerima harga yang diberikan dengan 
sedikit penawaran karena posisi pedagang besar yang mencari dan membutuhkan bawang 
merah tersebut. Nilai MPI yang besar pada pengepul menunjukkan tingkat monopoli tinggi 
yang berarti dominasi pasar yang dimiliki juga lebih tinggi, sehingga lembaga pemasaran 
tersebut memiliki dominasi yang lebih besar dalam mempengaruhi harga dan menguasai 
pasar.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:
1. a. Saluran pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati terdiri 

dari 4 jenis saluran yaitu:
I. Saluran Pemasaran I : Petani → Penebas → Pengepul → Pedagang Besar → 

Pengecer → Konsumen Lokal
II. Saluran Pemasaran II : Petani → Penebas → Pedagang Besar → Pengecer → 

Konsumen Lokal
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III. Saluran Pemasaran III : Petani → Penebas - Pengepul → Pedagang Besar → 
Pengecer → Konsumen Lokal

IV. Saluran Pemasaran IV : Petani → Penebas → Pengepul → Pedagang Besar → 
Konsumen Non Lokal

1. b. Fungsi pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati yang 
dijalankan masing-masing lembaga:
I. Petani : pertukaran (penjualan) dan fasilitasi (informasi pasar)

II. Penebas : pertukaran (pembelian dan penjualan), fisik (penyimpanan, pemrosesan, 
transportasi, dan pengemasan), dan fasilitasi (sortasi, meanggung risiko, biaya, 
dan informasi pasar)

III. Pengepul : pertukaran (pembelian dan penjualan), fisik (penyimpanan, pemrosesan, 
transportasi, dan pengemasan), fasilitasi (grading-sortasi, menanggung risiko, 
biaya, dan informasi pasar)

IV. Pedagang besar : pertukaran (pembelian dan penjualan), fisik (penyimpanan, 
transportasi, dan pengemasan), dan fasilitasi (menanggung risiko, biaya, dan 
informasi pasar)

V. Pengecer : pertukaran (pembelian dan penjualan), fisik (penyimpanan, transportasi, 
dan pengemasan), dan fasilitasi (grading, menanggung risiko, biaya, dan informasi 
pasar)

2.  Nilai marjin pemasaran terkecil pada pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa 
di Kabupaten Pati terdapat pada Saluran Pemasaran II dan Saluran Pemasaran III.

3.  Nilai farmer’s share terbesar pada pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa 
di Kabupaten Pati terdapat pada Saluran Pemasaran III.

4.  Rasio keuntungan dan biaya terbesar pada pemasaran bawang merah Kecamatan 
Wedarijaksa di Kabupaten Pati terdapat pada Saluran Pemasaran III.

 Saluran pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa di Kabupaten Pati yang 
paling efisien adalah Saluran Pemasaran III.

5.  Monopoly index tertingi pada pemasaran bawang merah Kecamatan Wedarijaksa di 
Kabupaten Pati terdapat pada pedagang besar di Saluran Pemasaran I.

Saran
Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1.  Petani sebaiknya memilih Saluran Pemasaran III dalam memasarkan hasil panen karena 
saluran tersebut memiliki nilai share paling tinggi terhadap petani dibandingkan saluran 
pemasaran lainnya.

2.  Kelompok tani sebaiknya berperan dalam memfasilitasi tempat pemrosesan bawang 
merah, karena terbatasnya tempat merupakan hambatan terbesar yang menyebabkan 
petani tidak melakukan kegiatan pasca panen sendiri. Petani sebagai anggota kelompok 
tani sebaiknya dapat bekerjasama untuk membangun tempat pemrosesan yang nantinya 
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dapat diatur jadwal dan penggunaannya agar berjalan dengan adil dan menguntungkan 
semua pihak yang terlibat.

3.  Teknologi informasi pertanian sebaiknya lebih banyak dikenalkan dan dimanfaatkan 
seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Pemerintah bersama penyuluh 
dan akademisi dapat berperan dalam mengenalkan dan melakukan pelatihan teknologi 
informasi pertanian. Teknologi informasi pertanian saat ini sudah berkembang cukup 
pesat, seperti adanya aplikasi yang dapat diakses petani melalui telepon seluler yang 
dapat dipilih sesuai kebutuhan petani. Contohnya “Harga Pangan (PIHPS Nasional)” 
yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi resmi harga pangan di Indonesia, 
salah satunya bawang merah.
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ABSTRAK
Sukun merupakan salah satu sumber daya genetik kepulauan seribu yang memiliki potensi 
besar untuk dikembangkan. Teknologi olahan sukun yang inovatif diharapkan mampu 
meningkatkan daya saing sukun kepulauan seribu di era revolusi industri 4.0. Persepsi 
pengguna terhadap teknologi yang diintroduksi diperlukan untuk melihat timbal balik 
pengguna terhadap teknologi tersebut dan untuk melihat peluang teknologi di adopsi. Oleh 
karena itu penelitian bertujuan untuk menganalisa karakteristik pengrajin, persepsi pengrajin 
keripik terhadap teknologi pengolahan pangan berbasis sukun, dan persepsi pengrajin 
terhadap teknologi pengemasan olahan sukun. Kegiatan penelitian di lakukan di kepulauan 
seribu pada tahun 2018. Responden penelitian adalah pengrajin keripik sukun di Pulau 
Payung dan Pulau Tidung Kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk melihat persepsi pengrajin 
terhadap teknologi yang diintroduksi dilakukan analisa persepsi menggunakan analisa 
rataan skor. Karakteristik pengrajian keripik sukun di pulau tidung dan pulau payung sudah 
lama melakukan pengolahan akan tetapi teknik pengolahannya masih seederhana. Hasil 
uji persepsi pengguna terhadap inovasi teknologi pengolahan pangan berbasi sukun yang 
meliputi persepsi terhadap keuntungan relatif, terhadap tingkat kesesuaian, terhadap tingkat 
kerumitan, terhadap tingkat kemudahan dapat dicoba, dan terhadap tingkat kemudahan untuk 
dilihat hasilnya termasuk dalam katagori baik, sedangkan persepsi pengrajin terhadap inovasi 
teknologi pengemasan juga termasuk dalam katagori baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
teknologi yang diintroduksi dapat diterima dan berpeluang untuk diadopsi oleh pengrajin.

Kata kunci: Persepsi, sukun, kemasan

PENDAHULUAN
Sukun merupakan salah satu sumber daya genetik kabupaten kepulauan seribu yang 

produksinya cukup tinggi dibandingkan produksi buah-buahan lainnya di Kepulauan Seribu. 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Seribu (2018) mencatat sukun merupakan 
komoditas buah dengan produksi tertinggi yaitu sebesar 46.560 kg/tahun.   Ketersediannya 
yang cukup banyak dapat menjadi alternatif sumber pangan masyarakat dan proses 
pengolahannya dapat menjadi peluang ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat 
Kabupaten Kepulauan Seribu. 

Kondisi eksisting pemanfaatan buah sukun di pulau seribu, biasa digunakan 
masyarakat untuk diolah menjadi keripik, dikemas dan di jual kepada wisatawan yang 
berkunjung. Salah Pulau yang masyarakatnya banyak mengolah sukun menjadi keripik 
dan merupakan salah satu sentra produksi olahan keripik sukun adalah Pulau payung dan 
Pulau Tidung.

Pengolahan keripik sukun oleh masyarakat telah lama dilakukan oleh masyarakat 
akan tetapi teknik pengolahan dan pengemasan masih sangat sederhana. Salah satu upaya 
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yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk yang dihasilkan 
adalah melalui introduksi teknologi olahan pangan berbasis sukun yaitu pengolahan keripik 
sukun aneka rasa dan introduksi teknologi pengemasan. Intoduksi teknologi dapat  dijadikan  
wadah  pembelajaran  yang  dapat  menambah  pengetahuan dan keterampilan anggota atau 
masyarakat  terhadap  ragam  produk  olahan (Sumarni, 2014; Marta,2017). 

Untuk melihat kelayakan sosial teknologi yang di introduksi perlu dilihat bagaimana 
persepsi pelaku terhadap teknologi tersebut. Suatu inovasi akan diadopsi oleh petani jika 
mereka mempunyai persepsi yang baik terhadap inovasi tersebut. 

Teknologi olahan sukun yang inovatif diharapkan mampu meningkatkan daya saing 
sukun kepulauan seribu di era revolusi industri 4.0. Persepsi pengguna terhadap teknologi 
yang diintroduksi diperlukan untuk melihat timbal balik pengguna terhadap teknologi tersebut 
dan untuk melihat peluang teknologi di adopsi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui karakteristik pengrajin keripik sukun di pulau payung dan pulau tidung, 
menganalisis persepsi pengrajin terhadap teknologi olahan pangan berbasis sukun serta 
menganalisis persepsi pengrajin teknologi pengemasannya. 

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada tahun 2018, dengan melibatkan 20 responden pengrajin 

sukun pulau Payung dan pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. 
Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 

melalui observasi wawancara langsung dengan petani. Data sekunder diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik dan Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta.

Data primer yang dikumpulkan terdiri dari data karakteristik internal dan eksternal 
pengrajin keripik sukun pulau payung dan tidung, data persepsi pengrajin terhadap teknik 
olahan keripik sukun aneka rasa dan teknik pengemasan keripik sukun yang meliputi persepsi 
terhadap keuntungan relatif, tingkat kesesuaian, tingkat kerumitan dan kemudahan teknologi 
untuk dicoba, serta tingkat kemudahan teknologi untuk dilihat hasilnya. Sedangkan daata 
sekunder terdiri dari data produksi. 

Data karakteristik internal dan eksternal pengrajin keripik sukun dianalisis secara 
deskriptif kualitatif, sedangkan persepsi pengrajin keripik sukun terhadap teknologi yang 
di introduksi dianalisis secara kuantitatif menggunakan skala Likert, melalui pendekatan 
skor, sebagai berikut:

Nilai Skor masing-masing kolom = ni.si
                                                           Ni

ni =  Jumlah responden yang menyatakan pada kolom i (i=1,2, 3, ….)
si  =   Skor pernyataan ke-i (i=1,2, 3, 4, …)
Ni = Jumlah responden (orang pada baris ke i (i=1, 2, 3, 4, …)
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Sedangkan persepsi untuk menilai keuntungan relatif, tingkat kesesuaian, tingkat 
kerumitan dan kemudahan teknologi untuk dicoba, serta tingkat kemudahan teknologi untuk 
dilihat hasilnya, digunakan analisis rataan skor dengan formula sebagai berikut :

                      Total nilai yang diperoleh
Rataan Skor = ------------------------------x 100%

      Nilai maksimal yang dicapai

Total Nilai yang didapat, dikelompokkan berdasarkan rentang skala, 0 - 33,3 = tidak baik; 
33,4 - 66,7 = cukup baik; 66,8 - 100 = baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Internal Pengrajin Olahan Keripik Sukun Di Pulau Tidung dan Payung

Karakteristik pengrajin yang melakukan usaha olahan keripik sukun di Pulau Tidung 
dan Pulau Payung rata-rata berusia 43 tahun, meskipun tidak tergolong usia muda, usia 
tersebut masih tergolong rentang usia produktif, dimana kisaran usia produktif menurut 
Badan Pusat Statistik berkisar 15-64 tahun. Dalam rentang usia ini kemampuan fisik seorang 
pekerja masih dalam kondisi prima untuk melakukan aktifitas usaha. Pada masa rentan 
usia produktif kecenderungan pola fikir dan penalaran seseorang relatif terbuka dan cepat 
menerima inovasi baru (Nurdin, 2013). Rata-rata usia responden yang masih tergolong usia 
produktif diharapkan dapat dengan mudah menerima teknologi yang diintroduksi dan dengan 
mudah pula mempraktikkan dan mengembangakannya. 

Rata-rata lama pendidikan formal yang ditempuh pengrajin adalah selama tujuh 
tahun atau hampir sama dengan usia lulus sekolah dasar, dengan demikian dilihat dari tingkat 
pendidikannya pengrajin olahan sukun di pulau tidung dan payung dapat dikatagorikan 
berpendidikan rendah. Meskipun masih berada di dalam daerah teretorial ibukota DKI Jakarta 
akan tetapi tingkat pendidikan masyarakat, terutama para pengrajin keripik sukun yang 
mayoritas adalah wanita masih cukup rendah. Karakteristik tingkat pendidikan perlu diketahui 
karena tingkat pendidikan biasanya berpengaruh terhadap cara berpikir dan sikap adaptasi 
teknologi. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin 
terbuka pemikirannya dalam menerima informasi baru. Tingkat pendidikan seseorang dapat 
mengubah pola pikir, daya penalaran yang lebih baik, semakin lama seseorang mengikuti 
pendidikan maka akan semakin rasional (Saridewi et al., 2010). Meskipun tingkat pendidikan 
para pengrajin masih tergolong rendah diharapkan dengan usia yang masih produktif para 
pengrajin olahan sukun diharapkan masih mau menerima informasi dan teknologi baru.

Lama pendidikan formal yang diperoleh oleh pengrajin juga mengindikasikan 
bahwa pengalaman atau keahlian mengolah keripik sukun tidak diperoleh pada pendidikan 
formal. Pengalaman mengolah keripik sukun diperoleh secara turun temurun dari orang 
tua, keluarga, teman, atau belajar sendiri, atau pun pelatihan-pelatihan pengolahan yang 
diadakan oleh stakeholder terkait 
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Pengalaman usaha olahan keripik sukun yang dimiliki oleh pengrajin di Pulau Tidung 
dan Pulau Payung sudah cukup lama dengan rata-rata pengalaman usaha selama 13 tahun. 
Meskipun pengalaman usaha para pengrajin sudah cukup lama akan tetapi olahan keripik 
sukun yang dilakukan masih konvensional, untuk itu masih dibutuhkan sentuhan teknologi 
untuk meningkatkan nilai produk yang dihasilkan.

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga pengrajin sebanyak 4 jiwa. Mayoritas 
pengrajin melakukan usaha secara berkelompok, dengan kerabat atau tetangga di sekitar 
rumah. Meskipiun demikian ada beberapa pengrajin yang hanya melibatkan anggota 
keluarganya saja dalam melakukan usaha olahan. 

Asal daerah mayoritas pengrajin berasal dari dalam Pulau, penduduk asli pulau 
Tidung dan Payung, mereka sudah turun temurun tinggal di Pulau. Meskipun demikian ada 
beberapa pengrajin yang merupakan pendatang, kebanyakan mereka berasal dari Cirebon, 
Tanggerang, dan daerah di sekitaran wilyah Jakarta Lainnya. 

Mayoritas pengrajin olahan sukun adalah wanita, mengolah sukun adalah sumber 
pendapatan sampingan. Mereka membantu suami yang mayoritas bermata pencaharian 
sebagai nelayan untuk menambah pendapatan rumah tangga yang diperoleh. Pada waktu 
musim melaut tiba terkadang para pengrajin juga turut membantu suami dalam memperoleh 
sumber pendapatan utamanya.

Karakteristk Eksternal Usaha Olahan Keripik Sukun Di Pulau Tidung dan Payung
Karakteristik eksternal usaha olahan keripik sukun yang dibahas meliputi 

karakteristik transportasi, fasilitas kredit, penyuluhan, dukungan pemerintah, kelembagaan 
dan pemasaran.

1. Transportasi
Pulau tidung dan pulau payung adalah wilayah kepulauan, sarana transportasi yang 

biasa digunakan masyarakat untuk menjual hasil olahan keripik sukunnya menggunakan 
kapal. Penjualan produk biasanya dilakukan secara berkelompok dengan mengirim hasil 
olahan keripik sukun beberapa kelompok dalam satu kapal.

Tabel 1.Karakteristik pengrajin olahan keripik sukun di kepulauan seribu.

Karakteristik
Rata-Rata

Nilai Satuan
1. Umur 43 Tahun
2. Pendidikan 7 Tahun
3.
4.

Jumlah Anggota Rumah Tangga
Pengalaman usaha

4
13

Jiwa
Tahun

5.

6.

Asal Daerah
- Dalam Pulau
- Luar Pulau
Mata Pencaharian Utama
- Nelayan
- Lainnya

70
30

75
25

%
%

%
%
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Jarak lokasi usaha ke pasar input rata-rata hanya 20-30 meter , karena sumber input 
masih berasal dari warung-warung di sekitar pulau, begitupun dengan bahan baku utama yaitu 
buah sukun, diperoleh dari dalam pulau. Akan tetapi sumber input lainnya, yaitu kemasan 
produk harus dibeli dari luar pulau yang berjarak cukup jauh, yaitu dari daerah Tanggerang. 
Oleh karena itu masih diperlukan solusi untuk mempermudah pengrajin memperoleh kemasan 
produk dengan harga yang murah. 

2. Fasilitas Kredit
Seluruh pengrajin, sebanyak 100% memperoleh sumber modal untuk melakukan 

usahanya dari dana pribadi. Fasilitas kredit ada di sekitar pulau akan tetapi berbentuk Bank 
bukan koperasi. Fasilitas kredit yang dikelola kelompok juga masih belum tersedia. Para 
pengrajin yang ketika akan melakukan usaha kekurangan modal biasanya berhutang dulu 
ke toko pembelian bahan baku dan dibayar kemudian setelah hasil penjualan di dapat. 

3. Penyuluhan
Penyuluhan mengenai olahan keripik sukun telah dilakukan oleh beberapa 

stakeholder dan instasnsi terkait. Pemerintah pusat maupun daerah telah intensif melakukan 
penyuluhan dan pendampingan pengolahan keripik sukun, akan tetapi masih dibutuhkan 
pendampingan terutama dalam pemasaran dan peningkatan nilai jual produk yang dihasilkan. 
Azhari et al., (2013) menyatakan, semakin baik peran  penyuluh sebagai  komunikator dan 
motivator,  akan menyebabkan persepsi masyarakat terhadap teknologi diversifikasi pangan 
yang di introduksikan semakin meningkat.

4. Dukungan Pemerintah
Dukungan pemerintah telah banyak diberikan yang meliputi dukungan sarana 

prasarana, teknologi dan penyuluhan serta pemasaran produk. Dukungan sarana dan prasarana 
diberikan dalam bentuk peralatan pengolahan, dukungan teknologi diberikan dalam bentuk 
pelatihan dan bimbingan teknis, dukungan penyuluhan diberikan dalam bentuk pendampingan 
dan pengawasan, dukungan pemasaran produk diberikan melalui even-even seperti pameran. 
Dukungan sudah banyak diberikan, akan tetapi para pengrajin masih kesulitan di dalam 
permodalan sehingga biasanya mereka berhutang terlebih dahulu untuk membeli bahan 
baku dan baru dibayar ketika keripik sudah habis dijual. Oleh karana itu masih diperlukan 
dukungan permodalah dalam bentuk kredit usaha.

5. Kelembagaan
Kelembagaan dalam bentuk kelompok wanita tani belum terbentuk di kedua pulau. 

Akan tetapi hampir seluruh pengrajin sudah tergabung di dalam kelompok informal. Di 
dalam satu kelompok pengolahan biasanya terdiri dari 3-5 anggota kelompok. Pengolahan 
keripik sukun di Pulau Payung dan Tidung jarang dilakukan sendiri dalam satu keluarga. 
Pengolahan biasanya melibatkan beberapa orang diluar keluarga inti yang rumahnya saling 
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berdekatan. Kelompok-kelompok yang mereka miliki biasanya merka manfaatkan untuk 
saling bertukar informasi dan teknologi, serta mempermudah dalam memperoleh dukungan 
dan bimbingan dari berbagai stakeholder terkait. 

6. Pemasaran
Saluran pemasaran keripik sukun di pulau payung dan tidung hanya memiliki dua tipe 

saluran pemasaran. Saluran pemasaran pertama dari produsen langsung ke konsumen (turis 
yang biasa berkunjung). Saluran pemasaran kedua dari produsen ke pedagang pengumpul 
kemudian ke konsumen. Hampir seluruh pengrajin memiliki kedua tipe tersebut. Saluran 
pemasaran keripik sukun di pulau payung dan tidung dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Saluran Pemasaran Keripik Sukun di Pulau Payung dan Pulau Tidung

Persepsi pengrajin keripik sukun di pulau tidung dan pulau payung terhadap teknologi 
pengolahan pangan berbasis sukun 

Persepsi yang benar terhadap suatu objek diperlukan, sebab persepsi merupakan 
dasar pembentukan sikap dan perilaku (Wasito et al. 2010). Persepsi petani terhadap suatu 
inovasi teknologi merupakan proses pengelompokan dan interpretasi terhadap stimulus yang 
diterima oleh petani sebelum petani mengambil keputusan untuk menerima atau menolak 
inovasi tersebut (Fachrista & Sarwendah 2014). 

Hasil uji persepsi pengguna terhadap inovasi teknologi olahan pangan berbasis 
sukun yang meliputi persepsi terhadap keuntungan relatif, terhadap tingkat kesesuaian, 
terhadap tingkat kerumitan, terhadap tingkat kemudahan dapat dicoba, dan terhadap tingkat 
kemudahan untuk dilihat hasilnya termasuk dalam katagori baik dan cukup baik (Tabel 2). 
Hal ini menunjukkan bahwa teknologi ini dapat diterima dan berpeluang untuk diadopsi 
oleh pengguna. Nilai persepsi terhadap tingkat kemudahan untuk dicoba dan diterapkan 
menunjukkan nilai yang paling tinggi yaitu 80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor 
yang paling mempengaruhi persepsi terhadap teknologi pengolahan pangan berbasis sukun 
adalah kemudahan teknologi tersebut untuk dicoba dan diterapkan.
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Tabel 2.  Penilaian persepsi pengrajin keripik sukun terhadap teknologi pengolahan pangan 
berbasis sukun

No Persepsi Pengguna Tingkat Persepsi (%) Kategori Skor
1. Keuntungan Relatif (Manfaat /kelebihan teknis dan ekonomis) 79,58 Baik
2. Kesesuaian (kondisi lingkungan dan kebutuhan) 79,17 Baik
3. Kerumitan (proses pembuatan) 60,00 Cukup baik
4. Kemudahan untuk dicoba dan diterapkan 80,00 Baik
5. Kemudahan untuk dilihat hasilnya 75,56 Baik

Persepsi pengrajin keripik sukun di pulau tidung dan pulau payung terhadap teknologi 
pengemasan keripik sukun

Intoduksi yang telah dilakukan tidak hanya pada teknik pengolahan buah sukun akan 
tetapi juga meliputi teknik pengemasan keripik sukun. Introduksi teknologi pengemasan 
diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk yang dihasilkan. Beberapa studi pada 
berbagai produk menunjukkan bahwa pengemasan dan pelabelan memberikan dampak 
yang besar pada keputusan konsumen untuk membeli suatu produk (Ahmed et al., 2014; 
Ampuero dan Vila, 2016). 

Hasil uji persepsi pengguna terhadap inovasi teknologi olahan sukun yang meliputi 
persepsi terhadap keuntungan relatif, terhadap tingkat kesesuaian, terhadap tingkat kerumitan, 
terhadap tingkat kemudahan dapat dicoba, dan terhadap tingkat kemudahan untuk dilihat 
hasilnya termasuk dalam katagori baik dan cukup baik (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa 
teknologi ini dapat diterima dan berpeluang untuk diadopsi oleh pengguna.

Tabel 3.  Penilaian persepsi pengrajin keripik sukun terhadap teknologi pengemasan keripik 
sukun

No. Persepsi Pengguna Tingkat Persepsi (%) Kategori Skor
1. Keuntungan Relatif (Manfaat /kelebihan teknis dan ekonomis) 73,61 Baik
2. Kesesuaian (kondisi lingkungan dan kebutuhan) 63,02 Cukup Baik
3. Kerumitan (proses pembuatan) 54,86 Cukup baik
4. Kemudahan untuk dicoba dan diterapkan 64,58 Cukup Baik
5. Kemudahan untuk dilihat hasilnya 73,96 Baik

KESIMPULAN DAN SARAN
Karakteristik pengrajin keripik sukun di pulau payung dan pulau tidung mayoritas 

sudah lama melakukan olahan keripik sukun dan menjualnya akan tetapi  teknologi yang 
digunakan dalam proses pengolahan masih sederhana, dengan karakteristik internal dan 
eksternal yang dimiliki pengrajin diharapkan pengrajin mudah menerima dan mengadopsi 
teknologi yang di introduksi. Persepsi pengrajin keripik sukun terhadap teknologi olahan sukun 
aneka rasa dan teknologi pengemasan termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan 
bahwa teknologi yang diintroduksi dapat diterima dan berpeluang untuk diadopsi oleh 
pengrajin. Melaui teknologi yang di introduksikan diharapkan dapat meningkatkan nilai 
tambah produk yang dijual dan meningkatkan pendapatan pengrajin sukun.
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ABSTRAK
Kepulauan Seribu memiliki jenis tanah marjinal dengan karakteristik lahan memiliki bahan 
organik rendah, kadar unsur hara rendah, serta daya mengikat air rendah.  Oleh karena itu 
perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kesuburan lahan 
berpasir melalui penambahan bahan organik dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. 
Kegiatan pendampingan dan pelatihan pembuatan kompos alang-alang dan vermikompos 
dari limbah rumahtangga dilakukan di Pulau Payung Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta 
pada September 2018 sampai dengan April 2019. Keberhasilan teknologi pembuatan kompos 
alang-alang dan vermikompos dari limbah rumahtangga pada Kelompoktani Payung Sejahtera 
sangat ditentukan oleh persepsi petani terhadap teknologi tersebut. Tujuan penelitian adalah: 
1) Mengggambarkan karakteristik petani, 2) Mengetahui persepsi petani terhadap teknologi 
pembuatan kompos alang-alang dan vermikompos dari limbah rumahtangga. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Penentuan responden dilakukan 
secara sensus terhadap petani kooperator yang mengikuti pelatihan dan pendampingan 
teknologi pembuatan kompos alang-alang dan vermikompos dari limbah rumahtangga. 
Persepsi petani terhadap inovasi teknologi pembuatan kompos alang-alang dan vermikompos 
limbah rumahtangga dilihat dari indikator sifat inovasi yaitu keuntungan relatif, tingkat 
kesesuaian, tingkat kerumitan, tingkat kemudahan untuk dicoba, dan mudah diamati atau 
dirasakan. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan skala linkert. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi persepsi petani terhadap teknologi 
komposting alang-alang adalah kemudahan teknologi untuk dilihat hasilnya dengan skor 
sebesar 94.12%, sedangkan faktor yang paling mempengaruhi persepsi terhadap teknologi 
vermikompos limbah rumahtangga adalah kemudahan teknologi tersebut untuk dicoba dan 
diterapkan dengan skor sebesar 100%,

Kata kunci: Persepsi, Kompos, Vermikompos, Lahan Berpasir 

PENDAHULUAN
Pulau Payung, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, memiliki jenis tanah marjinal 

dengan karakteristik lahan memiliki bahan organik rendah, kadar unsur hara rendah, serta 
daya mengikat air rendah.  Menurut Kertonegoro (2000), kritisnya tanah di wilayah pantai 
karena didominasi pasir. Rehabilitasi lahan marginal perlu dilakukan agar produktivitasnya 
dapat ditingkatkan. Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kesuburan lahan 
berpasir melalui penambahan bahan organik dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi 
lokal yang ada yaitu pengomposan dengan bahan baku alang-alang atau semak-semak dan 
vermikompos dari limbah dapur rumahtangga.

Keberhasilan program penggunaan pupuk kompos atau pupuk organik yang 
lain bergantung kepada dukungan stakeholders terkait, serta kepercayaan petani untuk 
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menggunakan pupuk organik. Dengan ketersedian pupuk organik yang berkualitas, yang 
diberikan secara berimbang bersama pupuk kimia, maka kualitas dan produksivitas 
sumberdaya lahan pertanian dapat ditingkatkan sehingga dapat mendukung dan memperkuat 
kemandirian pangan (Sahwan, 2012).

Walaupun pengolahan kompos dan vermikompos merupakan teknologi yang ramah 
lingkungan, aman bagi manusia dan ekosistemnya sehingga dapat mendukung pertanian 
yang berkelanjutan, namun sebagai inovasi baru maka dibutuhkan suatu proses pemahaman 
(persepsi) untuk bisa diadopsi oleh para petani. Adopsi teknologi pengomposan dan 
vermikompos oleh petani di Pulau Payung, Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan suatu 
proses, pada akhirnya keputusan petani untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi inovasi 
tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor internal dan eksternal.  Penelitian 
Alisa (2007) menunjukkan bahwa umur mempunyai hubungan yang nyata dan positif dengan 
persepsi terhadap tingkat kesesuaian, pengalaman bertani juga mempunyai hubungan nyata 
dan positif dengan persepsinya terhadap tingkat kerumitan dan media informasi mempunyai 
hubungan yang sangat nyata dan positif dengan persepsinya terhadap inovasi mengenai 
kemudahan untuk dapat dicoba. 

Suatu inovasi akan diadopsi oleh petani jika petani mempunyai persepsi yang 
baik terhadap inovasi tersebut.  Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah: 1) Mengetahui 
karakteristik petani, 2) Mengetahui persepsi petani terhadap teknologi pembuatan kompos 
alang-alang dan vermikompos dari limbah rumahtangga.

Persepsi Petani Terhadap Inovasi
Berdasarkan Oxford Dictionaries (2019) persepsi adalah kemampuan untuk melihat, 

mendengar, atau mengetahui sesuatu melalui indera. Mulyana (2004) menyatakan bahwa 
persepsi menyangkut kognisi yang mencakup kegiatan mental (otak), penafsiran objek, 
tanda, orang serta pengalaman yang bersangkutan. 

Rogers dan Shoemaker (1971) mengartikan inovasi sebagai gagasan, tindakan atau 
barang yang dianggap baru oleh seseorang. Tidak menjadi soal, sejauh dihubungkan dengan 
tingkah laku manusia, apakah ide itu betul-betul baru atau tidak jika diukur dengan selang 
waktu sejak dipergunakan atau diketemukannya pertama kali. Kebaruan inovasi itu diukur 
secara subyektif, menurut pandangan individu yang menangkapnya. Mardikanto (1993), 
mendefnisikan inovasi adalah sesuatu ide, perilaku, produk, informasi, dan praktek-praktek 
baru yang belum banyak diketahui, diterima dan digunakan/diterapkan, dilaksanakan oleh 
sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau 
mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi 
selalu terwujudnya perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga 
masyarakat yang bersangkutan.

Tingkat adopsi dari suatu inovasi tergantung pada persepsi adopter tentang 
karakteristik inovasi teknologi tersebut (Rogers, 2003). Ada lima karakteristik yang 
mendukung penjelasan tingkat adopsi dari suatu inovasi yaitu:
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1. Keuntungan-keuntungan relatif (relatif advantages); yaitu sejauhmana suatu inovasi 
dianggap lebih baik daripada inovasi sebelumnya. Keuntungan relatif ini meliputi 
tingkat proftabilitas ekonomi, biaya yang rendah, rasa nyaman, penghematan waktu 
dan usaha serta insentif.

2. Kesesuaian (compatibility); yaitu apakah inovasi mempunyai sifat lebih sesuai dengan 
nilai yang ada, pengalaman sebelumnya, dan kebutuhan yang diperlukan penerima/
adopter.

3. Kerumitan (complexity); yakni apakah inovasi tersebut dirasakan rumit untuk dipahami 
dan digunakan.

4. Dapat dicobakan (triability); yaitu suatu inovasi akan mudah diterima apabila dapat 
dicobakan dalam ukuran kecil.

5. Dapat dilihat (observability); yaitu suatu inovasi dapat disaksikan dengan mata. Semakin 
mudah bagi individu untuk melihat hasil sebuah inovasi, semakin besar kemungkinan 
mereka untuk mengadopsi

Kompos 
Kompos merupakan bahan organik yang telah mengalami proses dekomposisi 

oleh mikroorganisme pengurai sehingga dapat memperbaiki sifat fisik dan struktur tanah, 
meningkatkan daya menahan air, kimia tanah dan biologi tanah. Karakteristik kompos, 
diantaranya: 1) mengandung unsur hara dalam jenis dan jumlah bervariasi tergantung bahan 
asal; 2) menyediakan  unsur hara secara lambat (slow release) dan dalam jumlah terbatas; 
dan 3) mempunyai fungsi utama memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanah. 

Kegiatan pengomposan alang-alang yang dilakukan oleh Kelompoktani Payung 
Sejahtera, Pulau Payung, Kabupaten Kepulauan Seribu menggunakan bahan baku limbah 
alang-alang atau semak-semak yang dihasilkan dari kegiatan pembukaan dan pembersihan 
lahan budidaya pertanian. Pengomposan limbah alang-alang atau semak-semak dilakukan 
dengan metode heap composting menggukan decomposer M-DEC, decomposer teknologi 
Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian 
Pertanian. 

Vermikompos 
Proses pengomposan dengan melibatkan cacing tanah tersebut dikenal dengan 

istilah vermikomposting. Sementara hasil akhirnya disebut vermikompos (Agromedia, 
2007). Beberapa keunggulan vermikompos adalah menyediakan hara N, P, K, Ca, Mg dalam 
jumlah yang seimbang dan tersedia, meningkatkan kandungan bahan organik, meningkatkan 
kemampuan tanah mengikat lengas, menyediakan hormon pertumbuhan tanaman, menekan 
resiko akibat infeksi patogen, sinergis dengan organisme lain yang menguntungkan tanaman 
serta sebagai penyangga pengaruh negatif tanah (Sutanto, 2002).

Pembuatan vermikompos yang dilakukan oleh Kelompoktani Payung Sejahtera, 
Pulau Payung, Kabupaten Kepulauan Seribu menggunakan bahan baku limbah dapur 
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rumahtangga. Cacing tanah yang digunakan adalah lumbricus rubellus. Vermikompos dari 
cacing tanah Lumbricus rubellus mengandung C 20,20%. N 1,58%, C/N 13, P 70,30 mg/100g, 
K 21,80 mg/ 100g, Ca 34,99 mg/100g, Mg 21,43 mg/100g, S 153,70 mg kg-1 , Fe 13,50 
mg kg-1 , Mn 661,50 mg kg-1 , AI 5,00 mg kg-1 , Na 15,40 mg kg-1 , Cu 1,7 mg kg-1 , Zn 
33,55 mg kg-1 , Bo 34,37 mg kg-1 , dan pH 6,6-7,5. Vermikompos yang berkualitas baik 
ditandai dengan warna hitam kecoklatan hingga hitam, tidak berbau, bertekstur remah dan 
matang (C/N < 20) (Mashur, 2001)

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kelompoktani Payung Sejahtera, Pulau Payung, 

Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan lokasi dilakukan secara 
sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa kelompok tersebut telah mendapatkan 
pendampingan dan pelatihan pembuatan kompos alang-alang dan vermikompos dari limbah 
rumahtangga oleh Tim Kegiatan Kerjasama Penelitian Pengkajian dan Pengembangan 
Pertanian Strategis (KP4S), BPTP Jakarta pada September 2018 sampai dengan April 2019. 
Pengambilan data persepsi dilakukan pada bulan April 2019.  

Penentuan responden dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota 
Kelompoktani Payung Sejahtera yang mengikuti pelatihan dan pendampingan teknologi 
pengomposan alang-alang dan vermikompos dari limbah rumahtangga sebanyak 16 orang.  

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengetahui karateristik internal 
petani. Karakteristik internal petani adalah faktor yang datang dari dalam diri petani sendiri 
dan mempengaruhi peran dan kinerja petani tersebut. Karakteristik internal petani dalam 
penelitian ini meliputi umur, tingkat pendidikan formal, jumah anggota rumahtangga, 
pekerjaan dan tingkat pendapatan. 

Analisis  rataan skor digunakan untuk melihat persepsi petani terhadap teknologi 
pengomposan alang-alang dan vermikompos dari limbah rumahtangga. Persepsi petani 
terhadap teknologi pembuatan kompos alang-alang dan vermikompos limbah rumahtangga 
meliputi: keuntungan relatif (relative advantage), tingkat kesesuaian (compatibility), tingkat 
kerumitan (complexity), tingkat kemudahan untuk dicoba (triability), dan mudah diamati 
atau dirasakan (observability) (Rogers, 1995). 

Persepsi petani terhadap teknologi
pembuatan kompos alang-alang dan vermikompos dari limbah rumahtangga diukur 

dengan menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai 3 yaitu setuju bobot 3; netral bobot 
2; tidak setuju bobot 1. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menghitung rataan skor:

  Total nilai yang diperolehRataan Skor =  ―――――――――――――――― x 100%
  Nilai maksimal yang dicapai

Rataan skor yang didapat, dikelompokkan berdasarkan rentang skala, 0-33,33 = 
tidak baik; 33,34-66,7 = cukup baik; 66,8-100 = baik.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Rogers (2003) menyatakan bahwa karakteristik seseorang ikut mempengaruhi 

tindakan dan perilakunya. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri sesorang 
yang dapat mempengaruhi sebuah keputusan atau keinginan yang ingin dilakukan untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. Faktor internal biasanya merupakan faktor utama yang paling 
mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan (Slameto, 2010). Karakteristik 
internal petani dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat pendidikan formal, jumah anggota 
rumahtangga, pekerjaan dan tingkat pendapatan. 

Tabel 1. Karakteristik Internal Responden

Karakteristik
Rata-Rata

Nilai Satuan
Umur 41 Tahun
Pendidikan 6 Tahun
JART 4 Jiwa
Pekerjaan Utama (Wanita Nelayan) 64 %
Rata-rata pendapatan 2.095.000 Rp.

Sumber: data primer diolah (2019)

Umur petani responden. Hasil survey menunjukkan bahwa rentang usia kooperator 
adalah 36-51 tahun dan rata-rata usia kooperator adalah 41 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 
kooperator berada pada kelompok usia produktif. Usia produktif merupakan usia ideal untuk 
bekerja dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produktivitas kerja serta memiliki 
kemampuan yang besar dalam menyerap informasi dan teknologi yang inovatif di bidang 
pertanian. Pada usia produktif, secara ekonomi petani cukup potensial untuk melakukan 
kegiatan usahataninya. Usia produktif merupakan usia ideal untuk bekerja dengan baik dan 
masih kuat untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam usahatani dan di luar usahatani. 

Tingkat pendidikan petani responden. Tingkat pendidikan seseorang akan 
mempengaruhi kreativitas dan kemampuan seseorang dalam menerima inovasi baru, serta 
berpengaruh terhadap perilaku petani dalam mengelola kegiatan usahataninya. Rata-rata 
petani responden menempuh pendidikan selama 6 tahun atau setara dengan tamat sekolah 
dasar. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan petani. Petani yang memiliki 
jenjang pendidikan tinggi pada umumnya akan lebih cepat menguasai dan menerapkan 
teknologi yang diterima dibandingkan dengan petani yang berpendidikan rendah. Tingkat 
pendidikan formal sebagian besar responden tergolong rendah, sehingga perlu upaya 
pendampingan khusus dalam memberikan informasi dan pengarahan teknis terkait diseminasi 
teknologi pengomposan alang-alang dan vermikompos dari limbah rumahtangga

Jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi keputusan petani dalam berusahatani 
(Soekartawi, 2005). Jumlah tanggungan keluarga juga merupakan bantuan tenaga kerja 
yang dapat mengelola usahatani. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah 
tanggungan keluarga responden adalah 4 orang per keluarga dengan kisaran 4 – 6 orang per 
keluarga. Dalam melaksanakan kegiatan pembuatan kompos alang-alang dan vermikompos 
dari limbah rumahtangga seluruh petani responden menggunakan tenaga kerja sendiri. 
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Rata-rata pekerjaan utama responden adalah sebagai wanita nelayan (64%). Wanita 
nelayan disini merupakan istri nelayan yang berperan serta aktif dalam kegiatan ekonomi 
produktif untuk menambah penghasilan keluarga. Kegiatan ekonomi produktif yang 
dilakukan para wanita nelayan diantaranya memancing ikan, memproduksi keripik sukun, 
mengolah hasil perikanan, usaha catering makanan, menjual makanan dan minuman di 
warung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan budidaya tanaman di lahan berpasir. 

Rata-rata pendapatan rumahtangga petani kooperator adalah sebesar Rp.2.095.000. 
Tingkat pendapatan rumahtangga petani menentukan berapa besar proporsi pendapatan 
rumahtangga yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan rumahtangga dan untuk modal 
usahatani (Ellis, 1988; Singh et.al., 1986)

Hasil uji persepsi pengguna terhadap teknologi pembuatan kompos alang-alang 
yang meliputi persepsi terhadap keuntungan relatif, terhadap tingkat kesesuaian, terhadap 
tingkat kerumitan, terhadap tingkat kemudahan untuk dicoba dan terhadap tingkat kemudahan 
untuk diamati atau dirasakan termasuk dalam katagori baik (Tabel 2). Hal ini menunjukkan 
bahwa teknologi ini dapat diterima dan berpeluang untuk diadopsi oleh pengguna. Nilai 
persepsi terhadap tingkat kemudahan untuk dilihat hasilnya menunjukkan nilai yang paling 
tinggi yaitu 94,12%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi 
persepsi terhadap teknologi komposting adalah kemudahan pembuatan kompos alang-alang 
untuk dilihat hasilnya.

Tabel 2. Penilaian persepsi teknologi pembuatan kompos alang-alang
Persepsi Pengguna Tingkat Persepsi (%)

Keuntungan relatif 91,18%
Tingkat kesesuaian 81,70%
Tingkat kerumitan 88,24%
Tingkat kemudahan untuk dicoba 93,46%
Mudah diamati atau dirasakan 94,12%

Sumber: data primer diolah (2019)

Dalam penelitian ini keuntungan relatif dari teknologi pengomposan alang-alang 
yaitu kompos dapat menjadi alternatif/mengurangi penggunaan pupuk kimia; Kompos dapat 
memperkaya unsur hara pada tanah berpasir; Teknologi komposting mampu menyediakan 
pupuk organik yang murah dan ramah lingkungan serta mampu mengurangi tumpukan 
sampah organik yang berserakan disekitar tempat tinggal; Pembuatan pupuk kompos tidak 
memerlukan peralatan canggih ataupun mahal. 

Persepsi responden terhadap tingkat kesesuaian dari teknologi pengomposan alang-
alang menunjukkan bahwa teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam 
melaksanakan pengomposan kooperator harus merubah kebiasaan yang ada dari sepenuhnya 
menggunakan pupuk kimia dalam bercocok tanam ke pengolahan dan pemanfaatan kompos 
dalam kegiatan budidaya tanaman. Latar belakang petani kooperator yang berprofesi sebagai 
nelayan dan wanita nelayan mengharuskan mereka untuk mengalokasikan waktu dan tenaga 
khusus untuk melakukan pengomposan. Dimana biasanya biomass alang-alang atau semak-
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semak mereka bakar  sehingga menghemat waktu pembersihan lahan, dengan mengubah 
biomass alang-alang menjadi kompos mereka harus mengalokasikan lebih banyak waktu 
untuk mengumpukan biomass, mencacah, membolak-balik dan memanen kompos.  

Persepsi responden terhadap tingkat kerumitan dari teknologi pengomposan alang-
alang menunjukkan bahwa teknologi tersebut sederhana sehingga mudah  dipahami dan 
digunakan. Disamping itu bahan pembuatan kompos berupa alang-alang atau semak-semak 
mudah didapatkan dan selalu tersedia sehingga tidak perlu membeli. 

Persepsi responden terhadap tingkat kemudahan untuk dicoba dari teknologi 
pengomposan alang-alang menunjukkan bahwa teknologi tersebut mudah dicoba 
pembuatannya dan pemanfaatannya dalam skala kecil. 

Persepsi responden terhadap tingkat kemudahan untuk dilihat hasilnya dari 
teknologi pengomposan alang-alang menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kualitas hasil 
panen tanaman yang menggunakan kompos lebih baik dibandingkan dengan yang tidak 
menggunakan kompos. 

Hasil uji persepsi pengguna terhadap teknologi vermikompos dari limbah rumahtangga 
yang meliputi persepsi terhadap keuntungan relatif, terhadap tingkat kesesuaian, terhadap 
tingkat kerumitan, terhadap tingkat kemudahan dapat dicoba, dan terhadap tingkat kemudahan 
untuk dilihat hasilnya termasuk dalam katagori baik (Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa 
teknologi ini dapat diterima dan berpeluang untuk diadopsi oleh pengguna. Nilai persepsi 
terhadap tingkat kemudahan untuk dicoba dan diterapkan menunjukkan nilai yang paling 
tinggi yaitu 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi 
persepsi terhadap teknologi vermikompos dari limbah rumahtangga adalah kemudahan 
teknologi vermikompos untuk dicoba dan diterapkan.

Hasil uji persepsi pengguna terhadap keuntungan relatif teknologi vermikompos dari 
limbah rumahtangga yaitu vermikompos dapat memperkaya unsur hara pada tanah berpasir 
dan dapat menjadi alternatif/mengurangi penggunaan pupuk kimia; Teknologi vermikompos 
ramah lingkungan dan waktu pembuatan vermikompos lebih singkat dibanding pembuatan 
pupuk kompos.

Tabel 3. Penilaian persepsi teknologi vermikompos dari limbah rumahtangga
Persepsi Pengguna Tingkat Persepsi (%)

Keuntungan relatif 91,90%
Tingkat kesesuaian 84,13%
Tingkat kerumitan 92,06%
Tingkat kemudahan untuk dicoba 100%
Mudah diamati atau dirasakan 88,10%

Sumber: data primer diolah (2019)

Persepsi responden terhadap tingkat kesesuaian teknologi vermikompos dari limbah 
rumahtangga menunjukkan bahwa teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Dalam menerapkan teknologi vermikompos dari limbah rumahtangga, kooperator harus merubah 
kebiasaan yang ada dengan memilah limbah dapur untuk diolah menjadi vermikompos. 
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Persepsi responden terhadap tingkat kerumitan teknologi vermikompos dari limbah 
rumahtangga menunjukkan bahwa teknologi vermikompos lebih sederhana dibandingkan 
teknologi komposting alang-alang dan penggunaan vermikompos lebih praktis dibandingkan 
dengan pupuk kompos. 

Komponen teknologi yang dirasa rumit oleh kooperator adalah ketersediaan cacing 
lumbricus rubellus yang sulit didapatkan. Sifat cacing yang tidak adaptif dataran rendah 
memerlukan penanganan dan perlakuan yang khusus terhadap media cacing lumbricus 
rubellus yaitu dengan pengontrolan suhu, kelembaban dan pH dari media cacing menjadi 
kontributor tingkat kerumitan teknologi.  

Persepsi responden terhadap tingkat kemudahan untuk dicoba teknologi 
vermikompos dari limbah rumahtangga menunjukkan bahwa teknologi tersebut mudah 
dicoba pembuatannya dan pemanfaatannya dalam skala kecil. 

Persepsi responden terhadap tingkat kemudahan untuk dilihat hasilnya teknologi 
vermikompos dari limbah rumahtangga menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kualitas 
hasil panen tanaman yang menggunakan vermikompos lebih baik dibandingkan dengan 
yang menggunakan kompos alang-alang. 

Hasil uji persepsi pengguna terhadap teknologi pembuatan kompos alang-alang dan 
teknologi vermikompos dari limbah rumahtangga termasuk dalam katagori baik. Adesina and 
Zinnah (1993) menyatakan bahwa persepsi adopter terhadap inovasi teknologi mempengaruhi 
proses adopsi inovasi teknologi yang diusulkan. Jika persepsi adopter positif, maka inovasi 
teknologi tersebut cenderung lebih cepat diadopsi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil uji persepsi pengguna terhadap teknologi pembuatan kompos alang-alang 

dan teknologi vermikompos dari limbah rumahtangga termasuk dalam katagori baik, maka 
inovasi teknologi tersebut cenderung lebih cepat diadopsi. Namun demikian, sejurus dengan 
karakteristik internal petani yang menunjukkan bahwa rata-rata petani kooperator berada 
pada usia produktif dan memiliki tingkat pendidikan rendah.  Serta  memiiki pekerjaan 
utama sebagai wanita nelayan dengan rata-rata pendapatan rumahtangga masih berdada 
di bawah standar UMR DKI Jakarta, maka dalam menerapkan inovasi teknologi perlu 
mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat petani setempat 
agar penerapan inovasi teknologi yang diintroduksikan lebih mudah diterima dan cepat 
diadopsi oleh petani maupun stakeholder lainnya.
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ABSTRAK
Keberdayaan petani kedelai merupakan output dari proses pemberdayaan yang dilakukan 
terhadap para pelaku usahatani kedelai menuju kemandirian petani sehingga mampu 
meningkatkan pendapatan usahataninya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
tingkat keberdayaan petani kedelai dan menghitung tingkat pendapatan petani dari usahatani 
kedelainya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dan dilaksanakan 
di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan daerah pengembangan 
kedelai potensial di Jawa Barat dengan mengambil sampel sebanyak 127 petani kedelai 
dengan menggunakan simple random sampling. Tingkat keberdayaan petani dalam 
usahatani kedelai diukur dengan skoring dan pendapatan usahatani kedelai dihitung dengan 
menggunakan rumus pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keberdayaan petani 
dalam usahatani kedelai diukur dari kesadaran dan keinginan untuk berubah, kemampuan 
petani, kelembagaan petani dan posisi ekonomi petani. Tingkat keberdayaan petani dalam 
usahatani kedelai memiliki rata-rata skor 3,15 termasuk kategori tinggi. Rata-rata pendapatan 
petani sebesar Rp 1.376.445,27 per musim tanam dengan rata-rata produksi sebesar 447,37kg 
per musim tanam.

Kata kunci: keberdayaan petani, pendapatan, usahatani, kedelai.

PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian pada hakikatnya bertujuan untuk mengubah kondisi pertanian 

dari kondisi yang kurang menguntungkan menjadi kondisi yang lebih menguntungkan 
(long term and sustainability). Arifin (2005) menyebutkan bahwa pembangunan pertanian 
berkelanjutan sangat tergantung kepada ketersediaan sumber daya dan pelaku di dalam 
pembangunan pertanian itu sendiri. Sehingga diharapkan dapat memperbaiki pendapatan 
petani secara merata dan berkelanjutan.

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan strategis di Indonesia. 
Kedudukannya sebagai komoditas palawija yang kaya akan kandungan protein nabati yang 
dalam pemanfaatannya memiliki kegunaan yang beragam, terutama sebagai bahan baku 
industri makanan (tempe, tahu, tauco dan susu kedelai) dan bahan baku industri pakan 
ternak. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan kedelai terus meningkat dari tahun ke 
tahun, namun produksi kedelai domestik terus menurun seiring dengan merosotnya areal 
tanam. Sehingga untuk mencukupinya harus dilakukan impor (Zakaria dkk, 2010).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian 
dengan berbagai program pengembangan kedelai untuk menjaga agar tidak terjadi 
ketergantungan terhadap impor kedelai. Namun pada pelaksanaannya program-program 
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pengembangan kedelai tersebut sering tergeser oleh prioritas lain, khususnya padi. Sejalan 
dengan hal tersebut Sumarno dan Adie (2010) menyebutkan bahwa dalam program 
peningkatan produksi kedelai petani sukar untuk mengubah pola tanam yang telah dipilih 
dan menggantikan komoditas pilihan petani dengan kedelai dengan target areal tanam 1,1 
juta ha kemungkinan besar sukar dipenuhi, karena tidak ada insentif yang menarik bagi 
petani. Tidak tersedianya lahan khusus bagi tanaman kedelai mengakibatkan komoditas ini 
menjadi pilihan terakhir dalam rotasi tanaman. Komoditas pesaing kedelai sebenarnya ada 
batas kejenuhan luas tanamnya, karena permintaan pasarnya terbatas. Oleh karena itu, lahan 
yang ada dibiarkan untuk produksi komoditas-komoditas pesaing kedelai hingga jenuh, 
sehingga lahan kedelai tidak tersaingi oleh kegunaan untuk komoditas lain.

Kondisi tersebut diatas menuntut adanya upaya pemberdayaan petani yang intensif 
dengan metode yang tepat sesuai dengan paradigma baru pembangunan yang bersifat “people-
centered, participatori, empowering, and sustainable”. Sehingga petani menjadi berdaya dan 
mandiri dalam setiap pemenuhan kebutuhannya. Adimihardja dan Harry (2003)  menyebutkan 
bahwa keberdayaan petani dapat dilihat dari daya untuk mengambil keputusan dan menentukan 
tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri petani, termasuk mengurangi efek 
hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Keberdayaan jangka pendek biasanya 
terwujud oleh karena adanya stimuli, misalnya bantuan dana KUT, usaha peningkatan posisi 
ekonomi dan sebagainya. Keberdayaan jangka panjang adalah keberdayaan dalam bentuk 
kemauan, kemampuan, kesanggupan dan kesiapan masyarakat untuk mandiri, baik dalam 
mengembangkan, memenuhi, maupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 
dihadapinya. Misalnya kemampuan petani dalam melakukan usahatani dan keterlibatannya 
dalam kelembagaan. Keikutsertaan petani dalam kelembagaan tentunya akan berpengaruh 
terhadap posisi tawar petani dalam tata niaga produk pertanian.

Suharto (2009) menambahkan bahwa terdapat empat indikator keberdayaan yakni: 
(a) Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (power to); (b) Tingkat kemampuan 
meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (power within); (c) Tingkat kemampuan 
menghadapi hambatan (power over); dan (d) Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas 
(power with). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberdayaan petani dalam 
menjalankan usahatani kedelai dan pendapatan petani dari usahatani kedelai.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey deskriptif pada petani 

kedelai di Kecamatan Jatiwaras, yang merupakan salah satu sentra produksi kedelai di 
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
simple random sampling dari 185 populasi petani di Kecamatan Jatiwaras, kemudian untuk 
penentuan ukuran sampel dihitung dengan menggunakan Rumus Slovin maka diperoleh 
ukuran sampel sebanyak 127 petani. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara 
langsung dengan petani kedelai menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari dinas 
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atau instansi terkait seperti Dinas Pertanian, BPP dan untuk literatur diperoleh dari buku 
dan jurnal yang terkait dengan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
dilakukan dengan perhitungan skor, jawaban responden dikategorikan dalam interval kelas 
dan diuraikan secara deskriptif. Kemudian untuk menghitung pendapatan yang diperoleh 
petani kedelai dengan menggunakan rumus matematis pendapatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Program pemberdayaan masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan menanggulangi kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama ini belum 
pernah memuaskan. Terutama dalam rangka upaya pencapaian swasembada tiga komoditas 
pangan yakni padi, jagung, dan kedelai. Program pengembangan kedelai menjadi sorotan 
utama ditengah kondisi gap produksi dalam negeri dengan kebutuhan yang terus meningkat 
setiap tahunnya. Program pengembangan kedelai untuk meningkatkan produksi dalam negeri 
cenderung bersifat keproyekan, hal tersebut tentunya akan berdampak negatif terhadap 
petani. Apabila hal tersebut terus terjadi maka posisi petani menjadi lemah dan tidak berdaya. 
Padahal di sisi lain petani diharapkan mampu berkembang dan berdaya menuju petani yang 
mandiri dan sejahtera.

Keberdayaan petani dilihat dari kesadaran dan keinginan untuk berubah, kemampuan 
petani, kelembagaan petani dan posisi ekonomi petani. Skor rata-rata untuk keberdayaan 
petani berjumlah 3,15 dengan kategori tinggi artinya petani memiliki tingkat keberdayaan 
dengan tingkat tinggi (Tabel 1).

Tabel 1. Skor rata-rata keberdayaan petani dalam usahatani kedelai di Kecamatan Jatiwaras

No Uraian
Frekuensi (orang) Skor

Rata-rata Kategori
ST T S R SR

1 Kesadaran dan keinginan berubah 18 55 14 26 14 3,29 Tinggi
2 Kemampuan petani 26 37 15 19 30 3,08 Tinggi
3 Kelembagaan petani 13 24 28 25 37 2,61 Sedang
4 Posisi ekonomi 21 38 - 48 20 2,94 Rendah

Keberdayaan petani 20 40 22 29 16 3,15 Tinggi

Kesadaran dan keinginan petani untuk berubah termasuk dalam kategori tinggi 
dengan didukung oleh kemampuan petani dalam berusahatani kedelai termasuk dalam 
kategori tinggi merupakan sebuah hal yang positif. Karena berawal dari kesadaran diri 
petani dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik merupakan modal besar yang timbul 
dari dalam diri petani untuk membuktikan kemampuan diri dengan kepercayaan diri yang 
kuat. Keikutsertaan petani responden pada sebuah kelembagaan baik dalam kelompok tani 
ataupun organisasi lain  termasuk dalam ketegori sedang. Hal tersebut disebabkan oleh 
keikutsertaannya dalam sebuah kelompok dan tingkat partisipasinya. Posisi ekonomi petani 
termasuk kategori rendah, karena petani sebagai sebagai produsen berada pada posisi yang 
kurang menguntungkan dimana petani tidak memiliki bargaining position yang kuat. Petani 
bukan sebagai penentu harga, tetapi melainkan sebagai penerima harga (price taker). Hal 
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ini sejalan dengan hasil penelitian Paramitha dan Sulomo (2018) yang menyatakan bahwa 
posisi tawar petani dalam transaksi ekonomi pertanian tergolong rendah.

1. Kesadaran dan Keinginan untuk Berubah
Kesadaran dan keinginan untuk berubah merupakan salah satu hal yang dapat 

dijadikan parameter untuk mengukur keberdayaan petani dengan melihat motivasi dan 
keyakinan petani terhadap usahatani kedelai. Motivasi dan keyakinan petani yang kuat 
merupakan sebuah gambaran dari keinginan petani untuk membangkitkan kesadaran akan 
potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Kesadaran dan keinginan 
petani untuk berubah menjadi lebih baik dalam mengembangkan usahatani kedelai termasuk 
dalam kategori tinggi (Tabel 2).

Tabel 2. Skor rata-rata kesadaran dan keinginan berubah dalam usahatani kedelai

No Uraian
Frekuensi (orang) Skor

Rata-rata Kategori
ST T S R SR

1 Motivasi 26 32 42 15 12 3,35 Sedang
2 Keyakinan 26 32 42 15 17 3,13 Sedang

Kesadaran dan keinginan berubah 18 55 14 26 14 3,29 Tinggi

Tabel 2 menunjukkan bahwa motivasi dan keyakinan petani termasuk dalam kategori 
sedang, artinya bahwa masih terdapat kekhawatiran dalam diri petani untuk melaksanakan 
usahatani kedelai. Hal ini terkait dengan posisi ekonomi petani yang berada pada kategori 
rendah. Jadi meskipun secara keseluruhan petani sadar dan berkeinginan untuk berubah 
dari kondisi sebelumnya petani masih belum yakin akan keberlanjutan komoditas kedelai.

2. Kemampuan Petani
Kemampuan petani dalam usahatani kedelai dilihat dari kemampuannya dalam 

menghadapi hambatan, upaya untuk meningkatkan kapasitas diri petani, dan kemampuan 
bekerjasama dengan petani lain. Kemampuan petani dalam berusahatani kedelai termasuk 
dalam kategori tinggi (Tabel 3).

Tabel 3. Skor rata-rata kemampuan petani dalam usahatani kedelai

No Uraian
Frekuensi (orang) Skor

Rata-rata Kategori
ST T S R SR

1 Menghadapi hambatan 14 24 19 45 25 2,66 Rendah
2 Meningkatkan kapasitas 38 49 18 22 - 3,81 Tinggi
3 Kerjasama 24 22 45 21 15 3,15 Sedang

Kemampuan petani 26 37 15 19 30 3,08 Tinggi

Kemampuan petani kedelai di Kecamatan Jatiwaras tergolong tinggi meski rata-rata 
tingkat pendidikan rendah. Hal tersebut karena petani responden seringkali mendapatkan 
pendidikan non formal seperti penyuluhan, sekolah lapang, dan bimbingan teknis terkait 
kedelai dalam kelompok tani oleh PPL. Kemauan petani responden untuk ikut serta dalam 
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setiap kegiatan penyuluhan menggambarkan tekad yang kuat dari setiap petani untuk 
meningkatkan kapasitasnya dalam berusahatani kedelai. Ketidakpastian cuaca dan iklim 
masih menjadi hambatan bagi petani dalam berusahatani kedelai, sehingga petani tidak 
sedikit yang mengalami kegagalan panen. 

3. Kelembagaan Petani
Peranan kelembagaan petani sangat menentukan keberhasilan pembangunan 

pertanian. Kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan 
sosial ekonomi petani; aksesibilitas pada informasi pertanian; aksesibilitas pada modal, 
infrastruktur, dan pasar; dan adopsi inovasi-inovasi pertanian. Di samping itu, keberadaan 
kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang 
lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani (Anantanyu, 2011).

Pada umumnya sebagian besar petani di Kecamatan Jatiwaras adalah petani kecil 
dengan rata-rata kepemilikan lahan sempit. Sehingga apabila berhimpun dalam kelmbagaan 
pertanian seperti kelompok tani akan memperoleh manfaat yang tidak hanya untuk dirinya 
sendiri melainkan untuk anggota kelompok lainnya. Peran kelembagaaan pertanian sangat 
penting dalam menunjang kesejahteraan petani khususnya petani kedelai. Kelembagaan 
petani dalam penelitian ini dilihat dari keikutsertaan dalam kelompok tani dan kelompok atau 
organisasi lainnya terkait sektor pertanian. Keikutsertaan petani kedelai dalam kelembagaan 
termasuk dalam kategori sedang (Tabel 4). 

Tabel 4. Skor rata-rata kelembagaan petani dalam usahatani kedelai

No Uraian
Frekuensi (orang) Skor

Rata-rata Kategori
ST T S R SR

1 Anggota kelompok tani 69 58 - - - 4,54 Sangat Tinggi
2 Anggota kelompok lainnya 25 18 34 27 23 2,96 Sedang

Kelembagaan petani 13 24 28 25 37 2,61 Sedang

Petani responden seluruhnya tergabung dalam kelompok tani, dan hanya sebagian yang 
ikut juga di kelompok lain seperti kelompok petani penangkar benih kedelai, dan lain-lain terkait 
sektor pertanian. Keanggotaan petani dalam kelompok tani dilihat dari partisipasi dalam setiap 
kegiatan yang biasa dilakukan oleh anggota kelompok tani tersebut. Petani bergabung dengan 
kelompok tani bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam usahatani kedelai, 
sehingga petani dapat saling bertukar informasi dan pengalaman terkait teknis budidaya kedelai. 
Selanjutnya petani yang tergabung dalam kelompok petani penangkar benih kedelai ataupun yang 
lainnya mereka cenderung dapat dikatakan sebagai petani dengan tingkat kekosmopolitan tinggi. 
Artinya bahwa petani yang mau bergabung dengan kelompok lainnya adalah mereka yang lebih 
aktif mencari informasi dan ilmu pengetahuan diluar.

4. Posisi Ekonomi
Sebelumnya dibahas mengenai kelembagaan petani, dimana kelembagaan petani 

terus digenjot pemerintah untuk meningkatkan posisi ekonomi petani agar dapat menjaga 
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stabilitas harga dan memberikan posisi tawar yang baik bagi petani dengan harapan bahwa 
apabila petani bersatu maka kesejahteraan petani akan meningkat. Posisi ekonomi petani 
dalam penelitian ini dilihat dari posisi tawar petani dan juga stabilitas harga kedelai.  Posisi 
ekonomi petani kedelai termasuk dalam kategori rendah (Tabel 5). 

Tabel 5. Skor rata-rata posisi ekonomi dalam usahatani kedelai

No Uraian
Frekuensi (orang) Skor

Rata-rata Kategori
ST T S R SR

1 Posisi tawar 42 33 52 - - 3,92 Sedang
2 Harga stabil 70 57 - - - 4,55 Sangat Tinggi

Posisi ekonomi 21 38 - 48 20 2,94 Rendah

Stabilitas harga kedelai di Kecamatan Jatiwaras cenderung stabil karena hasil 
produksi kedelai dari petani langsung dibeli oleh pihak BPP, namun pihak BPP yang 
menentukan harga kedelai tersebut sehingga posisi tawar petani lemah atau petani hanya 
berperan sebagai penerima harga (price taker). Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan 
posisi ekonomi petani masih rendah atau lemah. Maka diharapkan pemerintah sebagai penentu 
dan pengambil kebijakan harga seyogyanya memperhatikan kepentingan dan kebutuhan 
semua pihak yang terlibat dalam mata rantai komoditas kedelai, mulai dari hulu sampai ke 
hilir, dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Karena kebijakan harga dapat menjadi 
instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan ketahanan pangan bagi masyarakat, apabila 
diterapkan dengan cermat dan tepat (Lokollo, 2015).

5. Pendapatan Usahatani Kedelai
Pendapatan usahatani kedelai merupakan selisih antara penerimaan dan biaya 

produksi yang dikeluarkan selama berlangsungnya proses produksi. Rata-rata biaya yang 
dikeluarkan petani untuk satu kali proses produksi sebesar Rp. 1.390.019,29 dengan produksi 
rata-rata mencapai 447,37 kg. Harga rata-rata sebesar Rp. 6.338,58 maka petani mendapatkan 
penerimaan sebesar Rp. 2.766.464,57. dengan demikian petani memperoleh pendapatan 
sebesar  Rp. 1.376.445,27 (Tabel 6).

Tabel 6. Produksi, penerimaan dan pendapatan petani dalam usahatani kedelai
No Uraian Jumlah (rata-rata/MT)
1 Produksi (kg) 447,37
2 Harga (Rp)    6.338,58 
3 Biaya total (Rp) 1.390.019,29
4 Penerimaan (Rp) 2.766.464,57
5 Pendapatan (Rp) 1.376.445,27

Berdasarkan Tabel 6 usahatani kedelai di Kecamatan Jatiwaras dapat dikatakan 
menguntungkan karena pendapatan yang diperoleh petani lebih besar daripada biaya yang harus 
dikeluarkan dalam satu kali musim tanam. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mapu dkk 
(2019) dan Wibawa dkk (2018) yang menyatakan bahwa usahatani kedelai menguntungkan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Tingkat keberdayaan petani kedelai di Kecamatan Jatiwaras termasuk dalam kategori 

tinggi dengan rata-rata skor 3,15. Keberdayaan petani kedelai tergambar dari kesadaran dan 
keinginan petani untuk berubah dan meningkatkan perekonomiannya dengan didukung 
kemampuan petani dalam berusahatani kedelai yang tinggi. Dimana kemampuan petani 
kedelai di Kecamatan Jatiwaras sebagian besar diperoleh dari pendidikan non formal seperti 
penyuluhan, sekolah lapangan dan lainnya terkait usahatani kedelai. Selain itu cara budidaya 
kedelai yang diturunkan secara turun-temurun dari orang tua seringkali diterapkan oleh petani 
di Kecamatan Jatiwaras sebagai bentuk penghargaan pada adat istiadat ataupun kebiasaan 
yang dilakukan orang tua zaman dahulu. Semua petani responden tergabung dalam kelompok 
tani, namun tidak semua petani aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan 
kelompok. Posisi ekonomi petani termasuk dalam kategori rendah, hal tersebut karena petani 
bukan sebagai penentu harga (price maker) melainkan hanya sebagai penerima harga (price 
taker) sehingga petani dapat dikatakan tidak memiliki bargaining position yang kuat.

Total penerimaan yang diterima oleh petani kedelai di Kecamatan Jatiwaras sebesar 
Rp. 2.766.464,57/MT dari hasil produksi sebesar 447,37 kg dikali dengan harga sebesar Rp. 
6.338,58. Total biaya yang dibutuhkan dalam berusahatani kedelai di Kecamatan Jatiwaras 
adalah sebesar Rp. 1.390.019,29. Pendapatan usahatani kedelai di Kecamatan Jatiwaras 
sebesar Rp. 1.376.445,27/MT.

Diperlukan upaya peningkatan posisi ekonomi petani kedelai agar petani memiliki 
bargaining position yang kuat dan pada akhirnya mampu mencapai maximizing income 
yakni dengan upaya pemerintah melalui pentuan harga jual kedelai yang dapat melindungi 
petani ataupun kebijakan harga lainnya. Sehingga dengan demikian petani menjadi lebih 
termotivasi dan yakin bahwa kedelai akan terus dapat memberikan keuntungan dan pada 
akhirnya petani berdaya dan sejahtera.
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SUBTEMA 4

KEBIJAKAN DAN POLITIK DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
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ABSTRAK
Penelitian ini membandingkan rumah tangga tani dominan cabai dan non dominan cabai 
dalam hal ketimpangan pendapatan, kondisi kemiskinan dan strategi pengentasan emiskinan 
pada rumah tangga tani cabai polikultur di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. 
Metode analisis penelitian ini adalah analisis ketimpangan pendapatan rumah tangga cabai 
polikultur berdasarkan Koefisien Gini, Dekomposisi Koefisien Gini, kategori ketimpangan 
World Bank dan Kurva Lorenz. Kemiskinan rumah tangga dikategorikan berdasar ketentuan 
BPS, Sayogyo, FAO, ADB dan World Bank. Kondisi kemiskinan diketahui dengan indeks 
FGT dan strategi pengentasan kemiskinan rumah tangga tani didasarkan pada Sustainable 
Livelihood Pentangle. Hasil menunjukkan ketimpangan pendapatan rumah tangga cabai 
polikultur tergolong sedang ditunjukkan pada ketimpangan pendapatan intra dan inter 
sumber pendapatan. Kondisi kemiskinan rumah tangga tani cabai lebih miskin dibandingkan 
dengan non dominan cabai, keduanya memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Strategi 
pengentasan kemiskinan rumah tangga tani menggunakan human capital, financial capital 
dan social capital.

Kata kunci: ketimpangan, kemiskinan, strategi pengentasan kemiskinan

PENDAHULUAN
Kesejahteraan, merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh seorang individu. 

Kesejahteraan dapat diperoleh dari segala aspek, seperti sosial dan ekonomi. Pendapatan 
dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, 
maka akan semakin tinggi kesejahteraan. Kesejahteraan akan terpenuhi apabila kemiskinan 
rendah sedangkan kesejahteraan akan terpenuhi apabila distribusi pendapatan merata.

Menurut Sudarman (2001) dalam Lumintang (2013), upaya peningkatan 
kesejahteraan petani dilakukan dengan meningkatkan pendapatan baik dari usahatani (on 
farm) maupun luar usahatani (off farm). Peningkatan pendapatan usahatani dapat dilakukan 
dengan diversifikasi usahatani (mengembangkan berbagai kemungkinan komoditas pertanian 
yang secara ekonomis menguntungkan). Peningkatan pendapatan luar usahatani (off farm 
income) juga dapat mendukung peningkatan pendapatan sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan petani dan menurunkan kemiskinan.

Di Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan ditunjukkan dengan masih terdapatnya 
penduduk miskin hingga mencapai 11,32% pada bulan Maret  tahun 2018 dengan jumlah 
penduduk miskin semakin menurun dari tahun sebelumnya  sebesar   12,23%   pada bulan 
September tahun 2017  (BPS, 2018).
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 Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 
yang masih memiliki penduduk miskin dengan tingkat kemiskinan mencapai 12,42% (BPS, 
2018). Menurut Susenas (2017) dalam BPS Kabupaten Magelang (2017), penduduk miskin 
Kabupaten Magelang yang bekerja di sektor pertanian sebesar 36,09% dari jumlah penduduk 
miskin usia 15 tahun ke atas.

Sektor pertanian di Kabupaten Magelang merupakan sektor unggulan, karena 
Kabupaten Magelang sangatlah diuntungkan dengan lokasi berupa dataran tinggi. Lokasi 
tersebut sangat mendukung bagi sektor pertanian dan dapat berjalan lancar apabila didukung 
dengan permodalan dan stabilitas harga yang baik.

Kabupaten Magelang memiliki pertanian yang unggul terutama produksi tanaman 
hortikultura. Komoditas cabai merah memiliki produksi kedua tertinggi sebesar 241.956 
kuintal, setelah komoditas kubis (BPS, 2015). Dilihat dari kedua produksi tertinggi tersebut, 
komoditas hortikultura unggulan di Kabupaten Magelang adalah sayuran daun dan cabai, 
sehingga kedua jenis komoditas tersebut dapat dikatakan sangat menentukan pertanian 
hortikultura di Kabupaten Magelang.

 Kecamatan Dukun merupakan sebtra produksi hortikultura di Kabupaten Magelang. 
Komoditas hortikultura di Kecamatan Dukun didominasi dengan tanaman sayuran daun 
dan tanaman cabai. Tanaman cabai menjadi tanaman yang paling sering ditanam karena 
memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman sayuran lainnya, akan 
tetapi risiko dari penanaman cabai juga sangatlah tinggi. Risiko yang tinggi berasal dari 
fluktuasi harga jual cabai yang tidak dapat diprediksi dan risiko gagal panen akibat terserang 
hama dan penyakit seperti patek. Hal tersebut akan membuat petani mengalami kerugian 
dan berusaha menanam tanaman sayuran lain untuk mengurangi risiko kerugian usahatani.

Adanya risiko dari penanaman tanaman cabai tidak membuat petani di Kecamatan 
Dukun berhenti untuk menanam cabai. Petani tetap menanam tanaman cabai dengan harapan 
akan mendapat keuntungan tinggi pada saat harga cabai tinggi. Melalui penelitian ini, 
diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pendapatan rumah tangga tani cabai polikultur 
melalui komarasi antara usahatani dominan cabai dan tidak dominan cabai sehingga dapat 
diketahui tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi antara rumah tangga tani.

 
METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang 
digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan strategi pengentasan 
kemiskinan rumah tangga tani cabai polikultur di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. 
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih lokasi 
di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang 
merupakan kecamatan dengan total luas panen tanaman hortikultura terbesar yaitu 5.428 
hektar. Luasan panen terbesar dimiliki oleh komoditas cabai merah sebesar 721 hektar (BPS, 
2015). Hal tersebut menjadi alasan untuk membandingkan kondisi antara rumah tangga tani 
sayuran dominan cabai dan tidak dominan cabai dalam penelitian.
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Pemilihan lokasi pengambilan sampel berada di Desa Krinjing dan Desa Wates, 
dikarenakan Desa Krinjing merupakan desa dengan variasi tanaman tumpangsari terbanyak, 
sedangkan Desa Wates    merupakan   desa   dengan  sedikit variasi    tanaman    tumpangsari.  
Populasi cabai polikultur baik sebagai mata pencaharian pokok maupun mata pencaharian 
sampingan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode simple random 
sampling. Sampel sebanyak 60 rumah tangga tani cabai polikultur di Kabupaten Magelang 
terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 30 rumah tangga tani dominan cabai, yaitu rumah tangga tani 
dengan variasi tanaman tumpangsari 2 variasi termasuk tanaman cabai dengan tanaman cabai 
sebagai tanaman utama, berlokasi di Desa Krinjing. 30 rumah tangga tani tidak dominan 
cabai, yaitu rumah tangga tani dengan variasi tanaman tumpangsari lebih dari 2 variasi 
termasuk tanaman cabai, dengan tanaman cabai bukan sebagai tanaman utama, berlokasi di 
Desa Wates. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitia ini antara lain:

1. Distribusi Pendapatan
a.  Koefisien Gini

Besarnya nilai koefisien gini digunakan rumus berikut:

Keterangan :
GR =  Angka koefisien gini
Fpi =  Frekuensi penduduk dalam kelas pendapatan ke-i
FCi = Frekuensi kumulatif dari total pendapatan dalam kelas pendapatan ke-i 
FCi-1  = Frekuensi kumulatif dari total pendapatan dalam kelas pendapatan ke (i- 1)

 Tabel 1. Indikator Ketimpangan Koefisien Gini 

Sumber : Todaro dan Smith (1994)

b. Dekomposisi Koefisien Gini 
 Dekomposisi gini memiliki rumus sebagai berikut (Adam dan Jane, 1995):
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Keterangan:
wici =  faktor penimbang ketimpangan dari masing-masing sumber pendapatan ke-i 

terhadap pendapatan rumah tangga
wi  =  proporsi sumber pendapatan ke-i
mi  =  rata-rata pendapatan dari sumber pendapatan ke-i
m  =  rata-rata pendapatan rumah tangga
ci  = koefisien konsentrasi relatif sumber pendapatan ke-i dari keseluruhan 

ketimpangan (CV sumber pendapatan ke-i)
R  =  koefisien korelasi sumber pendapatan ke-i terhadap pendapatan rumah tangga
σ I  =  standar deviasi dari sumber pendapatan ke-i
σ  = standar deviasi dari pendapatan rumah tangga

 Rumus dekomposisi koefisien gini kemudian diuraikan kembali oleh Adam dan Jane 
(1995) sebagai berikut:

Keterangan:
wi ke-i   = proporsi sumber pendapatan
gi =  koefisien konsentrasi relatif sumber pendapatan ke-i (CV)
R(Yi,Y)  =  koefisien korelasi sumber pendapatan ke-i terhadap pendapatan rumah tangga
Yi =  pendapatan dari sumber pendapatan ke-i
G(Yi) =  koefisien gini dari sumber pendapatan ke-i
G(Y)      =  koefisien gini dari pendapatan rumah tangga
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c. Ketimpangan Menurut World Bank
Klasifikasi tingkat ketimpangan seperti pada Tabel 2:

Tabel 2. Indikator Ketimpangan Menurut World Bank

Sumber: Badan Pusat Statistik (2012)

d.  Kurva Lorenz
 Distribusi pendapatan, terutama ketimpangan dapat diketahui melalui penggambaran 

pada kurva lorenz. Semakin kurva lorenz mendekati garis kemerataan sempurna atau 
garis diagonal, maka dapat dikatakan distribusi pendapatan semakin merata. Apabila 
kurva lorenz semakin menjauhi garis kemerataan sempurna, maka dapat dikatakan 
bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata sehingga dapat dikatakan 
terdapat ketimpangan yang besar.

Gambar 1. Kurva Lorenz 
Sumber : Todaro dan Smith (1994)

2. Tingkat Kemiskinan
a. Kriteria BPS

Kriteria kemiskinan menurut BPS Kabupaten Magelang pada tahun 2017 bahwa 
rumah tangga dikatakan tidak miskin jika pengeluaran/kapita/bulan lebih dari Rp 281.237. 
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Nilai rerata pengeluaran/kapita/bulan rumah tangga tani yang didapatkan dengan rumus 
sebagai berikut:

           Rerata pengeluaran rumah tangga
Pengeluaran/kapita/bulan = ――――――――――――――――――――

         12 bulan

Rumusan hipotesis statistik berdasarkan Kriteria BPS sebagai berikut:
H0  : kategori 1 ≤ 50%
Ha  : kategori 1 > 50%

Pengkategorian sebagai berikut: 
1 = rumah tangga tidak miskin = pengeluaran/kapita/bulan > Rp 281.237 0 = rumah tangga 
miskin = pengeluaran/kapita/bulan ≤ Rp 281.237

b. Kriteria Sayogyo
Pendapatan menurut Sayogyo (1997) dijadikan dasar menentukan kemiskinan rumah 

tangga tani dengan cara menyetarakan pengeluaran dengan kebutuhan beras/tahun. Nilai 
rerata pengeluaran/kapita setara beras rumah tangga tani yang didapatkan dengan rumus 
sebagai berikut:

Pengkategorian:
0 = rumah tangga miskin =
pengeluaran/kapita setara beras ≤ 480 kg 1= rumah tangga tidak miskin =
pengeluaran/kapita setara beras > 480 kg
Rumusan hipotesis statistik berdasarkan Kriteria Sayogyo sebagai berikut:
H0  : kategori 1 ≤ 50%
Ha  : kategori 1 > 50%

c. Kriteria Food and Agricultural Organization (FAO)
Kriteria kemiskinan menurut Food and Agricultural Organization (FAO) (2018) yaitu 

rumah tangga dikatakan tidak miskin apabila pendapatan rumah tangga ≥ USD 1.500/tahun. 
Tingkat kemiskinan diuji secara statistik dengan One Sample Binomial Test dengan garis 
kemiskinan sebesar USD 1.500/tahun atau setara dengan Rp 21.417.000 (Bank Indonesia, 4 
Januari 2018). Analisis dilakukan dengan SPSS versi Selanjutnya, dilakukan pengkategorian 
rumah tangga miskin dan tidak miskin Pengkategorian sebagai berikut :
0 = rumah tangga miskin =
pendapatan/tahun ≤ Rp 21.417.000 1 = rumah tangga tidak miskin =
pendapatan/tahun > Rp 21.417.000 Rumusan hipotesis statistik berdasarkan
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Kriteria FAO sebagai berikut:
H0  : kategori 1 ≤ 50%
Ha  : kategori 1 > 50%

d. Kriteria World Bank dan ADB
World Bank dan ADB, penduduk dikatakan miskin apabila pendapatan/ kapita/ hari 

kurang dari USD 1,9 atau senilai dengan Rp 27.128,20 (Bank Indonesia, 4 Januari 2018). 
Tingkat kemiskinan diuji secara statistik dengan Nilai rerata pendapatan/kapita/hari rumah 
tangga tani yang didapatkan dengan rumus sebagai berikut:

Pengkategorian sebagai berikut : 
0 = rumah tangga miskin = pendapatan/kapita/hari ≤ Rp 27.128,20 1 = rumah tangga tidak 
miskin = pendapatan/ kapita/hari > Rp 27.128,20 

Rumusan hipotesis statistic berdasarkan Kriteria ADB dan World Bank sebagai berikut :
H0  : kategori 1 ≤ 50%
Ha  : kategori 1 > 50%

Berikut merupakan rumus uji binomial (Helm, 2008) :

Keterangan :
r      = banyaknya peristiwa sukses 
p      = probabilitas peristiwa sukses n = jumlah sampel
1 – p = probabilitas peristiwa tidak sukses
H0 gagal ditolak, bila p-value ≥ α 
H0 ditolak, bila p-value < α     
  
Strategi Pengentasan Kemikinan

Berdasarkan strategi pengentasan kemiskinan   menurut   Snel   dan   Staring (2001) 
dalam Velasquez (2015) dan menurut DFID (Krantz, 2010), untuk mengetahui strategi 
pengantasan kemiskinan rumah tangga tani di Kecamatan Dukun, terdapat beberapa strategi 
yang terbentuk ditunjukkan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Strategi Pengentasan Kemiskinan

Sumber : Velasquez (2015) dan Krantz(2010)

Strategi pengentasan kemiskinan rumah tangga tani di Kecamatan Dukun, 
Kabupaten Magelang dapat diketahui dengan persentase banyaknya rumah tangga tani 
yang menggunakan startegi pengentasan kemiskinan pada Tabel 3. Startegi yang paling 
sering digunakan ditunjukkan dengan nilai persentase tertinggi dari salah satu atau beberapa 
strategi yang ada.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Koefisien Gini

Berdasarkan kategori ketimpangan Todaro dan Smith (2006), pada rumah tangga 
tani cabai polikultur di Kecamatan Dukun tahun 2018 (Tabel 4) menunjukkan bahwa rumah 
tangga tani dominan cabai memiliki koefisien gini sebesar 0,41 dalam kategori sedang. 
Masing-masing sumber pendapatan pada rumah tangga tani dominan cabai yaitu usahatani 
cabai polikultur yang memiki koefisien gini sebesar 0,65, usahatani non cabai polikultur 
sebesar 0,72 dan luar usahatani sebesar 0,53 berada dalam kategori tinggi. Ketimpangan 
tertinggi berasal dari usahatani non cabai polikultur, hal tersebut dikarenakan tidak setiap 
rumah tangga mengusahakan usahatani non cabai polikultur atau terdapat 5 dari 30 rumah 
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tangga tani yang tidak memiliki usahatani non cabai polikultur. Variasi usahatani non cabai 
polikultur yang diusahakan juga menghasilkan pendapatan yang berbeda- beda, sehingga 
menyebabkan tingginya ketimpangan.

Kategori ketimpangan yang tinggi pada sumber pendapatan usahatani cabai 
polikultur, usahatani non cabai polikultur dan luar usahatani tidak dapat semata-mata 
memperbesar ketimpangan rumah tangga. Ketimpangan pendapatan rumah tangga dominan 
cabai justru pada kategori sedang. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya sumber pendapatan 
yang justru dapat meningkatkan kemerataan apabila sumber pendapatan tersebut ditingkatkan.

Pada rumah tangga tani tidak dominan cabai, ketimpangan pendapatan rumah tangga 
memiliki kategori yang sama dengan rumah tangga tani dominan cabai, yaitu dalam kategori 
sedang dengan koefisien sebesar 0,40. Masing-masing sumber pendapatan pada rumah tangga 
tani tidak dominan cabai, yaitu usahatani cabai polikultur yang memiliki koefisien gini 
sebesar 0,64, usahatani non cabai polikultur sebesar 0,66 dan luar usahatani sebesar 0,60. 
Koefisien gini tertinggi diperoleh dari usahatani non cabai polikultur. Hal tersebut disebabkan 
terdapatnya pendapatan usahatani ternak yang sangat tinggi tetapi usahatani ternak tidak 
digeluti oleh setiap rumah tangga tani. Hanya rumah tangga tani tertentu saja yang dapat 
memiliki ternak sebagai bentuk tabungan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Besarnya pendapatan yang diperoleh dari kiriman yang didapatkan rumah tangga tani 
tidak dominan cabai merupakan penyebab tingginya kemampuan rumah tangga tani untuk 
mengembangkan usahatani ternak. Bagi rumah tangga tani yang tidak memiliki kiriman, 
tidak dapat mengembangkan usahatani sehingga terdapat ketimpangan antar rumah tangga. 
Ketimpangan rumah tangga berkategori sedang menandakan bahwa selain adanya sumber 
pendapatan yang berkontribusi terhadap ketimpangan, terdapat juga sumber pendapatan yang 
berkontribusi lebih besar dan mengurangi tingkat ketimpangan, sehingga nilai koefisien gini 
lebih rendah.

Tabel 4.  Koefisien Gini Rumah Tangga Tani Cabai Polikultur di  Kecamatan Dukun Tahun 
2018

Sumber : Analisis Data Primer (2019) 
Keterangan :

T : Tinggi  S : Sedang  K : Kecil
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Dekomposisi Koefisien Gini
Berdasarkan perhitungan dekomposisi koefisien gini (wigi) (Tabel 5) pada rumah 

tangga tani dominan cabai, hasil dekomposisi koefisien gini tertinggi diperoleh dari sumber 
pendapatan luar usahatani yaitu sebesar 0,61. Hasil menunjukkan bahwa pendapatan dari 
luar usahatani mempengaruhi total ketimpangan pendapatan sebesar 61%. Apabila diamati 
pada Tabel 4, koefisien gini sebesar 0,53 lebih lebih kecil dibandingkan dengan koefisien 
gini sumber pendapatan yang lain. Walaupun ketimpangan pendapatan luar usahatani 
antara rumah tangga tani kecil (within group), tetapi pendapatan luar usahatani memiliki 
ketimpangan yang jauh lebih besar dibandingkan sumber pendapatan lainnya dikarenakan 
nilainya yang sangat berbeda drastis (between groups). Berbeda dengan hasil pada sumber 
pendapatan luar usahatani, pendapatan usahatani non cabai polikultur justru memiliki hasil 
dekomposisi koefisien gini lebih rendah dibandingan dengan pendapatan luar usahatani, 
meskipun koefisien gini dari sumber pendapatan usahatani non cabai polikultur tertinggi.

Pendapatan usahatani non cabai polikultur antara rumah tangga tani memiliki 
ketimpangan yang besar, tetapi memiliki ketimpangan yang tidak jauh berbeda dengan 
sumber pendapatan usahatani cabai polikultur sehingga kontribusi terhadap ketimpangan 
tidak sebesar pada pendapatan luar usahatani. Sumber pendapatan usahatani cabai polikultur 
memiliki kontribusi terhadap ketimpangan terkecil dikarenakan kecilnya proporsi pendapatan 
usahatani cabai polikultur terhadap pendapatan rumah tangga tani.

Pada rumah tangga tani tidak dominan cabai, kontribusi ketimpangan tertinggi 
diperoleh dari pendapatan luar usahatani, yaitu sebesar 0,54 atau 54%. Walaupun ketimpangan 
pendapatan luar usahatani antara rumah tangga tani kecil (within group), tetapi pendapatan 
luar usahatani memiliki ketimpangan yang jauh lebih besar dibandingkan sumber pendapatan 
lainnya dikarenakan nilainya yang sangat berbeda drastis (between group). Hal tersebut yang 
mengakibatkan kontribusi ketimpangan pendapatan luar usahatani besar.

Pendapatan usahatani non cabai polikultur antar rumah tangga tani (within group) 
memiliki ketimpangan yang besar, tetapi memiliki ketimpangan yang tidak jauh berbeda 
dengan sumber pendapatan usahatani cabai polikultur (between groups) sehingga kontribusi 
terhadap ketimpangan tidak sebesar pada pendapatan luar usahatani. Pendapatan usahatani 
non cabai polikultur memiliki kontribusi terhadap ketimpangan terendah dikarenakan 
rendahnya nilai korelasi yang dimiliki sehingga pendapatan rumah tangga tani tidak terlalu 
sensitif terhadap setiap perubahan pendapatan luar usahatani jika dibandingkan dengan 
sumber pendapatan lain.

Pada sumber pendapatan usahatani cabai polikultur memiliki kontribusi terhadap 
ketimpangan sebesar 0,26 atau 26% dengan koefisien gini sebesar 0,64. Besarnya nilai 
korelasi pendapatan usahatani cabai polikultur dan proporsinya terhadap sumber pendapatan 
mengakibatkan lebih tingginya kontribusi ketimpangan pendapatan usahatani cabai polikultur 
dibandingkan dengan usahatani non cabai polikultur.
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Tabel 5.  Dekomposisi Koefisien Gini Rumah Tangga Tani Cabai Polikultur di Kecamatan 
Dukun Tahun 2018

Sumber: Analisis Data Primer (2019)

Ketimpangan Kriteria World Bank
Tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan kriteria World Bank diperoleh 

dengan cara menghitung jumlah pendapatan dari 40% kelompok penduduk yang berpendapatan 
terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Berdasarkan kriteria 
penggolongan tingkat ketimpangan World Bank, diperoleh hasil distribusi pendapatan pada Tabel 
6. Pada rumah tangga tani dominan cabai, dapat dikategorikan ke dalam ketimpangan rendah, 
karena 40% rumah tangga tani dengan pendapatan terendah memiliki persentase penerimaan 
pendapatan lebih dari 12% yaitu sebesar 17,28% dari total pendapatan rumah tangga.

Terdapat hal menarik dalam hasil penelitian, yaitu 40% rumah tangga tani 
dengan pendapatan terendah hanya memperoleh 9,11% dari total pendapatan usahatani 
cabai    polikultur, sedangkan 90,89% pendapatan dimiliki oleh rumah tangga tani terkaya. 
Pada usahatani non cabai polikultur 40% rumah tangga tani dengan pendapatan terendah 
memperoleh 2,24% dari total pendapatan usahatani non cabai polikultur, sedangkan 97,76% 
pendapatan dimiliki oleh rumah tangga tani terkaya. Berbeda dengan sumber pendapatan 
usahatani cabai polikultur dan non cabai polikultur, pada pendapatan luar usahatani rumah 
tangga tani dominan cabai, 40% rumah tangga tani dengan pendapatan terendah memperoleh 
15,37% dari total pendapatan luar usahatani. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 
sumber pendapatan lain dengan 84,63% pendapatan luar usahatani dimiliki oleh rumah tangga 
terkaya. Lebih tingginya distribusi pendapatan 40% rumah tangga tani dengan pendapatan 
terendah pada sumber pendapatan luar usahatani membuktikan bahwa terdapatnya dorongan 
besar dalam mengusahakan matapencaharian di luar pertanian untuk menutupi kekurangan 
kebutuhan rumah tangga.
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Tabel 6.  Distribusi Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Tani Cabai Polikultur Menurut 
World Bank di Kecamatan Dukun Tahun 2018

Sumber: Analisis Data Primer (2019)

Pada rumah tangga tani tidak dominan cabai, secara keseluruhan 40% rumah 
tangga tani dengan pendapatan terendah memperoleh 16,87% dari total pendapatan rumah 
tangga, sehingga dikategorikan ke dalam kategori ketimpangan sedang (diantara 12%-
17%). Pada masing-masing sumber pendapatan, 40% rumah tangga tani dengan pendapatan 
terendah hanya memperoleh sedikit pendapatan. Pada usahatani cabai polikultur, hanya 
5,34% dari total pendapatan usahatani yang dapat diterima oleh 40% rumah tangga tani 
dengan pendapatan terendah. 94,66% pendapatan usahatani cabai polikultur dimiliki oleh 
rumah tangga terkaya. Pada usahatani non cabai polikultur, 40% rumah tangga tani dengan 
pendapatan terendah hanya memperoleh 1,64% dari total pendapatan usahatani non cabai 
polikultur. 98,36% pendapatan dimiliki oleh rumah tangga terkaya. Pada sumber pendapatan 
luar usahatani, memiliki 40% rumah tangga tani dengan pendapatan terendah memperoleh 
9% dari total pendapatan luar usahatani. 91% pendapatan dimiliki oleh rumah tangga terkaya.

Kurva Lorenz
Distribusi pendapatan, terutama ketimpangan dapat diketahui melalui penggambaran 

pada kurva lorenz. Semakin kurva lorenz mendekati garis kemerataan sempurna atau garis 
diagonal, maka dapat dikatakan distribusi pendapatan semakin merata. Jika kurva lorenz 
semakin menjauhi garis kemerataan sempurna, maka dapat dikatakan bahwa distribusi 
pendapatan semakin tidak merata sehingga dapat dikatakan terdapat ketimpangan yang 
besar. Ketimpangan rumah tangga juga dapat ditentukan melalui besarnya luasan pada kurva 
lorenz, semakin besarnya luasan kurva, maka ketimpangan akan semakin besar. Perbedaan 
antara luasan kurva pada masing-masing kategori pendapatan juga akan sangat berpengaruh 
terhadap luasan kurva pendapatan rumah tangga yang terbentuk, sehingga perbandingan 
luasan tersebut harus diperhatikan.
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Pada Gambar 2 ditunjukkan kurva lorenz dari rumah tangga dominan cabai yang 
menjauh dari garis diagonal, tetapi lebih terletak paling dekat dengan garis diagonal daripada 
sumber pendapatan lain. Dapat dikatakan bahwa pada rumah tangga tani dominan cabai 
memilki ketimpangan pendapatan yang sedang. Hal tersebut sesuai dengan koefisien gini yang 
diperoleh. Apabila dilihat melalui luasan kurva, kurva pendapatan luar usahatani memiliki 
luasan terkecil dan lebih mendekati garis diagonal, namun jika dibandingkan dengan luasan 
kurva pendapatan usahatani cabai polikultur dan non cabai polikultur, luas kurva pendapatan 
luar usahatani sangat berbeda jauh, sehingga pendapatan luar usahatani dapat dikatakan 
sebagai penyebab terbesar adanya ketimpangan pendapatan rumah tangga (within group).

Pada rumah tangga tani tidak dominan cabai (Gambar 3), ketimpangan besar 
ditunjukkan dengan kurva pendapatan rumah tangga yang menjauhi garis diagonal. Jika 
diamati lebih lanjut, kurva pendapatan rumah tangga tani berada di sebelah kiri dari kurva 
sumber- sumber pendapatan, maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan rumah 
tangga tani tergolong sedang. Kurva pendapatan luar usahatani lebih mendekati garis 
kemerataan sehingga pada ketimpangan intra (within group) pendapatan luar usahatani 
justru menyebabkan pemerataan pendapatan.

Kemiskinan
Berdasarkan kelima kategori kemiskinan yaitu BPS, Sayogyo, FAO, ADB dan World 

Bank, rumah tangga tani dominan cabai tergolong miskin pada kriteria FAO, ADB, World Bank 
dan tergolong tidak miskin pada kriteria BPS dan Sayogyo. Hal tersebut dikarenakan garis 
kemiskinan menurut BPS memiliki standar garis kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan 
dengan garis kemiskinan pada kriteria kemiskinan yang lain. Kriteria FAO memiliki standar 
garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria lain, sehingga jika kriteria lain 
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seperti World Bank dan ADB tergolong miskin, maka tingkat kemiskinan menurut kriteria FAO 
akan menunjukkan hasil yang sama. Berbeda dengan rumah tangga tani dominan cabai, rumah 
tangga tani tidak dominan cabai tergolong ke dalam rumah tangga tani tidak miskin kecuali pada 
kriteria Sayogyo. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan rumah tangga tani dominan 
cabai, rumah tangga tani tidak dominan cabai lebih sejahtera. Penyebab utama lebih rendahnya 
kesejahteraan pada rumah tangga tani dominan cabai adalah besarnya kerugian yang dihasilkan 
dari gagal panen akibat risiko dalam penanaman komoditas cabai. Hal tersebut mengakibatkan 
lebih tingginya kemiskinan dan menurunkan kesejahteraan.

Tabel 7.  Hasil Perhitungan Statistik Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Tani Cabai 
Polikultur di Kecamatan Dukun Tahun 2018

Sumber: Analisis Data Primer (2019)

Kriteria FGT
Kriteria kemiskinan menurut FGT ditentukan dengan adanya indeks FGT Headcount 

index, yaitu untuk mengetahui seberapa besar presentase rumah tangga dalam populasi 
tergolong miskin. Poverty gap index, yaitu indeks untuk mengetahu tingkat kedalaman 
kemiskinan. Poverty gap index dapat digunakan untuk menghitung minimal biaya yang 
diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan dengan melalui transfer.
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Pada rumah tangga tani dominan cabai, poverty gap index memiliki nilai sebesar 
0,074. Nilai indeks mendekati 0 (nol) diartikan bahwa rerata pengeluaran 7,4% rumah 
tangga tani miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Dengan nilai poverty gap index 
sebesar 0,074, maka besar anggaran yang harus diterima rumah tangga   tani   miskin/bulan   
sekitar Rp620.785. Nominal tersebut merupakan jumlah nominal dari ke-6 rumah tangga 
miskin, atau jika di rata-rata, maka setiap rumah tangga harus mendapatkan transfer minimal  
sebesar  Rp  103.464/bulan untuk bebas  dari  kemiskinan.  Nilai poverty gap setiap rumah 
tangga berbeda-beda, sehingga jumlah transfer yang diperlukan setiap rumah tangga pun 
berbeda-beda. Pada rumah tangga tani dominan cabai termiskin harus mendapatkan transfer 
minimal sebesar Rp 280.737/bulannya, sedangkan rumah tangga tani miskin yang “terkaya” 
hanya harus mendapatkan transfer sebesar Rp 50.487 /bulan. Poverty severity index pada 
rumah tangga tani dominan cabai sebesar 0,045. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat 
keparahan kemiskinan yang terjadi tergolong rendah.

Pada rumah tangga tani tidak dominan  cabai  hasil  menunjukkan bahwa nilai 
headcount index sebesar 0,133 atau terdapat 13,3% dari total populasi rumah tangga tani 
tidak dominan cabai tergolong miskin. Hasil poverty gap index dari rumah  tangga  tani  
tidak  dominan  cabai sebesar 0,015. Nilai index mendekati 0 (nol) diartikan bahwa rerata 
pengeluaran 1,5% rumah tangga tani miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Dengan 
nilai poverty gap index sebesar 0,015, maka besar anggaran yang harus diterima rumah tangga 
tani miskin /bulan sekitar Rp 124.903. Nominal tersebut merupakan jumlah nominal dari ke-4 
rumah tangga miskin, atau jika di rata-rata, maka setiap rumah tangga harus mendapatkan 
transfer minimal sebesar Rp 31.225,72 /bulan untuk bebas dari kemiskinan.

Pada rumah tangga tani tidak dominan cabai termiskin harus mendapatkan transfer 
minimal sebesar Rp 58.501/bulannya, sedangkan rumah tangga tani miskin yang “terkaya” 
hanya harus mendapatkan transfer sebesar Rp17.414/bulan. Poverty severity index pada 
rumah tangga tani dominan cabai sebesar 0,002. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat 
keparahan kemiskinan yang terjadi tergolong rendah.

Tabel 8.  Hasil Indeks Foster-Greer- Thorbecke (FGT) Rumah Tangga Tani Cabai Polikultur 
Berdasarkan Kriteria BPS 2018

Sumber: Analisis Data Primer (2019)
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Strategi Pengentasan Kemiskinan
Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan perlu diakhiri dengan adanya upaya-

upaya khusus. Strategi pengentasan kemiskinan yang baik sedikit demi sedikit dapat 
membebaskan rumah tangga dari kemiskinan. Berdasarkan pertimbangan strategi pengentasan 
kemiskinan menurut Snel dan Staring (2001) dalam Velasquez (2015) dan DFID, diperoleh 
hasil strategi pengentasan kemiskinan yang populer digunakan oleh rumah tangga tani cabai 
polikulltur di Kecamatan Dukun. tangga tani cabai polikultur di Kecamatan Dukun adalah 
strategi memprioritaskan pendidikan anak dan berusaha memenuhi kebutuhan dasar dengan 
kemampuan sendiri. Seluruh rumah tangga tani hingga saat ini menerapkan kedua strategi 
tersebut dikarenakan telah tingginya tingkat kesadaran pentingnya pendidikan bagi anak. 
Adanya dorongan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dengan meningkatkan 
sumberdaya anggota rumah tangga dengan membekali ilmu dan keterampilan melalui 
pendidikan. Hal tersebut dipercaya akan sangat membantu pada kondisi yang akan datang. 
Rumah tangga tani cabai polikultur juga berusaha untuk meningkatkan daya saing dan juga 
kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Setelah mencoba untuk meningkatkan sumberdaya manusia rumah tangga tani 
cenderung akan berusaha mendapatkan dukungan dari llingkungan terdekat rumah tangga 
seperti saudara, tetangga bahkan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan. Apabila 
dirasa dukungan tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan, maka rumah tangga tani 
berusaha untuk mencari mata pencaharian lain di kota. Selain itu, adanya komunikasi yang 
baik dengan perangkat desa juga digunakan sebagai strategi untuk mendukung ketersediaan 
kebutuhan rumah tangga, baik dalam hal bantuan kebutuhan sehari-hari hingga kelancaran 
administrasi tertentu untuk ke kota mencari pekerjaan.

Peran kepala keluarga untuk mencari matapencaharian baik dalam sektor pertanian 
maupun di luar sektor pertanian sangatlah penting, tetapi sebagian besar rumah tangga juga 
menuntut anggota rumah tangga lainnya untuk bekerja. Banyak dari rumah tangga yang 
mengetahui adanya program pemerintah seperti Padat Karya, tetapi program tersebut telah 
lama tidak muncul lagi selain pada saat tahun 2010. Program Padat Karya yang pernah 
dilaksanakan oleh pemerintah di Kecamatan Dukun adalah program berupa bantuan 
penyediaan bangunan tempat tinggal dan fasilitas umum dengan memberdayakan semua 
masyarakat untuk bergotong- royong membangun kembali desa setelah terjadi letusan 
Gunung Merapi. Terdapat strategi pengentasan kemiskinan yang tidak begitu populer bagi 
rumah tangga tani cabai polikultur di Kecamatan Dukun, yaitu strategi dengan meminta 
bantuan langsung ke kantor desa dan strategi dengan membuat usaha produktif rumahan. 
Strategi membuat usaha produktif rumahan merupakan strategi paling tidak populer diantara 
yang lain dikarenakan membutuhkan modal dan keterampilan yang lebih untuk membuat 
usaha rumahan.

Pada tabel 9. ditunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang paling 
populer digunakan oleh rumah tangga tani cabai polikultur di Kecamatan Dukun adalah 
strategi memprioritaskan pendidikan anak dan berusaha memenuhi kebutuhan dasar dengan 
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kemampuan sendiri. Seluruh rumah tangga tani hingga saat ini menerapkan kedua strategi 
tersebut dikarenakan telah tingginya tingkat kesadaran pentingnya pendidikan bagi anak. 
Adanya dorongan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dengan meningkatkan 
sumberdaya anggota rumah tangga dengan membekali ilmu dan keterampilan melalui 
pendidikan. Hal tersebut dipercaya akan sangat membantu pada kondisi yang akan datang. 
Rumah tangga tani cabai polikultur juga berusaha untuk meningkatkan daya saing dan juga 
kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Setelah mencoba untuk meningkatkan sumberdaya manusia rumah tangga tani 
cenderung akan berusaha mendapatkan dukungan dari llingkungan terdekat rumah tangga 
seperti saudara, tetangga bahkan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan. Apabila 
dirasa dukungan tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan, maka rumah tangga tani 
berusaha untuk mencari mata pencaharian lain di kota. Selain itu, adanya komunikasi yang 
baik dengan perangkat desa juga digunakan sebagai strategi untuk mendukung ketersediaan 
kebutuhan rumah tangga, baik dalam hal bantuan kebutuhan sehari-hari hingga kelancaran 
administrasi tertentu untuk ke kota mencari pekerjaan.

Peran kepala keluarga untuk mencari matapencaharian baik dalam sektor pertanian 
maupun di luar sektor pertanian sangatlah penting, tetapi sebagian besar rumah tangga juga 
menuntut anggota rumah tangga lainnya untuk bekerja. Banyak dari rumah tangga yang 
mengetahui adanya program pemerintah seperti Padat Karya, tetapi program tersebut telah 
lama tidak muncul lagi selain pada saat tahun 2010. Program Padat Karya yang pernah 
dilaksanakan oleh pemerintah di Kecamatan Dukun adalah program berupa bantuan 
penyediaan bangunan tempat tinggal dan fasilitas umum dengan memberdayakan semua 
masyarakat untuk bergotong- royong membangun kembali desa setelah terjadi letusan 
Gunung Merapi. Terdapat strategi pengentasan kemiskinan yang tidak begitu populer bagi 
rumah tangga tani cabai polikultur di Kecamatan Dukun, yaitu strategi dengan meminta 
bantuan langsung ke kantor desa dan strategi dengan membuat usaha produktif rumahan. 
Strategi membuat usaha produktif rumahan merupakan strategi paling tidak populer diantara 
yang lain dikarenakan membutuhkan modal dan keterampilan yang lebih untuk membuat 
usaha rumahan.
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Tabel 9.  Strategi Pengentasan Kemiskinan Rumah  Tangga  Tani Cabai Polikultur Kecamatan 
Dukun Tahun 2018 

Sumber : Analisis Data Primer (2019)

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.  Sumber pendapatan rumah tangga tani cabai polikultur di Kecamatan Dukun beragam 

yang ditunjukkan dengan pendapatan dari usahatani cabai polikultur, usahatani non cabai 
polikultur dan luar usahatani.

2.  Pendapatan usahatani cabai polikultur di Kecamatan Dukun berkontribusi rendah hingga 
sedang

Saran
1.  Peningkatan pendapatan rumah tangga tani dapat dilakukan dengan intensifikasi usahatani 

dan diversifikasi penguasaan skill (keterampilan). Intensifikasi usahatani diharapkan 
dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar rumah tangga 
tani. Selain itu, keberagaman sumber pendapatan rumah tangga tani perlu dipertahankan 
dan perlu meningkatkan kualitas dengan diversifikasi penguasaan skill dari individu.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0 289

2.  Peningkatan skill perlu dilakukan untuk peningkatan pendapatan. Diharapkan dengan 
adanya peran pemerintah dan masyarakat, peningkatan skill dapat membuka peluang 
baru bagi masyarakat untuk bekerja dalam lingkup profesional (skillful) ataupun dengan 
pengmbangan industri rumahan.

3.  Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui 
program- program penggalakkan kembali program padat karya.
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ABSTRAK
Tingginya risiko dan ketidakpastian berusahatani padi di lahan sawah rawan banjir serta 
penguasaan lahan yang sempit menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh sehingga 
berdampak terhadap kesejahteraan petani. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menganalisis: 1) struktur pendapatan rumah tangga petani padi di lahan sawah rawan banjir 
berdasarkan luas lahan; 2) distribusi pendapatan rumah tangga petani padi di lahan sawah 
rawan bajir berdasarkan luas lahan. Metode yang digunakan adalah survai terhadap rumah 
tangga petani padi di Kecamatan Padaherang dan Kalipucang yang merupakan daerah rawan 
banjir di Kabupaten Pangandaran. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Sampel rumah tangga petani dipilih sebanyak 360 rumah tangga menggunakan stratified 
random sampling berdasarkan luas lahan yang penentuannya menggunakan rumus slovin 
pada tingkat kesalahan 5 persen dari populasi 3.616 rumah tangga. Struktur pendapatan 
rumah tangga petani dianalisis secara deskriptif menggunakan prosentase, sementara 
distribusi pendapatan rumah tangga petani dianalisis menggunakan gini rasio. Hasil penelitian 
menunjukkan: 1) struktur pendapatan rumah tangga petani lahan sempit lebih didominasi 
oleh pendapatan dari sektor pertanian dengan kontribusi 51 persen, sementara rumah tangga 
petani lahan sedang dan luas lebih didominasi oleh pendapatan dari luar sektor pertanian 
dengan kontribusi masing-masing 54 persen dan 61 persen; 2) Distribusi pendapatan rumah 
tangga petani lahan sempit dan sedang berada pada ketimpangan sedang dengan gini rasio 
masing-masing 0,57 dan 0,46 dan gini rasio rumah tangga petani lahan luas sebesar 0,27 
yang berada pada kategori ketimpangan rendah. 

Kata kunci: Pendapatan, Kesejahteraan, Usahatani Padi, Gini Rasio. 

PENDAHULUAN
Sektor pertanian sebagai bagian integral memiliki peranan penting dalam 

perekonomian nasional dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh 
rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan nasional tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, 
namun yang terpenting adalah aspek pemerataan. 

Upaya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai salah satu indikator kesejahteraan 
sering kali dijadikan sebagai sasaran akhir pembangunan nasional. Pemahaman mengenai 
struktur, besaran dan distribusi pendapatan rumah tangga merupakan kajian yang bermanfaat 
bagi penentu kebijakan disemua sektor pembangunan (Rahman, 2002).

Menurut Mambu (2013), peralihan pola kehidupan masyarakat ke sektor industri, 
kesenjangan pendapatan yang diperoleh dari usahatani padi dengan sektor usaha yang lain, 
alih fungsi lahan, dan sedikitnya regenerasi petani di masa depan, serta didukung pula dengan 
adanya faktor-faktor seperti: a) usahatani padi yang bersifat musiman; b) membutuhkan 
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biaya produksi yang besar; c) risiko gagal panen akibat bencana alam maupun hama; d) jam 
kerja panjang yang tidak sesuai dengan hasil yang akan diperoleh; dan e) adanya anggapan 
bahwa petani dianggap sebagai kaum marjinal bagi sebagian besar penduduk.

Penduduk Kecamatan Padaherang dan Kalipucang sebagian besar bermata 
pencaharian sebagai petani dengan sumber pendapatan yang cukup beragam, baik berasal 
dari sektor pertanian maupun non pertanian. Relatif beragamnya sumber pendapatan rumah 
tangga petani di Kecamatan Padaherang dan Kalipucang terkait dengan aksesibilitas wilayah 
yang terbuka serta adanya penganekaragaman usaha rumah tangga yang didukung juga 
oleh kenyataan bahwa seringkali kegiatan usahatani padi tidak mampu untuk mencukupi 
kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut terkait dengan usahatani padi yang memiliki risiko 
tinggi disamping harga gabah yang selalu berfluktuasi sehingga menyebabkan tidak tetapnya 
pendapatan yang diperoleh petani. Pada masa tertentu, produksi yang dihasilkan dari 
usahatani padi terkadang tidak sesuai dengan harapan petani seperti produksi yang menurun 
yang disebabkan kondisi lingkungan dan alam yang tidak mendukung.

Kecamatan Padaherang dan Kalipucang merupakan salah satu sentra produksi padi 
di Kabupaten Pangandaran. Walaupun demikian, daerah tersebut merupakan daerah yang 
rawan mengalami banjir bahkan banjir tersebut terjadi hampir setiap tahun. Lokasi sawah 
yang lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air sungai serta tingkat sedimentasi yang 
tinggi di Sungai Citanduy menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

Menurut Supardi dkk (2012) dan Yusuf (2018), banjir yang hampir terjadi setiap 
tahun menyebabkan kehilangan hasil produksi pertanian dan berkurangnya stok bahan 
pangan. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian karena petani harus menanggung resiko 
gagal panen akibat banjir atau serangan hama padahal petani telah mengeluarkan biaya 
produksi yang cukup besar. 

Pendapatan tambahan menjadi pilihan rumah tangga petani dengan cara 
memanfaatkan waktu senggang untuk kegiatan produktif pada komoditi lain dan usaha 
non pertanian untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Oleh karena itu, berbagai sumber 
pendapatan serta kesempatan kerja yang potensial di Kecamatan Padaherang dan Kalipucang 
baik yang berasal dari sektor pertanian maupun non pertanian perlu lebih dikembangkan. 
Peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani dapat dilakukan dengan upaya peningkatan 
pendapatan, memperluas kesempatan kerja, dan aspek pemerataan pembagian pendapatan 
disetiap golongan pendapatan.

Berdasarkan fenomena tersebut menjadi sangat perlu untuk mengkaji struktur dan 
distribusi pendapatan rumah tangga petani berdasarkan luas lahan khususnya petani padi di 
daerah rawan banjir Kabupaten Pangandaran.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis survai di 2 (dua) 

Kecamatan, yaitu Padaherang dan Kalipucang yang merupakan daerah rawan banjir di 
Kabupaten Pangandaran. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 
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primer diperoleh dari hasil wawancara serta kuesioner, sementara data sekunder diperoleh 
dari dinas dan instansi yang terkait dengan penelitian ini. Sampel rumah tangga petani 
ditentukan sebanyak 360 rumah tangga menggunakan stratified random sampling berdasarkan 
luas lahan yang penentuannya menggunakan rumus slovin pada tingkat kesalahan 5 persen 
dari populasi 3.616 rumah tangga. 

Struktur pendapatan rumah tangga dianalisis menggunakan rumus:

Yrt = (Yi1 + Yi2) 
Keterangan:

Yrt = Pendapatan rumah tangga (Rp/tahun)
Yi1 = Pendapatan dari mata pencaharian utama (Rp/tahun)
Yi2 = Pendapatan dari usaha tambahan (Rp/tahun)
Distribusi pendapatan rumah tangga petani dihitung menggunakan Gini Ratio untuk 

melihat ketimpangan pendapatan dengan menggunakan rumus (Widodo, 1990):

Keterangan :
GR : Angka Gini Ratio
Xi : Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i
Yi : Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diteliti meliputi umur, pendidikan, tanggungan 
keluarga, luas lahan, dan pengalaman usahatani (Tabel 1).

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan di Daerah Rawan Banjir 
Kabupaten Pangandaran 

No Uraian
Lahan Sempit Lahan Sedang Lahan Luas

Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen
1 Umur

- Produktif 201 79 67 83 16 70

- Tidak produktif 55 21 14 17 7 30
Total 256 100 81 100 23 100

2 Pendidikan

- Tidak tamat SD 6 2 0 0 0 0

- Tamat SD 215 84 69 85 17 74

- Tamat SMP 24 9 9 11 4 17

- Tamat SMA 9 4 2 2 2 9

- Tamat PT 2 1 1 1 0 0
Total 256 100 81 100 23 100

3 Tanggungan keluarga 

-   ≤ 3 orang 206 80 60 74 19 83

- 4 - 6 orang 50 20 16 20 4 17

-   ≥ 7 orang 0 0 5 6 0 0
Total 256 100 81 100 23 100

4 Pengalaman berusahatani

-   7 - 21 tahun 32 13 7 9 2 9

- 22 - 49 tahun 198 77 66 81 18 78

- 50 - 70 tahun 26 10 8 10 3 13
Total 256 100 81 100 23 100

Tabel 1. menunjukkan bahwa petani dengan lahan yang sempit ternyata lebih 
didominasi oleh golongan umur produktif. Berbeda halnya dengan petani dengan lahan yang 
luas ternyata lebih didominasi oleh petani dengan umur yang sudah tidak produktif lagi.

Struktur Pendapatan Rumah Tangga di daerah Rawan Banjir Kabupaten Pangandaran
Struktur pendapatan keluarga pada dasarnya menunjukkan dinamika aktifitas seluruh 

anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aktifitas di sektor pertanian 
maupun di luar sektor pertanian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 
Menurut Nurmanaf (2006) dan Yusuf (2018), sumber pendapatan rumah tangga petani 
berasal dari sektor pertanian dan luar pertanian yang dapat dikelompokkan menjadi tiga 
sumber, yaitu: (1) pendapatan yang berasal dari usahatani (on farm), (2) pendapatan dari 
kegiatan pertanian di luar usahatani (off farm), dan (3) pendapatan dari kegiatan di luar 
sektor pertanian (non farm). 
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Sumber pendapatan petani di daerah penelitian cukup beragam, baik berasal dari 
sektor pertanian maupun non pertanian. Relatif beragamnya sumber pendapatan rumah 
tangga petani di daerah penelitian ini terkait dengan aksesibilitas daerah yang terbuka dan 
penganekaragaman usaha rumah tangga tersebut didukung juga oleh kenyataan bahwa 
sebagai rumah tangga petani, seringkali kegiatan usahatani tidak mampu untuk mencukupi 
kebutuhan rumah tangga. Hal ini terkait dengan produksi dari usahatani padi sawah yang 
memiliki risiko tinggi pada jangka waktu yang tidak dapat diperkirakan. Pada masa tertentu, 
produksi yang dihasilkan dari usahatani padi terkadang tidak sesuai dengan harapan para 
petani yang disebabkan oleh kondisi lingkungan dan alam yang tidak mendukung. 

Pendapatan petani dari sektor pertanian di daerah rawan banjir Kabupaten 
Pangandaran lebih didominasi oleh pendapatan dari luar usahatani padi sawah yang terjadi 
pada berbagai strata luas lahan baik lahan sempit, sedang, maupun luas. Hal ini dapat dipahami 
mengingat risiko usahatani padi sawah di daerah rawan banjir relatif tinggi. Walaupun 
demikian, pada strata penguasaan lahan sempit, pendapatan petani dari sektor pertanian 
lebih mendominasi. Berbeda dengan yang terjadi pada strata penguasaan lahan sedang dan 
luas yang ternyata lebih didominasi oleh pendapatan dari luar sektor pertanian (Tabel 2). 

 
Tabel 2.  Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani di Daerah Rawan Banjir Kabupaten 

Pangandaran

No Uraian
Lahan Sempit Lahan Sedang Lahan Luas

Rp/tahun % Rp/tahun % Rp/tahun %
1 Usahatani padi 4.219.764,- 23 3.849.864,- 23 2.781.420,- 17
2 Non usahatani padi 5.107.968,- 28 3.901.608,- 23 3.615.648,- 22
3 Non pertanian 8.899.452,- 49 9.049.584,- 54 10.085.568,- 61

Total 18.227.184,- 100 16.801.056,- 100 16.482.636,- 100

 
Petani dan anggota keluarga memperoleh pendapatan dari beragam sumber, yaitu 

pendapatan dari usahatani padi sawah dan dari luar usahatani padi sawah, seperti palawija, 
buah-buahan, berburuh tani, menyewakan alat mesin pertanian, berdagang hasil pertanian, 
agroindustri, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yusuf dkk (2019), 
bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, rumah tangga petani di daerah rawan banjir 
Kabupaten Pangandaran mencari sumber pendapatan lain di luar sektor pertanian.  

Sumber pendapatan petani dari non usahatani padi pada strata penguasaan lahan 
sempit dan sedang lebih didominasi oleh pendapatan dari berburuh tani, sementara dari luar 
sektor pertanian, sumber pendapatan petani dari berburuh non pertanian (buruh/tukang) paling 
mendominasi. Berbeda dengan petani dengan strata penguasaan lahan luas, pendapatan yang 
diperoleh dari non usahatani padi diperoleh dari hasil kebun dan dari non pertanian diperoleh 
dari bekerja sebagai pedagang dan karyawan.

Pendapatan yang diperoleh petani dari luar usahatani diperoleh dari hasil kebun, 
hasil kolam, hasil ternak, berburuh tani, nelayan sampingan, jasa pertanian, perajin, serta 
berdagang hasil pertanian. Pendapatan dari hasil kebun diperoleh dari mengusahakan kebun 
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campuran (pisang, kelapa, pepaya, dan jeruk), tanaman kehutanan, memelihara ternak (sapi, 
kambing, domba, ayam, itik, dan bebek), serta memelihara ikan (lele dan nila). 

Tanaman yang banyak diusahakan oleh petani adalah tanaman kehutanan, yaitu 
albasia, mahoni, manglid, dan ada juga jati yang walaupun tidak diusahakan secara intensif 
tetapi kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga cukup besar. Umumnya tanaman 
kehutanan merupakan tanaman yang tumbuh di atas tanah warisan orang tuanya yang hanya 
diperuntukkan sebagai tabungan, misalnya untuk memperbaiki rumah atau dijual manakala 
mereka membutuhkan uang tunai dengan segera.

Walaupun demikian, pemeliharaan ternak sapi, kambing, dan domba telah dilakukan 
secara intensif dengan mengandangkan binatang ternak tersebut. Umumnya ternak dijual 
pada saat petani membutuhkan uang tunai dengan segera atau pada saat hari raya Idul Adha, 
dimana harga ternak pada saat itu sangat tinggi. Ini sejalan dengan Karmana (2013), bahwa 
memelihara ternak walaupun hanya sebagai penunjang dapat memberikan sumbangan yang 
cukup berarti bagi tambahan pendapatan petani.

Sebagai upaya untuk menambah pendapatan rumah tangga, pada strata penguasaan 
lahan sempit istri petani turut berperan dalam upaya pemenuhan pendapatan rumah tangga 
dengan bekerja sebagai buruh tani dan bekerja di luar sektor pertanian sebagai pembantu 
rumah tangga, pelayan rumah makan, berdagang, serta berburuh di luar sektor pertanian. 
Menurut Zahri dan Febriansyah (2014), berkembangnya diversifikasi pada berbagai cabang 
usaha mempunyai arti bahwa petani melakukan berbagai kegiatan, baik usahatani padi sebagai 
usaha pokok rumah tangga, maupun kegiatan di luar usahatani padi dan usaha-usaha lainnya 
diluar kegiatan pertanian dalam arti luas.

Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani di daerah Rawan Banjir Kabupaten 
Pangandaran

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi 
diukur oleh beberapa indikator ekonomi lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum 
tentu mencerminkan pendapatan yang tinggi karena pada kenyataannya sering terjadi bahwa 
pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh masyarakat lapisan atas, sementara masyarakat 
lapisan bawah tidak menikmatinya. Dengan demikian maka pembangunan tidak hanya 
bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan distribusi 
pendapatan yang merata, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta penurunan jumlah 
penduduk miskin. 

Distribusi pendapatan sering digunakan untuk menghitung sampai sejauh mana 
ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi dimasyarakat dengan indikator Indeks Gini 
Rasio (Gini Ratio) yang berkisar antara 0 sampai 1 (Widodo, 1990).

Menurut Heryanti (2008), ketentuan untuk melihat ketimpangan distribusi 
pendapatan adalah sebagai berikut: 1) 0 = merata sempurna; 2) 0,20˗0,35 = ketidakmerataan 
rendah; 3) 0,36˗0,49 = ketidakmerataan sedang; 4) 0,50˗0,70 = ketidakmerataan tinggi; 5) 
1 = ketidakmerataan sempurna.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum distribusi pendapatan rumah 
tangga petani di daerah rawan banjir Kabupaten Pangandaran pada lahan sempit dan lahan 
sedang berada pada ketidakmerataan tinggi. Sementara itu pada, pendapatan rumah tangga 
petani dengan lahan luas berada pada ketidakmerataan rendah (Tabel 3). 

Tabel 3. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Berdasarkan Strata Luas Lahan
Strata Luas Lahan Indeks Gini Rasio

Sempit 0,57
Sedang 0,46
Luas 0,27

Tingginya ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga petani lahan sempit 
dan lahan sedang lebih disebabkan oleh terbatasnya akses rumah tangga untuk mendapatkan 
pekerjaan sampingan dengan pendapatan yang lebih besar. 

Sementara itu, rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga petani 
pada strata penguasaan lahan luas lebih disebabkan oleh terbukanya akses untuk memperoleh 
pendapatan sampingan yang lebih besar untuk menutupi kerugian akibat kegagalan usahatani 
padi yang mereka jalankan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Struktur pendapatan rumah tangga petani lahan sempit lebih didominasi oleh pendapatan 

dari sektor pertanian dengan kontribusi 51 persen, sementara rumah tangga petani lahan 
sedang dan luas lebih didominasi oleh pendapatan dari luar sektor pertanian dengan 
kontribusi masing-masing 54 persen dan 61 persen.

2. Distribusi pendapatan rumah tangga petani lahan sempit dan sedang berada pada 
ketimpangan sedang dengan gini rasio masing-masing 0,57 dan 0,46. Sementara itu 
gini rasio rumah tangga petani lahan luas sebesar 0,27 yang berada pada kategori 
ketimpangan rendah.

Saran
1. Masing-masing sumber pendapatan berperan penting dalam menyumbang pendapatan 

rumah tangga petani sehingga kesempatan kerja yang potensial baik sektor pertanian 
maupun non pertanian perlu dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan rumah tangga petani di daerah rawan banjir. 

2. Peran pemerintah sangat diperlukan terutama dalam penyediaan proyek-proyek yang 
sifatnya padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja terutama pada saat sawah 
tergenang banjir sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan petani.
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ABSTRAK
Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang tumbuh 
dan berkembang dengan konsep agropolitan. Dalam pengembangan Kawasan Agropolitan 
diperlukan adanya prioritas pengelolaan sektor/ sub sektor pertanian. Kawasan Agropolitan 
di Kabupaten Magelang sangat dikenal akan produk hortikultura, khususnya tanaman dataran 
tinggi. Adanya prioritas pengembangan sektor/ sub sektor pertanian akan mempengaruhi 
besarnya kontribusi sektor/ sub sektor pertanian di masa depan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengidentifikasi posisi sub sektor tanaman hortikultura dalam kerangka 
pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Magelang. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan 
untuk merumuskan strategi pengembangan sub sektor pertanian tanaman hortikultura dalam 
rangka pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Magelang. Metode dasar penelitian 
ini adalah metode deskriptif dengan metode analisis data berupa Typologi Klassen dan analisis 
SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sub sektor Tanaman Hortikultura merupakan 
sub sektor potensial. Pengembangan sub sektor tanaman hortikultura dilakukan dengan (a) 
Meningkatkan Fungsi Database Potensi Tanaman Hortikultura Kabupaten Magelang (b) 
Melakukan Kegiatan Promosi Produk Hortikultura dan Objek Wisata (c) Mengembangkan 
Kawasan Agropolitan Berbasis Mitigasi Iklim dan Bencana (d) Penguatan Permodalan 
Melalui Kegiatan Kemitraan (e) Membangun Saranadan Prasarana Pertanian Utama (f) 
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Tani dan Kebijakan Petani Melalui Corporate 
Farming (g) Meningkatkan Daya Saing Melalui Standarisasi Produk dan Penggunaan 
Teknologi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa dalam rangka pengembangan Kawasan 
Agropolitan di Kabupaten Magelang, sub sektor tanaman hortikultura dapat terus ditingkatkan 
menjadi sub sektor prima dengan cara mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada 
serta didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kata kunci: strategi pengembangan, agropolitan, sub sektor hortikultura, tipologi klassen, 
SWOT

PENDAHULUAN
Perencanaan pembangunan wilayah merupakan sebuah perencanaan yang 

didesentralisasikan. Pemerintah daerah kabupaten/ kota merupakan daerah otonomi yang 
diberi kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola dan mengatur daerahnya dan 
sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang 
berlaku.

Adisasmita (2013) berpendapat bahwa dalam pengembangan wilayah telah 
ditetapkan adanya pendekatan kawasan pembangunan. Kawasan secara signifikan mampu 
untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten 
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Magelang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan konsep 
kawasan berupa Kawasan Agropolitan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188.4/53/
KEP/16/2003 Kabupaten Magelang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan 
agropolitan.

Karakteristik utama dari konsep agropolitan meliputi pengembangan terpadu dengan 
melibatkan suatu sistem pendukung lengkap, baik fisik maupun lembaga serta penggunaan 
sumberdaya lokal yang optimal. Konsep agropolitan mengintegrasikan kegiatan pertanian dan 
non pertanian terutama kegiatan berbasis sumber daya dan pengembangan pusat pelayanan 
lokal (Buang et.al, 2011).

Dalam pengembangan Kawasan Agropolitan diperlukan adanya prioritas pengelolaan 
sektor/ sub sektor pertanian. Kawasan Agropolitan di Kabupaten Magelang sangat dikenal 
akan produk hortikultura, khususnya sayuran dataran tinggi. Pada tahun 2013 sampai 2017, 
rata-rata kontribusi sub sektor tanaman hortikultura semusim yaitu  sebesar 2,68% atau 
sebesar Rp 505.598,70 juta dan tanaman hortikultura tahunan sebesar 5,21 % atau sebesar 
Rp 981.802,85 juta. Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi sub sektor tanaman hortikultura 
semusim dan sub sektor tanaman hortikultura tahunan mengalami penurunan. Pada tahun 
2015 kontribusi sub sektor tanaman   hortikultura   tahunan  sebesar5,25% turun menjadi 
5,04 % pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 kontribusinya turun kembali menjadi 4,08%. 
Sub sektor tanaman hortikultura semusim dan sub sektor tanaman hortikultura tahunan juga 
mengalami laju pertumbuhan yang lambat yaitu sebesar 1,40 % dan 0,96 %. Pada tahun 
2015-2016 laju pertumbuhan sub sektor tanaman hortikultura tahunan sebesar 1,17% turun 
menjadi 0,96 %pada tahun 2016-2017 (BPS, 2018).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan 
laju peretumbuhan dan kontribusi sub sektor tanaman hortikultura terhadap sektor pertanian 
di Kabupaten Magelang. Atas dasar itu, penelitian ini menjadi sangat penting, sebagai alat 
untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Magelang dalam menentukan prioritas 
dalam mengelola sektor/sub sektor pertanian. Menurut hasil penelitian Rahayu (2010) 
menunjukkan bahwa penentuan prioritas dalam pengembangan sub sektor pertanian sangat 
penting untuk dilakukan, mengingat kesalahan dalam menentukan prioritas pengembangan 
akan mempengaruhi kontribusi dan laju sektor/sub sektor pertanian.

Alat analisis tipologi klassen dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai bahan 
pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas padapengembangan sektor, sub sektor 
atau komoditas yang termasuk dalam kuadran maju dan  tumbuh  dengan  cepat (Listya 
et.al, 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi posisi sub sektor tanaman 
hortikultura dalam kerangka pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Magelang. Lebih 
lanjut penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan sub sektor pertanian 
tanaman hortikultura dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten 
Magelang.
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METODE PENELITIAN
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Magelang pada Maret 2019 hingga Mei 2019. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa data 
PDRB Kabupaten Magelang dan PDRB Jawa Tengah tahun 2013- 2017    ADHK    2010,    
Data    RPJMD Kabupaten Magelang dan data lain yang mendukung tujuan penelitian. Data 
primer berupa wawancara dengan stakeholder yang berkompeten terkait pengembangan sub 
sektor hortikultura, khususnya dan pengembangan kawasan agropolitan. Stakeholder tersebut 
yaitu BAPPEDA dan Kepala serta staff Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.  
Wawancara dilakukan untuk menggali berbagai permasalahan terkait dengan sub sektor 
tanaman hortikultura yang ada sehingga diperoleh faktor strategis. Faktor strategis tersebut 
kemudian akan ditindak lanjuti dengan analisis SWOT. Adapun analisis data dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 

Klasifikasi Sub Sektor Tanaman Hortikultura di Kabupaten Magelang
Analisis Tipologi Klassen dalam klasifikasi sub sektor pertanian di Kabupaten 

Magelang dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan sub sektor pertanian di Kabupaten 
Magelang dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang dan membandingkan kontribusi 
sub sektor pertanian dengan kontribusi PDRB Kabupaten Magelang.

Tabel 1. Klasifikasi Sub sektor pertanian di Kabupaten Magelang berdasarkan Tipologi 
Klassen 

Rerata 
Kontribusi

Rerata Laju 
Pertumbuha

yi > Yi yi< Yi

ri> Ri Sub Sektor
Prima

Subsektor
Berkembang

ri< Ri Sub Sektor
Potensial 

Subsektor
Terbelakang 

Keterangan: ri = rerata laju pertumbuhan Sub sektor pertanian i Ri = rerata laju pertumbuhan 
PDRB Kabupaten Magelang; yi = rerata kontribusi Sub sektor pertanian i; Yi = rerata 
kontribusi Kabupaten Magelang

Analisis Strategi Pengembangan Sub Sektor Tanaman Hortikultura di Kabupaten 
Magelang 

Setelah dilakukan klasifikasi pada sub sektor tanaman hortikultura maka akan dapat 
dirumuskan suatu strategi pengembangan sub sekto hortikultura dalam rangka pengembangan 
Kawasan Agropolitan di Kabupaten Magelang. Alat analisis yang digunakan adalah Matriks 
SWOT. Matriks SWOT akan menghasilkan empat alternatif strategi. Keempat tipe strategi 
yang dimaksud adalah: 1) Strategi SO (Strength- Opportunity). 2) Strategi WO (Weakness-
Opportunity). 3) Strategi ST (Strength-Threat) 4) Strategi WT (Weakness-Threat).
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Tabel 2. Matriks SWOT 
Strenght (S)
Kekuatan
Internal

Weakness (W)
Kelemahan
Internal 

Opportunities (O)
Peluang
Eksternal

Strategi S-O Strategi W-O

Threats (T)
Ancaman
Eksternal 

Strategi S-T Strategi W-T

Sumber: David, 2011

HASIL DAN PEMBAHASAN
Klasifikasi Sub Sektor Pertanian Hasil dari analisis Tipologi Klassen ini menunjukkan 

posisi pertumbuhan dan kontribusi sub sektor pertanian di Kabupaten Magelang. Berdasarkan 
Matriks Tipologi Klassen, sub sektor pertanian di Kabupaten Magelang dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga kategori, yaitu sub sektor pertanian prima, sub sektor pertanian potensial, dan 
sub sektor pertanian terbelakang seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Magelang
Rerata Kontribusi

Sektoral
Rerata
Laju Pertumbuhan Sektoral

Kontribusi Besar (PDRBsubsektor 
pertanian ≥ Rerata PDRB)

Kontribusi Kecil (PDRBsubsektor 
pertanian < RerataPDRB)

Laju Cepat Subsektor Prima : Sektor Berkembang

(rsubsektor pertanian
≥ rPDRB) Subsektor Peternakan

Sektor Potensial : Sektor Terbelakang :

-Subsektor Tanaman Pangan -Subsektor Perkebunan
SemusimLaju Lambat

(rsubsektor pertanian
< rPDRB)

-Subsektor Tanaman
Hortikultura Semusim

-Subsektor Perkebunan
Tahunan

-Subsektor Tanaman
Hortikultura Tahunan dan Lainnya

-Jasa Pertanian dan Perburuan

-Kehutanan dan Penebangan Kayu

-Perikanan

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2019

Berdasarkan hasil Tipologi Klassen, subsector yang termasuk dalam subsektor 
pertanian prima yaitu sub sektor peternakan. Subsektor pertanian di Kabupaten Magelang 
yang termasuk kategori sub sektor pertanian potensial adalah sub sektor tanaman pangan, 
sub sektor tanaman hortikultura semusim dan sub sektor hortikultura tahunan dan lainnya 
Sub sector pertanian yang termasuk kategori sub sektor terbelakang yaitu sub sektor 
perkebunan semusim, sub sektor perkebunan tahunan, jasa pertanian dan perburuan, 
kehutanan dan penebangan kayu serta sub sector perikanan.

Sub sektor tanaman hortikultura semusim dan tahunan sebagai subsektor potensial 
memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PDRB Kabupaten 
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Magelang. Besarnya kontribusi tanaman hortikultura tahunan dan tanaman hortikultura 
semusim terjadi karena banyaknya jenis tanaman hortikultura yang ditanam di Kabupaten 
Magelang. Kondisi iklim dan lahan di Kabupaten Magelang sangat mendukung untuk 
budidaya tanaman hortikultura. Sebagai kawasan Agropolitan, Kabupaten Magelang memiliki 
komoditas hortikultura unggulan berupa tanaman sayur dataran tinggi yang terdiri dari kubis, 
sawi, buncis, bawang daun dan lain sebagainya.

Strategi Pengembangan Sub Sektor Tanaman Hortikultura
Hasil analisis SWOT untuk sub sektor tanaman hortikultura secara ringkas tersaji 

dalam matrik pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis SWOT Pengembangan Sub Sektor Tanaman Hortikultura
Kekuatan- S Kelemahan-W

1) Memiliki lokasi yang strategis
2) Kesesuaian lahan dan iklim
3) Produk yang dihasilkan memiliki 

daya saing
4) Kelompok tani sudah berjalan 

dengan baik
5) Memiliki produk unggulan kualitas 

ekspor
6) Adanya Sekolah Pertanian
7) Usaha pembibitan oleh petani 

sendiri
8) Terdapat Sub Terminal Agribisnis

1) Luas lahan garapan relatif masih 
sempit

2) Kualitas SDM petani rendah
3) Kondisi sarana prasarana minim
4) Kurangnya kemampuan permodalan
5) Terbatasnya infrastruktur dan 

lembaga ekonomi
6) Adopsi teknologi rendah
7) Kurangnya kegiatan pascapanen

Peluang- O
1) Kunjungan wisatawan lokal maupun 

asing
2) Permintaan akan tanaman 

hortikultura terus meningkat
3) Pasar selalu terbuka luas
4) Pengembangan agribisnis dan 

agroindustri
5) Kerjasama dengan pihak lain
6) Dukungan dari kebijakan pemerintah 

pusat

Strategi S-O
1) Meningkatkan fungsi database 

potensi tanaman hortikultura 
Kabupaten Magelang 
untuk memperluas pasar 
domestik dan internasional 
(S1,S2,S3,S6,O1,O2,O3,O5)

2) Melakukan kegiatan promosi produk 
hortikultura dan objek wisata 
(S1,S2,S5,S8,O2,O3,O6)

Strategi W-O
1) Penguatan permodalan 

melalui kegiatan kemitraan 
(W1,W2,W5,W8,O4,O5,O6)

2) Membangun sarana dan 
prasarana pertanian utama 
(jalan raya, STA,TPH) 
(W2,W3,W5,W7,O2,O5,O6)

Ancaman- T Strategi S-T Strategi W-T

1) Terjadinya konversi lahan pertanian
2) Terjadinya pengalihan usaha
3) Harga tidak stabil
4) Adanya serangan hama dan penyakit
5) Resiko bencana alam
6) Terjadinya persaingan produk 

dengan wilayah lain
7) Kenaikan harga input

1) Mengembangkan kawasan 
agropolitan berbasis 
mitigasi iklim dan bencana 
(S2,S4,S7,T1,T2,T4,T5)

(1) Pengembangan dan 
pemberdayaan kelompok 
tani dan kebijakan petani 
melalui corporate farming 
(W1,W4,W5,W6,W7 
T1,T3,T4,T7)

(2) Meningkatan daya saing 
komoditas hortikultura unggulan 
melalui standarisasi produk 
dan penggunaan teknologi 
(W1,W6,W7,T2,T3,T6)

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2019

Secara rinci, alternatif strategi pengembangan susbektor peternakan adalah sebagai 
berikut:
a. Meningkatkan Fungsi Database Potensi Tanaman Hortikultura Kabupaten Magelang untuk 
Memperluas Pasar Domestik dan Internasional
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Strategi ini dilakukan dilakukan dengan adanya pengembangan dalam sistem 
pemasaran baru, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dilakukan 
dengan melakukan pengembangan jaringan pemasaran (marketing network) ke wilayah lama 
maupun baru. Kabupaten Magelang memiliki kekuatan dalam memproduksi komoditas 
hortikultura dengan kualitas ekspor sehingga cocok untuk dilakukan perluasan pasar ekspor. 
Database potensi subsektor hortikultura perlu dibuat agar konsumen lokal maupan luar 
negeri dapat memperoleh informasi secara cepat dan mudah mengenai potensi tanaman 
hortikultura yang ada di Kabupaten Magelang baik dari subsistem hulu maupun hilir. Strategi 
ini dapat diterapkan dengan membuat website yang berisi produk-produk h o r t i k u l t u r a 
Kabupaten Magelang dan melakukan pemasaran secara online. Salah satu contoh website 
database produk pertanian yang telah ada yaitu Regopantes.com dan lainnya. Strategi ini 
akan memperluas pemasaran produk hortikultura Kabupaten Magelang ke pasar domestik 
maupun internasional.

b. Melakukan Promosi Produk Hortikultura dan Objek Wisata
Kegiatan promosi produk hortikultura sekaligus dilakukan dengan kegiatan promosi 

objek wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Hal ini didukung dengan banyaknya objek 
wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Kegiatan promosi objek wisata diharapkan 
mampu menarik minat wisatawan untuk datang ke Kabupaten Magelang dan menikmati 
sumberdaya alam yang ada termasuk hasil pertaniannya. Dengan ini diharapkan produk-
produk hortikultura Kabupaten Magelang lebh banyak diminati.

c. Mengembangkan Kawasan Agropolitan Berbasis Mitigasi Iklim dan Bencana
Strategi mitigasi bencana dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi resiko 

bencana. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memasang sejumlah Early 
Warning System EWS) yang berfungsi untuk memberitahukan akan timbulnnya kejadian 
alam. Selain itu perlu adanya peran pemerintah dalam memberikan peralatan penanganan 
bencana kepada wilayah-wilayah yang rawan bencana. Adaptasi dan mitigasi pada sektor 
pertanian sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satu program yang dapat 
dilakukan adalah dengan penerapan pertanian organik dan pertanian terintegrasi. Tidak kalah 
pentingnya adalah peningkatan kemampuan SDM dalam pemahaman perubahan iklim dan 
penerapan teknologi.

d. Penguatan Permodalan Melalui Kegiatan Kemitraan
Adanya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan sumberdaya manusia serta 

memberikan sumbangan nyata dalam mendukung pengembangan pertanian khususnya 
tanaman hortikultura. Dengan demikian maka petani dapat bersaing dalam memasarkan 
produk-produknya. Peningkatan daya saing produk juga dapat dilakukan dengan melakukan 
kemitraan dengan perusahaan agribisnis. Kemitraan yang dilakukan mulai dari agro input, 
teknik budidaya pascapanen hingga pemasaran hasil. Beberapa perusahaan yang dapat 
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dijadikan mitra yaitu PT. Hero Tbk yang berperan dalam pemasaran dan PT Sentosa Indo 
Permata yang berperan dalam penyediaan agro input.

e. Membangun Sarana dan Prasarana Pertanian Utama
Membangun sarana pertanian utama berupa jalan raya sangat dibutuhkan untuk 

mempermudah pendistribusia komoditas hortikultura ke pasar yang dituju. Kondisi jalan 
raya yang baik akan membuat kegiatan distribusi menjadi lebih cepat Dalam pengembangan 
subsektor hortikultura juga perlu dibangun tempat penampungan hasil (TPH) dan Sub 
Terminal Agribisnis (STA). Kedua sarana tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan 
hasil panen dan melakukan kegiatan pasca panen seperti sortasi dan grading. Pembangunan 
STA selain digunakan sebagai tempat pengolahan dan pasca panen tetapi juga berfungsi 
sebagi outlet agribisnis yang menyediakan dan menjual produk hortikultura beserta produk 
olahan yang dihasilkan petani.

f.  Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Tani dan Kebijakan Petani Melalui 
Corporate Farming

Corporate farming atau coorperative farming adalah suatu strategi untuk penguatan 
kelembagaan petani. Strategi ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kelemahan 
yang dimiliki Kabupaten Magelang berupa luas lahan garapan yang sempit, kondisi sarana 
prasarana yang minim, kurangnya permodalan dan infrastruktur. Program yang dilakukan 
adalah dengan menghimpun sejumlah petani dalam satu hamparan untuk bekerjasama 
mengolah lahan mereka dalam pola manajemen yang lebih terstruktur. Dengan menggunakan 
konsep corporate farming, petani dapat membentuk satu kontrak kerjasama antara petani 
lahan, kemudian terdapat corporate management dan didukung adanya mekanisasi pertanian, 
pembiayaan, pemasaran dan pengolahan pasca panen.

g.  Meningkatkan Daya Saing Komoditas Hortikultura Unggulan Melalui Standarisasi 
Produk dan Penggunaan Teknologi

Standarisasi produk dilakukan dengan melakukan sortasi dan grading dalam 
pengolahan hasil panen. Hal ini ditujukan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan 
sehingga produk dengan kualitas rendah tidak akan tercampur dengan produk dengan kualitas 
baik. Dalam penerapannya diperlukan adanya penyuluhan dan peran pemerintah dalam 
memberikan sosialisasi dan pembinaan mengenai penggunaan teknologi dalam pengolahan 
hasil pertanian. Dengan demikian, diharapkan produk hortikultura yang dihasilkan di 
Kawasan Agropolitan Kabupaten Magelang akan memiliki daya saing yang tinggi sehingga 
dapat diterima di pasar yang lebih luas.



306 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah
(1)  Berdasarkan Tipologi Klassen, sub sektor tanaman hortikultura semusim dan sub sektor 

sektor tanaman hortikultura tahunan dan lainnya. Artinya bahwa kedua sub sektor tersebut 
memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PDRB Kabupaten 
Magelang, namun memiliki laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan 
laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang 

(2)  Strategi pengembangan sub sektor tanaman hortikultura antara lain (a) Meningkatkan 
Fungsi Database Potensi Tanaman Hortikultura Kabupaten Magelang (b) Melakukan 
Kegiatan Promosi Produk Hortikultura dan Objek Wisata (c) Mengembangkan 
Kawasan Agropolitan Berbasis Mitigasi Iklim dan Bencana (d) Penguatan Permodalan 
Melalui Kegiatan Kemitraan (e) Membangun Sarana dan Prasarana Pertanian Utama 
(f) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Tani dan Kebijakan Petani Melalui 
Corporate Farming (g) Meningkatkan Daya Saing Melalui Standarisasi Produk dan 
Penggunaan Teknologi

Saran
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran yang dapat diusulkan yaitu
(1) Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Magelang dapat dilakukan dengan 

membangun sarana dan prasarana pertanian utama berupa jalan raya, STA (Sub Terminal 
Agribisnis), TPH (Tempat Pengolahan Hasil) di masing-masing Kawasan Agropolitan

(2) Pengembangan subsektor pertanian di Kabupaten Magelang dapat dilakukan melalui 
kebijakan Corporate Farming dan intensifikasi pertanian serta dengan memberikan 
pelatihan pasca panen kepada petani maupun peternak untuk meningkatkan nilai tambah 
produk pertanian yang dihasilkan.
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ABSTRAK
Kemerosotan ekonomi yang dicerminkan oleh menurunnya daya beli masyarakat, 
meningkatnya jumlah penduduk miskin, serta inflasi yang relatif tinggi, seakan menempatkan 
posisi ekonomi Indonesia ketika itu kembali kesuatu titik waktu di saat awal memulai 
pembangunannya.  Namun demikian, semangat untuk memulihkan kembali kemerosotan 
ekonomi itu masih cukup besar.  Selain masih memiliki berbagai kekuatan fundamental 
ekonomi, seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan 
yang ada, kita juga memiliki pengalaman dalam mengatasi berbagai kesulitan. Kesemuanya 
itu lebih dari memadai untuk dijadikan modal awal menata ulang dan membangun ekonomi 
Indonesia.  Perekonomi masih bergerak lamban karena terbebani oleh sederet masalah dan 
kendala pembangunan yang amat berat, antara lain masih rendahnya modal sosial yang 
dicerminkan oleh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin semu dan 
memudar, rasa saling percaya-mempercayai dalam kehidupan sosial masyarakat makin 
melemah, kesemua itu berujung pada kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang masih 
jauh dari ukuran hidup sejahtera dan jauh dari ukuran hidup yang mandiri sebagaimana yang 
dicita-citakan oleh Rakyat Indonesia ketika negeri ini resmi diproklamirkan.  Penelitian ini 
bertujuan Mengetahui distribusi pendapatan masyarakat miskin. Studi ini dirancang sebagai 
studi deskriptif eksploratif, yaitu sebuah studi yang berusaha menelusuri, mengungkap dan 
mendeskripsikan kondisi faktual kemiskinan secara akurat yang selanjutnya dianalisiis secara 
deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.  
Teknik penelitian dan penentuan sampel masing-masing adalah survai dan simple random 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 65 rumah tangga petani. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan Observasi (pengamatan langsung) objek dilapangan, melakukan 
wawancara langsung kepada responden dengan bantuan kuisioner.  Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data yang dengan 
pendekatan earner shares  dan gini ratio.   Hasil analisis yang dilakukan menjelaskan bahwa 
rata-rata pendapatan penduduk sampel pada Tahun 2018 adalah Rp. 18.200.000,- atau sebesar 
Rp. 280.000,- per responden/bulan, dengan nilai koefisien Gini (Gini Ratio) untuk distribusi 
pendapatan rumah tangga petani di Kecamatan Banawa Selatan pada Tahun 2018 adalah 
sebesar 0.27 maka dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pendapatan petani sampel 
berada dalam kategori rendah.  

Kata Kunci: Distribusi pendapatan, Gini Ratio, kemiskinan

PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi merefleksikan perkembangan aktifitas perekonomian daerah 

yang ditandai dengan pergerakkan roda ekonomi daerah melalui aktivitas produksi, konsumsi 
dan investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna apabila dapat dinikmati oleh 
seluruh lapisan masyarakat secara merata yang sering kali diikuti dengan perubahan struktur 
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pendapatan, terutama bagi Negara yang sedang berkembang. Masalah dihadapi di Indonesia 
adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok 
masyarakat atau jumlah orang berada dibawah garis kemiskinan (poverty line) Tambunan, 
2001.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah 
realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia baik di Negara yang maju maupun Negara 
berkembang yang juga merupakan isu penting untuk di tinjau dan perlu adanya berbagai 
upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan 
ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai macam 
usaha dalam rangka peningkatan distribusi pendapatan dari berbagai macam aspek yang 
ada (Kalalo T.,dkk, 2016)

Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam 
proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi 
yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi 
siklus (perputaran) konsumen yang harus membayar harga barang. Akan tetapi pada saat lain 
akan menjadi penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam, atau faktor keahlian 
sehingga, pada saat tertentu akan menerima bagian pendapatan dan pada saat lain akan 
membayar harga barang. Dalam proses produksi, masing-masing penyedia faktor produksi 
akan menerima imbalan jasa sebagai berikut: (1) Pemilik faktor sumber alam berupa tanah 
akan menerima sewa tanah, (2) Pemilik faktor tenaga kerja akan menerima upah kerja, (3) 
Pemilik modal akan menerima bunga modal, dan (4) Pengusaha akan menerima laba usaha 
(Kalalo T.,dkk, 2016).

Bulan Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah 
yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,327. Angka ini relatif stagnan jika dibandingkan 
dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,317, sementara itu jika dibandingkan 
dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,346, angka tersebut turun sebesar 0,019 poin 
(BPS Sulteng, 2018).

Tujuan lain dari setiap pembangunan disamping penghapusan kemiskinan adalah 
mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan atau meningkatkan pemerataan pendapatan.  
Berkaitan dengan pemerataan ini, Hadisapoetro (1977) mengemukakan cara memperbaikinya 
dapat dilakukan dengan memberi kesempatan mengikutsertakan golongan ekonomi lemah, 
khususnya mereka yang hidup dari sektor pertanian, untuk secara aktif dapat mengambil 
bagian atau berpartisipasi dalam pembangunan.  Dengan cara ini, mereka akan mendapatkan 
bagian dari pembangunan yang mereka ikut menghasilkannya.  Distribusi pendapatan dapat 
berwujud pemerataan meliputi ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian 
pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi (Rahayu, dkk., 2000).  

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan 
anatara masayarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar 
jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan 
menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena 
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adanya efek perembesan kebawah (trickle down effect) dari output secara sempurna. Hasil 
output nasional hanya dinikmati oleh segelintir golongan minoritas dengan tujuan tertentu 
(Musfidar, 2012).

Beberapa ukuran ketimpangan yang sering digunakan antara lain : Indeks Gini, Indeks 
Theil dan ukuran ketimpangan dari Bank Dunia. Dalam penelitian ini ukuran ketimpangan 
yang digunakan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah satu ukuran ketimpangan yang 
paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ukuran ketimpangan agregat yang 
nilainya berkisar antara nol dan satu. Nilai Indeks Gini nol artinya tidak ada ketimpangan 
(pemeraatan sempurna) sedangkan nilai satu artinya ketimpangan sempurna (Damanik 
M.A.,dkk.,2018).

Soejono (1978) menyatakan bahwa income distribution dirasa lebih tepat dipakai 
untuk menggambarkan ukuran perubahan distribusi pendapatan dengan alas an lebih 
applicated karena secara empiris langsung dapat menggambarkan keadaan distribusi 
pendapatan.  Disarankan pula untuk mempergunakan beberapa indicator dalam mengukur 
distribusi pendapatan supaya lebih menyakinkan dalam penarikan kesimpulan.

Menurut Hayarni (2001) dalam Haryono (2004), terdapat dua ukuran pokok distribusi 
pendapatan, yaitu (i) distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan berdasarkan 
peran masing-masing factor produksi (distributive factor share), dan (ii) distribusi pendapatan 
kelompok atau perorangan.  Distribusi pendapatan fungsional mencoba menerangkan bagian 
dari pendapatan yang diterima oleh masing-masing factor produksi seperti upah, bunga, 
sewa dan keuntungan.  Distribusi pendapatan fungsional berasal dari produktivitas marginal 
atau dikenal distrbusi pendapatan balas jasa dalam teori ekonomi makro, dan konsep ini 
melacak pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan produksi diantara factor yang 
diikutseratakan dalam kegiatan produksi.

Distribusi pendapatan perorangan atau kelompok melacak pembagian hasil produksi 
kepada induvidu atau kelompok.  Ada dua cara yang dapat digunakan untuk penaksiran, yaitu 
: (i) penaksiran distribusi persentase pendapatan yang diterima masing-masing golongan; 
(ii) penaksiran dengan menilai atau mengukur suatu distribusi pendapatan berdasarkan 
indicator yang seringkali di dekati dengan cara statistic dan cara empiris (Daoed, 1995).  
Penaksiran pertama dilakukan dengan membagi-bagi kelompok pendapatan kedalam deciles 
atau quintiles yang akan menggambarkan pola pembagian pendapatan dalam suatu kelompok 
masyarakat.  Hasil dari pengelompokan ini merupakan dasar untuk menggambarkan kurva 
Lorenz.  Kurva Lorenz dapat di ilustrasikan dalam gambar  berikut :
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Gambar 1. Kurva Lorenz

Faktor Penyebab Distribusi Pendapatan Tidak Merata (ketimpangan distribusi 
pendapatan). Ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di Negara Sedang 
Berkembang: (1) Pertumbuhan penduuduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya 
pendapatan per kapita. (2) Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti 
secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. (3) Ketidakmerataan 
pembangunan antar daerah. (4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang 
padat modal, sehingga persentase pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan 
persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. (5) 
Rendahnya mobilitas sosial. (6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang 
mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industry untuk melindungi usaha-usaha 
golongan kapitalis. (7) Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkemabang 
dalam perdagangan dengan negaranegara maju, sebagi akibat ketidak elastisan permintaan 
negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB (8) Hancurnya industri kerajinan 
rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain (Damanik M.A.,dkk.,2018). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: Distribusi Pendapatan rumahtangga 
petani di Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

METODE PENELITIAN
Studi ini dirancang sebagai studi deskriptif eksploratif, yaitu sebuah studi yang 

berusaha menelusuri, mengungkap dan mendeskripsikankondisi faktual kemiskinan 
secara akurat yang selanjutnya dianalis secara deskriptifdengan menggunakan metode: (i) 
pendekatan kuantitatif, dan (ii) pendekatan kualitatif. 
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Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui review dokumen dan penyebaran angket 
kepada kelompok keluarga miskin atau rumah tangga miskin (RTM) untuk memverifikasi 
kondisi kemiskinannya, sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan melalui Focused Group 
Discussion (FGD) dengan kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) terpilih.

Studi analisis kemiskinan di Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, 
dimana penelitian dilakukan selama 3 bulan.  Penentuan responden dilakukan dengan 
menggunakan metode simple random sampling (acak sederhana), pengambilan acak 
sederhana dengan menyusun daftar kerangka sampling tersebut.  Jumlah sampel dalam 
penelitian ini diambil sebanyak 10% dari total populasi sebesar 650 rumahtangga petani, 
sehingga sampel berjumlah 65 rumahtangga petani

Data dan informasi (baik yang bersifat primer maupun sekunder) yang diperlukan 
dalam studi ini mencakup (i) jumlah, sebararan dan karakteristik rumahtangga petani; dan 
(ii) Pendapatan; di Kacamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala

Pengumpulan data dan informasi (baik yang bersifat primer maupun sekunder) 
dilakukan dengan teknik penelusuran dan penggalian data dari berbagai sumber: (i) 
wawancara dengan responden/informan terpilih, dan (ii) penelusuran data yang bersumber 
pada dokumen resmi dari BPS Kabupaten Donggala dalam Angka, dan Kecamatan Banawa 
Selatan dalam angka.

  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 
analisis data yang dengan pendekatan earner shares dan gini ratio.

Menganalisis Distribusi Pendapatan, dilakukan beberapa hal sebagai berikut: (a) 
Diduga terjadi peningkatan  pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumahtangga 
petani, (b) mempertimpang distribusi pendapatan dan ketimpangan lahan akan menyebabkan 
ketimpangan distribusi pendapatan, (c) Dengan adanya sektor non pertanian memberikan 
bias negatif terhadap pendapatan total rumah tangga 
a. Hipotesis 1

Metode analisis data yang digunakan dengan pendekatan earner shares yang 
dikerjakan dengan menggunakan metode akuntansi yang dirumuskan pada persamaan 
sebagai berikut 

Pxi Xi pembayaran untuk input tertentuKIi
Po Q nilai produksi

= =

Rumus pengujian hipotesis :
ΔKIi = KIi (Miskin) – KIi (non miskin)

Formula hipotesis  3 (a) adalah sebagai berikut:
Ho : ΔKIi ≤ 0
Ha : ΔKIi> 0

Kaidah keputusan pengujian :
Jika ΔKIi ≤ 0, maka Ho diterima, artinya dengan penggunaan input tidak terjadi 

peningkatan  pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemilik faktor produksi, bahkan 
menurunkan pendapatan yang diterima. 
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Jika ΔKIi> 0, maka Ho ditolak, artiya dengan penggunaan input terjadi peningkatan 
pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemilik faktor produksi.

b. Hipotesis 2
Metode analisis data yang digunakan Gini Ratio untuk mengetahui distribusi 

penguasaan lahan, pendapatan usahatani dan pendapatan rumah tangga petani seperti pada 
persamaan yaitu :
                       k
         G = 1-  ∑ fi  (Yi  + Yi-1  )               
                      i = 1

Tinggi rendahnya tingkat kemerataan merujuk pada Todaro dan Smith (2003). 
Sedangkan untuk mengetahui struktur distribusi luas penguasaan lahan, pendapatan usahatani 
padi, pendapatan rumah tangga tani pada kelompok bawah, dipergunakan kriteria Bank 
Dunia (Wie, 1981)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan 

relative. Kemiskinan absolut adalah kondisi dimana tingkat pendapatan seorang tidak 
cukup untuk memenuhi kebuthan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan 
pendidikan. Kemiskinan relative adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi 
distribusi pendapatan daerah (Sukino, 2013).

Distribusi pendapatan yang timpang adalah antar pedesaan dan perkotaan.  Rendahnya 
tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh penduduk juga menyebabkan 
mereka kesulitan untuk memasuki pekerjaan formal dan mempunyai pekerjaan yang dapat 
memberikan pendapatan memadai.  Distribusi pendapatan suatu daerah yang tidak merata, 
tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum (Rahayu dkk.,2012).

Jumlah anggota rumahtangga adalah indikasi yang dominan dalam menentukan 
miskin atau ketidakmiskinannya rumahtangga. Distribusi pendapatan merupakan salah satu 
indicator pemerataan.  Pemerataan akan terwujud jika proporsi pendapatan yang dikuasai 
oleh sekelompok masyarakat tertentu sama besarnya dengan proporsi kelompok tersebut.  
Alat yang lazim digunakan adalah Gini Ratio dan cara perhitungan yang digunakan oleh 
Bank Dunia (Hasrimi, 2010).

Pada umumnya masyarakat desa yang mayoritas petani memiliki keragaman 
matapencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.  Tidak meratanya distribusi 
pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari 
munculnya masalah kemiskinan.
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Keterangan:           Hubungan
Gambar 2.  Skema Kerangka Pikir Analisis Ketimpangan Pendapatan di Kecamatan 

Banawa Selatan Kabupaten Donggala

Berdasarkan nilai koefisien Gini (Gini Ratio) berkisar antara 0 (pemerataan 
sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna).  Distribusi pendapatan akan semakin merata 
jika nilai koefisien Gini mendekati 0 dan sebaliknya jika nilai koefisien Gini mendekati 1 
maka distribusi pendapatanakan semakin tidak merata atau semakin berkurang.   Selanjutnya 
dapat dilihat pada table 1 berikut.

Tabel 1.  Hasil Analisis perhitungan Gini Ratio

No. Kelompok  Jumlah  % % 
Komulatif

 X(k) - 
X(k-1)  Jumlah  % % Komulatif  Y(k) - 

Y(k-1) 
 {X(k) - X(k-

1)}* 

 Pengeluaran Penduduk  
(Jiwa)  Penduduk Penduduk Pendapatan   

(Rp/bulan) Pendapatan Pendapatan   {Y(k) - Y(k-
1)) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
1 < 150.000 11 0,169231 0,169231 0,169231 1.100.000 0,060440 0,060440 0,060440 0,01022823

2
150.000 - 
199.999 8 0,123077 0,292308 0,123077 1.200.000 0,065934 0,126374 0,186813 0,02299239

3
200.000 - 
299.999 13 0,200000 0,492308 0,200000 2.800.000 0,153846 0,280220 0,406593 0,08131868

4
300.000 - 
499.000 21 0,323077 0,815385 0,323077 6.900.000 0,379121 0,659341 0,939560 0,30355030

5 > 499.000 12 0,184615 1,000000 0,184615 6.200.000 0,340659 1,000000 1,659341 0,30633981

 
Jumlah 

Penduduk 65 18.200.000 0,72442942
Koefisien 

Gini 0,27557
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Tabel 2 Koefisien Gini dan Ketidakmerataan/Ketimpangan
Koefisien   Ketidakmerataan/ 

 Gini  Ketimpangan 
0,71 - 1,00  sangata tinggi 
0,50 - 0,70  tinggi 
0,36 - 0,49  sedang 
0,20 - 0,35  rendah 
0,00 - 0,19  sangat rendah  (Merata) 

Gambar 3.  Kurva Lorenz Rumahtangga Petani di Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten 
Donggala, 2018.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.  Nilai koefisien Gini (Gini Ratio) untuk distribusi pendapatan rumah tangga petani di 

Kecamatan Banawa Selatan pada Tahun 2018 adalah sebesar 0.27 maka dapat diketahui 
bahwa tingkat ketimpangan pendapatan petani sampel berada dalam kategori rendah.

2.  Ketimpangan yang cenderung meningkat, harus diwaspadai. Diperlukan adanya kebijakan 
pemerintah dalam menstabilkan ketimpangan yang terjadi didaerah pedesaan

Saran
Kepada pemerintah agar mendukung petani melalui program-program yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan petani berupa program-program usaha pertanian.
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ABSTRAK
Ketahanan pangan diartikan, tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, 
terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk 
menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Konsolidasi lahan adalah kebijakan 
penataan kembali penguasaan dan penggunaan lahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan 
dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian 
bertujuan mengetahui (1) tingkat ketahanan pangan, (2) tingkat diversifikasi konsumsi 
pangan, dan (3) faktor yang memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga tani peserta 
konsolidasi lahan di Kabupaten Sukoharjo. Lokasi penelitian ditentukan dengan purposive 
sampling di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Penentuan 
responden dengan simple random sampling yaitu 60 petani peserta konsolidasi lahan. Untuk 
mengetahui tingkat ketahanan pangan dengan metode Jonsson and Toole, tingkat diversifikasi 
dengan metode entropy, dan  faktor yang memengaruhi ketahanan pangan dianalisis dengan 
regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketahanan pangan rumah 
tangga tani peserta konsolidasi lahan di Kabupaten Sukoharjo masuk dalam kategori kurang 
pangan (76,7%). Tingkat diversifikasi pangan rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan 
di Kabupaten Sukoharjo belum terdiversifikasi secara sempurna. Faktor yang meningkatkan 
pangsa pengeluaran pangan yaitu jumlah anggota keluarga, sedangkan yang menurunkan 
pangsa pengeluaran pangan yaitu diversifikasi pangan, jumlah anak sekolah, dan pendidikan 
ibu. Faktor yang meningkatkan angka kecukupan energi adalah harga minyak, pendidikan ibu, 
dan variasi menu, sedangkan yang menurunkan angka kecukupan energi adalah diversifikasi 
pangan dan jumlah anggota keluarga.

Kata kunci: Ketahanan pangan, diversifikasi pangan, pangsa pengeluaran pangan, angka 
kecukupan energi, konsolidasi lahan.

PENDAHULUAN
Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas 

yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga 
untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Tercapainya pembangunan 
nasional salah satunya adalah dengan melakukan pembaharuan sistem dan program sehingga 
dapat dicapai kinerja yang efektif dan efisien. Salah satu program pemerintah dalam upaya 
memajukan sektor pertanian adalah menggalakkan program pertanian modern. Program 
pertanian modern merupakan pembangunan di sektor pertanian dengan memanfaatkan 
teknologi dan inovasi yang telah berkembang. Bentuk dari pertanian modern ini adalah 
konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan adalah kebijaksanaan mengenai penataan kembali 
penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha meningkatkan kualitas lingkungan dan 
pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Peraturan KaBPN 
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No. 4 tahun 1991 dalam Machyus, 2009). Konsolidasi lahan dilaksanakan berdasarkan 
pengaturan penggunaan tanah khususnya pengelolaan untuk menekan biaya pengelolaan 
(Guanghui et al. 2015). Pelaksana konsolidasi lahan di Indonesia dan masih berjalan hingga 
saat ini berada di Kabupetan Sukoharjo, tepatnya di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, 
Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten 
Sukoharjo sebagai penerima penerapan konsolidasi lahan dilatarbelakangi karena desa 
ini memiliki luas lahan sawah seluas 160 ha dan memiliki Usaha Pelayanan Jasa Alsintan 
(UPJA) yang dikoordinasikan bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sehingga 
alat mesin pertanian dapat terpakai secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan di 
Kabupaten Sukoharjo, mengetahui tingkat diversifikasi pangan rumah tangga tani peserta 
konsolidasi lahan di Kabupaten Sukoharjo, dan mengetahi faktor yang memengaruhi 
ketahanan pangan rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan di Kabupaten Sukoharjo. 

METODE PENELITIAN
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Metode yang 
dilakukan menggunakan teknik survey. Metode penentuan lokasi daerah menggunakan 
metode purposive sampling berada di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten 
Sukoharjo. Penentuan sampel menggunakan metode simple random sampling sebanyak 60 
responden petani konsolidasi lahan di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten 
Sukoharjo dengan jumlah petani khususnya anggota gabungan kelompok tani (Gapoktan) 
Tani Mandiri. Gapoktan Tani Mandiri memiliki anggota sebanyak 187 jiwa yang terdiri dari 
55% pemilik penggarap, 30% petani penggarap tidak memiliki lahan, dan 15% penyewa 
musiman/tahunan. Maka dari itu, sampel pada penelitian ini terdiri atas 30 petani penggarap 
dan 30 petani pemilik penggarap. Ketahanan pangan diukur dengan mengetahui terlebih 
dahulu angka kecukupan energi dan pangsa pengeluaran pangan, sebagai berikut:
a. Konsumsi Energi Ekuivalen Orang Dewasa

Keterangan : 
KED = konsumsi energi per ekuivalen orang dewasa
KErt = konsumsi energi riil rumah tangga
JUED = jumlah unit ekuivalen dewasa (setara dengan banyaknya anggta rumah tangga)

b. Persentase Kecukupan Energi

Keterangan :
PKE = Persentase kecukupan energi (%)
KED = konsumsi energi dan protein per ekuivalen orang dewasa
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c. Pendekatan Pangsa Pengeluran Pangan

Keterangan :
PPP = pangsa pengeluaran pangan (%)
FE = pengeluaran untuk belanja pangan (Rp/tahun)
TE = total pengeluaran rumah tangga (Rp/tahun)

Pangsa pengeluaran pangan < 60% dari pengeluaran total merupakan rumah tangga 
tahan pangan. Pangsa pengeluaran pangan ≥ 60% dari pengeluaran total merupakan rumah 
tangga tidak tahan pangan. Selanjutnya diidentifikasi menggunakan indikator ketahanan 
pangan Jonsson and Toole.  

Tabel 1. Indikator Ketahanan Pangan

Konsumsi energi per unit ekuivalen 
dewasa

Pangsa pengeluaran pangan
Rendah

(<60% pengeluaran total)
Tinggi

(≥60% pengeluaran total)
Cukup 
(>80% kecukupan energi)

Tahan Pangan Rentan Pangan

Kurang
 (≤80% kecukupan energi)

Kurang Pangan Rawan Pangan

Sumber : Johnsson and Toole (1991) cit. Maxwell et al. (2000)

Diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan di 
Kabupaten Sukoharjo menggunakan pengukuran indeks entropy dari pangsa pengeluaran 
kalori (Thiele et al, 2003 dan Moon, 2002) adalah sebagai berikut:

      

\

Keterangan :
E = indeks Entropy
Wi = pangsa pengeluaran pangan zat gizi rumah tangga untuk komoditas Qi
Y = Total pengeluaran pangan tertentu
Pi = Harga untuk jenis pangan tertentu
Qi = banyaknya jenis pangan tertentu yang dikonsumsi

Menurut Thiele et al (2003) dan Moon (2002) dalam Ismiasih (2014) menyatakan 
bahwa nilai E berkisar antara nol dan satu. Nilai E sama dengan nol, apabila rumah 
tangga hanya mengkonsumsi satu jenis pangan, dan nilai E sama dengan 1, apabila 
rumah tangga membelanjakan pengeluaran pangannya merata untuk seluruh jenis pangan 
atau mengkonsumsi seluruh jenis pangan. Selanjutnya, tingkat Indeks Entropy tersebut 
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Sumber : Johnsson and Toole (1991) cit. Maxwell et al. (2000) 
 

Diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga tani peserta konsolidasi 

lahan di Kabupaten Sukoharjo menggunakan pengukuran indeks entropy dari 

pangsa pengeluaran kalori (Thiele et al, 2003 dan Moon, 2002) adalah sebagai 

berikut: 

           
        

 =  Wi ln (l/wi) 

Dimana :           
Keterangan : 

E = indeks Entropy 

Wi = pangsa pengeluaran pangan zat gizi rumah tangga untuk komoditas Qi 

Y = Total pengeluaran pangan tertentu 

Pi = Harga untuk jenis pangan tertentu 

Qi = banyaknya jenis pangan tertentu yang dikonsumsi 

Menurut Thiele et al (2003) dan Moon (2002) dalam Ismiasih (2014) 

menyatakan bahwa nilai E berkisar antara nol dan satu. Nilai E sama dengan nol, 

apabila rumah tangga hanya mengkonsumsi satu jenis pangan, dan nilai E sama 

dengan 1, apabila rumah tangga membelanjakan pengeluaran pangannya 

merata untuk seluruh jenis pangan atau mengkonsumsi seluruh jenis pangan. 

Selanjutnya, tingkat Indeks Entropy tersebut dikategorikan menjadi 3 golongan, 

antara lain rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan rentang golongan rendah, 

sedang dan tinggi dihitung menggunakan standar deviasi dengan rumus berikut : 

  √          
   
    

Keterangan: 

s = standar deviasi 
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dikategorikan menjadi 3 golongan, antara lain rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan rentang 
golongan rendah, sedang dan tinggi dihitung menggunakan standar deviasi dengan rumus 
berikut :

Keterangan:
s = standar deviasi
xi  = nilai x ke-i
x  = rata-rata 
n  = ukuran sampel 

Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan dibagi menjadi dua, yaitu 
faktor yang memengaruhi angka kecukupan energi dan faktor yang memengaruhi pangsa 
pengeluaran pangan. Uji yang diterapkan menggunakan regresi linear berganda yang 
sebelumnya telah lolos uji asumsi klasik. Secara matematis, model tersebut dapat dituliskan 
sebagai berikut: 
Yt = ß1 + ß2 X2 + ß3 X 3 + ß4 X4 + ß5 X5 + ß6 X6  + ß7 X7  +  ß8 X8  +  ß9 X9 +  ß10 X10+  ß11 
X11+  ß12 X12   +   µ

Keterangan :
Y = Besarnya ketahanan pangan
dengan 
t1  = Pangsa Pengeluaran Pangan 
t2  = Angka Kecukupan Energi
ß1  = Konstanta
ß1-12  = Koefisien variabel
X2  = diverisifikasi pangan
 X3  = jumlah anak sekolah (orang)
 X4  = harga beras (Rp/Kg)
X5  = harga minyak (Rp/l)
X6   = harga telur (Rp/Kg)
X7  =jumlah anggota keluarga (orang)
X8  = jumlah orang dewasa (orang)
X9  = pendapatan rumah tangga (Rp/Tahun)
X10 = pendidikan ibu (tahun)
X11 = variasi menu (macam) 
X12 = jumlah anggota keluarga yang bekerja (orang) 
µ   = error term 
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pangsa pengeluaran pangan adalah perbandingan antara pengeluaran pangan dengan 

total pengeluaran rumah tangga. Total pengeluaran rumah tangga didapat dari pengeluaran 
pangan dan pengeluaran non pangan.

Tabel 2.  Distribusi Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Tani Peserta Konsolidasi 
Lahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019

Pangsa Pengeluaran Pangan
Rumah Tangga Tani

Jumlah Persentase (%)
Rendah 57 95
Tinggi 3 5
Total 60 100

Sumber : Analisis Data Primer, 2019

Berdasarkan informasi yang didapat pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa pangsa 
pengeluaran pangan rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan di Kabupaten Sukoharjo 
mayoritas masuk dalam kategori rendah (<60% total pengeluaran). Banyaknya rumah tangga 
tani peserta konsolidasi lahan yang masuk dalam kategori rendah yaitu 95% atau sebanyak 
57 rumah tangga. Sedangkan rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan yang masuk dalam 
kategori tinggi (≥60% total pengeluaran) yaitu hanya 5% atau sebanyak 3 rumah tangga. 
Semakin rendah pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga, maka 
rumah tangga dikatakan tahan pangan, begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa 
dengan pendekatan pangsa pengeluaran pangan (PPP) rumah tangga tani peserta konsolidasi 
lahan mayoritas masuk dalam kategori tahan pangan. 

Klasifikasi ketahanan pangan dengan kategori Jonsson and Toole yaitu dengan 
menyilangkan hasil pangsa pengeluaran pangan rumah tangga dengan angka kecukupan 
energi. Angka kecukupan energi adalah angka acuan untuk mengetahui banyaknya energi 
yang dibutuhkan oleh tubuh akan konsumsi makanan tiap harinya. 

Tabel 3. Angka Kecukupan Energi Rumah Tangga Tani Peserta Konsolidasi Lahan di 
Kabupaten Sukoharjo

Angka Kecukupan Energi
Rumah Tangga Tani

Jumlah Persentase (%)

Kurang 49 81,7

Cukup 11 18,3

Total 60 100

Sumber : Analisis Data Primer, 2019

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Tabel 3 dapat diketahui bahwa banyak 
rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan di Kabupaten Sukoharjo memiliki angka 
kecukupan energi yang masih kurang (<80% nilai angka kecukupan energi). Banyaknya 
rumah tangga yang memiliki angka kecukupan energi kurang dari 80% sebanyak 49 
rumah tangga dengan persentase 81,7%. Rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan yang 
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memiliki angka kecukupan energi lebih dari sama dengan 80% sebanyak 11 rumah tangga 
dengan persentase 18,3%. Angka kecukupan energi dapat dipenuhi apabila makanan yang 
dikonsumsi tiap individu dalam rumah tangga mengandung gizi yang cukup. Pendidikan ibu 
rumah tangga dan pengetahuan akan gizi yang baik oleh anggota keluarga sangat diperlukan 
untuk mewujudkan rumah tangga cukup gizi. 

Hasil dari penyilangan pangsa pengeluaran pangan rumah tangga dan angka 
kecukupan energi, didapatkan 4 kategori yaitu tahan pangan, rawan pangan, rentan pangan, 
dan kurang pangan. Berikut adalah jumlah rumah tangga petani peserta konsolidasi lahan 
di Kabupaten Sukoharjo menurut tingkat ketahanan pangan Jonsson and Toole terdapat 
pada Tabel 4.

Tabel 4 Jumlah Rumah Tangga Petani Peserta Konsolidasi Lahan di Kabupaten Sukoharjo 
Menurut Tingkat Ketahanan Pangan Jonsson and Toole

Tingkat Ketahanan Pangan
Rumah Tangga Tani

Jumlah Persentase (%)
Tahan Pangan 11 18,3
Rentan Pangan 0 0
Kurang Pangan 46 76,7
Rawan Pangan 3 5
Total 60 100

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Berdasarkan informasi yang didapatkan pada Tabel 6.7 dapat diketahui bahwa 
mayoritas rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan di Kabupaten Sukoharjo masuk dalam 
kategori kurang pangan. Tingkat ketahanan pangan rumah tangga tani peserta konsolidasi 
lahan di Kabupaten Sukoharjo hanya masuk dalam 3 kategori dari 4 kategori yang ada. 
Ketiga kategori tersebut adalah tahan pangan, kurang pangan, dan rentan pangan. Tidak ada 
rumah tangga yang masuk dalam kategori rentan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
ada rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan yang tinggi dengan angka kecukupan 
energi yang cukup.  Rumah tangga yang masuk dalam kategori tahan pangan sebanyak 11 
rumah tangga dengan persentase 18,3%. Sedangkan rumah tangga dengan kategori kurang 
pangan sebanyak 46 rumah tangga dengan persentase 76,7% dan kategori rawan pangan 
sebanyak 3 rumah tangga dengan persentase 5%. Rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan 
banyak yang masuk dalam kategori kurang pangan. Hal tersebut dikarenakan banyak rumah 
tangga yang mengonsumsi pangan dengan kadar gizi yang rendah. Maka dari itu, walaupun 
pangsa pengeluaran pangan rumah tangga baik, namun serapan gizi yang dibutuhkan oleh 
tubuh masih kurang. 

Diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan di 
Kabupaten Sukoharjo diukur menggunakan data pangsa pengeluaran pangan yang selanjutnya 
diukur menggunakan Indeks Entropy. Nilai Indeks Entropy beriksar antara 0 hingga 1. Nilai 0 
memiliki arti bahwa rumah tangga hanya mengonsumsi 1 bahan pangan saja, sedangkan nilai 
1 memiliki arti bahwa rumah tangga terdiversifikasi sempurna. Indeks Entropy tersebut, maka 
didapatkan hasil analisis diversifikasi konsumsi pangan yang terdapat pada Tabel 5 berikut.
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Tabel 5.  Analisis Diversifikasi Konsumsi Pangan Rumah Tangga Tani Peserta Konsolidasi 
Lahan di Kabupaten Sukoharjo

    Variabel Minimal Maksimal Rerata
Indeks Entropy 0,56 0,93 0,76

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa rata-rata 
nilai Indeks Entropy sebesar 0,76. Nilai minimal indeks diversifikasi yaitu 0,56 sedangkan 
nilai maksimal indeks diversifikasi yaitu 0,93. Hal ini menunjukkan bahwa dari 11 komponen 
pangan yang dikonsumsi rumah tangga tani, tidak terdapat satupun rumah tangga tani yang 
konsumsi pangannya terdiversifikasi ke 11 komponen pangan tersebut.

Berdasarkan perhitungan standar deviasi tersebut, didapatkan hasil 0,07. Penetuan 
golongan rendah dan golongan tinggi menggunakan standar deviasi dengan cara rerata (Tabel 
5) ± standar deviasi. Didapatkan hasil untuk golongan rendah yaitu 0,69 dan golongan tinggi 
yaitu sebesar 0,83. Maka, didapatkan rentang golongan rendah (0-0,69), sedang (0,70-0,83) 
dan tinggi (0,84-1). Hasil penggolongan tingkat Indeks Entropy dari tingkat rendah, sedang, 
hingga tinggi yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 6. Penggolongan Tingkat Indeks Entropy Rumah Tangga Tani Peserta Konsolidasi 
Lahan di Kabupaten Sukoharjo

Golongan Jumlah (Rumah Tangga) Persentase (%)
Rendah 9 15
Sedang 45 75
Tinggi 6 10
Total 60 100

Sumber : Analisis Data Primer, 2019

Berdasarkan informasi yang didapat pada Tabel 6 diketahui bahwa golongan tingkat 
Indeks Entropy untuk diversifikasi pangan rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan banyak 
tergolong sedang (0,70-0,83). Sedangkan rerata untuk indeks entropy (Tabel 5) didapatkan 
sebesar 0,76. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat diversifikasi pangan rumah tangga 
tani peserta konsolidasi lahan di Kabupaten Sukoharjo berada pada kisaran rata-rata. 

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga 
berdasarkan pangsa pengeluaran pangan dan angka kecukupan energi dalam penelitian ini 
yaitu jumlah anggota keluarga, jumlah orang dewasa, pendidikan ibu, banyak anak sekolah, 
pendapatan, harga beras, harga telur, harga minyak, variasi menu, diversifikasi pangan, dan 
banyak anggota keluarga yang bekerja. Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, 
dilakukan pengujian asumsi klasik antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 
heteroskedastisitas. Faktor-faktor yang memengaruhi pangsa pengeluaran pangan dan angka 
kecukupan energi disajikan pada Tabel 7 berikut.
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Tabel 7. Perbandingan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Faktor-Faktor yang 
Memengaruhi Pangsa Pengeluaran Pangan dan Angka Kecukupan Energi Rumah 
Tangga Tani Peserta Konsolidasi Lahan di Kabupaten Sukoharjo

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

Pada Tabel 7, diketahui bahwa variabel independen untuk variabel dependen 
angka kecukupan energi yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen adalah 
diversifikasi, harga minyak, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu, dan variasi menu. 
Uraian dari masing-masing variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen 
adalah sebagai berikut:
a) Diversifikasi Pangan

Diversifikasi pagan adalah banyaknya variasi pangan yang dikonsumsi oleh rumah 
tangga tani peserta konsolidasi lahan di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu satu tahun. 
Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 macam diversifikasi pangan, maka akan 
menurunkan angka kecukupan energi sebesar 63,55 kkal. 

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan 
mengonsumsi pangan secara beragam, belum bisa memenuhi energi yang dibutuhkan di 
setiap rumah tangga. 

b) Harga Minyak
Menurut Tabel 7, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 unit maka angka kecukupan 

energi naik sebesar 0,004 kkal. Hasil ini didukung oleh penelitian dari Saliem dan Ariningsih 
(2008) mengenai data-data SUSENAS tahun 1999-2005 bahwa minyak goreng relatif tetap 
perkembangannya dari waktu ke waktu. Rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan di 
Kabupaten Sukoharjo sehari-hari mengonsumsi lauk yang digoreng, sehingga kebutuhan 
minyak goreng akan selalu ada tiap harinya.  
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c) Jumlah Anggota Keluarga
Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 orang jumlah anggota keluarga, 

maka angka kecukupan energi turun sebesar 8,57 kkal. Hasil tersebut sesuai dengan fakta, 
makin banyak jumlah anggota keluarga maka akan semakin kecil serapan energi suatu rumah 
tangga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, maka porsi makanan yang akan terbagi 
untuk masing-masing anggota keluarga akan semakin kecil.

d) Pendidikan Ibu
Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 tahun pendidikan ibu maka akan 

meningkatkan angka kecukupan energi sebesar 2,93 kkal. Pendidikan seorang ibu sangat penting 
untuk mengelola menu makanan tiap harinya. Ibu yang berpendidikan tinggi pasti akan sangat 
berhati-hati dalam menyajikan menu makanan agar dapat memenuhi gizi tiap harinya.

e) Variasi Menu
Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variasi menu 1 macam maka akan 

meningkatkan angka kecukupan energi sebesar 3,83 kkal. Variasi menu dalam penelitian ini 
berarti keragaman menu yang dikonsumsi. Kandungan gizi tiap makanan yang dikonsumsi 
tiap harinya pasti berbeda-beda. Hasil ini sesuai dengan fakta, dimana semakin menu 
bervariasi maka semakin beragam gizi yang akan diserap oleh tubuh.

Tabel 7, diketahui bahwa variabel independen untuk variabel dependen pangsa 
pengeluaran pangan yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen adalah 
diversifikasi pangan, banyak anak sekolah, jumlah anggota keluarga, dan pendidikan ibu. 
Uraian dari masing-masing variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen 
adalah sebagai berikut:

a) Diversifikasi Pangan
Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 unit diversifikasi pangan 

maka akan menurunkan pangsa pengeluaran pangan sebesar 54,91%. Hasil ini tidak sesuai 
dengan teori yang seharusnya, karena semakin beragam pangan rumah tangga maka akan 
semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan. Menurut Darsono (2012) pangsa pengeluaran 
pangan rumah tangga dalam jangka pendek nilainya relatif tetap. Sementara diversifikasi 
pangan sebagai sebuah program pemerintah, dalam jangka pendek akan mengganggu 
pengeluaran rumah tangga.

b) Banyak Anak Sekolah
Informasi pada Tabel 7 menunjukkan bahwa banyak anak sekolah berpengaruh 

signifikan terhadap pangsa pengeluaran pangan. Koefisien regresi yang didapat pada analisis 
ini yaitu sebesar -4,87. Nilai ini berarti bahwa dengan bertambahnya anak sekolah sebesar 1 
orang maka pangsa pengeluaran pangan akan turun sebesar 4,87%. Hasil ini sesuai dengan 
fakta, semakin banyak rumah tangga memiliki anggota keluarga yang bersekolah, maka 
rumah tangga tersebut akan lebih mengalokasikan pengeluaran untuk pendidikan.
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c) Jumlah Anggota Keluarga
Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan 

terhadap pangsa pengeluaran pangan. Sedangkan nilai koefisien regresi yang didapatkan 
sebesar 3,45. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah anggota keluarga 
sebesar 1 orang maka pangsa pengeluaran pangan akan naik sebesar 3,45%. Hal ini sesuai 
dengan fakta bahwa jumlah anggota keluarga semakin banyak maka pengeluaran untuk 
pangan akan makin tinggi pula.

d) Pendidikan Ibu
Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa pendidikan ibu berpengaruh signifikan terhadap 

pangsa pengeluaran pangan. Sedangkan hasil koefisien regresi untuk pendidikan ibu sebesar 
-1,56. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan pendidikan ibu sebesar 1 tahun maka 
pangsa pengeluaran pangan turun sebesar 1,56%. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa semakin 
tinggi pendidikan ibu maka pengeluaran untuk pangan akan semakin terorganisir.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui distribusi rumah tangga 
berdasarkan diversifikasi pangan dan status ketahanan pangan. Distribusi tersebut terdapat 
pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8.  Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Diversifikasi Pangan dan Status Ketahanan 
Pangan

Tingkat 
Diversifikasi 
Pangan

Ketahanan Pangan

Rawang Pangan Kurang Pangan Rentan Pangan Tahan Pangan

Rendah 1 18 0 6
(1,7) (30) (0) (10)

Tinggi 2 28 0 5
(3,4) (46,7) (0) (8,4)

Sumber: Analisis Data Primer, 2019
Keterangan :
Rendah: Diversifikasi pangan dengan indeks entropy dibawah rata-rata (Tabel 6)
Tinggi  : Diversifikasi pangan dengan indeks entropy diatas rata-rata (Tabel 6)

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan di Kabupaten Sukoharjo mayoritas berada 

pada tingkat kurang pangan dengan persentase 76,7%, sedangkan persentase untuk tahan 
pangan sebesar 18,3% dan rawan pangan sebesar 5%.

2. Tingkat diversifikasi pangan rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan di Kabupaten 
Sukoharjo belum terdiversifikasi secara sempurna.

3. Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan berdasarkan pangsa pengeluaran 
pangan dan angka kecukupan energi adalah sebagai berikut:

4. Diversifikasi pangan, jumlah anak sekolah, dan pendidikan ibu menurunkan pangsa 
pengeluaran pangan. Sedangkan jumlah anggota keluarga meningkatkan pangsa 
pengeluaran pangan.
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5. Diversifikasi pangan dan jumlah anggota keluarga menurunkan angka kecukupan 
energi. Sedangkan harga minyak, pendidikan ibu, dan variasi menu meningkatkan angka 
kecukupan energi. 

6. Serapan kecukupan energi rumah tangga tani peserta konsolidasi lahan di Kabupaten 
Sukoharjo dibawah standar nasional yang disarankan pemerintah. 
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ABSTRAK
Rumah tangga tani di Kecamatan Seyegan, Kabupetan Sleman, tidak lepas dari ketidakpastian 
perolehan pendapatan dari sumber usahatani tanaman semusim, yang mengakibatkan rumah 
tangga tani mengupayakan sumber-sumber pendapatan lain. Penelitian ini bertujuan untuk 
(1) mengetahui nilai total sumber pendapatan rumah tangga tani, (2) mengetahui tingkat 
diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga tani, dan (3) mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga tani. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian ditentukan dengan metode 
purposive sampling, sedangkan responden ditentukan dengan metode simple random 
sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan untuk mengetahui nilai total 
sumber pendapatan, indeks entropi Shannon-Wienner untuk mengetahui tingkat diversifikasi 
sumber pendapatan, dan regresi linear berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi diversifikasi sumber pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 
nilai total sumber pendapatan rumah tangga tani yang diperoleh dari 47 sumber pendapatan 
adalah sebesar Rp 55.435.570,48, (2) Tingkat diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga 
tani sebesar 1,236, dan (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi diversifikasi sumber pendapatan 
rumah tangga tani adalah jumlah anggota rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga 
berusahatani, luas lahan, upah non-pertanian, dan dummy jenis kelamin kepala rumah tangga. 

Kata kunci: sumber pendapatan, rumah tangga tani, diversifikasi, indeks entropi

PENDAHULUAN
Peran sektor pertanian cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Sebagian 

besar penduduk Indonesia mengandalkan sektor ini untuk menunjang kehidupan rumah 
tangganya. Namun, penguasaan lahan oleh petani kini relatif kecil. Luas penguasaan lahan 
turut menentukan tingkat pendapatan rumah tangga. Menurut Susilowati et al. (2010), luas 
kepemilikan lahan sawah yang dikuasai rumah tangga tani Indonesia didominasi oleh luasan 
sebesar 0,25-0,5 ha. Padahal, agar petani bisa sejahtera, luas lahan sawah minimal yang 
perlu dikuasai adalah 0,65 ha untuk usahatani padi. Penguasaan lahan yang terbatas bersama 
ancaman gagal panen dan karakteristik musiman pada produk pertanian, menjadi alasan 
rumah tangga tani mencari sumber pendapatan lain untuk tetap mampu memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Pencarian sumber pendapatan lain dikenal sebagai konsep diversifikasi.

Diversifikasi juga dilakukan rumah tangga tani dalam rangka peningkatan 
ekonomi rumah tangga dengan jalan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru dengan 
memanfaatkan kekayaan yang dimiliki dari sumber-sumber pendapatan yang ada, atau 
sumberdaya yang sebelumnya kurang termanfaatkan. Banyak penelitian dilakukan untuk 
mengetahui terjadinya diversifikasi sumber pendapatan dengan mengukur tingkat diversifikasi 
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menggunakan indeks diversifikasi. Salah satu indeks diversifikasi yang populer diterapkan 
adalah indeks entropi Shannon (Susilowati et al., 2012; Murdy dan Naenggolan, 2012; 
Swastika et al., 2009, Elizabeth, 2007; Wan et al., 2016; Ogbanje et al., 2014; Schwarze and 
Zeller, 2005). Berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai wilayah dunia menunjukkan 
bahwa rumah tangga tani telah melakukan diversifikasi sumber pendapatan dengan berbagai 
latar belakang, termasuk kemiskinan, risiko, dan akumulasi kekayaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk 
mengetahui tingkat diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga tani dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi rumah tangga tani untuk berdiversifikasi sumber pendapatan di Kecamatan 
Seyegan, Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rumah tangga 
tani untuk memperbaiki kehidupan perekonomiannya dengan jalan diversifikasi sumber 
pendapatan

METODE PENELITIAN
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu 

metode yang dimaksudkan untuk mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-
fenomena yang terjadi saat sekarang. 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan sebagian data yang diperoleh dari data 
Hibah Penelitian Fakultas Pertanian 2018 yang berjudul “Konsolidasi Lahan Pertanian di 
DIY” yang diketuai oleh Dr. Jamhari, S.P., M.P.  Lokasi dipilih secara purposive, yaitu suatu 
teknik penentuan lokasi penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tertentu. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 33 rumah tangga tani. 
Penetuan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling dengan cara memilih 
acak petani dari daftar petani yang merupakan anggota kelompok tani (KT) di Desa 
Margoluwih yaitu KT Sarana Makmur dan KT Tri Mulyo, serta di Desa Margokaton, yaitu 
KT Produktif dan KT Sri Rejeki.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Analisis Pendapatan Usahatani

Analisis pendapatan usahatani dilakukan untuk menghitung pendapatan rumah 
tangga tani yang berasal dari usahatani. 

Menurut Suratiyah (2011), penerimaan, biaya, dan pendapatan masing-masing dapat 
dihitung dengan rumus:

TR=Y×Py  ........  (Persamaan 3.1)
Keterangan:

TR = Total penerimaan (Rp)
Y  = Jumlah produksi (Kg)
Py  = Harga output (Rp/Kg)
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TC=FC+VC ......  (Persamaan 3.2)
Keterangan: 

TC = Total biaya (Rp) 
FC = Biaya tetap (Rp)
VC = Biaya variabel (Rp)

I=TR-TC  ........  (Persamaan 3.3)
Keterangan: 

I    = Pendapatan bersih (Rp)
TR    = Total penerimaan (Rp) 
TC    = Total biaya (Rp)

2. Analisis Diversifikasi Sumber Pendapatan
Analisis diversifikasi sumber pendapatan dilakukan secara kuantitatif yang diukur 

menggunakan indeks entropi Shannon-Wienner atau biasa disebut indeks entropi saja. Rumus 
indeks entropi dapat dirumuskan (Zhao and Barry, 2013):

      ...............  (Persamaan 3.4)

Keterangan:
𝐼𝐸  = indeks entropi
𝑆𝑗  = pangsa pendapatan dari sumber pendapatan ke-j
j  = jumlah jenis sumber pendapatan (1,2,3….,n)
dimana 𝑆𝑗 dapat dirumuskan:

    ................    (Persamaan 3.5)

Keterangan:
𝑆𝑗   = pangsa pendapatan dari sumber pendapatan ke-j
Yj  = Nilai sumber pendapatan ke-j
Y   = Nilai total sumber pendapatan (1,2,3,....n)

3. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diversifikasi Sumber Pendapatan
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi diversifikasi sumber pendapatan dianalisis 

menggunakan regresi linier berganda dengan metode ordinary least square (OLS). Model 
persamaan penduga yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

log 𝑌 = log 𝛽0 + 𝛽1 log 𝑋1 + 𝛽2 log 𝑋2 + 𝛽3 log 𝑋3 + 𝛽4 log 𝑋4+ 𝛽5 log 𝑋5 + 𝛽6 log 𝑋6 + 𝛽7 log 
𝑋7 + 𝛽8 log 𝑋8 + 𝛽9 log 𝑋9 + 𝛽10 log 𝑋10 + 𝛽11 log 𝑋11 + 𝛽12 log 𝑋12 + D + 𝑒 
       ..................... (Persamaan 3.6)
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Keterangan:
Y  = indeks entropi
𝛽0= konstanta
𝛽n = koefisien regresi 
𝑋1= umur kepala rumah tangga (tahun)
𝑋2= pendidikan kepala rumah tangga (tahun)
𝑋3= pengalaman bertani kepala rumah tangga (tahun)
𝑋4= jumlah anggota rumah tangga (orang)
𝑋5= jumlah anggota rumah tangga berusahatani (orang)
𝑋6= luas lahan (m2) 
𝑋7= aset (Rp)
𝑋8= harga gabah kering panen(Rp/kg)
𝑋9= harga pupuk (Rp/kg)
𝑋10= upah tenaga kerja luar keluarga (Rp/hko)
𝑋11= jarak pasar (km)
𝑋12= upah non-pertanian (Rp/bulan)
D = variabel dummy jenis kelamin kepala rumah tangga
 D=0 → perempuan
 D=1 → laki-laki

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Nilai Sumber-sumber Pendapatan Rumah Tangga Tani

Sumber-sumber pendapatan yang dijumpai pada rumah tangga tani di Kecamatan 
sebanyak 47 sumber, yaitu: pendapatan usahatani tanaman semusim meliputi pendapatan 
tanaman padi, kedelai, tomat, terung, cabai, jagung, kacang panjang, singkong, kangkung, 
bunci, rumput kolonjono, dan bawang merah; pendapatan usahatani tanaman tahunan 
meliputi pendapatan tanaman jambu, manggis, rambutan, pisang, mangga, nangka, sukun, 
pepaya, kelapa, kedondong, sawo, dan duku; pendapatan usahatani tanaman kehutanan 
meliputi pendapatan tanaman sengon, jati, dan bambu; pendapatan usahatani peternakan 
meliputi pendapatan ternak ayam, bebek, itik, entok, kambing, sapi; pendapatan usahatani 
perikanan meliputi pendapatan ikan lele, nila, dan bawal; pendapatan luar usahatani meliputi 
pendapatan buruh tani, jasa pertanian, sewa pertanian, buruh non-pertanian, karyawan, 
pekerja pemerintah, dagang, jasa, pekerja profesional, kiriman, dan tranfer. Masing-masing 
rumah tangga Kecamatan Seyegan memiliki sumber pendapatan yang berbeda. Distribusi 
rumah tangga tani berdasar sumber pendapatan Kecamatan Seyegan dapat dijumpai pada 
tabel 1. 
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Tabel 1. Nilai Sumber Pendapatan Rumah Tangga Tani Kecamatan Seyegan 2018

Sumber Pendapatan
Rumah Tangga Tani

Nilai  (Rp) Persentase (%)
Usahatani 18.645.753,82 33,635

Usahatani Tanaman Semusim 13.112.492,05 23,654
1. Usahatani tanaman padi 6.590.395,16 11,888
2. Usahatani tanaman kedelai 20.108,32 0,036
3. Usahatani tanaman tomat 12.523,86 0,023
4. Usahatani tanaman padi 6.590.395,16 11,888
5. Usahatani tanaman kedelai 20.108,32 0,036
6. Usahatani tanaman tomat 12.523,86 0,023
7. Usahatani tanaman terung 37.424,93 0,068
8. Usahatani tanaman cabai 5.112.479,76 9,222
9. Usahatani tanaman jagung 304.680,33 0,550
10. Usahatani tanaman kacang panjang 8.136,87 0,015
11. Usahatani tanaman singkong 155.757,58 0,281
12. Usahatani tanaman kangkung 137.409,09 0,248
13. Usahatani tanaman buncis 1.883,84 0,003
14. Usahatani tanaman rumput kalonjono 45.196,97 0,082
15. Usahatani tanaman bawang merah 686.495,34 1,238

Usahatani Tanaman Semusim 1.455.024,24 2,625
16. Usahatani tanaman jambu 242.315,15 0,437
17. Usahatani tanaman manggis 605.303,03 1,092
18. Usahatani tanaman rambutan 22.860,61 0,041
19. Usahatani tanaman pisang 157.509,09 0,284
20. Usahatani tanaman mangga 25.909,09 0,047
21. Usahatani tanaman nangka 9.090,91 0,016
22. Usahatani tanaman sukun 11.212,12 0,020
23. Usahatani tanaman pepaya 7.363,64 0,013
24. Usahatani tanaman kelapa 362.796,97 0,654
25. Usahatani tanaman kedondong 7.575,76 0,014
26. Usahatani tanaman sawo 1.103,03 0,002
27. Usahatani tanaman duku 1.984,85 0,004

Usahatani Tanaman Kehutanan 296.787,88 0,535
28. Usahatani tanaman sengon 24.060,61 0,043
29. Usahatani tanaman jati 212.121,21 0,383
30. Usahatani tanaman bambu 60.606,06 0,109

Usahatani Peternakan 1.927.560,76 3,477
31. Usahatani ternak ayam 519.467,12 0,807
32. Usahatani ternak bebek 6.606,06 0,009
33. Usahatani ternak itik 80.306,82 0,110
34. Usahatani ternak entok 338.162,12 0,463

Usahatani Perikanan 1.853.889,89 3,344
35. Usahatani ikan lele 1.011.313,13          1,824 
36. Usahatani ikan nila 593.257,58          1,070 
37. Usahatani ikan bawal 249.318,18          0,450 
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Tabel 1. Nilai Sumber Pendapatan Rumah Tangga Tani Kecamatan Seyegan 2018 
“lanjutan”

Sumber Pendapatan
Rumah Tangga Tani

Nilai  (Rp) Persentase (%)
Luar Usahatani 36.789.816,67 66,365

38. Jasa pertanian 376.704,55 0,680
39. Sewa pertanian 868.143,94 1,566
40. Buruh tani 464.424,24 0,838
41. Dagang 6.229.151,52 11,237
42. Jasa 1.903.030,30 3,433
43. Buruh Non Pertanian 1.443.030,30 2,603
44. Karyawan 8.916.786,36 16,085
45. Pekerja pemerintah 5.826.969,70 10,511
46. Pekerja profesional 1.775.757,58 3,203
47. Bantuan pemerintah 8.489.030,30 15,313
48. Kiriman 496.787,88 0,896

Jumlah 55.435.570,48 100,00

Sumber : Analisis Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa jumlah nilai sumber pendapatan rumah tangga 
tani di Kecamatan Seyegan adalah sebesar Rp 55.435.570,48. Jumlah nilai ini disusun oleh 
berbagai nilai dari berbagai sumber pendapatan yang ada. Nilai sumber pendapatan gaji 
karyawan menyumbang nilai sumber pendapatan paling besar yaitu 26,085% dari seluruh 
nilai sumber pendapatan dengan nilai sebesar Rp 8.916.786,36. Sumbangan nilai sumber 
pendapatan yang cukup besar juga diberikan dari sumber usahatani yaitu dari usahatani 
tanaman semusim padi yang menyumbang 11,888% dari total nilai sumber pendapatan 
dengan nilai sebesar Rp 6.590.395,16 Sumbangan nilai pendapatan terkecil disumbang oleh 
pendapatan usahatani tanaman sawo yang hanya menyumbang 0,002% dari seluruh nilai 
sumber pendapatan dengan nilai Rp 1.103,03. Secara keseluruhan nilai sumber pendapatan 
luar usahatani memiliki nilai yang lebih besar.
2. Diversifikasi Sumber Pendapatan Rumah Tangga Tani

Diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga tani dapat diukur tingkatnya 
menggunakan indeks entropi Setelah mengetahui pangsa masing-masing sumber pendapatan 
untuk setiap responden, maka dapat dihitung indeks diversifikasi sumber pendapatan yang 
tersaji pada tabel  2.

 
Tabel 2.  Analisis Diversifikasi Sumber Pendapatan Rumah Tangga Tani Kecamatan Seyegan 

2018
Rumah tangga tani

Rerata 1,236
Minimal 0,216
Maksimal 2,034

Sumber: Analisis Data Primer, 2019
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 Berdasarkan pengukuran menggunakan rumus indeks diversifikasi Shannon pada tabel 
2, dapat diperoleh rerata nilai indeks diversifikasi rumah tangga tani Kecamatan Seyegan sebesar 
1,236. Nilai ini dibandingkan dengan 3,850 yang merupakan nilai maksimal yang bisa dicapai 
atau secara sempurna sumber pendapatan terdiversifikasi ke 47 sumber pendapatan yang ada. 
Semakin mendekati angka 3,850 maka sumber pendapatan rumah tangga tani semakin terdistribusi 
ke masing-masing jenis kategori secara merata, sedangkan apabila nilainya 0 artinya tidak terjadi 
diversifikasi sumber pendapatan karena hanya terdapat satu sumber pendapatan saja. Nilai dari 
ln 1 sendiri adalah 0. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui pula bahwa nilai indeks diversifikasi 
rumah tangga tani berkisar dari 0,216 sebagai nilai minimal hingga 2,034 sebagai nilai maksimal. 
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada rumah satu pun tangga tani yang sumber pendapatannya 
terdiversifikasi secara sempurna ke 47 sumber pendapatan yang ada.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diversifikasi Sumber Pendapatan
Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan metode Ordinary Least Square 

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi diversifikasi sumber pendapatan. 
Hasil analisis ini sudah lolos uji asumsi klasik sehingga dapat menjadi pendugaan terbaik, 
linier, dan tidak bias (best linear unbiasted estimator/BLUE). 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Diversifikasi Sumber Pendapatan Rumah tangga tani Kecamatan Seyegan Tahun 
2018

Variabel Tanda Harapan Koefisien t-hitung Prob.
log C +/- 7,731431ns 1,092671 0,2882
log umur kepala rumah tangga - -0,820605 ns -1,633555 0,1188
log pendidikan kepala rumah tangga + 0,093021 ns 0,575854 0,5715
log pengalaman bertani kepala rumah tangga - -0,231105 ns -1,712907 0,1030
log jumlah anggota rumah tangga + -0,146688** -2,703055 0,0141
log jumlah anggota rumah tangga berusahatani - -0,332553** -2,175319 0,0424
log luas lahan +/- 0,0000549** 2,272376 0,0349
log aset + 0,166526 ns 1,333692 0,1981
log harga gabah kering panen - -0,677173 ns -0,907798 0,3754
log harga pupuk - -0,019473 ns -1,368528 0,1871
log upah tenaga kerja luar keluarga - -0,093835 ns -0,524636 0,6059
log jarak pasar - -0,010822 ns -0,912242 0,3731
log upah non-pertanian + 0,025382*** 3,928962 0,0009
Dummy jenis kelamin kepala rumah tangga - -0,718058* -1,882685 0,0751
R2 0,682905

Adjusted R2 0,465945
F-hitung 3,147613

Prob (F-hitung) 0,011616

Sumber : Analisis Data Primer, 2019
Keterangan: 
*** = signifikan pada tingkat kepercayaan 99% (α = 0,01) 
**   = signifikan pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) 
*     = signifikan pada tingkat kepercayaan 90% (α = 0,1) 
ns   = tidak signifikan 
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Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa probabilitas F -hitung sebesar 0,012. Nilai ini 
lebih kecil daripada nilai α (0,01, 0,05, 0,10), maka seseuai kaidah pengambilan keputusan, 
Ho ditolak artinya ketigabelas variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap diversifikasi sumber pendapatan. 

Selanjutnya dilakukan uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 
individu terhadap variabel  dependen menggunakan uji-t. Uji-t dilakukan dengan cara 
membandingkan nilai probabilitas t dengan α (0,01, 0,05, 0,10). Apabila nilai probabilitas 
t untuk masing-masing variabel independen lebih kecil dibandingkan dengan α, maka Ho 
ditolak sehingga variabel independen ke-n secara individu berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen.

Uji t untuk variabel jumlah anggota rumah tangga (ART) menunjukkan bahwa 
variabel tersebut berpengaruh terhadap diversifikasi sumber pendapatan karena nilai 
probabilitas t sebesar 0,0141 lebih kecil dibandingkan dengan α  (0,05, 0,10), maka Ho 
ditolak, sehingga jumlah ART berpengaruh signifikan terhadap diversifikasi. Nilai koefisien 
pendapatan usahatani sebesar -0,146688, artinya setiap kenaikan jumlah ART sebesar 1%, 
maka tingkat diversifikasi berkurang sebesar 0,146688%. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Nse-Nelson et al. (2016) dan Mishra et al. (2010). Menurut penelitian-penelitian tersebut, 
penurunan tingkat diversifikasi dengan peningkatan jumlah ART menandakan komitmen 
rumah tangga yang lebih besar terhadap pertanian. Rumah tangga cenderung memusatkan 
tenaga dan upaya mereka ke usahataninya. 

Variabel independen lain yang juga berpengaruh signifikan terhadap diversifikasi 
adalah jumlah ART mengerjakan usahatani milik sendiri. Nilai probabilitas t variabel ini 
sebesar 0,0424, lebih kecil dibandingkan dengan α (0,05, 0,10), maka Ho ditolak sehingga 
bepengaruh signifikan terhadap diversifikasi. Koefisien regresi yang diperoleh untuk variabel 
ini adalah -0,332553 artinya setiap penambahan 1% proporsi anggota rumah tangga yang 
bekerja di usahatani akan menurunkan tingkat diversifikasi sebesar  0,332553 %. Semakin 
banyak anggota rumah tangga yang bekerja di usahatani milik sendiri, maka maka akan 
mengurangi anggota rumah tangga untuk mencari sumber pendapatan lain dengan bekerja 
di aktivitas lain yang mendatangkan pendapatan.

Hasil uji t menunjukkan nilai probabilitas luas lahan sebesar 0,0349. Nilai tersebut 
lebih kecil dibandingkan dengan α (0,05, 0,10), maka Ho ditolak sehingga luas lahan 
berpengaruh signifikan terhadap diversifikasi. Koefisien regresi luas lahan bernilai 0,0000549, 
artinya setiap penambahan luas lahan yang dikerjakan sebesar 1%, maka tingkat diversifikasi 
meningkat sebesar 0,0000549%. Semakin besar luas lahan, memungkinkan petani untuk 
menanam lebih dari satu komoditas di waktu yang bersamaan sehingga petani mampu 
memperoleh lebih dari satu sumber pendapatan usahatani tanaman atau dengan kata lain 
petani melakukan diversifikasi. Petani yang menanam lebih dari satu komoditas di periode 
yang sama dapat dilandasi alasan untuk mengecilkan risiko akan kemungkinan gagal panen 
pada suatu komoditas, sehingga masih dapat memperoleh pendapatan usahatani tanaman 
lainnya.  Penjelasan lainnya yaitu semakin luas lahan yang dikerjakan, maka hasil produksi 
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usahatani semakin banyak, sehingga petani memperoleh pendapatan yang semakin tinggi. 
Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin banyak sisa pendapatan dari 
pemenuhan kebutuhan rumah tangga tani yang dapat dikumpulkan. Sisa pendapatan yang 
semakin banyak tesebut dapat dikumpulkan untuk dialokasikan dalam upaya pencarian 
sumber pendapatan baru dengan jalan penyediaan pendanaan di awal kegiatan baru yang 
hendak dikerjakan.

Upah non-pertanian juga berpengaruh signifikan terhadap diversifikasi sumber 
pendapatan. Nilai probabilitas t yang diperoleh sebesar 0,0009, lebih kecil daripada α  (0,01, 
0,05, 0,10), maka Ho ditolak, sehingga pendapatan luar usahatani pertanian berpengaruh 
signifkan terhadap diversifikasi sumber pendapatan. Koefisien regresi yang diperoleh 
0,025382, artinya setiap peningkatan 1% upah non-pertanian akan meningkatkan tingkat 
diversifikasi sebesar 0,025382. Upah non-pertanian menjadi faktor penarik bagi rumah 
tangga untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan. Upah non-pertanian yang tinggi 
dibanding penerimaan yang diperoleh dari usahatani akan manarik minat orang-orang yang 
ada di dalam rumah tangga tani untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut.

Demikian pula untuk variabel independen dummy jenis kelamin turut berpengaruh 
signifikan secara individu terhadap diversifikasi. Nilai probabilitas t variabel dummy jenis 
kelamin adalah sebesar 0,0751 lebih kecil daripada α (0,10), maka Ho ditolak sehingga 
terdapat perbedaan tingkat diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga yang dipimpin 
kepala rumah tangga laki-laki dan perempuan. Koefisien regresi yang diperoleh yaitu 
negatif dengan nilai sebesar -0,718058 artinya tingkat diversifikasi sumber pendapatan 
rumah tangga yang dikepalai oleh kepala rumah tangga laki-laki lebih rendah daripada yang 
dikepalai oleh kepala rumah tangga perempuan. Kepala rumah tangga seorang perempuan 
biasanya merupakan seorang janda. Dalam menjalankan usahataninya, KRT perempuan akan 
cenderung lebih banyak menggunakan tenaga kerja luar keluarga mengingat keterbatasan 
tenaga. Dengan begitu, KRT perempuan cenderung dapat memanfaatkan waktunya di luar 
mengurus usahatani untuk mengupayakan sumber pendapatan lain, lebih banyak daripada 
KRT laki-laki.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Nilai total sumber pendapatan rumah tangga tani di Kecamatan Seyegan Kabupaten 

Sleman yang diperoleh dari 47 sumber pendapatan adalah Rp 55.435.570,48. 
2. Tingkat diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga tani di Kecamatan Seyegan 

Kabupaten Sleman yang diukur menggunakan indeks entropi menghasilkan nilai sebesar 
1,236.

3. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap diversifikasi sumber 
pendapatan rumah tangga tani di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman adalah jumlah 
anggota rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga berusahatani, luas lahan, upah 
non-pertanian, dan dummy jenis kelamin kepala rumah tangga
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Saran
1. Pemerintah perlu meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha karena 

masih terdapat peluang peningkatan diversifikasi sumber pendapatan. 
2. Perlunya peningkatan kualitas dan akses infrastruktur yang mendukung kegiatan 

perekonomian luar usahatani non-pertanian karena diversifikasi sumber pendapatan 
Kecamatan Seyegan mengarah kepada sumber pendapatan tersebut.

3. Pangsa pendapatan dari sektor luar usahatani pertanian masih rendah sehingga pemerintah 
perlu menginisiasi sektor ini bertumbuh termasuk dengan pembentukan agroindustri 
untuk meningkatakan kontribusi sektor tersebut, baik dengan pengadaan alat, pengenalan 
teknologi, pasar, dan pengembangan sumber daya manusia
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ABSTRAK
Sektor pertanian memainkan peran penting sebagai sumber pendapatan utama bagi rumah 
tangga tani pedesaan. Di sisi lain, rumah tangga tani membutuhkan lebih banyak uang untuk 
memenuhi kebutuhan mereka. Situasi ini telah menyebabkan rumah tangga tani menjadi lebih 
komersial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) menentukan tingkat komersialisasi 
di rumah tangga tani lahan pantai, 2) menganalisis faktor penentu komersialisasi pertanian, 
3) memahami hubungan antara komersialisasi pertanian dan kesejahteraan rumah tangga. 
Penelitian ini dilakukan di Kretek dan Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ada 30 
rumah tangga pertanian yang diwawancarai dengan menggunakan kuesioner terstruktur. 
Metode yang digunakan adalah analisis tabel silang, regresi linier berganda, GSR, dan uji 
korelasi. Hasil penelitian menunjukkan komoditas hortikultura (terung, cabai, dan bawang 
merah) lebih komersial dibandingkan komoditas makanan pokok (beras), dan studi ini juga 
mengungkapkan bahwa ada korelasi positif antara tingkat komersialisasi dan kesejahteraan.

Kata kunci: Kesejahteraan, komersialisasi, lahan pasir, rumah tangga petani.

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar wilayahnya merupakan 

sektor perikanan dan pertanian. Pertanian merupakan sektor dominan di wilayah berbasis 
sumberdaya alam. Hal ini dikarenakan pertanian banyak memiliki peran, baik sebagai 
penghasil pangan, bahan mentah dan bahan baku industri, penyedia lapangan kerja dan 
lapangan usaha, sumber devisa, maupun pelestari fungsi lingkungan. Selain itu sektor 
pertanian juga banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini berdasarkan sensus pertanian yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013, persentase penyerapan tenaga 
kerja pada sektor pertanian sebesar 34,6 persen dari jumlah tenaga kerja. 

Tantangan pertanian masa depan di Indonesia, khususnya di  Pulau Jawa yaitu masalah 
penyempitan lahan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian. Menurut evaluasi paruh 
waktu RPJMN 2015-2019 (BAPPENAS, 2018), salah satu hal yang menjadi kendala peningkatan 
produksi pangan yaitu semakin meningkatnya kebutuhan perluasan lahan pertanian untuk 
mendukung peningkatkan produktivitas pertanian, yang diimbangi dengan meningkatnya alih 
fungsi lahan pertanian. Rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu 
dengan percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Pemerintah 
Daerah/Kota dan Pemerintah Provinsi dalam rencana tata ruang masing-masing. Salah satu upaya 
yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan lahan pertanian, yaitu dengan memanfaatkan 
lahan marginal pasir pantai sebagai lahan bercocok tanam. Salah satu daerah yang mengusahakan 
pertanian di lahan pasir pantai yaitu di daerah pesisir pantai Kabupaten Bantul.
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Produktivitas yang melimpah selain memenuhi kebutuhan pangan, juga meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan petani, apakah pendapatan rumah tangga tani mampu memenuhi 
kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumah tangga 
tani petani di lahan pasir pantai Kabupaten Bantul menarik untuk diteliti. Bagaimana tingkat 
komersialisasi usahatani serta faktor-faktor yang mempengaruhi komersialisasi usahatani, 
dan bagaimana tingkat kesejahteraan petani dengan pola komersialisasi yang berbeda-beda.

Komersialisasi akan mempengaruhi pendapatan total rumah tangga tani. Tingkat 
komersialisasi ini juga akan berbeda setiap rumah tangga tani sehingga akan mempengaruhi 
pemanfaatan output usahatani. Namun karena di daerah pesisir pantai tidak jarang beberapa 
anggota keluarga mencari mata pencaharian sebagai wirausaha dan pengelola wisata di 
kawasan pantai, baik dengan berdagang makanan, menjual oleh-oleh khas, menyediakan jasa, 
selain itu juga menjadi buruh dan pekerjaan yang lain. Hal ini sebagai upaya para penduduk 
untuk meningkatankan pendapatan. tujuan dari penelitian ini diantaranya:
1.  Mengetahui tingkat komersialisasi usahatani rumah tangga tani petani lahan pasir pantai 

Kabupaten Bantul.
2.  Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi komersialisasi usahatani.
3.  Mengetahui hubungan tingkat kesejahteraan petani dengan komersialisasi usahatani.
 
I. Tingkat Komersialisasi

Komersialisasi pertanian merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 
pendapatan para petani, ketika hasil produksi pertanian melebihi kebutuhan pangan 
rumahtangga, tentunya didukung oleh luas lahan dan produksi pertanian yang tinggi. 
Komersialisasi pertanian ini mengubah pola pertanian subsisten menjadi pola pertanian 
komersial. Adanya pembangunan pertanian menjadikan transformasi pertanian dan mampu 
meningkatkan komersialisasi dan kesejahteraan petani. Timmer (1997) menjelaskan bahwa 
terjadinya proses transformasi pertanian karena berlangsungnya pembangunan pertanian. 

A. Konsumsi
Kegiatan konsumsi selalu dilakukan oleh manusia sebagai upaya memanfaatkan 

barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembahasan tentang konsumsi 
ini teramat sangat penting untuk analisis ekonomi baik jangka panjang maupun jangka 
pendek. Pada dasarnya, konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, dimana korelasi keduanya 
bersifat positif, yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan (Y) maka konsumsinya (C) juga 
akan semakin tinggi (Curatman, 2010). Sedangkan menurut Putong (2015), secara teoritis 
kegiatan besar dalam mengkonsumsi dipengaruhi oleh dua sektor yaitu sektor pemerintah 
(G) dan rumah tangga (C). 

B. Pendapatan
Pendapatan (income) merupakan salah satu unsur yang paling utama untuk melihat 

kemampuan konsumsi rumah tangga tani. Pendapatan dapat digunakan untuk menghitung 
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laba dan rugi suatu usahatani rumah tangga tani. Menurut Dyckman (2002) mengatakan 
bahwa pendapatan adalah “arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas 
atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari 
pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan 
operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung”. Suratiyah (2010) mengatakan 
bahwa  pendapatan usahatani adalah selisih antara nilai produksi dikurangi dengan biaya 
yang betul-betul dikeluarkan oleh petani. Pendekatan nominal adalah salah satu cara untuk 
menghitung pendapatan karena tidak memperhitungkan nilai uang terhadap waktu (time 
value of money). Sedangkan pendapatan non usahatani adalah segala macam pendapatan 
yang didapatkan bukan berasal dari kegiatan pertanian. Income Approach adalah salah satu 
pendekatan untuk menghitung pendapatan.

Madhin et al. (2007) cit Dube et al. (2016) menggunakan empat pendekatan untuk 
mengukur tingkat komersialisasi rumah tangga yaitu:
1.  Rasio penjualan - output yang mengukur nilai kotor semua penjualan pertanian oleh 

rumah tangga sebagai persentase dari total nilai bruto dari produksi pertaniannya. Rasio 
ini mirip dengan persentase hasil pertanian yang dijual ke total produksi pertanian.

2.  Rasio penjualan - pendapatan yang mengukur rasio nilai bruto total penjualan terhadap 
total pendapatan dari produksi tanaman. Indeks ini menyatakan pendapatan dari 
produksi tanaman diasumsikan sebagai proksi terhadap total pendapatan rumah tangga, 
mengabaikan pendapatan dari peternakan, dan sumber-sumber non-pertanian.

3.  Posisi pasar netto dan absolut (baik sebagai pembeli bersih, penjual bersih atau rumah 
tangga autarki/swasembada) yang dievaluasi menggunakan rasio volume penjualan dan 
volume pembelian terhadap total volume stok adalah jumlah penyimpanan dari tahun 
produksi sebelumnya dan produksi pada tahun berjalan.

4.  Diversifikasi pendapatan atau tingkat spesialisasi dalam produksi pertanian. Indeks 
spesialisasi mencoba untuk menangkap sampai sejauh mana rumah tangga pertanian 
mengkhususkan diri dalam produksi mereka untuk menangkap manfaat dari keunggulan 
komparatif: menghasilkan apa yang dapat mereka hasilkan secara efisien dan membeli apa 
yang tidak dapat mereka hasilkan. Indeks ini mengukur proporsi nilai produk pertanian 
yang dibeli yang tidak diproduksi oleh rumah tangga dengan nilai kotor produksi 
pertanian.

METODE PENELITIAN
1  Lokasi Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebagian data yag diambil dari 
data Hibah Penelitian Fakultas Pertanian tahun 2017 yang berjudul “Distribusi Pendapatan 
dan Peran Pekerjaan Luar Usahatani Rumah Tangga Tani di Kawasan Pesisir Kabupaten 
Bantul” yang diketuai oleh Sugiyarto, S.P., M.Sc. Penentuan lokasi dan sampel dalam 
penelitian yang berjudul “Komersialisasi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Tani di Kawasan 
Pasir Pantai Kabupaten Bantul”. Sampel yang diambil yaitu dari rumah tangga tani dengan 
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kriteria melakukan usahatani di lahan pasir pantai dan merupakan anggota dari kelompok 
tani setempat. Sampel yang diambil di lapangan yaitu sebanyak 30 rumah tangga tani di 
Kecamatan Kretek dan Sanden. Pengambilan sampel rumah tangga tani dilakukan secara 
acak dengan metode simple random sampling agar seluruh rumah tangga tani memiliki 
kesempatan yang sama dalam pengambilan sampel.

1. Metode Analisis Data
Berdasarkan tujuan serta hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode 

analisis yang digunakan dapat disusun sebagai berikut:

1.1 Komersialisasi Usahatani
Analisis kuantitatif akan digunakan untuk menjawab tujuan pertama yaitu 

“Mengetahui tingkat komersialisasi petani di lahan pasir Kabupaten Bantul”. Analisis ini 
dilakukan dengan menghitung nilai perbandingan antara kuantitas produksi yang dijual 
dengan total produksi masing-masing rumah tangga tani, dapat dirumuskan sebagai berikut 
(Braun cit. Abera, 2009):

Selanjutnya, agar didapat satu nilai dari responden kemudian dicari nilai rata-rata 
penjualan produk pertanian untuk seluruh rumah tangga tani. Adapun kriteria komersialisasi 
pertanian menyesuaikan indeks. Indeks mengasumsikan nilai antara 0 dan 100. Jika indeks 
nol, itu akan menyiratkan rumah tangga yang berorientasi subsistensi sepenuhnya dan jika 
indeks lebih dekat ke 100, itu akan menandakan tingkat komersialisasi yang lebih tinggi, 
dengan kriteria tingkatan sebagai berikut (Dube et al. 2016):
1. Sangat rendah (0-20%)
2.  Rendah (21-40%)
3. Sedang (41-60%)
4. Tinggi (61-80%)
5.  Sangat tinggi (81-100%)

1.2 Kesejahteraan Petani Lahan Pasir Pantai
Konsep kesejahteraan rumah tangga petani menurut Good Service Ratio (GSR) 

mendasarkan atas per bandingan antara pengeluaran keluarga untuk pangan dengan 
pengeluaran keluarga untuk nonpangan. Perhitungan kesejahteraan rumah tangga rumah 
tangga petani berdasarkan kriteria GSR adalah sebagai berikut (Leslie & Hardyastuti, 2011):

Berikut kriteria kesejahteraan menurut GSR yaitu (Leslie & Hardyastuti, 2011):
a. GSR > 1 artinya rumah tangga kurang sejahtera
b. GSR = 1 artinya rumah tangga sejahtera
c. GSR < 1 artinya rumah tangga lebih sejahtera
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HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Komersialisasi Rumah Tangga Tani Pesisir Pantai Kabupaten Bantul

Komersialisasi merupakan perbandingan produksi pertanian dengan penjualan hasil 
pertanian. Semakin tinggi penjualan maka akan berpengaruh signifikan pada peningkatan 
tingkat komersialisasi. Tingkat komersialisasi kawasan pesisir Bantul dijelaskan pada tabel 
1 berikut.

Tabel 1.  Komersialisasi Rumah Tangga Tani di Lahan Pasir Pantai Kabupaten Bantul Tahun 
2017

Kriteria Komersialisasi (%) Jumlah Rumah Tangga Tani Persentase (%)
0 – 20     (Sangat Rendah) 0 0,00
21 – 40   (Rendah) 1 3,33
41 – 60   (Sedang) 2 6,67
61 – 80   (Tinggi) 10 33,33
81 – 100 (Sangat Tinggi) 17 56,67
Jumlah 30 100,00

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2017 

Berdasarkan tabel 1 dapat kita ketahui bahwasannya berturut-turut semakin tinggi 
tingkat komersialisasi, maka semakin tinggi persentase jumlah rumah tangga tani yang 
melakukan komersialisasi. Persentase terbesar yaitu pada tingkat komersialisasi tertinggi 
antara 81 – 100%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga tani di lahan 
pasir pantai Kabupaten Bantul sudah banyak melakukan komersialisasi. Komersialisasi 
ini didukung kemajuan teknologi untuk memanfaatkan lahan pasir dan didukung adanya 
penyuluhan yang diberikan pemerintah sehingga mampu meningkatkan produksi dan 
merubah pola pikir masyarakat untuk mulai meningkatkan angka komersialisasi rumah tangga 
tani. Selain itu para petani di lahan pasir pantai Kabupaten Bantul lebih banyak melakukan 
budidayak tanaman hortikultura sehingga angka komersialisasinya semakin tinggi. Hal ini 
dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.  Komersialisasi Produksi Usahatani Rumah Tangga Tani di Lahan Pasir Pantai 
Kabupaten Bantul Tahun 2017

Komoditas Produksi (kg) Penjualan (kg) Komersialisasi (%)
Padi 10.317 1.891 18,32
Bawang Merah 33.560 32.980 98,27
Cabai 20.603 20.319 98,62
Terung 14.483 14.400 99,42
Kacang Tanah 1.700 1.270 74,70
Jumlah 77,86

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2017 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa komersialisasi tertinggi pada terung yaitu 
sebesar 99,42%. Diikuti oleh cabai sebesar 98,62%, bawang merah sebesar 98,27%,  kacang 
tanah 74,70%, dan padi sebesar 18,32%. Padi dan kacang tanah cenderung digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan pangan, sehingga tingkat komersialisasi kedua komoditas ini tergolong 
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rendah. Petani lebih memilih mengkonsumsi padi hasil panen sendiri, dibandingkan membeli 
beras dan menjual hasil panennya dengan sistem tebasan. Penjualan yang dilakukan pada 
komoditas padi dalam bentuk beras yang biasanya dijual saat musim paceklik atau karena ada 
kebutuhan lain yang mengharuskan menjual beras. Sedangkan hasil komoditas kacang tanah 
digunakan sebagai camilan keluarga atau dibagikan kepada tetangga, karena tidak semua 
rumah tangga tani membudidayakan komoditas kacang tanah. Hal ini menandakan masih 
adanya petani yang subsisten dan cenderung memanfaatkan hasil panen untuk memenuhi 
kebutuhan pangan. 

2.  Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Tani Pesisir Pantai Kabupaten Bantul
a.  Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Tani Pesisir Pantai Kabupaten Bantul 

Berdasar Kriteria Good Service Ratio (GSR)
Kesejahteraan petani menggambarkan pola kehidupan dan tingkat pemenuhan 

kebutuhan rumah tangga tani. Kesejahteraan rumah tangga tani dihitung dari perbandingan 
antara pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Tingkat kesejahteraan rumah tangga 
tani di lahan pasir pantai Kabupaten Bantul ditunjukkan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3.  Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Tani di Kawasan Pesisir Kabupaten Bantul 
Tahun 2017

Tingkat Kesejahteraan 
Tingkat Komersialisasi

Jumlah
Sangat Rendah Rendah Sedang Tnggi Sangat Tinggi

GSR>1 (Kurang Sejahtera) 1 2 3 6

GSR=1 (Sejahtera) 1 1 2

GSR<1 (Lebih Sejahtera) 1 7 14 22

Jumlah 1 2 10 17 30

Sumber : Analisis Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 3 dapat kita ketahui bahwa rumah tangga tani dengan predikat 
tingkat kesejahteraan lebih sejahtera, memiliki tingkat komersialisasi sangat tinggi yaitu 
sebanyak 14 rumah tangga tani. Sedangkan pada tingkat kesejahteraan sejahtera (GSR=1) 
memiliki tingkat komersialisasi sedang sebanyak satu orang, dan pada tingkat kesejahteraan 
kurang memiliki tingkat komersialisasi sedang satu orang dan tinggi satu orang. Hasil ini 
menunjukkan semakin tinggi komersialisasi maka kesejahteraan rumah tangga tani akan 
semakin tinggi pula. Namun pada tingkat kesejahteraan kurang (GSR>1) terdapat rumah 
tangga dengan angka komersialisasi sangat tinggi dikarenakan kebutuhan pangan dan non 
pangan besar disertai sumber pendapatan kurang beragam, sehingga hanya mengandalkan 
hasil pertanian dan menyebabkan angka komersialisasi tinggi.
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Gambar 1. Perbandingan Tingkat Kesejahteraan dan Komersialisasi Rumah Tangga Tani

Hasil penelitian yang ditunjukkan pada gambar 6.2. menjelaskan bahwa tingkat 
kesejahteraan dan tingkat komersialisasi berbanding lurus. Semakin tinggi komersialisasi 
maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rumah tangga tani. Berdasarkan gambar 
diatas, semakin ke kanan, kurva komersialisasi semakin tinggi dan kurva kesejahteraan 
semakin landai. Tingginya komersialisasi yang semakin meningkat akan berpengaruh 
pada pengambilan keputusan rumah tangga tani untuk memenuhi kebutuhan non pangan 
akan semakin tinggi pula. Sedangkan kesejahteraan rumah tangga tani dinilai lebih tinggi 
ketika kebutuhan non pangan lebih tinggi dibandingkan kebutuhan pangan. Semakin tinggi 
kebutuhan pangan rumah tangga tani menandakan rumah tangga tani tersebut kurang 
sejahtera. Selain itu pengaruh tingkat kesejahteraan terhadap komersialisasi dijelaksan pada 
tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Korelasi
Korelasi Komersialisasi Kesejahteraan
Komersialisasi 1
Kesejahteraan -0,48510227 1

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2017

Keterangan:
0,00 – 0,199 : Hubungan korelasinya sangat lemah
0,20 – 0,399 : Hubungan korelasinya lemah
0,40 – 0,599 : Hubungan korelasinya sedang
0,60 – 0,799 : Hubungan korelasi kuat
0,80 – 1,0      : Hubungan korelasinya sangat kuat

Berdasarkan Tabel 4 melalui analisis korelasi antara komersialisasi dan kesejahteraan 
rumah tangga tani lahan pasir pantai di Kabupaten Bantul menunjukkan angka -0,48510227. 
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Angka hasil korelasi ini dapat diartikan bahwa hubungan antara komersialisasi dan 
kesejahteraan rumah tangga tani lahan pasir pantai adalah sedang. Angka korelasi 
menunjukkan negatif dikarenakan kriteria kesejahteraan memiliki angka yang berlawanan 
dengan tingkat komersialisasi, sehingga hal ini diabaikan. Kesimpulan yang diambil adalah 
tingkat komersialisasi usahatani berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan rumah 
tangga tani di lahan pasir pantai Kabupaten Bantul. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1)  Komersialisasi tertinggi pada terung yaitu sebesar 99,42%. Komoditas hortikultura 

merupakan komoditas yang komersial dibandingkan komoditas pangan.
2)  Kesejahteraan rumah tangga tani lahan pasir pantai berbanding lurus dengan tingkat 

komersialisasi.

Saran
1)  Perlu adanya peran semua stakeholder untuk mengembangkan teknologi pertanian lahan 

pasir pantai, terutama dalam mengupayakan budidaya tanaman hortikultura. Selain 
mampu meningkatkan produktivitas tanaman hortikultura dengan penggunaan teknologi 
dan informasi baru terkait budiaya tanaman hortikultura, juga mampu meningkatkan 
pendapatan rumah tangga tani. Mengingat budidaya tanaman hortikultura memiliki 
tingkat komersialisasi pertanian yang tinggi dibandingkan tanaman pangan, sehingga 
mampu memenuhi kebutuhan non pangan rumah tangga tani. 

2)  yang tinggi rumah tangga tani mampu memenuhi kebutuhan non pangan dan mampu 
meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani.

DAFTAR PUSTAKA
Abera, G. 2009. Commercialization of Smallholder Farming: Determinants and Welfare 

Outcomes, A Cross-sectional study in Enderta District, Tigrai, Ethiopia. The 
University of Agder, Kristiansand, Norway.

Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. 2013. Statistik Hortikultura Daerah Istimewa Yogyakarta 
2013. Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2018. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 
2015 – 2019. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Curatman, Aang. 2010. Teori Ekonomi Makro. Swagati Press, Yogyakarta.
Dube, L., dan E. Guveya. 2016. Determinants of agriculture commersialization among 

smallholder farmers in Manicaland and Masvingo Provinces of  Zimbabwe. 
Agricultural Science Research Journal Vol. 6(8): 182 – 190.

Dyckman, Thomas R., Roland E. Dukes, and Charles J. Davis. 2002. Akuntansi Intermediate, 
Edisi Kesepuluh, Jilid I, Terjemahan Emil. Salim. Erlangga, Jakarta. 

Gujarati, D., N. 2006. Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 1. Erlangga, Jakarta.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0 347

Leslie, L.F., dan S. Hardyastuti. 2011. Analisis ekonomi rumah tangga petani nelayan dalam 
mendukung strategi penghidupan berkelanjutan kawasan pantai Baron Kabupaten 
Gunungkidul. Agro Ekonomi Vol. 18 (1) : 91 – 104.

Putong, Iskandar. 2015. Ekonomi Makro : Pengantar Ilmu Ekonomi Makro untuk Mahasiswa. 
Buku & Karya Iskandar Putong, Jakarta.

Timmer,C. Peter.1997. Farmer and Markets: The Political Economy of New Paradigms. 
American Journal of Argricultural Economics Vol. 79 (1) : 621-627.

Sajogyo, T. 1997. Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan. LPSB-IPB. Bogor.
Suratiyah, K., N. Astria, dan L.R. Widyastuti. 2010. Alokasi pengeluaran rumah tangga 

untuk konsumsi bahan pangan di Kelurahan Kebumen Kabupaten Kebumen. Jurnal 
Agro Ekonomi 17 : 57 – 66.



348 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0

SUBTEMA 5

DIGITAL EXTENSION, FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH), START 
UP BIDANG PERTANIAN, MEDIA BARU DALAM PERTANIAN
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami persepsi penyuluh di Kabupaten Kulon 
Progo terhadap penggunaan aplikasi pertanian sebagai sarana penyuluhan pertanian. 
Deskriptif Analitik digunakan sebagai metode penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 
75 sampel yang berasal dari setiap unit penyuluh pertanian (Balai Penyuluhan pertanian) 
di Kabupaten Kulon Progo. Dari setiap Balai Penyuluhan Pertanian diambil 5-8 anggota 
penyuluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 89,33% penyuluh berpendapat penyuluh 
di Kabupaten Kulon Progo memiliki persepsi yang rendah dan sangat rendah terhadap 
penggunaan aplikasi pertanian sebagai sarana penyuluhan pertanian. Di sisi lain 2,66% 
penyuluh berpendapat bahwa penyuluh di Kabupaten Kulon Progo memiliki persepsi moderat 
terhadap penggunaan aplikasi pertanian sebagai sarana penyuluhan pertanian. Penyuluh 
memiliki persepsi rendah karena mereka hanya menggunakan aplikasi untuk pembuatan 
laporan tentang program penyuluhan daripada memanfaatkan aplikasi pertanian untuk 
kegiatan penyuluhan. Para penyuluh juga merasa bahwa penggunaan aplikasi pertanian 
sebagai sarana penyuluhan masih kurang efektif bagi petani yang masih belum mengerti 
cara menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, terbatasnya fasilitas internet untuk penyuluh 
juga mempengaruhi rendahnya tanggapan penyuluh.

Kata kunci: persepsi, penyuluh pertanian, aplikasi pertanian

PENDAHULUAN
Keberlangsungan kegiatan pertanian di Indonesia tidak bisa dijauhkan dari adanya 

proses diseminasi dan juga difusi informasi pertanian dari para ahli ke masyarakat luas. 
Rogers (1995) dalam Sciffman dan Kanuk (2010) mendefinisikan difusi sebagai proses 
dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu 
di antara para anggota suatu sistem sosial disamping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai 
suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan 
fungsi sistem sosial. Sedangkan diseminasi (dissemination) adalah suatu kegiatan yang 
ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul 
kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Dalam kehidupan nyata pelaksanaan penyuluhan di masa sekarang sudah sering 
dianggap kurang efektif. Metode penyebaran inovasi dengan melalui metode konvensional 
terkadang sudah dianggap kurang relevan untuk diimplemetasikan dengan era sekarang 
yang selalu memanfaatkan teknologi. Metode konvensional mengharuskan para penyuluh 
bertemu secara langsung dengan para pelaku usaha pertanian yang kurang efisien dan 
membutuhkan persiapan yang jauh lebih banyak. Pada masa sekarang setiap penyuluh 
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diharuskan membawahi satu wilayah kerja membuat frekuensi berkunjung dari penyuluh 
ke petani menjadi berkurang sehingga menghambat jalannya penyebaran informasi.

Permasalahan lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah menurunnya kualitas 
dan keterampilan penyuluh dalam melakukan penyuluhan. Banyak penyuluh di era sekarang 
yang sudah secakap penyuluh di dekade sebelumnya. Terkadang juga masih banyak penyuluh 
yang kurang menjalankan fungsinya sebagai pendamping petani dilapangan dengan baik. 
Penyuluh sudah seharusnya menguasai segala macam bentuk ilmu pertanian dan juga bisa 
menjadi jembatan antara peneliti dan juga petani untuk membantu proses difusi informasi dan 
juga inovasi dalam dunia pertanian. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Arbi (2017), 
yang menyatakan bahwa hasil analisis kinerja penyuluh di Kabupaten Banyuasin terhadap 
pelaksanaan program LDMP berdasarkan penilaian PPL maupun petani terbilang sedang. 
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Syarifudin, Hariadi, dan 
Wastuningsih (2013) yang menyatakan bahwa hasil analisis kinerja penyuluh di Kabupaten 
Konawe adalah tergolong sedang.

Pada era digital seperti dewasa ini tentu saja semua kegiatan penyebaran informasi 
akan selalu melibatkan adanya unsur digitalisasi. Diharapkan dengan adanya digitalisasi 
ini, proses penyebaran informasi bisa dilakukan dengan secara cepat dan lebih meluas 
jangkauannya. Dalam dunia penyuluhan pertanian sudah banyak bermunculan metode-
metode baru dan juga memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya adalah penggunaan 
aplikasi pertanian sebagai sarana penyebaran informasi. Aplikasi adalah penerapan, 
penggunaan atau penambahan. Aplikasi merupakan perangkat lunak yang difungsikan 
untuk melakukan berbagai macam pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, 
penggunaan dan penambahan data (Anisyah, 2000).

Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di barat Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 kecamatan yang tersebar di 
sepanjang bentang luas wilayahnya. Wilayah Kulon Progo sendiri memiliki wilayah yang 
terbilang agak jauh dari pusat ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sekitar 
41,9 KM (Toponavi, 2019). Penyuluh adalah ujung tombak dari proses peyebaran informasi 
pertanian kepada petani khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Adanya keterbatasan berupa 
jumlah penyuluh yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja yang harus dipenuhi 
penyuluh, diharapkan penyuluh mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk 
menunjang peningkatan kinerjanya. Berdasarkan penelitian sebelumnya Geovani (2018), 
perilaku pemanfaatan internet oleh penyuluh di Kabupaten Kulon Progo adalah tergolong 
sedang dengan persentase sebesar 50-60% dan bisa dijadikan tolak ukur untuk penyuluh lebih 
memanfaatkan internet sebagai sarana penyuluhan. Selain itu angka kesenjangan digital yang 
tinggi juga menjadi permasalahan terhadap adanya penggunaan aplikasi pertanian sebagai 
sarana penyuluhan bagi penyuluh.

Hal lain yang bisa menjadi sorotan bagi kita adalah permasalahan sumber daya 
manusia yang mungkin kurang siap untuk terpapar teknologi canggih guna mendukung 
revolusi industri 4.0. Usia penyuluh di Kabupaten Kulon Progo yang terbilang didominasi 
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oleh penyuluh berusia di atas 40 tahun sangat mempengaruhi tingkat adopsi teknologi 
pemanfaatan aplikasi pertanian oleh penyuluh. Penyuluh dirasa sudah memiliki pengalaman 
kerja yang cukup sebagai penyuluh di rentang usia tersebut, dan tentunya memerlukan 
waktu untuk menyesuaikan diri dengan penggunaan aplikasi pertanian. Adapun tujuan dari 
pembuatan penelitian ini adalah mengetahui respons penyuluh terhadap penggunaan aplikasi 
pertanian sebagai sarana penyuluhan pertanian.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau 
sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis 
mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah- masalah sebagaimana 
adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis 
untuk diambil kesimpulannya.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Di Kabupaten Kulon Progo terdapat 12 kecamatan yaitu Galur, Wates, Nanggulan, Girimulyo, 
Kalibawang, Temon, Panjatan, Lendah, Sentolo, Sami Galuh, Kokap, dan Pengasih. 
Kabupaten Kulon Progo dipilih sebagai lokasi pelaksanaan penelitian karena Kabupaten 
Kulon Progo memiliki Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang tersebar di masing-
masing kecamatan, yang beroperasi di desa-desa Kabupaten Kulon Progo yang dibangun 
oleh pemerintahnya untuk membantu proses pengembangan program “Internet Masuk Desa” 
(Geovani, 2018).

Metode Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling di 12 (dua belas) 

BPP yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo, yaitu diantaranya BPP Galur, BPP Wates, BPP 
Nanggulan, BPP Girimulyo, BPP Kalibawang, BPP Temon, BPP Panjatan, BPP Lendah, BPP 
Sentolo, BPP Sami Galuh, BPP Kokap, dan BPP Pengasih. Dari setiap BPP diambil masing- 
masing 5 sampai 8 sampel menyesuaikan jumlah penyuluh dalam setiap BPP dengan metode 
Simple random sampling yang merupakan suatu bentuk teknik pengambilan sampel dengan 
cara mengacak nama penyuluh yang terdapat pada setiap BPP yang ada. Dari pengacakan 
tersebut nantinya akan didapatkan total sejumlah 75 responden guna memenuhi penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap obyek yang diamati. Data yang diperoleh melalui observasi meliputi 
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kelembagaan yang terlibat, tahap kegiatan, pelaksanaan, dan tanggapan responden 
terhadap penggunaan aplikasi pertanian.

2. Wawancara menggunakan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara 
langsung dengan responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 
sebelumnya pada kuesioner. 

3. Dokumentasi dan pencatatan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat hal-hal 
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain sebagainya 
yang berkaitan denganpenelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari pengamatan 

langsung, proses belajar atau sosialisasi, cakrawala, dan pengetahuan. Persepsi diartikan 
sebagai proses seorang individu memilih mengorganisasikan dan menafsirkan masukan-
masukan. Dari pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa persepsi merupakan 
pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 
menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Sarwono, 1983). Pendapat lain dari 
Walgito (1999) mengatakan bahwa persepsi merupakan proses seseorang mengorganisasi, 
menginterpretasikan suatu stimulus yang diterima individu sehingga dapat menjadi sesuatu 
yang berarti dan menjadi aktivitas yang integrated dalam diri individu. Berdasarkan kedua 
pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa persepsi bisa diartikan sebagai pandangan seseorang 
terhadap sesuatu hal yang bisa dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam maupun faktor 
luar individu tersebut sendiri.

Penyuluh pertanian adalah seseorang yang bekerja dalam bidang pertanian dan 
bertugas untuk melakukan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat tani. Penyuluh pertanian 
tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengembangan dunia pertanian. 
pencapaian ketahanan pangan di Indonesia juga dipengaruhi dengan keberhasilan para 
penyuluh dalam memberikan pengarahan dan juga pendampingan kepada petani dalam 
melakukan kegiatan pertanian. Penyuluh pertanian di Kulon Progo sendiri terdiri dari 46 
Penyuluh PNS dan 62 THL yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon 
Progo. Pada penelitian ini diambil sejumlah 75 penyuluh sebagai sampel dan mewakili 
populasi keseluruhan penyuluh. Penyuluh di Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat 
pendidikan yang terbilang tinggi, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Tingkat Pendidikan Penyuluh Pertanian berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Penyuluh Pertanian Jumlah (jiwa) Persentase (%)
3 SMA/SLTA 11 14,66
4 Diploma/S1 63 84,00
5 Magister/Doktor 1 1,33

Jumlah 75 100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2019
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Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa 84% dari keseluruhan penyuluh yang menjadi 
penyuluh berpendididkan tinggi yaitu dikategori Diploma dan Sarjana S1. Urutan kedua 
berada pada tingkat pendidikan SMA/ SLTA sejumlah 11 orang. Persentasenya terendah 
adalah kategori Magister/ Doktor yaitu sejumlah 1 (satu) orang. Hal tersebut menujukan 
bahwa  penyuluh  di Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Selain 
memiliki tingkat pendidikan yang tinggi penyuluh di Kabupaten Kulon Progo memiliki 
variasi umur yang bisa digolongkan menjadi beberapa golongan. Penggolongan umur dibagi 
menjadi tiga macam, yaitu rentang usia 20-40 tahun, rentang usia 41-60 tahun, dan rentang 
usia diatas 60 tahun. Adapun usia dari para penyuluh bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Penyuluh Pertanian Lapangan berdasarkan Umur di Kabupaten Kulon Progo
No. Umur Penyuluh Pertanian (tahun) Jumlah (jiwa) Persentase (%)
1 Usia 20-40 Tahun 22 29,33
2 Usia 41-60 Tahun 53 71,66
3 Usia >60 Tahun 0 0,00

Jumlah 75 100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2019

 Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa umur dari semua penyuluh atau bisa dikatakan 
71,66% penyuluh berada pada rentang usia 41-60. Sedangkan sebesar 29,33% berada pada rentang 
usia 20-40 tahun. Regenerasi pada profesi penyuluh terbilang sangat lambat dikarenakan jumlah 
penerimaan di setiap tahunnya di masing-masing BPP berbeda tergantung kebutuhan BPP dan 
juga menyesuaikan wilayah kerja yang diampu oleh BPP tersebut. Hal tersebut menyebabkan 
jumlah penyuluh dengan usia muda terbilang relatif lebih sedikit dan didominasi oleh penyuluh 
di rentang usia 41-60 tahun. Kaitannya pada penelitian ini, persepsi akan sangat mempengaruhi 
bagaimana penyuluh akan mampu melakukan pemanfaatan terhadap aplikasi pertanian sebagai 
sarana penyuluhan pertanian. Aplikasi pertanian sejatinya dibuat untuk mempermudah proses 
penyuluhan terhadap petani maupun aktor-aktor lainnya yang berperan dalam kegiatan pertanian 
secara luas. Apabila pemanfaatan aplikasi pertanian sebagai sarana penyuluhan pertanian 
dilakukan dengan secara maksimal maka akan sangat membantu pekerjaan dari para penyuluh 
sehingga bisa bekerja dengan jauh lebih efisien dan menghemat waktu serta biaya. Adapun 
gambaran dari persepsi para penyuluh di Kabupaten Kulon Progo terhadap penggunaan aplikasi 
pertanian sebagai sarana penyuluhan pertanian bisa dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Sebaran Penyuluh di Kabupaten Kulon Progo terhadap Penggunaan Aplikasi 
Pertanian sebagai Sarana Penyuluhan Pertanian berdasarkan Persepsi

No. Kategori Jumlah (orang) Persentase (%)
1 Sangat Buruk 16 21,33
2 Buruk 51 68,00
3 Sedang 2 2,66
4 Baik 0 0,00
5 Sangat Baik 0 0,00

Jumlah 75 100,00

Sumber: Analisis Data Primer, 2019
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 Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa 51% dari seluruh penyuluh memiliki 
persentase tingkat persepsi yang buruk terhadap penggunaan aplikasi pertanian sebagai 
sarana penyuluhan pertanian. Sedangkan 21,33% penyuluh memiliki peersepsi yang rendah, 
serta sisanya memiliki persepsi yang sedang terhadap pengunaan aplikasi pertanian. Hal 
ini menunjukan bahwa sebagian besar penyuluh di Kulon Progo masih memandang bahwa 
penggunaan aplikasi pertanian sebagai sarana penunjang pelaksanaan penyuluhan pertanian 
diderahnya masih terbilang kurang efektif.
 Penggunaan aplikasi pertanian untuk saat ini masih dianggap belum bisa menjadi 
suatu solusi yang efektif untuk membantu proses penyuluhan pertanian di Kulon Progo. 
Penyuluh merasa metode konvensional masih menjadi metode yang terbaik dalam melakukan 
penyuluhan kepada petani. Penyebab munculnya persepsi penyuluh di Kabupaten Kulon 
Progo yang rendah ini bisa dipicu berbagai macam hal yang salah satunya adalah anggapan 
bahwa banyak petani yang belum paham mengenai penggunaan aplikasi pertanian. Anggapan 
ini dipengaruhi dengan adanya kenyataan dilapangan dan juga data kependudukan yang 
memperkuat bahwa struktur penduduk Kulon Progo berdasarkan tingkat pendidikan 
menujukan bahwa penduduk Kulon Progo masih didominasi oleh tamatan SD dan SLTA 
(kependudukan.jogjaprov.co.id, 2018). 
 Selain itu, adanya masalah kesulitan mengakses aplikasi mulai dari tambahan biaya, 
maupun sinyal masih menjadi masalah utama yang membuat persepsi dari para penyuluh 
masih terbilang sangat buruk terhadap penggunaan aplikasi pertanian. Berdasarkan fakta 
dilapangan adanya Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) belum bisa dimanfaatkan 
secara maksimal oleh para penyuluh. Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) biasanya 
dibangun berdekatan dengan kator kecamatan, sedangkan tidak semua kantor kecamatan 
memiliki jarak yang relatif dekat dengan kator BPP di masing- masing Kecamatan. Kegiatan 
penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh lebih banyak terlaksana langsung dilapangan 
sehingga penyuluh merasa akan sangat memakan waktu apabila harus mengakses fasilitas 
jaringan internet secara gratis apabila harus ke Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) 
terlebih dahulu. Tidak adanya fasilitas berupa wifi pada masing-masing kantor BPP 
terkadang juga bisa menjadi hambatan tersendiri bagi penyuluh, tidak tersediaanya sinyal 
pada beberapa kecamatan.
 Hal tersebut juga dirasakan langsung oleh penulis yang mana mendapatkan fakta 
bahwa di beberapa kecamatan kesulitan untuk mengakses sinyal 3G/4G untuk tersambung ke 
koneksi intenet maupun telpon atau sms. Selain itu tidak adanya tunjangan untuk penyuluh 
membeli paket data dari pemerintah juga menghambat penyuluh untuk memanfaatkan 
aplikasi pertanian. Pembelian paket data internet dirasa masih menjadi kebutuhan yang relatif 
mahal dan akan menambah beban bagi penyuluh. Apabila dikaitkan dengan status dari para 
penyuluh, penyuluh di Kabupaten Kulon Progo masih didominasi dengan penyuluh THL 
sehingga penghasilan yang didapatkan penyuluh tidak terlalu besar.
Pemanfaatan aplikasi pertanian sesungguhnya sudah banyak digalakkan oleh berbagai 
banyak pihak, salah satunya adalah Kementerian Pertanian. Penulis menemukan fakta bahwa 
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Kementerian Pertanian sebagai stakeholder membuat aturan baru yang mana segala bentuk 
pelaporan kegiatan penyuluhan harus dilakukan dengan secara online. Pemanfaatan aplikasi 
pertanian yang dimaksud bukan merupakan aplikasi pertanian untuk penyuluhan melainkan 
sarana untuk membuat pelaporan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan oleh penyuluh. 
Penyuluh mengungkapkan bahwa aplikasi yang sering mereka gunakan adalah aplikasi yang 
bisa membantu mereka dalam mengerjakan laporan kegiatan seperti E-Laporan dan Evaluh. 
Selain itu aplikasi Open Camera yang merupakan aplikasi dengan fungsi sebagai pengambil 
gambar yang bisa memberikan keleluasaan bagi penyuluh untuk memberikan keterangan 
tambahan pada gambar yang diambil untuk memudahkan pelaporan kegiatan para penyuluh.
 Penyuluh juga mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial dirasa lebih 
relatif mudah digunakan sebagai sarana penyuluhan dibandingkan menggunakan aplikasi 
pertanian. Semua penyuluh di Kabupaten Kulon Progo memiliki media sosial, namun yang 
paling sering digunakan adalah Whatsapp, Facebook, Instagram, dan Youtube. Aplikasi 
Whatsapp, Facebook, dan Instagram biasanya digunakan penyuluh untuk saling berbagi 
informasi bersama orang lain baik itu ke sesama penyuluh, kepada petani, maupun sekedar 
menunjukkan eksistensi sebagai penyuluh lewat pembuatan status pada aplikasi tersebut. 
Sedangkan aplikasi Youtube akan membantu penyuluh untuk mencari bahan penyuluhan 
kepada petani, biasanya bahan yang didapatkan berupa video yang bisa dijadikan contoh saat 
penyuluhan kepada petani dan diharapkan bisa meningkatkan pemahaman petani terhadap 
materi yang disuluhkan. Masih sangat jarang ditemui penyuluh yang berminat menjadi 
pembuat konten pada aplikasi Youtube disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari biaya 
yang relatif mahal sebagai modal pembuatan video dan juga kurang cakapnya penyuluh 
dalam hal penyuntingan film.
 Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan aplikasi oleh penyuluh sesungguhnya bukan 
hal tabu, namun hanya bentuk pemanfaatannya saja yang berbeda. Penggunaan aplikasi pertanian 
sebagai bentuk realisasi dari bentuk modernisasi metode penyuluhan bisa terus dikembangkan dan 
perlu diberikan perbaikan-perbaikan tunjangan fasilitas sehingga minat dari penyuluh maupun 
pelaku usaha pertanian untuk menggunakan aplikasi pertanian akan terus meningkat. Dibutuhkan 
kerjasama dari berbagai pihak untuk terus mengajak para penyuluh agar lebih terbuka dengan 
dunia digital sehingga persepsi penyuluh terhadap penggunaan aplikasi pertanian sebagai sarana 
penyuluhan pertanian bisa berubah dari buruk menjadi baik.

KESIMPULAN DAN SARAN
 Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah
1.  Sebesar 51% penyuluh di Kabupaten Kulon Progo memiliki persentase tingkat persepsi 

yang buruk terhadap penggunaan aplikasi pertanian sebagai sarana penyuluhan pertanian.
2.  Faktor yang mempengaruhi buruknya persepsi penyuluh terhadap penggunaan aplikasi 

pertanian sebagai sarana penyuluhan pertanian adalah anggapan mengenai kurang 
pemahaman dari petani, kurang tersediaanya fasilitas, tidak adanya tunjangan pembelian 
paket data, kurang tersedianya sinyal.
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3.  Penyuluh sudah banyak memanfaatkan aplikasi pertanian sebagai sarana penunjang 
pembuatan pelaporan kegiatan, tetapi belum banyak memanfaatkan aplikasi pertanian 
sebagai sarana penyuluhan.

4.  Penggunaan media sosial sebagai sarana penyuluhan lebih banyak dilakukan oleh 
penyuluh dibandingkan penggunaan aplikasi pertanian.

Saran pada penelitian ini adalah
1.  Pemerintah diharapkan dapat membuat suatu aturan yang bisa mendukung pengembgan 

aplikasi pertanian bagi penyuluh sehingga bisa penggunaan aplikasi bisa lebih maksimal.
2.  Pemerintah diharapkan dapat berkejasama dengan pihak akademisi, swasta, dan juga 

penyedia aplikasi guna memperbanyak program dalam rangka diseminasi kepada 
penyuluh mengenai penggunaan aplikasi pertanian sebagai sarana penyuluhan pertanian.

3.  Motivasi penggunaan aplikasi pertanian oleh penyuluh dapat ditingkatkan dengan 
adanya program-program yang dapat meningkatkan keinginan/dorongan penyuluh dalam 
memanfaatkan aplikasi pertanian dalam penyuluhan seperti pelatihan penulisan artikel, 
bagaimana cara membangun relasi dengan memanfaatkan aplikasi, serta program lainnya. 

4.  Guna meningkatkan ketersediaan internet berbagai alternatif seperti pemberian insentif 
guna pembelian paket data internet kepada penyuluh, perbaikan infrastruktur internet, 
optimalisasi penggunaan wifi di kantor-kantor desa/kecamatan perlu dialkukan oleh 
pemerintah dan pihak terkait.
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ABSTRAK
Hampir semua aspek kehidupan telah terpapar oleh teknologi digital yang akhirnya membentuk 
sebuah eksosistem baru, yaitu ekosistem digital. Bidang pertanian juga tidak dapat lepas dari 
paparan teknologi digital. Ini tampak dari munculnya startup di bidang pertanian. Gejala ini 
paling tidak dapat dijadikan momentum menjadikan pertanian yang kekinian dan menarik 
bagi generasi milenial. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi startup 
pertanian di Indonesia. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder berupa 
laman startup, aplikasi startup, situs berita daring, dan juga laman BPS. Analisis dilakukan 
secara deskriptif kualitatif. Artikel ini mengambil contoh pada startup pertanian dalam arti 
luas. Pengambilan contoh dilakukan secara purposive sampling sebanyak 10 startup pertanian. 
Secara garis besar startup pertanian dibedakan menjadi tiga platform, yaitu e-commerce 
termasuk di dalamnya marketplace, fintech termasuk di dalamnya crowdlending dan peer 
to peer lending, serta internet of things. Beberapa startup pertanian tampak menggabungkan 
lebih dari satu flatform sekaligus. Permasalahan terbesar dalam startup adalah pada fase awal 
yang dikenal dengan valley of death. Beberapa startup pertanian tampak sudah tidak lagi 
bisa ditelusuri keberadaannya, karena lamannya tidak bisa diakses. Khusus untuk startup 
pertanian yang menggunakan platform investasi memerlukan perhatian khusus. Peraturan 
perundangan mewajibkan perusahaan jasa investasi harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. 
Namun kenyataan yang ada, dari penelusuran dari laman startup pertanian, tampak masih 
ada beberapa yang belum terdaftar di OJK. Oleh karenanya, perlu perhatian serius dari 
pemerintah untuk memberi ruang bagi startup pertanian. 

Kata kunci: startup, pertanian, teknologi digital, milenial

PENDAHULUAN
 Proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan. 
Pada Februari 2019 menunjukkan proporsi tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 29,46 
persen (BPS, 2019). Angka ini mengalami penurunan dibanding Februari 2009 yang mencapai 
41,18 persen. Sedangkan menurut Sutas 2018, didapatkan bahwa sebanyak 65,82 persen 
kepala rumah tangga petani berusia diatas 45 tahun (BPS, 2018). Gejala ini menunjukkan 
adanya fenomena aging farmer dan semakin menjauhnya generasi milenial dari dunia 
pertanian. Walaupun bukan hanya masalah yang dihadapi oleh Indonesia saja, namun gejala 
ini harus segera dilakukan langkah antisipasi. 
 Kajian mengenai aging farmer menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
terhadap produksi pertanian, keberlanjutan produksi di masa mendatang, dan penggunaan lahan 
pertanian. Apalagi dengan adanya peningkatan migrasi tenaga kerja ke wilayah perkotaan dan 
meningkatnya peluang pekerjaan di luar sektor pertanian Gejala ini ditemui di banyak negara, 
antara lain China, Vietnam, Thailand, dan Korea Selatan (Ma, 2014; Dang, 2014; Tapanapunnitikul 
& Prasunpangsri, 2014; Guo et al, 2015; Zou et al, 2018).
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 Di Indonesia, penurunan jumlah petani muda disebabkan oleh luas penguasaan lahan 
pertanian yang semakin kecil. Selain itu juga disebabkan adanya persepsi terhadap sektor 
pertanian yang dianggap kurang bergengsi dan menjanjikan bagi kesejahteraan. Guna menarik 
minat pemuda untuk bekerja di sektoer pertanian perlu dilakukan beberapa upaya. Langkah 
awal adalah perlu mengubah persepsi generasi muda bahwa sektor pertanian merupakan 
sektor yang menarik dan menjanjikan. Selain itu dilakukan langkah lainnya secara beriringan, 
yaitu pengembangan agroindustri, inovasi teknologi, serta pemberian insentif khusus kepada 
petani muda (Susilowati, 2016).
Bersamaan dengan gejala aging farmer dan kurangnya minat generasi milenial pada sektor 
pertanian, teknologi informasi berkembang begitu pesatnya. Sampai tahun 2018, penetrasi 
internet di Indonesia telah mencapai 64,8 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Angka 
ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 54,7 persen. Sedangkan 
apabila dilihat dari daerah tempat tinggal, penetrasi internet di daerah perdesaan sudah cukup 
tinggi, yakni sebesar 61,6 persen dari keseluruhan penduduk yang tinggal di pedesaan. 
Sementara di daerah perkotaan mencapai 74,1 persen (APJII, 2019).
 Perkembangan teknologi informasi ini akhirnya memunculkan fenomena startup. 
Secara harfiah, startup diartikan sebagai usaha rintisan. Usaha rintisan adalah jenis usaha 
yang berada dalam fase pengembangan dan penelitian pasar (Calopa et al, 2014). Penciri 
lain dari usaha rintisan ini adalah keterkaitannya dengan penggunaan teknologi, khususnya 
teknologi informasi (Selladurai, 2016). Hingga tahun 2018, di Indonesia tercatat sebanyak 
992 startup dan mampu menyerap 55.903 orang tenaga kerja (MIKTI & Teknopreneur 
Indonesia, 2018).
Bidang pertanian juga tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi informasi. Ini tampak 
dari munculnya startup di bidang pertanian. Gejala ini paling tidak dapat dijadikan momentum 
menjadikan pertanian yang kekinian dan menarik bagi generasi milenial. Artikel ini bertujuan 
untuk memberikan gambaran kondisi startup pertanian di Indonesia. 

METODE PENELITIAN
 Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder berupa laman startup, 
aplikasi startup, situs berita daring, dan juga laman BPS. Artikel ini mengambil sampel pada 
startup pertanian dalam arti luas. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling 
sebanyak 15 startup pertanian dari 992 startup yang ada dalam Mapping dan Database Startup 
Indonesia Tahun 2018. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Startup di Indonesia
 Kata startup kini seolah menjadi sesuatu yang jamak dibicarakan. Terlebih setelah 
beberapa startup Indonesia berhasil menjadi unicorn. Istilah unicorn merujuk pada startup 
yang mempunyai valuasi nilai mencapai 1 milyar US Dollar. Terdapat empat startup Indonesia 
yang menyandang status unicorn, Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Bahkan rilis 
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terakhir pada April 2019, menempatkan Go-Jek sebagai decacorn atau perusahaan dengan 
valuasi lebih dari 10 milyar US Dollar.
 Berdasarkan data dari Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan 
komunikasi Indonesia (MIKTI), sampai tahun 2018, di Indonesia terdapat 992 startup di 
tersebar seluruh Indonesia. Konsentrasi startup tertinggi ada di wilayah Jabodetabek, yang 
mencapai 52,62 persen atau sebanyak 522 startup.

Tabel 1. Sebaran Wilayah Startup
Wilayah Jumlah Persentase (%)
Jabodetabek 522 52,62
Jawa Barat 44 4,44
Jawa Tengah 30 3,02
DIY 54 5,44
Bali dan NTB 32 3,23
Kalimantan 24 2,42
Sulawesi 34 3,43
Sumatera 115 11,53
Tidak diketahui 24 2,42
TOTAL 992 100,00

Sumber: MIKTI (2019)
   
 Sebaran wilayah startup tampak didominasi di Jawa, yang mencapai 65,52 persen. 
Tak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur yang mendukung startup serta pasar yang dituju 
memang sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tumbuhnya 992 startup di tahun 2018 
ini tidak dapat lepas dari perhatian pemerintah dalam mengambangkan startup khususnya 
startup digital. Pada tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi 
(Kominfo) yang bekerjasama dengan PT. Kibar Kreasi Indonesia (KIBAR) menginisiasi 
Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital. Gerakan ini menargetkan dapat melahirkan 1.000 
perusahaan baru dengan total valuasi bisnis senilai 10 miliar US Dollar di tahun 2020.
 Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital menawarkan 6 tahapan yang dapat diikuti 
oleh peserta sesuai dengan kondisi saat ini yang dialami oleh startup atau calon startup. 
Keenam tahapan tersebut adalah:
1. Ignition, berupa seminar yang menghadirkan founder startup untuk berbagi 

pengalamannya membangun startup dari awal hingga sukses. Target peserta sebanyak 
4.000 setiap tahunnya.

2. Networking, merupakan sesi yang dilaksanakan berbarengan dengan ignition. Fokus 
sesi ini adalah membangun tim dan kerjasama antar tim untuk mewujudkan tim startup 
yang ideal.

3. Workshop, berupa sesi pelatihan selama 2 hari untuk membekali keahlian yang mereka 
dibutuhkan dalam membuat startup digital.

4. Hacksprint, berupa sesi untuk menghasilkan prototipe produk startup digital.
5. Bootcamp, berupa sesi mentoring mendalam dengan sistem 1 on 1. Mentor pilihan sesuai 

berbagai topik mulai dari produk, marketing, pitching, dan bisnis.
6. Incubation, berupa sesi inkubasi selama 2 bulan. 
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 Selain Kominfo, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
juga mempunyai program yang mendukung perkembangan startup. Sejak 2016, 
Kemenristekdikti meluncurkan program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi 
dari Perguruan Tinggi (CPPBT-PT). Sampai tahun 2019 ini, Kemenristekditi telah 
memfasilitasi sebanyak 558 CPPBT-PT dan 59 diantaranya telah dapat naik kelas menjadi 
PPBT. 

Startup Pertanian
 Artikel ini mengambil sampel 10 startup pertanian secara purposive berdasarkan 
informasi dari beberapa laman yang telah merilis daftar startup pertanian. Sampai saat ini 
memang belum ada direktori startup yang mengelompokkan berdasarkan sektor usaha, 
khususnya komoditas. Rilis MIKTI sendiri mengelompokkan bidang usaha startup menjadi 
3 bidang usaha utama, yaitu e-commerce, fintech, dan game. 
Berikut startup pertanian yang dijadikan sampel dalam artikel ini:

1.  iGrow
 iGrow berdiri pada tahun 2014 dengan nama badan hukum PT. iGrow Resouces 
Indonesia yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Konsep yang ditawarkan iGrow adalah 
memungkinkan penggunanya untuk bertani secara digital. Platform yang ditawarkan 
iGrow adalah fintech berupa crowdfunding. Crowdfunding adalah pilihan yang menarik 
mengumpulkan modal bagi pengusaha. Crowdfunding memungkinkan pengusaha untuk 
menjangkau investor yang tertarik untuk menanam modal di usaha yang mereka jalankan.
Pada prinsipnya, iGrow menawarkan beberapa proyek usaha pertanian kepada investor 
untuk menanamkan modal. Penggunaan teknologi digital mempermudah proses tersebut. 
Karena termasuk usaha bidang keuangan, iGrow sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK).

2.  Karsa
 Karsa adalah aplikasi yang menyajikan informasi penting bagi petani, meliputi 
cuaca, harga, teknologi pertanian, berita pertanian, dan termasuk juga fitur e-commerce 
untuk berbelanja sarana produksi pertanian.
Selain untuk petani, Karsa juga ditujukan untuk berbagai pihak lainnya yang terlibat dan 
berperan dalam sektor pertanian. Diantaranya adalah aparat pemerintah, khususnya penyuluh 
pertanian, pengusaha bidang pertanian, pedagang produk pertanian, produsen sarana produksi 
pertanian, dan pelaku pertanian lainnya. Karsa pada dasarnya berbasis social platform yang 
dikombinasikan dengan e-commerce.

3.  HARA
 HARA adalah startup pertanian dengan platform internet of thing yang bertujuan 
untuk menangani berbagai permasalahan di sektor pertanian. Secara umum, startup ini 
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berfokus untuk mengatasi masalah potensi lahan, optimasi pertanian, dan mencegah 
pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. 
HARA menawarkan aplikasi di smartphone yang dapat dipergunakan untuk mengambil data, 
kemudian menyajikan web-based analytic, dan sekaligus mampu memprediksi hasil panen 
berikut rekomendasi untuk para petani.

4.  Kecipir
 Kecipir startup dengan platform marketplace. Produk yang dipasarkan adalah sayur, 
buah, bumbu, ayam organik, dan berbagai produk pertanian berkualitas lainnya. Tujuan startup 
ini adalah untuk memotong mata rantai distribusi produk pertanian menjadi lebih pendek.

5. TaniHub
 TaniHub merupakan startup yang menggunakan platform sebagai portal e-commerce 
yang bertujuan untuk memudahkan peternak dan petani untuk menjual hasil panennya 
langsung kepada konsumen. Selain bermanfaat kepada produsen, startup ini juga bertujuan 
untuk memberikan harga yang kompetitif kepada konsumen. Upaya yang dilakukan adalah 
dengan memangkas rantai distribusi. 
Sampai saat ini TaniHub mempunyai empat brand, yaitu SomerVille yang menjual buah 
lokal, VIS yang menjual ikan, Fowler untuk ayam, bebek, dan telur, serta Goldfarm untuk 
sayur organik.

7.  Etanee
 Startup ini menggunakan platform marketplace dengan produk yang dijual adalah 
produk pertanian. 

8.  Eragano
 Eragano adalah startup yang berdiri pada tahun 2015. Mengandalkan teknologi 
informasi, Eragano menghubungkan petani dengan industri untuk memungkinkan petani 
menjual produk pertanian dengan harga yang lebih baik dan kuantitas yang berkelanjutan. 
Eragano memungkinkan produk hasil petani bisa dijual langsung ke restoran atau hotel.

9.  eFishery
 eFishery adalah startup yang menggunakan pendekatan internet of thing untuk 
memberikan solusi di sektor perikanan. Produk yang dikembangkan adalah alat pemberi 
pakan ikan otomatis. Alat ini akan memberikan pakan secara terjadwal dengan dosis yang 
tepat. Selain itu juga mencatat pemberian pakan secara real-time. Pengguna dapat mengakses 
data pemberian pakan dimana pun dan di kapan pun. Pemberian pakan secara terjadwal 
dengan dosis yang tepat, maka tidak akan ada lagi masalah over-feeding. Pada level korporasi 
besar, aplikasi dan alat pemberi pakan ikan otomatis ini juga dapat mecegah penyelewengan 
stok pakan. 
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10.  Limakilo
 Limakilo adalah sebuah startup berupa marketplace yang mempertemukan petani 
dan pembeli secara langsung.
 
Kegagalan startup
 Walau jumlah startup sudah sedemikian banyaknya, namun yang mampu bertahan 
dan berkembang tentu tidak sebanyak itu. Pada beberapa startup yang ditelusuri secara acak, 
menunjukkan tidak ada lagi aktivitas. Paling tidak, laman startup sudah tidak dapat diakses. 
Bahkan terdapat pula berita tidak sedap terkait startup, utamanya yang berbasis investasi 
berupa crowdfunding. 
 Kegagalan startup disebabkan oleh tidak adanya sumber pendanaan yang memadai 
untuk kesinambungan operasional. Pendanaan ini selain berasal dari pendapatan, juga 
pendanaan eksternal (Saputra, 2015). Padahal seperti diketahui, banyak startup yang memang 
membutuhkan investasi besar di awal beroperasinya. Kita lihat saja Go-Jek, yang memang 
masih terus melakukan promo bahkan hingga saat ini.
 Permasalahan lain adalah, aspek legalitas, khususnya startup yang berbasis fintech. 
Sebagai sebuah jasa keuangan, startup tersebut harus terdaftar di OJK. Hasil penelusuran, 
menunjukkan beberapa startup masih belum terdaftar di OJK. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan 
rumah bagi pemerintah, untuk menertibkan dan juga melakukan pembinaan terhadap startup.
 
KESIMPULAN DAN SARAN
 Secara garis besar startup pertanian dibedakan menjadi tiga platform, yaitu 
e-commerce termasuk di dalamnya marketplace, fintech termasuk di dalamnya crowdlending 
dan peer to peer lending, serta internet of things. Permasalahan terbesar dalam startup adalah 
pada fase awal yang dikenal dengan valley of death. Khusus untuk startup pertanian yang 
menggunakan berupa fintech. memerlukan perhatian khusus karena harus terdaftar dan 
diawasi oleh OJK. 
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ABSTRAK
Penyuluhan pertanian merupakan sistem pendidikan non-formal bagi keluarga tani sebagai 
proses belajar teori dan praktik untuk menambah pengetahuan, keinginan, dan kemampuan 
dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga dapat menguntungkan bagi petani dan 
keluarganya. Media penyuluhan semakin modern seiring dengan perkembangan teknologi. 
Salah satu media baru yang berperan dalam penyuluhan adalah aplikasi Desa Apps. Desa Apps 
memiliki fitur-fitur yang mendukung peran penyuluh dalam kegiatan penyuluhan seperti fitur 
informatif, interaktif dan transaksi. Pemetaan potensi dilakukan dengan 1) mengidentifikasi 
fitur yang terdapat pada aplikasi Desa Apps dalam mendukung media baru dalam penyuluhan 
pertanian 2) menganalisis jenis informasi, jenis interaksi dan jenis transaksi yang terdapat 
pada aplikasi Desa Apps dalam mendukung media baru dalam penyuluhan pertanian. Metode 
yang penelitian ini untuk mengetahui potansi Desa Apps sebagai media baru menggunakan 
analisis isi. Analisis dilakukan pada menu artikel yang berpotensi sebagai sumber informasi, 
menu tanya jawab berpotensi sebagai media interaksi dan menu pasar berpotensi sebagai 
sarana pemasaran pada aplikasi Desa Apps. Hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Apps 
memiliki potensi pada menu artikel sebagai sumber informasi pertanian yang berdasarkan 
fakta dan bersifat netral namun dalam menu artikel diperlukan peningkatan informasi yang 
dapat menggerakkan pikiran pembaca untuk berpendapat dan ajakan untuk mencoba. Pada 
menu tanya jawab memiliki potensi sebagai media interaksi petani untuk berbagi solusi 
permasalahan namun dalam menu tanya jawab diperlukan peningkatan fasilitas berupa 
pelayanan seperti menghubungkan dengan pihak yang berkompeten dan memuat informasi 
terkait inovasi. Pada menu pasar memiliki potensi sebagai sarana pemasaran produk hasil 
pertanian untuk menunjang kegiatan usaha tani ditinjau dari komponen marketplace namun 
dalam menu pasar perlu dilakukan peningkatan keamanan, sehingga transaksi lebih terpantau 
oleh pihak admin Desa Apps. Dengan demikian, Desa Apps berpotensi sebagai media baru 
dalam penyuluhan pertanian karena pada menu artikel informasi yang dimuat memenuhi 
kriteria nilai-nilai berita, pada menu tanya jawab interaksi yang dilakukan memuat peran 
penyuluh (motivator, inovator, komunikator dan fasilitator) dan pada menu pasar telah sesuai 
dengan komponen marketplace.

Kata kunci: analisis isi, media baru, desa apps, penyuluhan 

PENDAHULUAN
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan kemajuan media 
informasi yang begitu pesat. Hal ini turut berdampak pada Indonesia sebagai negara yang 
berada di lingkungan global. Perkembangan teknologi yang semakin modern menyebabkan 
perubahan pada sistem penyebaran informasi, salah satunya yaitu penyebaran informasi 
mengenai pertanian yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Menurut Geovani 
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(2018) penyuluh pertanian adalah orang yang melakukan kegiatan penyuluhan kepada sasaran 
penyuluhan yakni para petani, dengan cara memberikan pengarahan maupun pembinaaan. 
Pada kegiatan penyuluhan terjadi komunkasi antara komunikator dengan komunikan 
dalam hal ini penyuluh sebagai komunikator dan petani sebagai komunikan. Menurut 
Hovland (2007) Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) 
menyampaikan rangsangan (biasanya lambanglambang verbal) untuk mengubah prilaku 
orang lain (komunikate). Dalam prosesnya terjadi transfer pengetahuan/ informasi dari 
pihak sumber kepada komunikan atau penerima melalui media yang menimbulkan efek. 
Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang 
komunikator kepada orang lain (komunikan). 
 Media komunikasi digunakan sebagai perantara yang mengantarkan informasi antara 
sumber dan penerima. Menurut Jenkins (2006) media massa hanya menjadi bagian dari upaya 
untuk melihat efek media konvergen secara keseluruhan. Segala aspek kehidupan masyarakat 
saat ini telah tergantung dengan media komunikasi. Perkembangan teknologi berdampak 
pada media penyuluhan menggunakan media baru berupa perangkat lunak (software) aplikasi 
android untuk mempermudah petani dalam memperoleh informasi mengenai pertanian 
di Indonesia. Media baru merupakan media yang berbasis internet dalam pengguaannya. 
Menurut Lister et al. (2009) memungkinkan pengguna untuk bisa berinteraksi sehingga 
tidak hanya berperan sebagai penonton saja namun juga dapat terlibat didalamnya. Terdapat 
beberapa aplikasi software yang berbasis penyuluhan pertanian seperti Desa Apps, PETANI, 
SIPINDO, ERAGANO dan lain-lain. Pada umumnya software tersebut memuat beberapa 
fitur utama yaitu fitur informasi, fitur interaksi dan fitur transaksi.
 Kegiatan penyuluhan berkaitan erat dengan fungsi penyuluh, antara lain sebagai 
motivator, komunikator, inovator dan fasilitator. Analisis isi dilakukan untuk memperoleh 
keterangan dari komunikasi yang disampaikan baik dalam bentuk lambang yang 
terdokumentasi maupun data yang dapat didokumentasikan. Analisis isi bertujuan untuk 
menganalisa seluruh bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film, dan sebagainya. 
Berkaitan dengan fungsi penyuluhan, analisis isi perlu dilakukan untuk menganalisa suatu 
bentuk komunikasi yang dilakukan antara petani dengan penyuluh kaitannya dengan 
fungsinya sebagai motivator, komunikator, inovator dan fasilitator yang dilakukan melalui 
media baru. Oleh karena itu, untuk mengetahui potensi Desa Apps sebagai media baru dalam 
penyuluhan pertanian dilakukan:
1. Identifikasi fitur yang terdapat pada aplikasi Desa Apps dalam mendukung media baru 

dalam penyuluhan pertanian. 
2. Analisis informasi yang terdapat pada aplikasi Desa Apps dalam mendukung media baru 

dalam penyuluhan pertanian. 
3. Analisis interaksi yang terdapat pada aplikasi Desa Apps dalam mendukung media baru 

dalam penyuluhan pertanian. 
4. Analisis transaksi yang terdapat pada aplikasi Desa Apps dalam mendukung media baru 

dalam penyuluhan pertanian. 
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METODE PENELITIAN
 Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan yang dilakukan dengan 
triangulasi sumber dan triangulasi peneliti. Penelitian ini dilakukan pada beberapa komponen 
menu yang terdapat dalam aplikasi Desa Apps antara lain menu artikel, menu tanya jawab 
dan menu pasar. Analisis isi pesan dilakukan pada seluruh aktivitas pengguna Desa Apps. 
Penentuan bulan Juli hingga Desember 2018 sebagai populasi sampel dengan pertimbangan 
aktualitas data yang dikaji. Penelitian dilakukan dengan menganalisis seluruh obyek 
penelitian dan melakukan tabulasi hasil analisis. Tabulasi data dilakukan untuk mendapatkan 
persentase pada masing-masing indikator sehingga diketahui aspek yang perlu ditingkatkan 
dan diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait.
 Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pencatatan 
dengan cara mencatat hal-hal yang berupa catatan data primer, notulen dan lain sebagainya. 
Teknik observasi dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang 
akan diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan untuk menentukan 
kategori yang hendak dikaji. Teknik wawancara dengan cara melakukan tanya jawab kepada 
pengelola Desa Apps hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan mengenai 
profil Desa Apps. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
 Untuk mengetahui potensi Desa Apps sebagai media baru dalam penyuluhan 
pertanian maka dilakukan pemetaan potensi pada menu yang terdapat pada Desa Apps,

A. Menu Artikel
 Analisis yang dilakukan pada menu artikel mencakup beberapa aspek Menurut Sallot 
et al. (1998) antara lain, ketepatan fakta, menarik dibaca, berguna bagi pembaca, kelengkapan, 
kontinyuitas publikasi, menggambarkan permasalahan dengan baik, tata bahasa yang tepat 
dan keadilan atau keberpihakan. Berdasarkan kategori yang telah ditetapkan untuk melakukan 
analisis berbagai aspek tersebut ditinjau dari beberapa kriteria dari masing-masing aspek. 
Analisis ketepatan fakta pada menu artikel yang menggunakan sumber referensi yang valid 
dan berdasarkan fakta. Sumber referensi dikategorikan valid dan informasi yang dimuat 
dalam artikel dikategorikan berdasarkan fakta apabila bersumber dari buku, jurnal ilmiah 
dan website resmi milik pemerintah maupun perusahaan bonafit. Sumber referensi tidak 
valid yang terdapat dalam artikel sebagian besar mengacu pada website tidak resmi seperti 
www.alodokter.com, wikipedia maupun blogspot. Selain itu, terdapat artikel yang tidak 
mencantumkan sumber. Sumber artikel yang tidak valid dapat menyebabkan menurunnya 
kepercayaan pembaca terhadap informasi yang dimuat didalamnya.
 Kemudian, dilakukan analisis untuk mengetahui daya tarik suatu artikel ditinjau 
dari isi artikel yang menarik dan membangkitkan emosi. Artikel yang dapat dikategorikan 
sebagai membangkitkan emosi yaitu artikel yang terdapat kalimat penekanan untuk mencoba 
dan mengutarakan pendapat, menyentuh perasaan, membangkitkan pikiran dan pendapat 
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manusia seperti ajakan untuk mencoba dan mengutarakan pendapat kaitannya dengan nilai 
human interest. Artikel yang dikategorikan menarik yaitu artikel yang memuat informasi yang 
baru (up to date), unik (berbeda dengan yang ada pada umumnya), dan langka (merupakan 
kejadian yang sulit untuk dijumpai). Artikel yang memuat informasi yang bersifat baru dalam 
penelitian ini sebagian besar bersumber dari portal online seperti liputan6.com, tribunnews.
com dan beberapa media cetak seperti surat kabar dan majalah.
 Aspek daya tarik pembaca memiliki peran penting dalam menilai sebuah artikel agar 
dapat diminati dan diterima oleh pembaca. Semakin besar nilai artikel yang membangkitkan 
emosi dan memuat informasi yang baru, unik, dan langka maka semakin menarik tulisan 
tersebut untuk dibaca. Hasil analisis menunjukan bahwa secara keseluruhan artikel yang 
diteliti mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca dan seluruhnya memuat informasi 
sesuai dengan kepentingan pembaca. Hal ini dapat terjadi karena pembaca memiliki kegiatan 
berkaitan dengan informasi yang dimuat, misalnya mengenai budidaya cabai bagi petani 
hortikultura. Informasi yang dimuat dalam artikel bersifat dekat dengan pembaca.
 Selanjutnya, artikel dikaji dari aspek kelengkapan isi artikel. Kelengkapan artikel 
dilihat dari struktur dasar artikel yaitu pembuka, isi dan penutup. Bagian pembuka artikel 
merupakan hal penting yang dapat menarik pembaca agar melanjutkan membaca isi artikel. 
Bagian pembuka berisi pengantar sebelum bagian isi. Bagian isi memuat informasi yang 
disampaikan dalam artikel dan menguraikan pokok pikiran secara detail. Bagian penutup 
berisi penegasan ulang, ajakan, maupun kesimpulan dari bagian isi. Terkait kelengkapan 
isi artikel, dilakukan analisis yang meninjau unsur 5W+1H (what, why, when, where, who, 
how) yang terdapat dalam artikel. Hasil analisis menunjukan bahwa sebagian besar artikel 
tidak memuat struktur penutup. Pada struktur isi artikel sebagian besar memuat unsur what, 
who, why, dan how. 
 Pada aspek diskripsi permasalahan analisis isi ditinjau dari beberapa kriteria antara 
lain adanya penjelasan sebab munculnya permasalahan atau topik bahasan dan aspek 
pemaparan permasalahan secara detail. Penjelasan mengenai sebab munculnya topik yang 
dimuat penting untuk dicantumkan dalam artikel, tujuannya agar pembaca mengetahui 
urgensi dari informasi yang terdapat dalam artikel. Foto maupun video yang dicantumkan 
dalam artikel bertujuan sebagai gambaran visual agar pembaca lebih memahami informasi 
yang disampaikan terutama pada artikel yang memuat informasi berupa cara maupun tahapan 
proses pembuatan. 
 Selain dilakukan analisis terhadap aspek deskripsi permasalahan, artikel dianalisis 
dengan meninjau dari aspek mekanisme tata bahasa yang digunakan pada artikel. Analisis 
mekanisme tata bahasa ditinjau dari indikator penggunaan bahasa yang mudah dipahami, 
susunan kalimat sesuai EYD dan tidak adanya ambiguitas. Hasil analisis menunjukan 
sebagian besar artikel yang tidak sesuai dengan kaidah EYD disebabkan penulisan dalam 
sebuah paragraf kurang dari 5 (lima) kalimat. Format penulisan paragraf yang terdiri 
kurang dari 5 (lima) kalimat disebabkan adanya pertimbangan estetika ketika tulisan artikel 
ditampilkan pada smartphone sehingga tulisan terlihat lebih rapi dan meminimalisir efek 
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jenuh pada pembaca saat membaca artikel tersebut. Pertimbangan nilai estetika ketika tulisan 
artikel ditampilkan pada smartphone sehingga tulisan terlihat lebih rapi dan meminimalisir 
efek jenuh pada pembaca saat membaca artikel tersebut. 
 Selain ditinjau dari aspek mekanisme tata bahasa, artikel juga ditinjau dari aspek 
keadilan atas adanya perbedaan pandangan untuk mengetahui ada atau tidaknya keberpihakan 
dalam penulisan artikel. Aspek ini ditinjau dari beberapa kriteria antara lain tidak adanya 
pernyataan dalam artikel yang condong pada sebuah pihak. Hanya ditemukan pada beberapa 
artikel yang memberikan contoh merek produk yang dicantumkan. Kriteria artikel yang baik 
yaitu bersifat netral dan tidak condong pada pihak tertentu. Hasil analisis terhadap menu 
artikel aplikasi Desa Apps dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1 Hasil Analisis Menu Artikel Desa Apps
No. Indikator Hasil Analisis

1 Ketepatan Fakta Sumber informasi yang dimuat valid dan berdasarkan fakta

2 Daya Tarik Pembaca Menyajikan informasi up to date

3 Kebergunaan Bagi Pembaca Memuat informasi yang berkaitan erat dengan pembaca

4 Kelengkapan Isi Artikel Memuat struktur artikel bagian pembuka, isi (5W+1H) dan penutup

5 Deskripsi Permasalahan Menyajikan informasi secara detail disertai penjelasan foto/video

6 Tata Bahasa Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak ambiku dan sesuai Ejaan Yang 
Disempurnakan

7 Keadilan Atas Adanya 
Perbedaan Pandangan

Tidak terdapat artikel yang memiliki kecondongan terhadap sebuah pihak

Sumber: Analisis Data Sekunder 2019

 Hasil analisis menu artikel Desa Apps menunjukan secara keseluruhan telah 
memenuhi aspek yang dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui kelayakan menu artikel 
Desa Apps sebagai sumber informasi pada media baru dalam penyuluhan. Hal ini menunjukan 
bahwa menu artikel Desa Apps layak untuk digunakan sebagai sumber informasi petani 
dalam menunjang kegiatan usaha tani yang dilakukan, sehingga tanpa melakukan pertemuan 
secara langsung pada kegiatan penyuluhan petani tetap mendapatkan informasi di bidang 
pertanian dapat mengakses informasi melalui menu artikel Desa Apps.

B. Menu Tanya Jawab
 Desa Apps sebagai salah satu media dalam penyuluhan pertanian yang menjalankan 
fungsinya untuk menyebarkan informasi kepada pengguna. Sebagai media baru dalam 
penyuluhan pertanian Desa Apps memiliki peran untuk membantu penyuluh dalam 
melaksanakan kegiatan penyuluhan. Penyuluh memiliki fungsi sebagai motivator, inovator, 
komunikator dan fasilitator. 

a) Penyuluh sebagai motivator
 Penyuluh bertugas sebagai agen pembaharu dimana dia harus mampu mendorong dan 
memelihara semangat petani agar mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan dan mewujudkan 
cita-citanya yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya (Sujad, 2004).
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b) Penyuluh sebagai komunikator
 Penyuluh melakukan komunikasi dengan warga belajar dan masyarakat (Budiono, 
2000). Penyuluh disini bertindak sebagai sumber pesan (komunikator) dan bertugas 
menyampaikan pesan kepada petani (komunikan) agar pesan tersebut dapat diterima dan 
dilaksanakan oleh komunikan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Tugas komunikator 
adalah berkomunikasi dengan komunikan oleh karena itu seorang penyuluh harus cakap, 
baik dalam penguasaan materi maupun cara penyampaiannya sehingga mudah dipahami 
oleh petani.

c) Penyuluh sebagai fasilitator
 Penyuluh dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan 
belajar (Fahrudin, 2007). Penyuluh membantu memfasilitasi petani untuk memperoleh 
keperluan-keperluan yang dibutuhkan dalam melaksanakan usahataninya seperti sarana 
produksi, dana dan informasi-informasi yang dibutuhkan petani maupun menghubungkan 
petani dengan pihak-pihak yang berkompeten.

d) Penyuluh sebagai inovator
 Inovasi merupakan gagasan, obyek maupun paktek yang dirasa baru oleh seseorang 
atau merupakan suatu cara yang baru dalam melakukan tindakan (Musyafak, 2015). Penyuluh 
turut menyebarkan usaha pembaharuan seperti inovasi baru atau teknologi baru kepada 
petani. Penyuluh disini dipandang sebagai sumber dari informasi- informasi dan sumber 
dari teknologi-teknologi baru yang bermanfaat bagi petani guna menunjang usahataninya.
 Desa Apps memiliki menu tanya jawab pada menu ini pengguna dapat menanyakan 
solusi atas permasalahan yang dihadapi di lapangan. Hal ini menunjukan menu tanya jawab 
memiliki peran yang berkaitan erat dengan peran penyuluh. Analisis yang dilakukan pada 
menu tanya jawab bertujuan untuk mengetahui peran Desa Apps sebagai media baru dalam 
penyuluhan pertanian.
 Pertanyaan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi segala diskusi yang terjadi 
dalam menu tanya jawab. Analisis yang dilakukan pada menu tanya jawab meliputi beberapa 
kategori kaitannya dengan fungsi penyuluh sebagai motivator, inovator, komunikator 
dan fasilitator. Analisis menu tanya jawab dengan memperhatikan fungsi penyuluh 
sebagai motivator dilakukan dengan menganalisis pernyataan yang mendorong pengguna 
untuk melakukan suatu aktivitas maupun kegiatan. Analisis menu tanya-jawab dengan 
memperhatikan fungsi penyuluh sebagai inovator dilakukan dengan mengetahui pernyataan 
yang memuat ide/gagasan maupun suatu cara baru mengenai bidang pertanian. Analisis menu 
tanya jawab dengan memperhatikan fungsi penyuluh sebagai komunikator dilakukan dengan 
mengetahui pemahaman terhadap isi pesan (penguasaan topik bahasan), pesan informatif 
dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. ditinjau dari pesan yang disampaikan, juga 
dilakukan analisis dari segi bahasa yang mudah dipahami untuk mengetahui kemudahan 
bagi pengguna lain dalam memahami bahasa yang digunakan.
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 Analisis menu tanya-jawab dengan memperhatikan fungsi penyuluh sebagai 
fasilitator untuk mengetahui fasilitas yang diberikan kepada pengguna menu tanya jawab. 
Terdapat 2 (dua) kategori yang dianalisis yaitu ditinjau dari fasilitas informasi dan fasilitas 
pelayanan yang diberikan. Fasilitas informasi yang dimaksud yaitu memberikan sarana 
kepada pengguna menu tanya jawab untuk lebih mudah dalam memperoleh informasi. Pada 
menu tanya jawab ini peran sebagai fasilitator ditunjukan dengan memberikan rekomendasi 
kepada pengguna yang bertanya, seperti rekomendasi mengenai pengendalian dan cara 
mengatasi hama, rekomendasi pembuatan pupuk organik dan menghubungkan dengan menu 
pasar untuk memperluas akses pasar. Hasil analisis terhadap menu tanya jawab aplikasi Desa 
Apps dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2 Hasil Analisis Menu Tanya Jawab Desa Apps
No. Indikator Keterangan
1. Motivator Sebagian besar tanya jawab memuat kalimat yang perintah yang memotivasi pengguna untuk 

melakukan sesuai rekomendasi expert.
2. Inovator Informasi yang disampaikan expert memuat gagasan/ide/cara yang bersifat baru bagi penanya.
3. Komunikator Expert memahami topik yang disampaikan, menyampaikan secara informatif dan penggunaan 

bahasa yang mudah dipahami
4. Fasilitator Memberikan fasilitas informasi dan pelayanan bagi pengguna yang bertanya.

Sumber: Analisis Data Sekunder 2019

 Hasil analisis menu tanya jawab Desa Apps menunjukan secara keseluruhan telah 
memenuhi aspek yang dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui kelayakan menu tanya 
jawab sebagai media baru dalam penyuluhan. Hal ini menunjukan bahwa menu tanya jawab 
Desa Apps layak untuk digunakan sebagai media komunikasi sesama petani maupun antar 
petani dengan penyuluh dalam menunjang kegiatan usaha tani yang dilakukan, sehingga 
tanpa melakukan pertemuan secara langsung pada kegiatan penyuluhan petani tetap dapat 
melakukan interaksi untuk bertukar pikiran dalam hal pertanian dengan mengakses menu 
tanya jawab Desa Apps.

C. Menu Pasar 
 Desa Apps sebagai salah satu media penyuluhan memberikan solusi dengan 
menyediakan menu pasar sebagai tempat untuk pengguna Desa Apps memasarkan hasil 
pertaniannya. Pada menu pasar perlu dilakukan analisis untuk mengetahui traksaksi yang 
terjadi di dalamnya. Selama kurun waktu Juli – Desember 2018 terdapat 74 item produk 
yang ditawarkan oleh penjual pada menu pasar aplikasi Desa Apps. Produk yang ditawarkan 
pada menu pasar antara lain berupa produk hasil panen, produk olahan dan produk berupa 
teknologi mesin. Analisis dilakukan dengan meninjau kesesuaian komponen yang terdapat 
pada menu pasar dengan komponen marketplace menurut Putra (2012). Komponen 
marketplace tersebut antara lain penjual, pelanggan, barang dan jasa, infrastruktur, front-end, 
back-end, intermediaries, partner bisnis dan jasa pendukung. Hasil analisis terhadap menu 
pasar aplikasi Desa Apps dapat dilihat pada Tabel 3
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Tabel 3 Hasil Analisis Menu Pasar Desa Apps
No Kategori Keterangan
1 Pelanggan Pelanggan menu pasar merupakan seluruh pengguna Desa Apps.
2 Penjual Setiap pengguna  Desa Apps dapat melakukan penjualan pada menu pasar yang tersedia. 

3 Infrasruktur Terdapat infrastruktur yang mendukung pengoperasian aplikasi  Desa Apps seperti jaringan internet, 
software berupa web admin dan hardware sebagai pendukung untuk mengakses.

4 Front- end Terdapat front-end pada aplikasi  Desa Apps antara lain: Katalog elektronik, mesin pencari, portal 
penjual (menu pasar).

5 Back – end Terdapat back-end web Desa Apps yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data/database. 
6 Intermediaries Aplikasi Desa Apps memiliki peran sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli.

7 Partner bisnis Belum adanya kerjasama dengan partner bisnis lainnya sebagai pendukung dalam memenuhi 
fasilitas menu pasar 

8 Jasa 
pendukung

Belum adanya jasa pendukung seperti jasa sertifikasi sebagai jaminan pihak ketiga terhadap jasa 
keamanan dan penyedia layanan keluhan pelanggan dalam aplikasi Desa Apps. Sehingga pihak 
ketiga (pengelola aplikasi) belum menjamin keterpecayaan penjual karena hanya ditinjau dari segi 
kelayakan dan kesesuaian produk yang ditawarkan.  

9 Barang dan Jasa
a. Tanaman Terdapat 25 produk jenis tanaman seperti bibit maupun bunga hias
b. Komoditas hasil 

panen (tanaman/ 
hewan)

Terdapat 37 produk hasil panen yang dijual dari berbagai komoditas

c. Produk olahan Terdapat 10 produk olahan hasi panen seperti madu, gula semut dan serbuk minuman dari rempah-
rempah

d. Alat/ mesin Tedapat 2 produk yang berupa mesin seperti mesin penetas telur

Sumber: Analisis Data Primer 2019

 Hasil analisis menu pasar Desa Apps menunjukan secara keseluruhan telah memenuhi 
aspek yang dijadikan sebagai indikator marketplace untuk mengetahui kelayakan menu pasar 
Desa Apps sebagai media baru dalam penyuluhan. Hal ini menunjukan bahwa menu pasar Desa 
Apps layak untuk digunakan sebagai sarana pemasaran produk hasil pertanian untuk menunjang 
kegiatan usaha tani yang dilakukan, sehingga tanpa melakukan pertemuan secara langsung dengan 
pembeli petani tetap dapat melakukan transaksi dengan mengakses menu pasar Desa Apps.

KESIMPULAN DAN SARAN
 Berdasarkan identifikasi dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa,
1.  Desa Apps memiliki potensi sebagai media baru dalam penyuluhan pertanian karena 

menyajikan fitur informasi yang terdapat dalam menu artikel, fitur interaksi yang terdapat 
pada menu tanya jawab dan fitur transaksi yang terdapat pada menu pasar.

2.  Artikel yang ditulis telah mencakup indikator berdasarkan fakta, daya tarik pembaca, 
kebergunaan bagi pembaca, kelengkapan isi artikel, deskripsi permasalahan, tata bahasa 
dan keadilan atas adanya perbedaan pandangan namun masih ditemukan sebagian besar 
artikel belum memuat aspek sumber referensi yang valid, kurang membangkitkan emosi, 
dan belum terlihat bagian penutup pada setiap artikel. Menu artikel telah berfungsi 
menambah wawasan bagi pengguna sehingga Desa Apps layak sebagai media baru 
dalam penyuluhan pertanian. 

3.  Pesan yang disampaikan pada menu tanya jawab telah mencakup peran indikator 
penyuluh sebagai motivator, inovator dan komunikator namun masih lemah pada fungsi 
fasilitator. Akan tetapi, interaksi antar pengguna dengan expert telah terjalin dengan baik.
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4.  Menu pasar Desa Apps telah sesuai dengan komponen marketplace namun belum terlihat 
adanya jasa pendukung seperti kerjasama dengan pihak lain.
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ABSTRAK
Pengetahuan penyuluh perlu terus ditingkatkan dalam rangka pengembangan komoditas 
unggulan di setiap wilayah binaannya. Salahsatu potensi wilayah Provinsi Sulawesi 
Tengah adalah lahan kering yang dimanfaatkan sebagai tegalan, ladang dan perkebunan 
untuk pengembangan padi gogo. Ketersediaan benih unggul di tingkat petani relatif masih 
rendah, sehingga dilakukan pengembangan benih padi gogo melalui pembinaan petani 
penangkar secara komunial. Penyuluhan sebagai sarana bagi petani untuk mendapatkan 
informasi-informasi pertanian sekaligus sebagai kegiatan pendidikan non-formal yang 
diharapkan akan menghasilkan perubahan perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
mengetahui peningkatan pengetahuan penyuluh terhadap teknologi perbenihan padi gogo; 
(2) menganalisis pengetahuan penyuluh terhadap pelatihan teknologi benih padi gogo. Desain 
penelitian adalah pre tes dan post tes terhadap penyuluh yang mengikuti pelatihan teknologi 
perbenihan padi gogo pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Daerah oleh BPTP 
Sulawesi Tengah. Responden berjumlah 37 orang berasal dari 2 BPP yaitu BPP Poso Pesisir 
Selatan dan BPP Poso Pesisir. Pengolahan dan analisis data secara statistik deskriptif dan 
statistik inferensial analisis uji Wilcoxon, menggunakan program SPSS 21. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengetahuan penyuluh sebelum dan sesudah pelatihan meningkat. 
Terdapat peningkatan nilai yang diperoleh responden setelah mendapatkan materi teknologi 
perbenihan padi gogo melalui pelatihan. Hasil uji lanjut bahwa pelatihan memberikan 
pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan penyuluh setelah pelatihan.   

Kata kunci: pengetahuan, teknologi perbenihan, padi gogo, Kabupaten Poso

PENDAHULUAN
 Potensi lahan kering Sulawesi Tengah memiliki luasan 172.226 Ha yang terdiri dari 
tegalan/kebun 70.235 Ha, ladang/huma 26.649 Ha dan perkebunan 76.342 Ha (Distanpanhor 
Sulawesi Tengah, 2018). Salah satu upaya pemberdayaan lahan kering guna mendukung 
peningkatan produksi pangan nasional adalah pengembangan padi gogo. Luasan panen padi 
gogo di Sulawesi Tengah mencapai 3.959 Ha dengan produksi per hektar baru mencapai 
2,56 t/ha atau sekitar 53% dari produksi padi sawah yang telah mencapai 4,78 t/ha (BPS 
Sulawesi Tengah, 2017).
 Penyuluh sebagai agen perubahan berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi 
petani dalam menerapkan inovasi teknologi. Oleh karena itu penyuluh dituntut untuk senantiasa 
meningkatkan kompetensinya baik dari segi teknis maupun manajerial. Dengan adanya 
kompetensi seorang penyuluh diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik 
dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian. Penyuluh yang kompeten diharapkan dapat 
melatih para petani menjadi kompeten juga, baik dalam melaksanakan budidaya maupun 
melakukan manajemen usahatani sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Suci dan 
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Waridin, 2010). Penyuluhan sebagai sarana bagi petani untuk mendapatkan informasi-informasi 
pertanian sekaligus sebagai kegiatan pendidikan non-formal yang diharapkan akan menghasilkan 
perubahan perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peningkatan pengetahuan 
penyuluh terhadap teknologi perbenihan padi gogo; (2) menganalisis pengetahuan penyuluh 
terhadap pelatihan teknologi benih padi gogo. 

METODE PENELITIAN
 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan 
Kabupaten Poso pada bulan November 2018. Penentuan responden ditentukan secara sengaja 
(purposive) dimana responden merupakan penyuluh pertanian baik ASN maupun non ASN 
peserta kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh daerah sejumlah 37 responden 
yang berasal dari 2 BPP yaitu BPP Poso Pesisir Selatan dan BPP Poso Pesisir.
 Data peningkatan pengetahuan diperoleh dari pemberian pre dan post test 
pada kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh. Data diolah secara deskriptif 
menggunakan analisis statistik sederhana dengan menggunakan nilai rata-rata, frekuensi, 
dan persentase. Data selanjutnya dianalisis dengan uji Wilcoxon Match Pairs Test. Jika nilai 
asymp.sig (2-tailed) < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan memberi pengaruh 
terhadap peningkatan kapasitas penyuluh, namun jika asymp.sig (2-tailed) > 0,05 maka 
dapat disimpulkan bahwa pelatihan tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan kapasitas 
penyuluh. Pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS 21 (Hendayana, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Karakteristik Penyuluh
 Kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Daerah dilakukan terhadap penyuluh 
BPP Poso Pesisir Selatan dan BPP Poso Pesisir. Upaya pengembangan sumberdaya manusia 
terus digalakkan, antara lain melalui kegiatan pelatihan bagi penyuluh daerah berupa pemberian 
materi, diskusi dan kunjungan ke lapangan. Materi dan narasumber peneliti Balai Penelitian 
Lingkup Kementerian Pertanian, peneliti, dan penyuluh BPTP Balitbangtan Sulawesi Tengah. 
Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan iini juga merupakan suatu upaya penyebaran inovasi 
teknologi perbenihan padi gogo agar dapat diadopsi oleh masyarakat sekitarnya.
 Beberapa faktor mempengaruhi proses alih teknologi inovasi agar dapat dengan 
cepat diadopsi oleh pengguna, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut Rogers 
dalam Kartono et al (2014), bahwa faktor internal merupakan faktor personal adopter 
meliputi: umur, pendidikan, dan karakter psikologis (include rasionality, mental flexibility, 
dogmatis, orietation toward farming, innovation-pronenes). Faktor eksternal merupakan 
kondisi situasional meliputi: pendapatan pertanian, luas usaha, status dan kedudukan 
dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat Soekartawi (2005) yang menyatakan 
karakteristik seseorang dicerminkan dari beberapa karakter, termasuk pendidikan dan 
pengalaman. Pengukuran karakteristik responden berupa tingkat pendidikan peserta pelatihan 
perbenihan padi gogo pada Tabel 1.
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Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018
No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%)
1 S2 1 2,70
2 S1 14 37,84
3 D4 4 10,81
4 D3 1 2.70
5 SMA 17 45,95

Total 37 100,00

Sumber: Analisis Data Primer 2018

 Responden yang berjumlah 37 orang terdiri dari 75,68% pria dan 24,32% wanita 
yang memiliki tingkat pendidikan beragam mulai tingkat Sekolah Menengah Atas hingga 
Perguruan Tinggi (S2). Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden memiliki 
tingkat pendidikan setingkat SMA yaitu Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) 
dan Sarjana (S1). Potensi sumberdaya manusia ini sangat baik untuk terus ditingkatkan 
kapasitasnya baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. 
 Menurut Mardikanto (1993), salah satu faktor yang mempengaruhi kapasitas 
belajar seseorang secara psikis adalah tingkat pendidikan karena ada kegiatan belajar yang 
memerlukan tingkat pengetahuan tertentu untuk memahaminya. Hal tersebut dikemukakan 
pula dalam hasil penelitian (M. Sail, 2010; Indraningsih 2011; Tey et al. 2014; Kabir dan 
Rainis 2014; Thanh dan Yapwattanaphun, 2015) bahwa sumberdaya manusia merupakan 
salah satu fungsi penyuluhan dimana fokus fungsi ini adalah membangun pemberdayaan 
dan potensi klien untuk perspektif kognitif (pengetahuan dan cara gaya berfikir) dimana 
tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam membuat keputusan dan menyelesaikan 
masalah sendiri, mengambil peranan memimpin institusi sosial ekonomi untuk meningkatkan 
produktivitas dan kualitas hidup.
 Selain faktor pendidikan, menurut Klausmefer dan Gwin dalam Mardikanto (1993) 
umur merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi efisiensi belajar, karena akan 
berpengaruh terhadap motivasi seseorang untuk belajar. Umur responden rata-rata pada kisaran 
35-55 tahun sehingga jika dilihat dari segi usia masih tergolong usia produktif, diharapkan 
penyerapan informasi dapat lebih cepat serta mudah untuk menerima hal baru dalam hal ini 
inovasi teknologi. Berikut secara rinci umur responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Tahun 2018
No Usia (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%)
1 26 - 31 2 5,41
2 32 - 37 4 10,81
3 38 - 43 12 32,43
4 44 - 49 11 29,73
5 50 - 55 6 16,22
6 56 - 61 1 2,70
7 62 - 67 1 2,70

Total 37 100,00

Sumber: Analisis Data Primer 2018
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Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat umur responden bervariasi berkisar 26 hingga 67 tahun. 
Persentase tertinggi umur responden pada range 38 – 43 tahun yaitu 32,43%, dan terendah 
pada range 56-61 tahun dan 62-67 tahun dengan persentase yang sama yaitu 2,70%. Menurut 
Huda (2011) bahwa usia dan masa kerja menunjukkan korelasi negatif tetapi signifikan 
dengan kemampuan penyuluh dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan. Hal 
ini menunjukkan bahwa peningkatan usia dan masa kerja akan mengurangi kemampuan 
mereka dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan. 

Pengetahuan Penyuluh Terhadap Teknologi Perbenihan Padi Gogo
 Pengetahuan merupakan tahap awal dari persepsi yang kemudian mempengaruhi 
sikap dan pada gilirannya melahirkan perbuatan atau keterampilan (Astuti dan Honorita, 
2013). Sejalan dengan hal tersebut Ancok (1997) menyatakan dengan adanya pengetahuan 
tentang manfaat suatu hal akan menyebabkan seseorang bersikap positif terhadap hal tersebut 
sehingga akan mendorong terjadinya perubahan perilaku. 
 Pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai cara diantaranya pelatihan dengan 
menyampaikan informasi sehingga peserta pelatihan mampu untuk melakukan interprestasi 
dan memberikan kesimpulan terhadap informasi tersebut. Pelatihan sebagai upaya kegiatan 
bimbingan yang diberikan oleh instruktur/pelatih untuk meningkatkan pengetahuan melalui 
penyelesaian tugas dan latihan. Hasil pelatihan ditunjukkan oleh tingkat pengetahuan 
berdasarkan perolehan nilai peserta sebelum dan sesudah mendapatkan materi pelatihan. 
Perolehan nilai responden sebelum dan sesudah pelatihan pada Tabel 3.

Tabel 3.  Perolehan Nilai Responden Sebelum Dan Sesudah Pelatihan Perbenihan Padi 
Gogo Tahun 2018

No Nilai
Jumlah responden (orang)

Sebelum pelatihan Persentase (%) Setelah pelatihan Persentase (%)
1 13 1 2,7 1 2,7
2 14 1 2,7 0 0
3 19 1 2,7 0 0
4 21 2 5,4 2 5,4
5 22 5 13,5 1 2,7
6 23 5 13,5 1 2,7
7 24 4 10,8 7 18,9
8 25 3 8,1 8 21,6
9 26 15 40,5 17 45,9

Total 37 100 37 100,00

Sumber: Analisis Data Primer 2018

 Tabel 3 menunjukkan responden yang memperoleh kriteria nilai kurang (nilai<20) 
mengalami penurunan setelah dilakukan pelatihan, yaitu sebelum pelatihan terdapat 8,1% 
peserta yang memperoleh nilai kurang, menjadi tidak ada setelah pelaksanaan pelatihan. 
Begitu juga untuk kriteria nilai sangat baik, mengalami peningkatan jumlah peserta yang 
memperoleh nilai tersebut, yaitu 40,5% sebelum pelaksanaan pelatihan menjadi 45,9% 
setelah pelaksanaan pelatihan. Umumnya peserta untuk materi teknologi sebelum pelaksanaan 
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pelatihan sebanyak 0%-20% masih melakukan kesalahan dalam menjawab pada komponen 
teknologi pemupukan berimbang spesifik lokasi, pengendalian organisme pengganggu 
tanaman (OPT), rouging, dan panen tepat waktu. Hal ini disebabkan karena materi teknologi 
umumnya merupakan hal baru bagi penyuluh, sehingga untuk materi-materi bimbingan 
teknologi di masa yang akan datang perlu difokuskan pada materi-materi tersebut, terutama 
dalam mendorong dan mendukung pengembangan padi gogo di Sulawesi Tengah.  

Pengaruh Pelatihan Terhadap Pengetahuan Penyuluh
 Keefektifkan pelatihan sebagai sarana peningkatan kapasitas penyuluh dilihat dengan 
melakukan uji lanjut terhadap data hasil pre-test dan post test melalui analisis statistik non 
parametrik dengan uji Wilcoxon Match Pairs Test. Hasil analisis data dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.  Analisis Statistik Keefektifan Pelatihan Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas 
Penyuluh menggunakan Uji Wilcoxon Match Pair

N Mean Rank Sum of Ranks
Posttest – Pretest Negative Ranks 8a 11,13 89,00

Positive Ranks 19b 15,21 289,00

Ties 10c

Total 37

Z -2,421b

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,015
Keterangan : 
a. Posttest < Pretest
b. Posttest > Pretest

c. Posttest = Pretest

Sumber: Analisis Data Primer 2018
 
 Tabel 4. memperlihatkan bahwa nilai asymp.sig (2-tailed) 0,015 lebih kecil dari 
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan memberikan pengaruh terhadap peningkatan 
kapasitas penyuluh daerah yaitu terjadi peningkatan pengetahuan penyuluh setelah 
dilaksanakannya pelatihan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Mardiyanto dan 
Prastuti (2016), Novrianty dkk. (2017). Hasil penelitian Anwas (2013) juga menunjukkan 
bahwa intensitas pelatihan penyuluh berperan signifikan dalam meningkatkan kompetensi 
penyuluh. Dinyatakan bahwa jika frekuensi pelatihan sering dilakukan maka penyuluh 
mendapatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kegiatan 
penyuluhan. Rendahnya intensitas pelatihan mengakibatkan kompetensi penyuluh juga 
rendah. Hasil ini sejalan pula dengan pendapat Hafsah dan Jafar (2009) bahwa permasalahan 
yang dihadapi dalam penyuluhan salah satunya adalah rendahnya SDM penyuluh sebagai 
akibat kurangnya frekuensi dan mutu pelatihan bagi penyuluh. Pengetahuan menurut Astuti 
2019 merupakan tahap awal dari persepsi yang kemudian mempengaruhi sikap dan pada 
gilirannya melahirkan perbuatan atau tindakan (keterampilan). Selaras dengan hal tersebut 
kemampuan intelektual dan ingatan dalam menerapkan konsep-konsep untuk pemecahan 
permasalahan di lapangan (Kartono, 2015). 
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 Di sisi lain, mengikuti kegiatan pelatihan tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan 
saja, akan tetapi penyuluh sangat dimungkinkan untuk mendapatkan aspek lain yang 
berguna untuk meningkatkan kemampuanya. Aspek lain tersebut di antaranya: berinteraksi 
dengan narasumber (instruktur) pelatihan, interaksi dengan sesama penyuluh, memperoleh 
energi baru (motivasi) untuk belajar, serta informasi terbaru lainnya yang diperlukan dalam 
penyuluhan. Realitas bahwa intensitas pelatihan rendah, sedangkan tuntutan perubahan 
masyarakat terus meningkat, akibatnya kompetensi penyuluh juga rendah. Rendahnya 
intensitas pelatihan seringkali disebabkan oleh alasan klasik seperti keterbatasan dana dan 
alasan lainnya. Oleh karena itu, menurut Rosenberg (dalam Anwas, 2013) bahwa dalam 
era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem pelatihan yang tradisional 
perlu diubah. Menurut Rosenberg, ada lima macam perubahan pelatihan tersebut yaitu: (1) 
menekankan bukan pada proses tetapi pada output pelatihan yang memberikan efek positif 
bagi kinerja; (2) belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dengan kebutuhan dan 
kecepatan belajar yang fleksibel; (3) dari kertas ke online; 4) dari fasilitas fisik ke fasilitas 
jaringan; dan 5) materi pelatihan akan berganti cepat sesuai dengan kebutuhan sasaran 
yang nyata (real) dalam kehidupan. Ini berarti sistem pelatihan bagi penyuluh tidak bisa 
mengandalkan bentuk konvensional tatap muka biasa saja, akan tetapi perlu memanfaatkan 
berbagai media belajar. Dengan kata lain, sistem pelatihan yang masih konvensional perlu 
diubah dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi. Anwas (2013), 
keuntungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelatihan diantaranya: 
(1) penyuluh dibiasakan belajar dengan berbagai sumber sehingga di tempat tugasnya akan 
terbiasa untuk terus belajar melalui berbagai sumber; (2) mengurangi kesenjangan kualitas 
penyuluh di berbagai daerah; (3) dapat melibatkan peserta pelatihan (penyuluh) lebih besar; 
(4) penyuluh dapat mengikuti pelatihan tanpa harus meninggalkan tempat tugasnya; dan 
(5) biaya lebih efiesien. Oleh karena itu, pelatihan bagi penyuluh pertanian dapat dilakukan 
dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Tingkat pendidikan formal penyuluh sebagian besar Sekolah Pertanian Menengah Atas 

(SPMA) dan Sarjana. Tingkat pendidikan formal yang diikuti penyuluh tidak cukup 
signifikan berpengaruh atau sama dalam meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan.

2.  Pengetahuan penyuluh sebelum dan sesudah pelatihan meningkat. Terdapat peningkatan 
nilai yang diperoleh responden setelah mendapatkan materi teknologi perbenihan padi 
gogo melalui pelatihan. 

3. Pelatihan memberi pengaruh terhadap peningkatan kapasitas penyuluh yaitu terjadi 
peningkatan pengetahuan penyuluh setelah dilaksanakannya pelatihan dimana hasil post 
test nilainya lebih besar dari pre-test.
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Saran
 Intensitas penyuluhan masih perlu ditingkatkan, oleh karena itu pemerintah daerah 
dan lembaga pengelola penyuluhan perlu meningkatkan intensitas dan kualitas pelatihan. 
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui meningkatkan frekuensi pelatihan, materi pelatihan 
disesuaikan dengan kebutuhan sasaran, proses pelatihan dilakukan secara interaktif, praktek 
yang memadai serta perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
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SUBTEMA 6

SUPPLY CHAIN, DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN
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ABSTRAK
Gaya hidup sehat mendorong konsumen mulai memilih makanan yang sehat dan ramah 
lingkungan untuk asupan gizinya, salah satunya adalah mengkonsumsi beras organik. Dengan 
demikian permintaan terhadap beras organik semakin meninggat pada setiap tahunnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap Will-ingness to Pay 
(WTP) beras organic dengan berbagai merek yaitu VIO organic, N790, Kaliandra, Kurnia dan 
Seblang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan ana-lisis Contingen Valuation 
Method (CVM). Sampel sebanyak 150 konsumen diperoleh menggunakan teknik accidental 
sampling. Hasil penelitian berdasarkan auction tentang harga untuk mengetahui willingness to 
pay mayoritas responden 34% membayar lebih jika harga naik sebesar Rp.1000,- sedangkan 
sebanyak 16,7% responden mau membayar lebih jika harga naik sebesar Rp.6000,-. Dugaan 
nilai rataan WTP tertinggi yaitu merek Beras Hitam VIO dan Beras Merah VIO sebesar 
Rp.4000,- per kg sedangkan nilai rataan terendah terdapat pada merek Beras Hitam N790 
yaitu sebesar Rp 1.083,- per kg. rek-omendasi penelitian ini dibutuhkan komitmen dan kerja 
sama antara stakeholders. Penekanan atribut manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen 
dalam jangka pendek lebih utama untuk disosialisasikan.

Kata kunci: perilaku konsumen, WTP, beras organik

PENDAHULUAN
Pola konsumsi pangan masyara-kat Indonesia semakin bergeser menuju perubahan 

pola hidup yang lebih memerhatikan lingkungan. Perhatian terhadap pangan organik oleh 
masyarakat Indonesia maupun internasional seiring berjalannya waktu semakin meningkat. 
Kesadaran masyarakat terhadap pangan organik didasarkan pada konsep keinginan untuk 
mengikuti pola hidup sehat dan kembali ke alam (back to nature). Atas dasar kesadaran 
masyarakat yang sudah mulai memahami akan hidup sehat tersebut maka konsep 
pembangunan pertanian mulai dikembangkan dengan mengacu pada pembangunan pertanian 
berwawasan lingkungan (Saha & Darnton, 2005) Pembangunan pertanian berwawasan 
lingkungan merupakan isu global yang telah memperhatikan aspek keberlanjutan. Salah 
satu sistem dalam produksi pertanian yang telah memperhatikan aspek lingkungan yaitu 
pertanian organik. Perkembangan pangan organik saat ini semakin nyata dengan semakin 
banyaknya produk pertanian yang dihasilkan dengan menggunakan teknik budidaya organic 
(Fariyanti, 2016). Oleh karena itu, mulai bermunculan berbagai produk pangan organik di 
pasaran baik pasar internasional maupun pasar domestik.

Ketersediaan untuk membayar (willingness to pay) suatu produk barang dan jasa 
menunjukkan bahwa harganya dapat diterima konsumen dan mereka cenderung membayarnya 
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untuk membeli produk atau jasa tersebut (Krishna, 2006). Gagasan ini dapat menjadi proksi 
dari niat pelaku, kemauan konsumen untuk membayar lebih untuk harga premium untuk 
suatu produk ataupun jasa. Konotasi ini memperhitungkan tingkat pengorbanan untuk apa 
yang telah didapatkan konsumen (Shin, Moon, Jung, & Severt, 2017). Dengan demikian, 
setiap biaya yang melebihi harga yang wajar dapat mencerminkan niat sebenarnya konsumen 
untuk membeli produk atau jasa (Tse, 2001).

Pengaruh perilaku konsumen terhadap willingness to pay beras organic dengan 
adanya fenomena atau fakta baru bahwa permintaan terhadap beras organic semakin 
meningkat. Hal ini disebabkan perilaku konsumen beras telah bergeser dari sekadar 
mengkonsumsi beras berkualitas sedang menjadi beras berkualitas tinggi (Syahrir, 2015). 
Pergeseran ini terjadi dari berkualitas medium (kualitas sedang) menjadi beras premium 
(berkualitas tinggi).

Kesadaran lingkungan dan meningkatnya minat konsumen terhadap makanan organik 
dan kemauan untuk membayar (willingness to pay) fitur organik menyebabkan ketertarikan 
perusahaan terhadap pemasaran produk organik, memulai perubahan dan inovasi utama 
(Peattie & Crane, 2005). Pertumbuhan kesadaran kesehatan dan pentingnya makanan sehat 
telah mempengaruhi konsumen (Vermeir & Verbeke, 2006).

Dalam pemasaran beras organik harga masih menjadi kendala bagi konsumen karena 
beras organik memiliki harga yang relative lebih tinggi daripada beras pada umumnya, 
sehingga tidak semua konsumen mampu membeli beras organik tersebut. Dengan demikian 
perlu dialakukan penelitian tentang WTP ini yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh perilaku konsumen terhadap Willingness to Pay (WTP) beras organic.

METODE PENELITIAN
 Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Depo Organik Universitas Brawijaya, 
distributor beras organic N790 di Dau dan Vigur Organik di Cemorokan-dang di kota Malang. 
Penentuan re-sponden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive atau secara 
sengaja dengan menggunakan teknik accidental sampling, yaitu ber-dasarkan konsumen yang 
mengkonsumsi beras organic yang ditemui dilokasi. Menurut (Sugiyono, 2016). Accidental 
Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang 
secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 
dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sum-ber data. Penelitian ini 
dilakukan pada tiga lokasi dengan masing-masing pengambi-lan sampling itu sebanyak 
50 responden. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 sampel. Pada 
penelitian ini pengumpulan data dilakukan cara ob-servasi, wawancara dan penyebaran 
kuesioner. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: analisis deskriptif untuk 
mengetahui per-ilaku konsumen beras organik dan Ana-lisis Valuasi Kontingensi/Contingent 
Val-uation Methode (CVM) untuk mengetahui nilai yang ingin dibayarkan oleh kon-sumen 
terhadap beras organic (Edward, 2009).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kesediaan Membayar atau Willingness to Pay (WTP) sendiri pada 

dasarnya menggambarkan upaya yang sifatnya sangat personal dimana responden 
menentukankemampuannya dalam membayar suatu produk dengan harga jual yang lebih 
mahal dari produk sejenis lainnya, dimana dalam hal ini adalah beras organik. Perilaku 
konsumen mengkomsumsi beras or-ganic selain karena sadar akan kesehatan dan sikap pro 
lingkungan juga terdapat keterkaitan dengan gaya hidup. Kotler (2006) mengemukkakan 
bahwa gaya hidup mengambarkan keseluruhan diri konsumen yang ber-interaksi dengan 
lingkungan termasuk pola komsumsi. Sejalan dengan penelitian (RR Chyntia Ramadhani 
Febrita, 2017) Gaya hidup sangat dipengaruhi oleh lingkungan konsumen baik secara 
geografis mau-pun demografis (terkait pendapatan, usia, serta tingkat pendidikan) dalam 
memengaruhi perilaku konsumen un-tuk membangun sikap awareness ter-hadap pola hidup 
sehatnya. Temuan ini juga relevan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 
kon-sumsi makanan organik memerlukan orientasi masa depan di mana lebih meningkatkan 
prediksi perilaku kon-sumen pro-lingkungan dan memiliki dampak luas dan kuat pada 
perilaku konsumen (Zimbardo & Boyd, 2015).

Vlosk’y et al. (1999) menyatakan bahwa kesediaan untuk membayar merupakan 
faktor penting dalam per-ilaku konsumen mengkonsumsi ma-kanan organik. Hal ini 
menunjukkan bahwa kesediaan individu untuk mem-bayar untuk memfasilitasi konsumsi 
makanan organik. Secara khusus, kesediaan konsumen untuk membayar lebih merupakan 
factor penting yang dapat mengungkapkan perilaku kon-sumen dalam melakukan pembelian 
beras organik (Krystallis, Fotopoulos, & Zotos, 2006). Konsumen melihat dari manfaat 
produk terkait dengn nilai pro lingkungan memiliki pengaruh yang penting terhadap 
keputusan kemauan membayar lebih dalam hal mengkonsumsi beras organic.

Analisis WTP beras beras organik dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan CVM. Dimana uraian tentang tahapan dan pelaksanaan CVM 
(Contingent Valuation Method) da-lam menentukan kesediaan membayar responden terhadap 
beras organik, dimulai dengan membangun pasar hipotesis dan menentukan besarnya nilai 
WTP.

Hipotesis Pasar 
Pada tahapan ini, konsumen beras organik diberikan informasi mengenai keunggulan 

beras organik dibandingkan dengan beras lain dan nilai positif bagi lingkungan yang akan 
dihasilkan jika mengonsumsi beras pandanwangi organik. Informasi-informasi tersebut 
bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada konsumen sehingga konsumen dapat 
memutuskan berapa harga yang bersedia konsumen bayarkan untuk beras organik. 

Konsumen bersedia membayar dengan harga lebih tinggi karena mengetahui bahwa 
risiko dalam budi daya beras organik lebih besar jika dibandingkan dengan budi daya beras 
konvensional, misalnya rentan terkena hama dan penyakit tanaman. Selain itu, konsumen 
juga mengetahui bahwa hasil panen beras yang dibudi dayakan dengan sistem organik lebih 
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sedikit dibandingkan dengan hasil panen beras yang dibudi dayakan dengan sistem budi 
daya konven-sional. Menurut konsumen, harga tersebut juga sebagai penghargaan kepada 
petani yang sudah menjaga keberadaan varietas padi lokal (existence value) dan menjaga 
kualitas lingkungan karena sumber daya alam tak ternilai harganya. 

Meskipun terdapat nilai positif bagi lingkungan dalam mengonsumsi beras organik, 
ternyata bagi mayoritas konsumen hal tersebut belum menjadi pertimbangan utama dalam 
mengonsumsi beras organik. Padahal dengan terjaganya kualitas lingkungan, secara tidak 
langsung kualitas beras organik pun akan terjaga. Sehingga akan menghasilkan beras 
organik yang berkualitas dengan segala kandungan nutrisi yang baik di dalamnya. Mayoritas 
konsumen masih sangat mempertimbangkan biaya jika harga bahan pangan pokok yang 
akan dikonsumsi rutin setiap hari terlalu tinggi. 

Adapun merek beras organik yang dikonsumsi oleh responden pada studi kasus di 
Depo UB, Grosir Dau dan Vigur Organik yaitu sebanyak 5 jenis merek beras organik yang 
dijual di tiga tempat tersebut. Beras organik tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.   Ragam Merek Beras Organik yang dibeli oleh Responden di Depo UB, Grosir 
Dau dan di Vigur Organik

No Jenis Beras Organik Merek Harga (Rp/Kg)
1 Beras me-rah 

VI-O
 20.000

Beras Hitam 25.000
Beras Coklat 16.000
Beras Putih 14.000

2 Beras putih Kaliandra 12.000
3 Beras me-rah Kurnia 21.000

Beras hitam 29.000
4 Beras me-rah Seblang 25.000
5 Beras me-rah

N 790
16.000

Beras Hitam 20.000
Beras Coklat 15.000

Sumber: Data Primer 2019

 Berdasarkan tabel 1 di atas menunnjukkan bahwa harga beras di masing-masing 
outlet berbeda. Merek VI-O memiliki beberapa jenis beras seperti beras merah dengan harga 
Rp. 20.000,-/Kg, beras hitam Rp. 25.000,-/Kg, beras coklat Rp. 16.000,-/Kg, dan beras putih 
Rp. 14.000,-/Kg; merek Kaliandra memiliki satu jenis yaitu beras putih dengan harga Rp. 
12.000,-/Kg; Beras putih Kurnia dan Seblang masing-masing memiliki harga Rp. 21.000,-/Kg 
dan Rp. 25.000,-/Kg; dan terakhir merek N 790 memiliki beberapa jenis beras diantaranya 
beras merah dengan harga Rp. 16.000,-/Kg, beras hitam Rp. 20.000,-/Kg dan beras coklat 
Rp. 15.000,-/Kg.

Berdasarkan masing-masing jenis/merek beras organik yang dijual di beberapa outlet 
memiliki informasi khusus pada setiap kemasan, peneliti mengembangkan informasi tersebut 
sebagai suatu gambaran yang dapat disampaikan kepada responden terhadap beras organik 
yang akan dibelinya. Maka hipotesa yang peneliti ingin bangun terhadap responden adalah 
bahwa yang bersangkutan memilih untuk mengkonsumsi beras organik dikarenakan produk 
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tersebut baik dan layak untuk dikonsumsi, diproduksi dengan benih, lahan serta perlakuan 
khusus secara organik tanpa kandungan kimiawi, dikemas dengan baik dan dipasarkan 
berdasarkan kualitasnya yang unggul serta kandungannya yang sangat bermanfaat. Disamping 
itu, produk beras organik memiliki kelebihan khusus dibandingankan beras non organik, 
salah satunya kelebihan dalam kesehatan yang aman dikonsumsi oleh konsumen dengan 
riwayat penyakit tertentu dan tidak berindikasi pada berkurangnya asupan energi bagi tubuh. 
 Gambaran seperti inilah yang dapat membangun hipotesa konsumen sebagai 
responden dalam penelitian ini, agar mereka dapat mengetahui seberapa pentingnya memilih 
beras organik sebagai bahan pangan untuk dikonsumsinya sehingga dapat pula diketahui 
berapa nilai yang dapat responden berikan pada satu jenis beras organik yang akan mereka 
beli. Hal ini sejalan dengan Febrita (2017) mengenai membangun pasar hipotesis dalam 
penelitiannya tentang Willingness to Pay beras Analog, bahwa dari hipotesis itu responden 
memperoleh gambaran informasi karakteristik produk hingga manfaat yang dimiliki 
jika mengonsumsi beras analog seperti manfaat kesehatan dan juga berpartisipasi dalam 
mendukung program diversifikasi pangan.

Penentuan Besarnya Nilai WTP (Obtaining Bids) 
Setelah membangun pasar hipotesis responden, maka langkah selanjutnya yaitu 

menentukan besarnya nilai Willingness to Pay. Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh 
nilai yang sebenarnya bersedia konsumen bayarkan untuk membeli beras organik. Teknik 
yang digunakan untuk mendapatkan nilai lelang dalam penelitian ini adalah teknik pertanyaan 
terbuka (open ended). Nilai lelang bisa didapatkan melalui survei yang dilakukan secara 
langsung dengan kuesioner, wawancara melalui telepon, maupun lewat surat. Tujuan survei 
ini adalah untuk mendapatkan nilai yang ber-sedia dibayar responden terhadap suatu barang 
(Febrita, 2017). 

Responden diberikan pertanyaan seputar jenis produk beras organik yang dibelinya, 
pertanyaan yang diberikan secara berulang-ulang mengenai keinginan membayar responden 
dengan jumlah ter-tentu sampai mendapatkan nilai maksi-mum yang ingin dibayarkan untuk 
harga jenis produk beras organik. Nilai awal (Starting Point) yang digunakan adalah harga 
pembelian sebelumnya, lalu re-sponden yang memutuskan sendiri harga pembelian paling 
maksimal yang dapat mereka bayar (Suwanda, 2012). Nilai le-lang dapat dilihat pada table 
2 di bawah ini.
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Tabel 2. Auction (lelang) Tentang Harga untuk Mengetahui Tingkat Willingness to Pay
Karakteristik Informan Kriteria Jumlah 

Auction

Karakteristik Informan
Auction

Mulai dengan harga pasar saat itu 5
Jika harga naik Rp.1000,-: Tetap membeli / tidak 51
Jika harga naik Rp.2000,-: Tetap membeli / tidak 37
Jika harga naik Rp.4000,-: Tetap membeli / tidak 32
Jika harga naik Rp.6000,-: Tetap membeli / tidak 25
Kriteria Presentase
Mulai dengan harga pasar saat itu 3,3
Jika harga naik Rp.1000,-: Tetap membeli / tidak 34
Jika harga naik Rp.2000,-: Tetap membeli / tidak 24,7
Jika harga naik Rp.4000,-: Tetap membeli / tidak 21,3
Jika harga naik Rp.6000,-: Tetap membeli / tidak 16,7

Sumber: Data primer diolah 2019

Berdasarkan auction (lelang) pada table 2 di atas tentang harga untuk mengetahui 
willingness to pay, mayoritas responden menjawab jika harga naik Rp.1000,-: Tetap membeli 
/ tidak yaitu sebesar 51 responden (34%), 5 responden (3,3%) menjawab Mulai dengan harga 
pasar saat itu, 37 responden (24,7%) menjawab Jika harga naik Rp.2000,-: Tetap membeli / 
tidak, 32 responden (21,3%) menjawab Jika harga naik Rp.4000,-: Tetap membeli/tidak, dan 
sisanya 25 responden (16,7%) menjawab Jika harga naik Rp.6000,-: Tetap membeli / tidak.

Dengan demikian menurut data diatas responden paling banyak sebesar 51 responden  
yang mau membayar dengan kenaikan  harga sebesar RP. 1000,-hal ini dikarenakan beras 
organic dianggap sudah memiliki harga premium sehingga responden akan merasa keberatan 
jika dinaikkan lebih dari Rp. 1000,-. Akan tetapi ada juga responden yang mau membayar 
sebesar Rp. 2000,-; Rp. 4000,- bahkan hingga Rp. 6000,- hal ini dikarenakan responden 
tidak terlalu memikirkan harga yang tinggi namun lebih berfikir kearah kesehatan dan pro 
lingkungan yang dianggap lebih penting.

Menghitung Dugaan Nilai Rataan WTP (Estimating Mean WTP) 
Setelah survey dilaksanakan, tahap berikutnya adalah menghitung nilai rataan WTP 

setiap individu. Nilai ini dihitung berdasarkan nilai lelang (bid) yang diperoleh pada tahap 
penentuan besarnya nilai WTP. Perhitungan ini biasanya didasarkan pada nilai mean (rataan) 
dan nilai median (tengah). Pada tahap ini, hal yang perlu diperhatikan adanya kemungkinan 
timbulnya outliner (nilai yang sangat jauh menyimpang dari rata-rata). Selain itu, hal yang 
perlu diperhatikan bahwa perhitungan nilai rataan WTP lebih mudah dilakukan untuk survey 
yang menggunakan pertanyaan yang berstruktur daripada pertanyaan bermodel referendum 
(Ahmad F, 2006). Dugaan nilai rataan WTP responden beras organik diperoleh berdasarkan 
nilai WTP yang didapatkan responden sebanyak 150 orang. Memperkirakan nilai rata-rata 
re-sponden yang bersedia membayar dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini: 
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Dimana:
ΣWTP = Rata-rata nilai WTP responden 
Wi       = Besar WTP yang bersedia dibayarkan 
i = Responden yang bersedia membayar
n = Jumlah responden
 
Tabel 3.  Nilai Rataan Willingness to Pay Jenis/Merek Beras Organik yang dibeli oleh 

Responden.
No Jenis Beras Organik Merek Harga (Rp/Kg) ΣWTP  (Rp/Kg) 
1 Beras merah 

VI-O
 20.000 3.600

Beras Hitam 25.000 4.000
Beras Coklat 16.000 4.000
Beras Putih 14.000 3.800

2 Beras putih Kal-iandra 12.000 2.833
3 Beras merah Kurnia 21.000 2.000

Beras hitam 29.000 2.800
4 Beras merah Sebla-ng 25.000 3.333
5 Beras merah

N 790
16.000 1.682

Beras Hitam 20.000 1.083
Beras Coklat 15.000 1.188

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa nilai rata-rata maksimum WTP berbeda 
untuk setiap merek beras organik tergantung pada harga dan kemauan konsumen untuk 
membayar lebih tinggi. Hasil nilai rataan WTP responden untuk beras organik menunjukkan 
bahwa terdapat 11 jenis merek beras organik yang mendominasi penjualan dari keseluruhan 
responden yang bersedia membayar beras organik pada nilai di atas harga pembelian. Beras 
organik dengan harga pembelian tertinggi terdapat pada jenis merek Beras Merah Kaliandra 
yaitu sebesar Rp 29.000,- per kg. Sedangkan harga pembelian terendah terdapat pada jenis 
merek Hotel Beras Susu yaitu sebesar Rp 12.000,- per kg.

Tinggi rendahnya harga pembelian beras organik tidak diikuti dengan tinggi 
rendahnya nilai rataan WTP yang didapatkan. Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat 
bahwa nilai rataan WTP tertinggi yaitu merek Beras Hitam VIO dan Beras Merah VIO 
sebesar Rp 4000,- per kg. Hal ini disebabkan bahwa salah satu responden yang bersedia 
membayar produk ini jauh di atas harga pembelian sehingga nilai rataan yang dihasilkan 
pun juga besar. Nilai rataan terendah terdapat pada merek Beras Hitam N790 yaitu sebesar 
Rp 1.083,- per kg, hal ini dikarenakan harga pembelian awal yang tinggi dan jumlah 
responden yang bersedia membayar juga sedikit sehingga nilai rataan yang didapatkan juga 
lebih kecil. Dari nilai rataan keseluruhan responden, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 
WTP yang besar dan jumlah responden yang banyak menghasilkan nilai rataan WTP yang 
besar pula, begitupun sebaliknya. Dari total keseluruhan responden WTP (willingness to 
pay) cenderung mengkonsumsi jenis beras organik yang bervariatif. Sehingga nilai rataan 
WTP yang telah dihitung didasarkan pada nilai WTP yang didapatkan dari jenis produk 
beras organik masing-masing responden. Hal ini konsisten dengan pendapat Krystallis dan 
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Chryssohoidis (Chryssohoidis & Krystallis, 2005) yang menyatakan bahwa nilai maksimum 
yang rela dihabiskan konsumen tergantung pada jenis dan harga produk makanan itu sendiri.

Menduga Kurva WTP 
Kurva WTP responden dibentuk menggunakan jumlah kumulatif dari jumlah individu 

yang memilih suatu nilai WTP. Adapun kurva tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. Kurva WTP Responden

Hubungan kurva ini adalah mengambarkan tingkat WTP yang bersedia dibayarkan 
dengan jumlah responden yang bersedia membayar pada tingkat WTP tersebut. Untuk 
maing-masing merek Vio beras putih memiliki responden terbanyak sekitar 20 responden 
dibandingkan dengan merek vio beras hitam, vio beras coklat dan vio beras merah dengan 
nilai rata-rata WTP setbesar Rp. 3800,-; Kurnia beras merah memiliki responden sebanyak 16 
responden dibandingkan kurnia beras hitam yang memiliki responden sebesar 15 responden 
dengan nilai rata-rata WTP sebesar Rp. 2000,-  dan merek N790 beras merah memiliki 
responden terbanyak sebesar 22 responden dibandingkan dengan  N790 beras hitam dan 
N790 beras coklat dengan nilai rata-rata WTP sebesar Rp. 1682,-. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa responden yang mau membayar lebih untuk pembelian beras organic 
dikarenakan memiliki alasan pro lingkungan meskipun semakin tinggi nilai WTP semakin 
sedikit responden yang mau membayar akan tetapi juga tegantung dari masing-masing 
merek beras yang diminati oleh responden. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
(Priambodo & Najib, 2014) bahwa penelitian tentang sayur organic bahwa semakin tinggi 
nilai WTP maka semakin sedikit orang yang bersedia membayar.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
 Hasil temuan penelitian dapat disimpulkan Nilai kesediaan membayar lebih (WTP) 
beras organic menunjukkan bahwa mayoritas 34% konsumen mau membayar lebih jika harga 
dinaikkan sebesar Rp. 1000.- sedangkan 3,3% konsumen tidak mau membayar lebih dalam 
hal ini tetap membayar sesuai dengan harga pasar saat itu. Nilai rataan WTP tertinggi yaitu 
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terdapat pada merek Beras Hitam VIO dan Beras Merah VIO sebesar Rp 4000,- per kg. 
Hal ini disebabkan bahwa salah satu responden yang bersedia membayar produk ini jauh di 
atas harga pembelian sehingga nilai rataan yang dihasilkan pun juga besar sedangkan nilai 
rataan terendah terdapat pada merek Beras Hitam N790 yaitu sebesar Rp 1.083,- per kg, 
hal ini dikarenakan harga pembelian awal yang tinggi dan jumlah responden yang bersedia 
membayar juga sedikit sehingga nilai rataan yang didapatkan juga lebih kecil.

Saran
Meningkatkan minat membeli beras organik dikalangan masyarakat merupakan 

hal yang tidak mudah, hal ini dikarenakan harga beras organic yang relative mahal. Oleh 
karena itu, kerja sama antara stakeholders. Penekanan atribut manfaat yang dapat dirasakan 
oleh konsumen dalam jangka pendek lebih utama untuk disosialisasikan (atribut aroma, 
keawetan, kepulenan) dan untuk jangka panjang tentang kesehatan serta ramah lingkungan.
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ABSTRAK
Tanaman kelapa memiliki berbagai manfaat, baik untuk keperluan pangan masyarakat, 
maupun sebagai bahan baku industri. Salah satu industri di perdesaan yang mengolah 
tanaman kelapa adalah industri gula kelapa yang umumnya diusahakan secara turun temurun 
dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 
untuk mengetahui kelayakan usaha gula kelapa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Kelayakan usaha gula kelapa didekati dengan menggunakan analisis R/C ratio, sedangkan 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelayakan usaha gula kelapa dianalisis dengan 
menggunakan persamaan regresi linier berganda dimana pendugaan parameter dilakukan 
dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan nilai R/C ratio usaha 
gula kelapa sebesar 1,67 yang menunjukkan bahwa usaha gula kelapa tersebut layak untuk 
diusahakan. Umur dan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kelayakan usaha gula 
kelapa, sedangkan ukuran keluarga tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: faktor-faktor, kelayakan usaha, gula kelapa

PENDAHULUAN
 Tanaman kelapa memiliki banyak fungsi karena hampir semua bagian untuk 
memenuhi kebutuhan pangan masyarakat maupun sebagai bahan baku industri (Saepulah 
dkk, 2017). Kabupaten Pangandaran memiliki potensi perkebunan kelapa yang besar, bahkan 
menempati uratan ketiga di Jawa Barat dalam hal luas perkebunan kelapa, produksi dan 
produktivitas (Abidin dkk, 2018). Salah satu pemanfaatan potensi daerah sebagai upaya untuk 
meningkatkan pendapatan petani adalah dengan membentuk agroindustri (Prasetiyo dkk, 
2018), sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan petani (Raliby, 2015). Munculnya 
agroindustri ini akan merangsang produsen untuk memproduksi barang yang sesuai dengan 
selera konsumen (Asmara dkk, 2011), menciptakan nilai tambah (Atmoko, 2017; Prianto, 
2011), dan menyerap tenaga kerja di pedesaan (Harisudin, 2013).
 Salah satu produk hasil pengolahan kelapa di Kabupaten Pangandaran adalah 
gula kelapa. Menurut Efendi dkk (2017), permintaan terhadap gula kelapa mengalami 
peningkatan yang disebabkan antara lain oleh peningkatan permintaan dari industri pangan 
yang menggunakan gula merah sebagai bahan baku (Efendi dkk, 2017). Gula kelapa memiliki 
cita rasa yang khas sehingga penggunaannya tidak dapat digantikan oleh jenis gula yang 
lain (Zuliana dkk, 2016; Naufalin dkk, 2013). 
 Agroindustri gula kelapa dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga usaha gula 
kelapa dan masyarakat sekitar (Mugiono dkk, 2014; Triasmadita, 2016). Agroindustri gula 
kelapa pada umumnya merupakan industri kecil atau rumah tangga (Sriyoto dan Sumantri, 
2016) yang menggunakan teknologi yang relatif sederhana (Maharani dkk, 2011) dengan 
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modal yang terbatas (Elizabeth, 2010), sehingga produksi gula kelapa kurang optimal yang 
berpengaruh terhadap efisiensi usaha (Muhroil dkk, 2015). Pelaku usaha gula kelapa pada 
umumnya juga belum melakukan analisis usaha (Anitu dkk, 2017).
 Beberapa penelitian menunjukkan variasi nilai R/C pada usaha gula kelapa, yaitu 1,2 
(Prasetiyo dkk, 2018), 1,45 (Triasmadita, 2016), 2,4 (Mugiono dkk, 2014), dan 2,9 (Anitu 
dkk, 2017). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelayakan usaha dipengaruhi oleh 
jumlah anggota keluarga (Isyanto dan Sugianto, 2016), umur dan jumlah anggota keluarga 
(Isyanto dkk, 2016). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap kelayakan usaha gula kelapa di Kabupaten Pangandaran.

METODE PENELITIAN
 Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode survai. Kecamatan Cimerak 
dipilih secara sengaja sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan merupakan wilayah 
dengan jumlah usaha gula kelapa terbanyak di Kabupaten Pangandaran. Ukuran populasi 
usaha gula kelapa di Kecamatan Cimerak sebanyak 1.577 unit. Besarnya ukuran sampel 
ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh ukuran sampel sebanyak 
43 unit.
Analisis biay, penerimaan dan pendapatan pada usaha gula kelapa dihitung dengan 
menggunakan persamaan berikut:
TC = TFC + TVC
TR = Y . Hy
π = TR – TC

Dimana:
TC = Total Cost
TFC = Total Fixed Cost
TVC = Total Variable Cost
TR  = Total Revenue
Y  = Jumlah produk
Hy  = Harga jual produksi
π  = Pendapatan

 Analisis kelayakan usaha dilaksanakan dengan menggunakan R/C ratio. R/C 
ratio merupakan rasio antara penerimaan total dengan biaya total, dan dihitung dengan 
menggunakan persamaan berikut (Prasetiyo dkk, 2018):

R/C = TR/TC
Kriteria R/C ratio adalah sebagai berikut: 
R/C > 1, usaha layak untuk dilaksanakan 
R/C = 1, usaha impas
R/C < 1, usaha tidak layak untuk dilaksanakan
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 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelayakan usaha gula kelapa dianalisis 
dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Dimana:
Y = Kelayakan usaha (R/C)
X1 = Umur (tahun)
X2 = Pengalaman usaha (tahun)
X3 = Ukuran keluarga (orang)

HASIL DAN PEMBAHASAN
 Sebagian besar responden berusia produktif (90,70%) berpendidikan setingkat 
sekolah dasar (81,40%), memiliki pengalaman usaha 10-20 tahun (67,44%), dan memiliki 
ukuran keluarga 1-4 orang (79,07%). Menurut Putri dan Setiawina (2013), umur produktif 
berkisar antara 15-64 tahun yang merupakan umur ideal bagi para pekerja.
 Biaya total yang dikeluarkan pada usaha gula kelapa di Kabupaten Pangandaran 
sebesar Rp 56.757,83 yang terdiri atas biaya tetap Rp 1.111,06 dan biaya variabel Rp 
55.638,77. Jumlah produksi gula kelapa sebanyak 10 kg dengan harga jual Rp 9.500/kg, 
sehingga penerimaan Rp 95.000. Pendapatan usaha gula kelapa Rp 38.242,17 per hari atau 
Rp 1.147.265,10 per bulan. Besarnya nilai R/C pada usaha gula kelapa sebesar 1,67.
 Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelayakan usaha gula kelapa di 
Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelayakan Usaha Gula Kelapa
Variabel Koefisien Standar deviasi t-hitung
Konstanta
Umur
Pengalaman
Ukuran keluarga

1,821
-0,488
0,163

-0,095

0,339
0,218
0,061
0,101

5,377
-2,234**
2,666**

-0,938
R2     = 0,73
F-hit = 3,511**

Sumber: Data Primer 2019

 Nilai R2 0,73 menunjukkan bahwa kelayakan usaha gula kelapa sebesar 73% 
dipengaruhi oleh variabel yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan 27% dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Umur, pengalaman usaha dan 
ukuran kelurga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kelayakan usaha gula kelapa. 
Umur dan pengalaman usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelayakan usaha 
gula kelapa, sedangkan ukuran keluarga tidak berpengaruh signifikan.
 Umur berpengaruh signifikan terhadap kelayakan usaha gula kelapa. Koefisiensi 
regresi bertanda negatif menunjukkan bahwa bertambahnya umur responden akan menurunkan 
kelayakan usaha gula kelapa. Penurunan kelayakan usaha (R/C) akan menurunkan pendapatan 
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jika biaya dianggap tetap. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Yuroh 
dan Maesaroh (2018) dimana peningkatan umur akan menurunkan pendapatan. Umur 
berpengaruh terhadap aktivitas dalam bekerja dan berpikir (Luhukay, 2011), dan dalam 
pengambilan keputusan usaha (Mutmainah dan Sumardjo, 2014). Semakin meningkat umur 
seseorang, maka semakin menurun produktivitasnya (Ruauw, 2011). Pengalaman usaha 
berpengaruh signifikan terhadap kelayakan usaha gula kelapa. Koefisiensi regresi bertanda 
positif menunjukkan bahwa bertambahnya pengalaman usaha akan meningkatkan kelayakan 
usaha gula kelapa. Pengalaman berpengaruh terhadap keberhasilan usaha (Mutmainah dan 
Sumardjo, 2014), sikap serta tindakan dalam pengambilan keputusan usaha (Luhukay, 2011), 
dan produktivitas (Isyanto dan Nuryaman, 2015). Jika usaha gula kelapa dianggap sebagai 
suatu perusahaan, maka pengalaman usaha bisa dianalogikan sebagai umur perusahaan. 
Penelitian Agustia dkk (2018) menumjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap manajemen laba (Agustia dkk, 2018). Peneliltian Serenia dan 
Hatane (2015) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat 
profitabilitas perusahaan.
 Ukuran keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap kelayakan usaha gula kelapa. 
Koefisiensi regresi bertanda negatif menunjukkan bahwa bertambahnya ukuran keluarga 
akan menurunkan kelayakan usaha gula kelapa. Penelitian Isyanto dan Nuryaman (2015) 
menunjukkan bahwa ukuran keluarga berpengaruh negatif terhadap produktivitas, sedangkan 
penelitian Yuroh dan Maesaroh (2018) menunjukkan bahwa ukuran keluarga berpengaruh 
negatif terhadap pendapatan. Kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah 
anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka akan semakin meningkat 
kebutuhan keluarga tersebut (Luhukay, 2011) yang akan berpengaruh terhadap tingkat 
pengeluaran keluarga (Purwanto dan Taftazani, 2018). Hal ini menyebabkan pelaku usaha 
gula kelapa mencari sumber pendapatan lain di luar usaha gula kelapa sehingga terjadi 
penurunan kelayakan usaha gula kelapa.

KESIMPULAN DAN SARAN
 R/C ratio pada usaha gula kelapa sebesar 1,67 yang menunjukkan bahwa usaha 
gula kelapa tersebut layak untuk diusahakan. Umur dan pengalaman berpengaruh signifikan 
terhadap kelayakan usaha gula kelapa, sedangkan ukuran keluarga tidak berpengaruh 
signifikan. Kesejahteraan pelaku usaha gula kelapa dapat ditingkatkan melalui peningkatan 
kelayakan usaha yang dapat ditempuh melalui peningkatan produksi dan produktivitas. 
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ABSTRAK
Meningkatnya kerja sama perdagangan kawasan ASEAN akan meningkatkan akses pasar, 
kemudahan arus perdagangan, volume perdagangan antar negara kawasan, pertumbuhan 
ekonomi dan meningkatkan daya saing. Jagung yang merupakan salah satu komoditas 
tanaman pangan yang mempunyai fungsi multiguna untuk pangan (food), pakan (feed), bahan 
bakar (fuel) dan bahan baku industri akan terken dampak dari kondisi tersebut. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui daya saing jagung Indonesia di Asia Tenggara dan faktor 
yang mempengaruhi ekspor jagung Indonesia ke ASEAN dalam era Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA). Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja daya saing jagung 
Indonesia adalah dengan mengukur indeks daya saing Revealed Comparative Advantage 
(RCA). Model Gravitasi digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi 
ekspor jagung Indonesia ke Asia Tenggara. Metode yang digunakan adalah regresi panel data 
dengan metode fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks daya saing jagung 
Indonesia rata rata sebesar 2,07 dan cenderung meningkat. Ekspor jagung Indonesia ke Asia 
Tenggara dipengaruhi oleh jarak ekonomi, tarif impor, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, 
MEA, hambatan non tarif, pertumbuhan penduduk Indonesia, harga jagung di Indonesia, 
dan pertumbuhan produksi jagung Indonesia. Upaya peningkatan efisiensi produksi dan 
produktivitas secara berkelanjutan domestik perlu dilakukan dengan subsidi atau bantuan 
benih unggul serta pengaturan harga di pasar untuk menjaga kestabilan harga jagung terutama 
saat panen raya.

Kata kunci: jagung, daya saing, ekspor

PENDAHULUAN
Terbukanya pasar bebas ASEAN dan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) yang ditandai dengan pengurangan berbagai hambatan. akan memberikan dampak 
bagi perdagangan barang dan jasa di Asia Tenggara. Dihapusnya hambatan perdagangan 
akan berpengaruh pada perdagangan komoditas pertanian di Indonesia. Pembebasan aliran 
perdagangan mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan efisiensi ekonomi 
yang akan mengakibatkan kemudahan arus perdagangan. Kemudahan aliran perdagangan 
akan menyebabkan produk lokal harus berhadapan langsung dengan produk impor yang 
meyebabkan meningkatnya persaingan.

Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan strategis yang mempunyai 
fungsi multiguna, baik untuk pangan, pakan, bahan bakar, dan bahan baku industri. Selain 
sebagai makanan pokok terpenting kedua di Indonesia, jagung digunakan sebagai komponen 
utama   dalam ransum pakan. serta bahan bakar alternatif (biofuel). Di kawasan Asia tenggara, 
Indonesia merupakan produsen jagung terbesar. Data FAO (2017) menunjukkan bahwa 
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produsen jagung terbesar ASEAN selanjutnya adalah Filipina, Vietnam, Thailand. Proporsi 
produksi jagung Indonesia mencapai 48.1% dari total produksi jagung di Asia Tenggara, 
disusul oleh Filipina, Vietnam, dan Thailand sebesar 18,33%, 12,89% dan 11,53%. 
 Penelitian mengenai perdagangan Internasional telah dilakukan di Indonesia dengan 
menggunakan gravity model untuk berbagai komoditas unggulan ekspor ke uni Eropa (Jalil, 
2012) investasi dan manufaktur di Asia Tenggara (Ridwan,  2011),komoditas unggulan 
ekspor (Effendi, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan daya saing 
pangan strategis Indonesia dan kinerja perdagangan pangan strategis Indonesia - ASEAN 
serta faktor- faktor yang mempengaruhinya.

METODE PENELITIAN
Data
 Jenis data yang digunakan untuk menganalisis daya saing adalah data runtun waktu. 
Data yang digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi ekspor jagung adalah 
data runtun waktu dan data antar ruang. Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik 
(BPS).  Food and Agriculture of United Nations (FAO). United Nation Commodity and Trade 
Database (UN Comtrade). United Nation Conference and Trade Development (UNCTAD). 
WDI (World Development Indicator) dari World Bank.  ASEAN Secretariat. Negara 
mitra dagang yang dianalisis adalah Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, vietnam, dan 
Singapura.

Daya Saing 
 Metode yang digunakan untuk mengukur daya saing adalah indeks RCA (Revealed 
Comparative Advantage). Besarnya nilai RCA dihitung dengan rumus:

Keterangan: 
Xij : nilai ekspor jagung  Indonesia (US$)
Xj : nilai ekspor total Indonesia (US$)
Xiw : Nilai ekspor Jagung ASEAN (US$)
Xw : Nilai ekspor total ASEAN (US$)

Jika RCA > 1, artinya pangsa jagung Indonesia lebih besar dari pangsa rata-rata ekspor 
jagung semua negara anggota ASEAN
Jika RCA= 1, artinya pangsa jagung Indonesia sama dengan pangsa rata-rata jagung semua 
negara anggota ASEAN
Jika RCA < 1, artinya pangsa jagung Indonesia lebih kecil dari pangsa rata-rata ekspor 
jagung semua negara anggota ASEAN

RCA = Xij / Xj
 Xiw/Xw
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Faktor yang Menpengaruhi Ekspor Jagung Indonesia
 Faktor yang mempengaruhi ekspor jagung Indonesia dianalisis menggunakan analisis 
data panel dengan model Gravity. Data panel adalah data yang memiliki dimensi ruang dan 
waktu, yakni kombinasi antara data cross section yang sama diobservasi menurut waktu 
atau time series (Gujarati 2004).

Ln Xij = β0   + β1GDPt + β2 LnDISTij + β3PRCt + β4 LnTRF + β5LnXCG + β6 POPt + 
β7 PRODt    + β8 MEA (dummy) + β 9NTBt(dummy) + µt

Xij =  Nilai total ekspor jagungIndonesia ke ASEAN (US$)
GDPt =  GDP per kapita ASEAN (persen)
DISTij = Jarak ekonomis antara Indonesia ke negara tujuan (persen)
PRCt =  Harga jagung ASEAN tahun t (US$)
TRF =  Tarif impor 
XCG =  Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar (US$)
POP =  Pertumbuhan penduduk Indonesia (persen)
PRODt =  Pertumbuhan produksi jagung tahun t (persen)
NTB =  Dummy Non Tarif Barrier, 1 jika ada hambatan non tarif, 0 jika tidak ada 

hambatan non-tarif. 
MEA =  Dummy MEA, 1 setelah MEA, 0 sebelum MEA
µt =  error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Daya Saing 
 Nilai RCA jagung Indonesia sejak tahun 1982 sampai dengan 2016 memiliki 
kecenderungan meningkat. Pada tahun 2006 sampai dengan 2012 memiliki daya saing tinggi 
dengan nilai RCA rata-rata sebesar 3,03 ( lebih dari satu )yang bermakna peranan relatif 
ekspor jagung Indonesia dalam ekspor total Indonesia lebih besar daripada peran relatif 
ekspor jagung ASEAN dalam ekspor total ASEAN. 

Gambar 1.  RCA Jagung Indonesia
Sumber: Analisis Data Sekunder 2017
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 Nilai RCA jagung mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 0,02 
dan 0,46 yang berarti tidak memiliki daya saing. Pada tahun 2015 nilai RCA meningkat  
menjadi 3,82, peningkatan ini karena peningkatan nilai ekspor jagung Indonesia ke ASEAN, 
disamping itu sebagai dampak dari diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Peningkatan Daya Saing dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 
dengan pengembangan Pertanian yang fokus pada peningkatan investasi langsung di sektor 
pertanian, dan peningkatan akses pasar.

Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Jagung 
 Indonesia mengekspor jagung ke Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, vietnam, 
dan Singapura. Ekspor jagung sebagian besar dalam bentuk pati, sekam, dan dedak. 

Gambar 2. Ekspor Jagung Indonesia Ke Asia Tenggara
Sumber: Analisis Data Sekunder 2017

 Indonesia mengimpor jagung dari Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, 
dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi pada ekspor jagung 
sebesar 80,44% yang berarti bahwa variasi aliran ekspor jagung Indonesia ke ASEAN 
dapat dijelaskan oleh variasi, pertumbuhan GDP per kapita, jarak ekonomi, perubahan 
harga jagung, , tarif impor, nilai tukar, MEA, hambatan non tarif, pertumbuhan penduduk, 
dan pertumbuhan produksi. Sedangkan 19,56% variasi nilai ekspor jagung, ditentukan oleh 
variabel lain di luar model.
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Tabel 1. Faktor yang mempengaruhi Ekspor Jagung Indonesia
Variable Exp sign Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
GDP per kapita + 0.0144 0.0357 -0.4044 0.6865
Ln Jarak - -2.6388*** 0.9758 2.7041 0.0077
Ln Harga + 3.3937** 1.6762 2.0245 0.0448
Ln Tarif - -2.0943** 0.8497 2.4647 0.0149
Ln Nilai Tukar - 2.4586*** 0.6667 3.6875 0.0003
Populasi - 2.2719*** 0.8611 2.6381 0.0093
Produksi + 0.0405* 0.0217 1.8595 0.0650
MEA + -4.1040*** 1.0708 -3.8325 0.0002
Non Tarif Barrier - -3.47832** 1.4686 -2.3683 0.0192

C -30.06224 8.7451 -3.4375 0.0008
R-squared 0.827453 Sum squared resid 148.5971
Adjusted R-squared 0.804366 Durbin-Watson stat 1.586438

Prob(F-statistic) 0.000000

***signifikan pada taraf 1%, ** signifikan pada taraf 5%, * signifikan pada taraf 10%
Sumber: Analisis Data Sekunder 2017

 GDP per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Jagung Indonesia ke 
ASEAN. Meningkatnya pendapatan per kapita suatu negara akan meningkatkan daya beli 
dan konsumsi warga negara. GDP per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat 
menunjukkan daya beli masyarakat suatu negara.
Jarak ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ekspor jagung. Variabel jarak berpengaruh 
negatif terhadap nilai ekspor jagung Indonesia. kenaikan 1% jarak ekonomi akan menurunkan 
nilai ekspor jagung sebesar 2,64%. Jarak berpengaruh terhadap biaya transportasi. Semakin 
jauh jarak antara eksportir dengan negara importir maka semakin besar biaya transportasi 
dan semakin turun nilai perdagangan dengan negara mitra dagang pada negara tersebut. 
Kenaikan 1% harga jagung di Asia tenggara akan meningkatkan ekspor jagung Indonesia 
ke ASEAN sebesar 3,39%.
 Tarif impor yang diterapkan negara importir berpengaruh signifikan terhadap ekspor 
jagung, Kenaikan tarif impor akan menurunkan nilai dan jumlah barang yang diekspr. Tarif 
merupakan salah satu instrumen yang digunakan suatu negara dalam mengatur perdagangan 
antar negara. Tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor 
berdasarkan angka persentase tertentu. Pengenaan tarif impor akan menambah biaya produk 
sehingga harga jual meningkat.
 Nilai tukar rupiah terhadap dollar berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor 
jagung. Kenaikan 1% nilai tukar akan menaikkan nilai ekspor jagung ke Asia tenggara 
sebesar 2,46%. Hal ini juga menunjukkan bahwa perubahan pada variabel nilai tukar rupiah 
terhadap Dollar mempengaruhi volume ekspor. Apabila terjadi depresiasi Rupiah, maka 
Indonesia akan mengekspor lebih banyak produk, karena permintaan menjadi meningkat 
akibat harga jagung relatif mengalami penurunan.
 Pertumbuhan penduduk Indonesia berpengaruh signifikan terhadap ekspor jagung 
ke Asia tenggara, Kenaikan 1% pertumbuhan penduduk Indonesia akan menurunkan ekspor 
jagung ke Asia tenggara sebesar 2,28%.  Hasil penelitian menunjukkan jika terjadi kenaikan 
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jumlah penduduk maka ekspor akan meningkat, hal ini karena dalam beberapa tahun terakhir 
jagung lebih banyak digunakan sebagai pakan ternak dan bahan baku industri, oleh sebab 
itu meskipun terjadi kenaikan jumlah penduduk, ekspor jagung tetap meningkat. 
 Pertumbuhan produksi jagung berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor 
jagung Indonesia ke Asia tenggara, Kenaikan 1% pertumbuhan produksi jagung akan 
meningkatkan nilai ekspor jagung sebesar 0,04%. Pada tahun 1990 sampai dengan 2016 
produktivitas jagung mengalami peningkatan cukup tinggi yang menyebabkan produksi 
jagung meningkat, sehingga pada tahun tersebut terjadi peningkatan ekspor jagung. Data 
FAO (2017) menunjukkan pasca diberlakukannya MEA tahun 2015, pertumbuhan produksi 
jagung Indonesia meningkat 21,47%.
 MEA berpengaruh signifikan terhadap ekspor jagung ke Asia tenggara. Setelah 
diberlakukannya MEA nilai ekspor jagung Indonesia ke Asia Tenggara menurun sebesar 
4,12 %. Tujuan penerapan MEA adalah menghilangkan hambatan perdagangan tarif dan 
non tarif bagi seluruh anggota ASEAN. Tarif impor yang diterapkan importir salah satunya 
bertujuan untuk melindungi produk domestik. Setelah adanya aturan tersebut, beberapa 
negara menerapkan hambatan non tarif dalam perdagangannya. Namun semikian penerapan 
kebijakan penurunan tarif justru diikuti oleh peningkatan hambatan non tarif, sehingga ekspor 
jagung menurun pasca diberlakukannya MEA. 
 Hambatan non tarif yang diterapkan negara importir berpengaruh signifikan terhadap 
nilai ekspor jagung Indonesia ke Asia tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Kenaikan 1% hambatan non tarif yang diterapkan akan menurunkan nilai ekspor jagung 
Indonesia ke Asia tenggara sebesar 3,46%. Hambatan non tarif yang diterapkan negara 
importir berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor jagung Indonesia ke Asia tenggara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kenaikan 1% hambatan non tarif yang diterapkan 
akan menurunkan nilai ekspor jagung Indonesia ke Asia tenggara sebesar 3,46%. Malaysia 
mensyaratkan pelabelan yang cukup ketat bagi produk pertanian yang masuk ke negaranya, 
sedangkan Filipina, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Singapura memberlakukan SPS 
(Sanitary and Phytosanitary) dan kuota impor.

KESIMPULAN DAN SARAN
Ekspor jagung Indonesia ke Asia Tenggara dipengaruhi secara positif oleh GDP per 

kapita, perubahan harga jagung, nilai tukar Rupiah, dan pertumbuhan produksi jagung 
Indonesia. Secara negatif dipengaruhi oleh jarak ekonomi, tarif impor MEA, hambatan non 
tarif. 

Jagung memiliki daya saing tinggi di pasar ASEAN. Daya saing jagung menunjukkan 
peningkatan setiap tahunnya, namun demikian pemerintah masih perlu meningkatkan efisiensi 
produksi dan produktivitas secara berkelanjutan dengan subsidi atau bantuan benih unggul 
dan peningkatan luas areal tanam, serta pengaturan harga di pasar domestik untuk menjaga 
kestabilan harga jagung terutama saat panen raya.
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ABSTRAK
Permintaan bawang merah terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun harganya 
berfluktuasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat fluktuasi harga dan integrasi 
pasar bawang merah di Indonesia. Studi ini menggunakan data harga bulanan di tingkat 
produsen selama kurun waktu 2014 - 2018. Fluktuasi harga dianalisis dengan melihat 
koefisien variasi. Integrasi pasar jangka panjang dianalisis dengan uji kointegrasi Engle 
Granger, dan integrasi pasar jangka pendek dianalisis dengan uji Error Correction Model 
(ECM). Uji Granger-Causality digunakan untuk mengatahui hubungan kausalitas diantara 
variabel harga yang diteliti. Selanjutnya uji asimetri dilakukan menggunakan trehshold 
adjustment model untuk melihat apakah integrasi pasar terjadi secara simetris. Hasil studi 
menunjukkan bahwa tingkat fluktuasi harga bawang merah adalah tinggi dan tidak stabil. 
Berikutnya harga bergerak ke arah yang sama pada pasar yang berbeda baik secara jangka 
panjang maupun jangka pendek, artinya pasar tersebut terintegrasi secara baik, dengan pasar 
Kabupaten Brebes sebagai acuan. Adapun penyesuaian harga terjadi secara simetris, dimana 
kenaikan harga pada pasar acuan (Brebes) direspon relatif sama dibandingkan penurunan 
harga oleh pasar Nganjuk. Pembuat kebijakan dapat menggunakan hasil ini untuk merancang 
kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pasar produsen bawang merah di Indonesia.  

Kata kunci: integrasi, error correction, causality, threshold adjustment 
 
PENDAHULUAN
 Bawang merah merupakan barang pokok yang sulit digantikan, sehingga perubahan 
harga tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan bawang merah (Kustiari, 2017). Dengan 
demikian, pembentukan harga bawang merah lebih banyak ditentukan oleh perubahan 
dari sisi penawaran (supply side). Harga bawang merah sangat fluktuatif karena produksi 
bulanan bawang merah sangat berfluktuasi dan bawang merah memiliki sifat mudah rusak/
busuk (Ariningsih dan Tentamia 2004). Namun demikian permintaan bawang merah terus 
meningkat dari tahun ke tahun seiring perkembangan pola konsumsi bawang merah yang 
kinan beragam. 
 Bawang merah juga memiliki peran terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional 
dikarenakan harga bawang merah yang berfluktuasi dan tidak stabil, pada tahun 2016 kondisi 
ini berdampak pada inflasi yang mencapai 0.17 persen, sedangkan pada tahun 2017 fluktuasi 
harga bawang merah tersebut mengakibatkan deflasi sebesar 0.07 persen (BPS 2017). Inflasi 
atau deflasi akan menciptakan masalah yang sama, mulai dari distorsi hingga meningkatnya 
ketidakpastian (Blanchard dan Johnson 2017).



408 PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
Ekosistem Digital Dalam Pembangunan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0

 Fluktuasi harga tersebut sering dimanfaatkan oleh para pedagang untuk memanipulasi 
harga di tingkat produsen (Simatupang, 1999). Disamping itu, struktur produksi bawang 
merah terkonsentrasi secara regional, dan diperparah dengan tidak sinkronnya pola produksi 
di daerah-daerah sentra. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat fluktuasi harga dan 
integrasi pasar bawang merah di tingkat produsen. 
 Ravalion (1986) yang menyatakan bahwa dalam suatu pasar yang terintegrasi maka 
harga dari pasar yang berbeda mempunyai hubungan yang positif sebagai pencerminan 
lancarnya arus informasi pasar. Pada kasus spasial, interaksi harga akan berjalan sesuai 
hukum satu harga (Law of One Price/LOP) sebagaimana dikemuka-kan oleh Enke (1951), 
Samuelson (1952), serta Takayama dan Judge (1972) dalam Rapsomanikis, et al. (2003), 
dimana harga antara dua pasar yang berbeda lokasi adalah sama, selisih harga yang terjadi 
hanya sebesar biaya transfer antar kedua pasar tersebut. Pada model tersebut, perubahan 
yang terjadi di sisi permintaan dan penawaran di salah satu pasar akan mempengaruhi 
perdagangan dan harga jual di pasar yang lain, sampai pada akhirnya mencapai suatu titik 
keseimbangan harga yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran perdagangan antara 
kedua pasar tersebut.
 Pada beberapa penelitian, integrasi pasar dalam jangka panjang cenderung terjadi 
dalam bentuk integrasi yang lemah dan perkembangan transmisi harga sering menunjukkan 
perilaku tidak simetri (asimetri). Transmisi harga dikatakan tidak simetris apabila terdapat 
perbedaan respon harga antara shock harga positif (saat terjadi kenaikan harga) dengan shock 
harga negatif (saat terjadi penurunan harga.  Asimetri harga secara teoritis dapat terjadi dalam 
hubungannya dengan karakteristik kompetisi yang tidak sempurna, misalnya akibat adanya 
lag informasi, promosi, dan konsentrasi pasar (Henderson dan Quant, 1980; Kinnucan dan 
Forker, 1987). Penelitian ini bertujuan untuk melihat variasi harga, integrasi harga bawang 
merah di tingkat produsen di Indonesia, serta membuktikan apakah integrasi terjadi secara 
asimetris. 

METODE PENELITIAN
 Data yang digunakan untuk analisis integrasi harga spasial pasar produsen bawang 
merah adalah data harga bulanan di 2 (dua) kabupaten sentra utama produsen bawang merah 
di Indonesia, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Nganjuk, selama kurun waktu 5 (lima) 
tahun 2014 - 2018 yang dipublikasi oleh BPS. Analisis variasi harga yang menunjukkan 
stabilitas harga dilakukan dengan menggunakan nilai koefisien variasi melalui persamaan 
berikut:

Koef.Var = (standar deviasi)/(rata-rata) x100%

 Semakin kecil nilai koefisien variasi maka semakin stabil harga komoditas tersebut 
atau dengan kata lain memiliki fluktuasi yang rendah (Rachman, 2005). Harga di suatu kota/
provinsi dikatakan stabil apabila nilai koefisien variasi harganya berada pada kisaran 5-9% 
(Kemendag, 2010). Apabila nilai koefisien variasi lebih dari 9% mengindikasikan harga 
berfluktuasi tinggi dan tidak stabil.
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Metode analisis yang digunakan meliputi:
Uji Stasioner
 Uji stasioner yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode Augmented 
Dickey-Fuller (ADF). Model yang digunakan dalam uji ADF pada penelitian ini adalah:

Hipotesis:
Jika H0: δ ≥0, data tidak stasioner (memiliki unit root)
Jika H1: δ<0, data stasioner (tidak mengandung unit root)

Kriteria:
ADF statistic < critical value, maka terima H0 dan tolak H1, hal ini berarti data time series 
memiliki akar unit dan bersifat nonstasioner. 
ADF statistic > critical value, maka terima H1 dan tolak H0, hal ini berarti data time series 
tidak memiliki akar unit atau dapat dikatakan stasioner.

Uji Kointegrasi
 Tujuan dari uji kointegrasi yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan jangka 
panjang atau hubungan keseimbangan antara variabel independent dan variabel dependent-
nya. Dua variabel atau lebih dikatakan telah berkointegrasi apabila memiliki hubungan atau 
keseimbangan jangka panjang (long run equilibrium). Uji kointegrasi dilakukan dengan cara 
meregresi variabel harga antar pasar yang telah stasioner. Selanjutnya diuji apakah residu 
persamaan regresi tersebut mengandung akar unit atau tidak dengan menggunakan DF Test 
pada tingkat level. Jika hasil pengujian tidak mengandung akar unit maka residu persamaan 
tersebut adalah stasioner dan dapat disimpulkan bahwa antar variabel harga yang diintegrasi 
tersebut saling berkointegrasi atau memiliki keterpaduan (Suryana, dkk, 2014).
 Pengujian hipotesa nol tidak adanya kointegrasi, digunakan uji kointegrasi dan ADF 
ditaksir dengan regresi kointegrasi dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least square 
= OLS). Hipotesis pengujian kointegrasi:
H0:  et tidak stasioner (tidak terdapat kointegrasi diantara variabel independen dan variabel 

dependen)
H1:  et stasioner (terdapat kointegrasi diantara variabel independen dan variabel dependen)

Kriteria:
Jika ADF statistic < critical value, maka terima H0, yang berarti kedua pasar yang 
dimaksudkan tidak terintegrasi.
Jika ADF statistic > critical value, maka tolak H0, yang berarti kedua pasar yang dimaksudkan 
terintegrasi.
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Uji ECM
 Apabila terdapat kointegrasi diantara variabel yang diteliti maka menunjukkan adanya 
hubungan jangka panjang diantara kedua variabel. Namun walaupun terdapat hubungan 
jangka panjang, belum tentu antara variabel dependent dan variabel independent memiliki 
hubungan jangka pendek. Oleh karena itu, sifat hubungan jangka pendek diantara keduanya 
dapat dinyatakan dalam bentuk model koreksi kesalahan atau (Error Correction Model) 
(Muhammad, 2014). 
 Kelebihan Uji ECM adalah dapat menganalisa fenomena ekonomi jangka panjang 
dan jangka pendek, mampu mengkaji konsisten tidaknya model dengan teori ekonometrika 
dan mampu mencari pemecahan dalam persoalan variabel time series. Model persamaan 
ECM untuk variabel Yt dan Xt adalah:

Dimana:
Yt  = variabel dependen harga bawang merah pada periode t (Rp/Kg)
Xt  = variabel independen harga bawang merah pada periode t (Rp/Kg)
∆Yt  = Yt - Yt-1

∆Xt  = Xt - Xt-1

δECT  = mekanisme penyesuaian untuk ketidakseimbangan yang terjadi pada periode t-n 
(mekanisme penyesuaian jangka panjang)

C  = intersep
α, β  = koefisien jangka pendek
εt  = unknown disequilibrium error

Uji Kausalitas Granger
 Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua pasar atau 
untuk menentukan arah dan kausalitas harga yang terjadi di pasar.  Uji kausalitas diperlukan 
karena kointegrasi yang terjadi antar variabel yang diuji tidak dapat menunjukkan arah sebab 
akibat antar variabel yang diuji (Rapsomanikis, 2004). Kriteria pengujian Granger Causality 
adalah sebagai berikut:
Jika PA does not Granger Cause PB memiliki nilai probabilitas > α (0,05) maka terima H0 
(PA tidak mempengaruhi PB).
Jika PA does not Granger Cause PB memiliki nilai probabilitas < α (0,05) maka tolak H0 
(PA mempengaruhi PB).
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Uji Kointegrasi Asimetris 
 Selanjutnya uji asimetri dilakukan menggunakan trehshold adjustment model untuk 
melihat apakah integrasi pasar terjadi secara simetris.

HASIL DAN PEMBAHASAN
 Variasi harga yang terjadi antar waktu maupun antar lokasi merupakan hal yang 
normal. Namun fluktuasi harga yang terlalu tajam dapat mengganggu proses pengambilan 
keputusan konsumen maupun produsen. Berdasarkan hasil perhitungan nilai Coefficient 
of Variance (CV) bawang merah di Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Brebes, 
menunjukkan bahwa fluktuasi harga masih tinggi. 
Dikatakan tinggi karena nilai koefisien variasi yang dihasilkan melebihi dari batas yang telah 
ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Batas nilai koefisien variasi yang telah ditargetkan 
oleh Kementerian Perdagangan yaitu sebesar 9% (IKU Kementerian Perdagangan) untuk 
koefisien variasi harga bawang merah (Kemendag, 2018). 
 Rata-rata nilai variasi harga yang terjadi pada harga tingkat produsen Brebes 
meemiliki nilai yang lebih rendah dari nilai variasi harga pada tingkat produsen Nganjuk, hal 
ini menunjukkan bahwa harga pada tingkat produsen Brebes lebih stabil dibanding dengan 
harga tingkat produsen Nganjuk.

Tabel 1.  Hasil Analisis Koefisien Variasi Harga Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk dan 
Brebes

Tahun KV Harga Nganjuk (%) KV Harga Brebes (%)
2014 31,49 17,8
2015 48,95 31,16
2016 27,1 48,08
2017 35,83 28,57
2018 38,15 32,53

rata-rata 36,30 31,63

Sumber: Data Sekunder 2019

 Hasil analisis integrasi pasar dengan pendekatan metode ECM adalah sebagai berikut:
Uji Stasioner
 Hasil Uji ADF pada tingkat level ditampilkan pada Tabel 2. berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Stasioner pada Tingkat Level
Variabel ADF Statistic Critical Value 5% Prob

Harga Nganjuk -3,4303 -3,4878 0,0571
Harga Brebes -3,7376 -3,4878 0,0274

Sumber: Data Sekunder 2019

 Berdasarkan uji stasioneritas menggunakan uji ADF diperoleh hasil bahwa variabel 
harga produsen di Kabupaten Nganjuk tidak stasioner pada tingkat level karena nilai ADF 
statistic (3,4303) kurang dari ADF kritis (5%) yaitu 3,4878. Sedangkan variabel harga pada 
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tingkat produsen di Kabupaten Brebes menunjukkan hasil stasioner pada tingkat level tidak 
stasioner pada tingkat level karena nilai nilai ADF statistic (3,7376) lebih besar dari ADF 
nilai kritis (3,4878) dan probababilitasnya 0,0274 lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05. 
Karena hasil stasioner belum menunjukkan hasil stasioner pada tingkat yang sama maka 
perlu dilanjutkan uji stasioner pada tingkat first difference.

Tabel 3. Hasil Uji Stasioner pada Tingkat First Difference
Variabel ADF Statistic Critical Value 5% Prob

Harga Nganjuk -8,2847 -3,4906 0,0000
Harga Brebes -8,0067 -3,4892 0,0000

Sumber: Data Sekunder 2019

 Hasil uji stasioneritas pada tingkat first difference menunjukkan bahwa kedua variabel 
(harga Nganjuk dan Brebes) sudah stasioner. Hal ini terlihat dari nilai ADF statistik lebih 
besar dari ADF nilai kritis (5%) dan probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil 
uji stasioneritas tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel data yang digunakan 
stasioner pada ordo yang sama yaitu ordo I(1) atau pada tingkat first difference sehingga 
dapat dikatakan bebas dari spurious regression.

Uji Kointegrasi
 Penelitian ini menggunakan jenis kointegrasi Engle-Granger yang memanfaatkan 
uji ADF (Augmented Dickey Fuller). Terlebih dahulu dilakukan estimasi model regresi 
kemudian dihitung nilai residualnya. Jika residualnya stasioner maka regresi tersebut adalah 
regresi kointegrasi.

Tabel 4.  Hasil Regresi antara Variabel Harga di Tingkat Produsen dan Harga di Tingkat 
Konsumen

Variabel Coef t-Stat Prob.
C 4802,544 3,217717 0,0021

Brebes 0,548812 6,029791 0,0000
R-squared 0,385322

Prob
(F-statistic) 0,000000

Sumber: Data Sekunder 2019

 Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4, nilai R-squared bermakna secara statistik. 
Karena nilai Prob(F-statistic) didapatkan hasil signifikan, yang dapat dilihat dari nilai 
coefficient Prob(F-statistic) 0,000000 kurang dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan 
yaitu 0,05 (5%). Model persamaan kointegrasi antara harga bawang merah pada tingkat 
produsen di Nganjuk dengan harga pada tingkat produsen di Brebes yaitu

HNt = 4802,544 + 0,548812 HBt +et

 Nilai R-squared secara statistik yaitu sebesar 0,385322 menunjukkan bahwa variabel 
harga bawang merah pada produsen Nganjuk mampu dijelaskan sebesar 38% oleh variabel 
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harga bawang merah pada tingkat produsen di Brebes, sedangkan 62% lainnya dijelaskan 
oleh variabel lain diluar model.

Tabel 5. Hasil Uji Kointegrasi Harga Bawang Merah di Tingkat Produsen Nganjuk dan Brebes
ADF Statistik Critical Value 5% Prob

-4,173509 -3,487845 0,0087
Coefficient R-square 0,23912

Coefficient Prob(F-statistic) 0,000475

Sumber: Data Sekunder 2019

 Hasil uji kointegrasi Engel-Granger (ADF) antara pasar Nganjuk dengan pasar Brebes 
pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R-squared bermakna secara statistik. Hal ini karenakan 
Prob(F-statistic) memiliki hasil signifikan, yang dapat dilihat dari nilai Prob(F-statistic) 0,000475 
kurang dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05 (5%).  Hasil tersebut juga berarti 
bahwa nilai koefisien mutlak ADF statistik yaitu sebesar 4,173509 lebih besar dari critical value 
5% (3,487845). Nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai residual regresi antara harga bawang 
merah di tingkat produsen Nganjuk dengan harga bawang merah pada tingkat produsen Brebes 
bersifat stasioner, yang berarti tolak H_0 dan terima H_1. Maka hasil tersebut menjelaskan 
bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara harga bawang merah pada tingkat produsen di 
Kabupaten Probolinggo dengan harga bawang merah pada tingkat konsumen di Kota Malang.

Uji ECM (Error Corection Model)
 Uji ECM adalah metode pengujian yang digunakan untuk mencari model 
keseimbangan dalam jangka pendek menuju jangka panjang. Untuk menyatakan model 
ECM sudah sesuai, maka koefisien Error Corection Term (ECT) harus signifikan. Penelitian 
ini menggunakan tingkat signifikan 5% atau dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.  Jika 
koefisiennya tidak signifikan maka model yang digunakan tersebut tidak cocok. Integrasi 
yang dilakukan juga dapat dilihat dari nilai koefisien pada masing-masing variabel yang 
dimasukkan pada persamaan model. Jika didapatkan hasil nilai yang positif maka artinya 
kenaikan harga pada tingkat produsen akan mengakibatkan kenaikan harga di tingkat 
konsumen. Jika nilai negatif maka kenaikan harga ditingkat produsen akan mengakibatkan 
penurunan di tingkat konsumen. Hasil uji ECM harga pada tingkat produsen dengan harga 
pada tingkat konsumen disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6.  Hasil Uji ECM (Error Correction Model) antara Variabel Perubahan Harga pada 
Tingkat Produsen Nganjuk dan Perubahan Harga pada Tingkat Produsen Brebes

Variabel Dependen (ΔHNt)
Variabel Coefficient t-statistic Prob.

C -28,32260 -0,050627 0,9598
ΔHBt 0,424266 4,391731 0,0001
ECT -0,465053 -3,925085 0,0002

R-square 0,342016

Prob(F-statistic) 0,000008

Sumber: Data Sekunder 2019
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  Berdasarkan Tabel 6, maka model persamaan antara pergerakan harga bawang merah 
di tingkat produsen Nganjuk dengan pergerakan harga bawang merah pada tingkat produsen 
Brebes yaitu

ΔHNt = -28,322 + 0,4242ΔHBt – 0,4650ECTt + µt
 Nilai R-squared bermakna secara statistik. Dikarenakan Prob(F-statistic) meunjukkan 
hasil signifikan, yang dapat dilihat dari nilai Prob(F-statistic) 0,000008 kurang dari nilai 
signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05 (5%). Prob(F-statistic) menunjukkan hasil 
signifikan berarti secara umum semua variabel independent pada model mempengaruhi 
secara nyata terhadap variabel dependen. Nilai R-squared sebesar 0,342016 menunjukkan 
bahwa memiliki makna secara statistik karena variabel harga bawang merah pada tingkat 
produsen Nganjuk mampu dijelaskan sebesar 34% oleh variabel harga bawang merah pada 
tingkat produsen Brebes, sedangkan 31% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dijelaskan dalam model analisis. Jadi pergerakan harga bawang merah pada tingkat produsen 
di Kabupaten Brebes memiliki pengaruh kecil terhadap pergerakan harga bawang merah 
pada tingkat produsen di Kabupaten Nganjuk.
 Nilai koefisien ΔHBt pada model dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai pergerakan 
harga. Nilai koefisien ΔHBt, yaitu sebesar 0,424266 yang artinya bahwa adanya pengaruh 
antara harga bawang merah pada di Kabupaten Nganjuk dengan harga bawang merah di 
Kabupaten Brebes. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila terdapat perubahan harga 
bawang merah sebesar 1 rupiah di Kabupaten Brebes maka dalam jangka pendek akan terjadi 
perubahan pula pada harga di Kabupaten Nganjuk sebesar 0,42 rupiah.
 Dalam model tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas ECT yaitu 0,0002 yang 
lebih kecil dari nilai alfa 0,05 sehingga bisa dikatakan bahwa model yang digunakan pada 
penelitian ini adalah valid atau sah untuk digunakan. Koefisien dari ECT yang bernilai negatif 
(-0,465053) menunjukkan bahwa  kenaikan harga justru akan menyebabkan pergerakan harga 
bergerak menjauh dari keseimbangan jangka pendek. Dari nilai pada variable harga pada 
pasar Brebes menunjukkan kenaikan harga pada tingkat produsen Brebes akan mengakibatkan 
kenaikan harga pada tingkat produsen Nganjuk, akan tetapi keseim-bangan semakin menjauh. 
Menjauhnya keseimbangan jangka pendek ini dikarenakan besar kenaikan harga di tingkat 
pedagang pengecer tidak sama dengan besar kenaikan harga pada tingkat produsen.
Uji Kausalitas Engel-Granger
 Granger Causality Test digunakan untuk melihat arah pengaruh suatu variabel 
terhadap variabel lain. Untuk melihat terjadinya pengaruh pada variabel harga pada tingkat 
produsen Nganjuk dengan harga pada tingkat produsen Brebes yaitu dengan membandingkan 
nilai probability dengan nilai alfa yang telah ditentukan. Pada uji kausalitas ini menggunakan 
nilai alfa sebesar 0,05. Hasil perbandingan jika didapatkan nilai probabilitasnya lebih 
kecil dari nilai alfa (0,05) maka terjadi hubungan kausalitas dan apabila didapatkan nilai 
probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi hubungan kausalitas. Terdapat tiga 
jenis hubungan kausalitas yang dapat diperoleh yaitu (a) hubungan kausalitas searah, (b) 
hubungan kausalitas dua arah, dan (c) tidak terdapat hubungan kausalitas. Hasil uji kausalitas 
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antara variabel harga bawang merah pada tingkat produsen Nganjuk dengan tingkat produsen 
Brebes disajikan hasilnya pada Tabel 7.

Tabel 7.  Hasil Uji Kausalitas Engle-Granger Harga Bawang Merah di Tingkat Produsen 
Nganjuk dan Tingkat Produsen Brebes

Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob
Brebes does not Granger Cause Nganjuk 58 0,16838 0,8455
Nganjuk does not Granger Cause Brebes 58 1,82855 0,1706

Sumber: Data Sekunder 2019

 Hasil pengujian kausalitas Engle-Granger pada tabel diatas dapat dilihat bahwa antara 
variabel harga pada tingkat produsen Nganjuk dengan tingkat produsen Brebes tidak terjadi 
hubungan kausalitas. Hasil ini didapatkan dilihat dari nilai yang ditunjukkan pada Tabel 7. 
Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas pada kedua variabel memiliki nilai yang 
lebih besar dari nilai alfa (0,05) artinya H_0 diterima dan hasil tidak signifikan.
 Hasil uji asimetri menggunakan threshold adjustment, diperoleh bahwa penyesuaian 
terhadap perubahan harga tergolong simetris, yaitu respon terhadap penurunan harga dan 
kenaikan harga tidak berbeda. Hal ini dapat dilihat pada table 8 dengan nilai F-equal yang 
lebih kecil daripada F tabelnya.

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Kointegrasi Asimetri Harga Bawang Merah, Tahun 2014–2018
Variable Coef. Std.error
Above Threshold
Below Threshold
Differenced residuals (t-1)

-0.4026
-0.4185
-0.0890

0.1697
0.2007
0.1447

Threshold value (tau):
F-equal
T-max value
F-joint (Phi)

0.0000
0.0045
-2.0839
4.2205

(2.8053)*
(-2.0866)*
(6.1267)*

Sumber: Data Sekunder 2019

KESIMPULAN DAN SARAN
 Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat fluktuasi harga bawang merah adalah tinggi 
dan tidak stabil. Berikutnya harga bergerak ke arah yang sama pada pasar yang berbeda baik 
secara jangka panjang maupun jangka pendek, artinya pasar tersebut terintegrasi secara baik, 
dengan pasar Kabupaten Brebes sebagai acuan. Adapun penyesuaian terjadi secara simetris, 
dimana kenaikan harga pada pasar acuan (Brebes) direspon lebih lambat dibandingkan 
penurunan harga oleh pasar Nganjuk. Berdasarkan hasil studi ini mereko-mendasikan 
perlunya meningkatkan kinerja sistem informasi pasar untuk meningkatkan efisiensi 
pasar produsen bawang merah di Indonesia melalui sosialisasi sistem informasi terkait 
harga komoditas bawang merah, serta kebutuhan wilayah kepada para pelaku pemasaran 
terutama petani di wilayah sentra produksi. Selain itu, dibutuhkan   juga peran aktif  dan  
kesadaran   petani  untuk  mengakses informasi pasar tersebut.di samping perlu dikembangkan 
sinkronisasi produksi secara lintas daerah produsen untuk mengatur ketersediaan barang. 
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Dalam kaitanya dengan tingginya fluktuasi harga bawang merah di tingkat produsen, maka 
diperlukan penyediaan sarana penyimpanan bawang merah yang memadai sebagai solusi 
untuk mengatasi pasokan yang berlebih pada saat panen raya. Disamping itu pendampingan 
di sisi pemodalan juga diperlukan untuk menjamin keberlangsungan tanam berikutnya. Hal 
tersebut dapat diusahakan secara berkelompok, yaitu melalui penguatan kelembagaan atau 
berbasis komunitas, sehingga stok bawang merah dapat lebih terkendali di tingkat petani, 
sehingga nilai tawar petani dapat meningkat.
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ABSTRAK
Getuk goreng merupakan salah satu agroindustri yang menjadi ikon dan produk unggulan 
Kabupaten Banyumas. Jumlah agroindustri getuk goreng di Kabupaten Banyumas adalah 
69 unit usaha, salah satunya Getuk Goreng Tela Asli. Ketatnya persaingan antar agroindustri 
membuat Getuk Goreng Tela Asli harus meningkatkan kualitas agar dapat bersaing kompetitif 
di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan 
terhadap kualitas produk dan layanan Getuk Goreng Tela Asli; 2) mengetahui persyaratan 
teknis Getuk Goreng Tela Asli; 3) mengetahui perbaikan yang dapat dilakukan Getuk Goreng 
Tela Asli dalam upaya peningkatan kualitas produk dan layanan. Metode dasar penelitian 
ini adalah deskriptif dan analitis. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive yaitu di 
Kabupaten Banyumas dengan agroindustri getuk goreng merek Getuk Goreng Tela Asli. Jenis 
data yang digunakan yaitu dara primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, wawancara, pencatatan, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 
adalah Quality Function Deployment (QFD) dengan matriks House of Quality (HoQ). 
Hasil penelitian ini yaitu kebutuhan dan keinginan pelanggan meliputi rasa, variasi rasa, 
warna, tekstur, harga, kemasan, promosi, reputasi merek, kehalalan, izin Depkes RI, batas 
kadaluarsa, tempat parkir, keramahan dan kesopanan pramuniaga, kecepatan pramuniaga, 
kebersihan dan kerapihan outlet, ketersediaan musala dan ketersediaan toilet. Persyaratan 
teknis Getuk Goreng Tela Asli meliputi bahan baku, pengolahan getuk goreng, pengemasan, 
pelayanan, pembersihan outlet, perbaikan fasilitas dan proses pemasaran. Perbaikan yang 
dapat dilakukan Getuk Goreng Tela Asli adalah dengan memperbaiki atribut kebutuhan dan 
keinginan pelanggan serta persyaratan teknis yang menjadi prioritas utama. Prioritas utama 
kebutuhan dan keinginan pelanggan menurut bobot absolut terbesar adalah rasa. Prioritas 
persyaratan teknis Getuk Goreng Tela Asli menurut bobot absolut dan bobot relatif terbesar 
yang menjadi prioritas yaitu bahan baku. Getuk Goreng Tela Asli perlu memfokuskan 
perhatian pada rasa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan yaitu rasa manis dan 
gurih dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas.

Kata kunci: getuk goreng, house of quality (hoq), peningkatan kualitas, quality function 
deployment (QFD)

  
PENDAHULUAN
 Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia yaitu 
penyediaan kesempatan kerja, berkontribusi terhadap pembentukan PDB dan ekspor 
(Tambunan, 2003). Komoditas agroindustri di Kabupaten Banyumas salah satunya adalah 
getuk goreng yang menjadi ikon dan produk unggulan (Kemdikbud, 2018). Jumlah 
agroindustri getuk goreng di Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 69 unit usaha (Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, 2018), salah satunya yaitu Getuk 
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Goreng Tela Asli. Banyaknya jumlah agroindustri membuat persaingan pasar semakin ketat 
dan Getuk Goreng Tela Asli perlu meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing kompetitif 
dengan agroindustri getuk goreng lainnya.
 Kebutuhan dan keinginan pelanggan yang sangat beraneka ragam dan berubah-ubah 
menuntut Getuk Goreng Tela Asli untuk dapat memenuhinya dengan persyaratan teknis yang 
dapat dilakukan serta melakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas. Konsep 
Quality Function Deployment merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi 
kebutuhan dan keinginan pelanggan serta persyaratan teknis yang dapat dilakukan sebagai 
upaya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan (Tjiptono dan Diana, 2001). 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan terhadap 
kualitas produk dan layanan Getuk Goreng Tela Asli; 2) mengetahui persyaratan teknis yang 
dapat dilakukan Getuk Goreng Tela Asli dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan 
pelanggan; 3) mengetahui perbaikan yang dapat dilakukan Getuk Goreng Tela Asli dalam 
upaya peningkatan kualitas produk dan layanan.

METODE PENELITIAN
 Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, pencatatan dan dokumentasi. Metode 
dasar penelitian ini adalah deskriptif dan analitis. Metode penentuan lokasi penelitian adalah 
purposive yaitu di Kabupaten Banyumas dan pengambilan agroindustri di Getuk Goreng 
Tela Asli. Metode penentuan responden yaitu purposive sampling. Jumlah sampel responden 
adalah 130. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu Quality Function Deployment 
(QFD) dengan matriks House of Quality (HoQ). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peningkatan Kualitas Getuk Goreng Tela Asli dengan Metode Quality Function 
Deployment (QFD) 
 Quality Function Deployment (QFD) merupakan alat perencanaan yang digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam menghasilkan produk yang 
lebih baik dibandingkan produk kompetitor dan didasarkan pada kebutuhan dan keinginan 
pelanggan (Franceschini, 2002). Hasil analisis menggunakan metode Quality Function 
Deployment adalah sebagai berikut.

a. Identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan 
 Kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan “apa” yang dibutuhkan pelanggan 
terhadap suatu produk atau layanan (Besterfield, 1999). Hasil wawancara dengan 30 
responden pelanggan yaitu aribut kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah rasa, variasi 
rasa, warna, tekstur, harga, kemasan, promosi, reputasi merek, kehalalan, izin Depkes RI, 
batas kadaluarsa, tempat parkir, keramahan dan kesopanan pramuniaga, kebersihan dan 
kerapihan outlet, ketersediaan musala, dan ketersediaan toilet. 
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b. Identifikasi persyaratan teknis
 Persyaratan teknis merupakan aktivitas teknik/proses bagaimana perusahaan 
menjawab hal-hal yang diinginkan pelanggan. Hasil wawancara dengan pemilik Getuk 
Goreng Tela Asli yaitu persyaratan teknis meliputi bahan baku, pengolahan getuk goreng, 
pengemasan, pelayanan, pembersihan outlet, perbaikan fasilitas, dan proses pemasaran. 

c. Penentuan arah pengembangan
 Arah pengembangan merupakan arah perubahan yang harus dilakukan perusahaan 
terhadap persyaratan teknis untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan (Cohen, 1995). 
Simbol arah pengembangan adalah sebagai berikut: 
↑ : ditingkatkan
↓ : diturunkan
O  : dipertahankan

Hasil wawancara dengan pemilik agroindustri adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Arah Pengembangan
No. Persyaratan teknis Arah Pengembangan
1. Bahan baku ↑
2. Pengolahan getuk goreng ↑
3. Pengemasan ↑
4. Pelayanan ↑
5. Pembersihan outlet ↑
6. Perbaikan fasilitas ↑
7. Proses pemasaran ↑

Sumber: Analisis Data Primer 2019

d. Matriks hubungan antara kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan persyaratan teknis 
 Matriks hubungan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan persyaratan teknis 
berisi nilai tingkat hubungan, kuat atau tidaknya hubungan antara persyaratan teknis dengan 
kebutuhan dan keinginan pelanggan.  Simbol hubungan tersebut adalah: 

: Hubungan kuat (bernilai 9)

: Hubungan sedang (bernilai 3)

: Hubungan lemah (bernilai 1) 

: Tidak ada hubungan (bernilai 0)

Hasil wawancara dengan pemilik agroindustri adalah sebagai berikut.
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Tabel 2. Matriks hubungan atara kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan persyaratan 
teknis 

 
Persyaratan

Teknis

Kebutuhan dan
keinginan
pelanggan B

ah
an
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ak
u

Pe
ng
ol
ah
an

G
et
uk
G
or
en
g

Pe
ng
em
as
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Pe
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ya
na
n

Pe
m
be
rs
ih
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ou
tle
t

Pe
rb
ai
ka
n

Fa
sil
ita
s

Pr
os
es

Pe
m
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an

Rasa
Variasi rasa
Warna
Tekstur
Harga
Kemasan
Promosi
Reputasi merek
Kehalalan
Izin Depkes RI
Batas
Kadaluarsa
Tempat parkir
Keramahan dan
kesopanan
pramuniaga
Kecepatan
pramuniaga
Kebersihan dan
kerapihan outlet
Ketersediaan
musala
Ketersediaan
toilet

Sumber: Analisis Data Primer 2019

e. Matriks hubungan antar persyaratan teknis 
 Matriks hubungan antar persyaratan teknis berisi hubungan antar persyaratan teknis 
yang dijelaskan menggunakan simbol:

: Hubungan positif kuat ( +9)

: Hubungan positif lemah (+3)

X : Hubungan negatif kuat ( -9)

XX : Hubungan negatif lemah ( -3)

: Tidak ada hubungan (0)

Hasil wawancara dengan pemilik agroindustri adalah sebagai berikut.
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Tabel 3. Hubungan Antar Persyaratan Teknis

 

Sumber: Analisis Data Primer (2019)

f. Penilaian kompetitif kebutuhan dan keinginan pelanggan
 Penilaian kompetitif adalah cara untuk menentukan apakah kebutuhan dan keinginan 
pelanggan sudah terpenuhi dan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan 
mana yang memerlukan perhatian (Cohen, 1995). Berdasarkan hasil wawancara, dapat 
dikategorikan tiga posisi Getuk Goreng Tela Asli terhadap Getuk Goreng H. Tohirin sebagai 
berikut.
1)  Titik kekuatan yaitu rasa, tekstur, dan ketersediaan musala.
2)  Titik kelemahan yaitu promosi, tempat parkir, dan kebersihan serta kerapihan outlet.
3)  Titik peluang yaitu varisi rasa, warna, harga, kemasan, reputasi merek, kehalalan, 

izin Depkes RI, batas kadaluarsa, keramahan dan kesopanan pramuniaga, kecepatan 
pramuniaga, dan ketersediaan toilet. 

g.  Mengembangkan prioritas kebutuhan dan keinginan pelanggan
1) Tingkat kepentingan 

 Penilaian tingkat kepentingan menggunakan skala likert 1-5, dimana semakin besar 
nilainya berarti semakin penting. Hasil wawancara dengan 100 pelanggan yaitu atribut 
yang dianggap sangat penting adalah atribut rasa. 

2)  Nilai sasaran
 Nilai sasaran merupakan seberapa jauh agroindustri ingin memenuhi kebutuhan 
dan keinginan pelanggan. Penilaian menggunakan nilai 1-5, semakin besar nilai bahwa 
perusahaan ingin membuat produk yang lebih baik dari pesaingnya. Hasil wawancara 
dengan pemilik agroindustri, nilai sasaran 4 diberikan pada atribut promosi dan tempat 
parkir, sedangkan nilai sasaran 5 diberikan pada atribut lainnya. 

3) Rasio perbaikan
Rasio perbaikan didapatkan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Rasio perbaikan = nilai sasaran : penilaian kompetitif pelangan. 
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Sumber: Analisis Data Primer (2019) 

 

f. Penilaian kompetitif kebutuhan dan keinginan pelanggan 

 Penilaian kompetitif adalah cara untuk menentukan apakah kebutuhan 

dan keinginan pelanggan sudah terpenuhi dan mengidentifikasi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan mana yang memerlukan perhatian (Cohen, 1995). 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikategorikan tiga posisi Getuk Goreng 

Tela Asli terhadap Getuk Goreng H. Tohirin sebagai berikut. 

1) Titik kekuatan yaitu rasa, tekstur, dan ketersediaan musala. 

2) Titik kelemahan yaitu promosi, tempat parkir, dan kebersihan serta kerapihan 

outlet. 

3) Titik peluang yaitu varisi rasa, warna, harga, kemasan, reputasi merek, 

kehalalan, izin Depkes RI, batas kadaluarsa, keramahan dan kesopanan 

pramuniaga, kecepatan pramuniaga, dan ketersediaan toilet.  

g. Mengembangkan prioritas kebutuhan dan keinginan pelanggan 

1) Tingkat kepentingan  

 Penilaian tingkat kepentingan menggunakan skala likert 1-5, dimana 

semakin besar nilainya berarti semakin penting. Hasil wawancara dengan 100 

pelanggan yaitu atribut yang dianggap sangat penting adalah atribut rasa.  

2) Nilai sasaran 

 Nilai sasaran merupakan seberapa jauh agroindustri ingin memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penilaian menggunakan nilai 1-5, semakin 

besar nilai bahwa perusahaan ingin membuat produk yang lebih baik dari 

pesaingnya. Hasil wawancara dengan pemilik agroindustri, nilai sasaran 4 
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Kriteria: 
≤ 1 berarti tidak membutuhkan usaha perbaikan
> 1 berarti semakin besar membutuhkan usaha perbaikan
 Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa semua kebutuhan dan keinginan 
pelanggan membutuhkan usaha perbaikan.

4) Poin penjualan
 Penilaian poin penjualan menggunakan nilai sebagai berikut:
Nilai 1,0 : tidak menolong dalam penjualan produk
Nilai 1,2 : cukup menolong dalam penjualan produk
Nilai 1,5: menolong dalam penjualan produk.
 Hasil wawancara dengan 100 pelanggan yaitu tidak ada kebutuhan dan keinginan 
pelanggan yang tidak menolong dalam penjualan.  

5) Bobot absolut 
 Bobot absolut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
Bobot absolut = tingkat kepentingan × rasio perbaikan × poin penjualan. 
 Semakin besar bobot absolut maka semakin menjadi prioritas utama dalam memenuhi 
kebutuhan dan keinginan pelanggan. Berdasarkan perhitungan, atribut rasa menjadi 
kebutuhan dan keinginan pelanggan yang memiliki bobot absolut terbesar yaitu sebesar 
9,375 sehingga rasa menjadi prioritas utama. 

h. Mengembangkan prioritas persyaratan teknis 

1) Penilaian kompetitif persyaratan teknis 
 Penilaian kompetitif yaitu dengan skala 1-5, dimana semakin besar nilai berarti 
semakin baik. Hasil wawancara dengan 100 pelanggan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Penilaian kompetitif persyaratan teknis

No. Persyaratan teknis Penilaian kompetitif
Tela Asli H.Tohirin

1. Bahan baku 4 3
2. Pengolahan getuk

goreng
4 3

3. Pengemasan 4 3
4. Pelayanan 4 3
5. Pembersihan outlet 4 4
6. Perbaikan fasilitas 4 4
7. Proses pemasaran 3 4

Sumber: Analisis Data Primer 2019
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2) Nilai sasaran
 Penentuan nilai sasaran persyaratan teknis menggunakan nilai 1-5, semakin besar 
maka nilai sasaran semakin besar atau membuat produk dan pelayanan lebih baik dari 
pesaingnya. Hasil wawancara dengan pemilik Getuk Goreng Tela Asli, semua nilai sasaran 
persyaratan teknis yaitu 5. 

3) Derajat kesulitan
 Penilaian menggunakan nilai 1-5, semakin besar nilai maka semakin mudah. Hasil 
wawancara dengan pemilik Getuk Goreng Tela Asli, persyaratan teknis yang sangat mudah 
dilakukan (nilai 5) adalah bahan baku, pengolahan getuk goreng, pengemasan, pelayanan, 
dan pembersihan outlet. Persyaratan teknis yang mudah dilakukan (nilai 4) yaitu perbaikan 
fasilitas dan proses pemasaran. 

4) Bobot absolut
 Bobot absolut persyaratan teknis didapatkan dengan perhitungan rumus:
Bobot absolut = aj =  Rijci
aj =bobot absolut untuk persyaratan teknis (j=1,…,m)
Rij  = nilai pada matriks hubungan antara kebutuhan dan keinginan pelanggan dan persyaratan 
teknis (i=1,…,n, j=1,…,m)
ci = tingkat kepentingan kebutuhan dan keinginan pelanggan (i=1,…,n)
 Hasil perhitungan adalah urutan bobot absolut persyaratan teknis terbesar hingga 
terkecil yaitu bahan baku, pengolahan getuk goreng, proses pemasaran, pembersihan outlet, 
pelayanan, perbaikan fasilitas dan pengemasan. 

5) Bobot relatif 
 Bobot relatif persyaratan teknis didapatkan dengan perhitungan rumus :

Bobot relatif = bj =  Rijdi

bj  =  bobot relatif untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan (j=1,…,m)
Rij  = nilai pada matriks hubungan antara kebutuhan dan keinginan pelanggan dan 

persyaratan teknis (i=1,…,n, j=1,…,m)
di =  bobot absolut kebutuhan dan keinginan pelanggan (i=1,…,n)
m =  nilai persyaratan teknis
n  =  nilai kebutuhan dan keinginan pelanggan
 
Berdasarkan perhitungan, urutan persyaratan teknis dari terbesar hingga terkecil yaitu bahan 
baku, pengolahan getuk goreng, proses pemasaran, pembersihan outlet, pelayanan, perbaikan 
fasilitas, dan pengemasan.
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Gambar 1. Matriks House of Quality dalam Peningkatan Kualitas Getuk Goreng Tela Asli

 Berdasarkan matriks House of Quality, kebutuhan dan keinginan pelanggan terdiri 
dari 17 atribut yaitu rasa, variasi rasa, warna, tekstur, harga, kemasan, promosi, reputasi 
merek, kehalalan, izin Depkes RI, batas kadaluarsa, tempat parkir, keramahan dan kesopanan 
pramuniaga, kebersihan dan kerapihan outlet, ketersediaan musala, dan ketersediaan toilet. 
Persyaratan teknis Getuk Goreng Tela Asli meliputi bahan baku, pengolahan getuk goreng, 
pengemasan, pelayanan, pembersihan outlet, perbaikan fasilitas, dan proses pemasaran. 
Prioritas atribut kebutuhan dan keinginan yang perlu segera ditingkatkan adalah rasa dengan 
bobot absolut terbesar yaitu 9,375. Persyaratan teknis dengan bobot absolut dan bobot relatif 
terbesar adalah bahan baku. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahan baku menjadi prioritas 
utama persyaratan teknis yang dapat dilakukan dan difokuskan dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan dan keinginan pelanggan. 
 Peningkatan kualitas Getuk Goreng Tela Asli dengan metode Quality Function 
Deployment (QFD) dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan dalam upaya memenuhi 
kebutuhan dan keinginan pelanggan, diantaranya: 
1)  Getuk Goreng Tela Asli perlu memfokuskan perhatian pada atribut rasa yang menjadi 

prioritas kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 
memfokuskan perhatian pada persyaratan teknis yang menjadi prioritas utama yaitu 
bahan baku.

2)  Menekan biaya-biaya yang kurang efisien dalam proses produksi maupun pengemasan 
sehingga harga dapat turunkan menjadi lebih terjangkau dan tetap sesuai dengan kualitas. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan:
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1.  Atribut kebutuhan dan keinginan pelanggan Getuk Goreng Tela Asli yaitu rasa, variasi 
rasa, warna, tekstur, harga, kemasan, promosi, reputasi merek, kehalalan, izin Depkes 
RI, batas kadaluarsa, tempat parkir, keramahan dan kesopanan pramuniaga, kecepatan 
pramuniaga, kebersihan dan kerapihan outlet, ketersediaan musala dan ketersediaan 
toilet. 

2.  Persyaratan teknis Getuk Goreng Tela Asli meliputi bahan baku, pengolahan getuk 
goreng, pengemasan, pelayanan, pembersihan outlet, perbaikan fasilitas dan proses 
pemasaran. 

3.  Perbaikan yang dapat dilakukan Getuk Goreng Tela Asli dalam upaya peningkatan kualitas 
getuk goreng yang sesuai dengan keinginan pelanggan adalah dengan memperbaiki 
atribut rasa yang menjadi prioritas utama. Prioritas persyaratan teknis utama yang dapat 
memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan menurut bobot absolut dan bobot relatif 
terbesar adalah bahan baku.

Saran yang dapat peneliti berikan pada Getuk Goreng Tela Asli yaitu memprioritaskan 
rasa dengan cara menggunakan bahan baku berupa gula jawa yang memiliki rasa manis dan 
gurih. Jumlah gula jawa yang digunakan juga disesuaikan dengan komposisi ketela pohon. 
Selain itu, menggunakan singkong yang memiliki kadar air rendah, segar, tidak rusak (tidak 
ada bercak biru), bersih saat proses pengupasan dan pencucian. Gula merah/gula jawa yang 
digunakan yaitu tidak menggunakan bahan pengawet, berwarna cokelat sedang (tidak terlalu 
gelap dan tidak terlalu cerah), menyaringnya agar bebas dari kotoran. 
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