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ABSTRACT

In Padang Gelugur sub-district, there are many farmers who plants cacao. But based on observations, the application
of sustainable cocoa plantations still low. It required a study to assess the level of motivation of farmers and the factors
that influence the motivation of farmers. This study aims to assess the level of motivation and relationship between the
characteristics of the motivation of farmers in applying sustainable cocoa plantations in Padang gelugur  sub  district.
In this study, two types of motivation were measured, the economic motivation and motivation sociological. To measure
it used the interview by answering a statement. Meanwhile, to analyze the relationship between motivation and
motivational factors, used rank correlation coefficient and t test. To collect the data used observations, surveys, and
interviews. For a sample of 37 farmers used as a sample.
Based on the results of this study can be concluded that the level of economic motivation of farmers is: a) The level of
economic motivation of farmers, namely: the high category 5.41%, middle 13.51%, low 40.54%, and very low 40.54%,
and b) The level of sociological motivations of farmers, namely: the high category of 2.7%, middle  21.62%, low
48.65%  and very low 27.03%. While the relationship between motivation factors with economic motivation and
motivation sociological no significant.
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PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara penghasil kakao
terbesar ketiga di dunia, setelah negara Pantai
Gading dan Ghana.Pada tahun 2013, luas areal
tanaman kakao di Indonesia adalah 1.740.612 ha
dengan produksi 720.862 ton dan produktivitas
880 kg/ha (Dirjen Perkebunan, 2015). Nilai ekspor
kakao Indonesia pada tahun 2015 memberikan
sumbangan devisa mencapai US$ 1,05 miliar, dan
kemungkinan akan terus meningkat (Kemenperin,
2016). Indonesia saat ini juga terus berusaha untuk
menjadi produsen kakao terbesar didunia, dengan
pertumbuhan produksi berkisar 3,5% per tahun.
Untuk tetap dapat terus mempertahankan dan
bahkan meningkatkan kondisi komoditas kakao di
Indonesia, perlu ada usaha-usaha secara terus
menerus.Diantaranya adalah memenuhi tuntutan
konsumen dan mengikuti kemajuan teknologi
pertanian serta trend global yang terjadi.

Pengusahaan tanaman kakao di Indonesia
hingga saat ini lebih dari 90% adalah usahatani
rakyat.Kegiatan pertanian rakyat pada umumnya
adalah kegiatan yang berskala kecil dari sisi luas

lahan kepemilikan dan penerapan teknologi yang
umumnya belum maju.Usaha untuk memperbaiki
perkakaoan di Indonesia dapat dilakukan dengan
memulai perbaikan pada sistem budidaya pertanian
di tingkat petani kecil.Saat ini usaha
pengembangan kakao berkelanjutan sedang
digalakkan pemerintah Indonesia.Kakao
berkelanjutan adalah suatu model pertanian
budidaya kakao yang menerapkan prinsip mampu
memenuhi kriteria keberlanjutan dari aspek
ekonomi, keberlanjutan dari aspek lingkungan, dan
keberlanjutan dari aspek sosial.Artinya bahwa
pertanian kakao yang dikembangkan harus
menguntungkan dari sisi ekonomi, tidak
mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, dan
memenuhi kelayakan hidup dan tidak bertentangan
dengan kehidupan sosial.

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu
provinsi sentra kakao di Indonesia, dengan .luas
tanaman pada tahun 2014 mencapai 154.129
hektardan produksi mencapai 88.967 ton/tahun
(Republika, 2014). Kabupaten Pasaman adalah
salah satu kabupaten yang memiliki lahan
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pertanaman kakao yang cukup luas dengan
produksi terbesar di Sumatera Barat.Berdasarkan
ProgramaKabupaten Pasaman tahun 2015, luas
tanaman kakao pada tahun 2014, adalah 13.201 ha
dengan rata-rata produksi 12.400 ton/tahun.Dari 12
Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman,
Kecamatan Padang Gelugurmerupakan salah satu
Kecamatan yang membudidayakan tanaman kakao
dengan luas lahan 457 ha dengan produksi rata-rata
341,01 ton/ha per tahun (Programa Kabupaten
Pasaman, 2014).

Kegiatan budidaya kakao oleh petani yang ada
di Kecamatan Padang Gelugurberdasarkan
pengamatan dan informasi dari pihak Balai
Penyuluhan Pertanian, secara umum belum
menerapkan prinsip budidaya kakao
berkelanjutan.Petani di Kecamatan Padang
Gelugurmasih melaksanakan budidaya kakao
secara konvensional. Beberapa bukti kegiatan
budidaya kakao belum menerapkan prinsip kakao
berkelanjutan adalah: kegiatan memupuk, kegiatan
pemangkasan, dan pengendalian hama dan
penyakit. Dalam kegiatan memupuk petani masih
mengandalkan pupuk anorganik dan belum
menerapkan pemupukan yang berimbang.Dalam
kegiatan pemangkasan, petani belum
melaksanakan pemangkasan secara rutin dan
belum memenuhi kriteria pemangkasan yang
sesuai.Produktivitas tanaman kakao masih rendah,
yaitu 0,943 ton/ha sedangkan menurut standarnya
adalah mininaml 1 ton/ha (Siregar dkk,
2010).Kegiatan pengendalian hamadan penyakit
belum dilaksanakan secara terpadu, dimana petani
masih belum maksimal mengendalikan hama dan
penyakit. Berdasarkan informasi pihak Penyuluhan
di Kecamatan Gelugur, program penyuluhan
perkebunan kakao berkelanjutan telah
dilaksanakan, tetapi petani masih banyak yang
tidak melaksanakan budidaya kakao berkelanjutan.

Dalam rangka upaya untuk mempertahankan
produksi kakao kedepan di Kecamatan Padang
Padang Gelugurtentunya perlu ada usaha
memperbaiki kegiatan budidaya tanaman kakao
petani di kecamatan Padang Gelugur.Kegiatan
budidaya kakao di Kecamatan Padang
Gelugursebaiknya diarahkan pada penerapan
perkebunan kakao berkelanjutan.Karena saat ini
segala kegiatan pertanian sedang dituntut untuk
dapat mengatasi masalah-masalah lingkungan,
ekonomi, dan sosial.Dan seperti diuraikan diatas,
bahwa saat ini konsumen kakao atau pembeli
global sudah semakin selektif dan kritis, dimana

produk kakao yang dihasilkan diharapkan berasal
dari perkebunan yang ramah lingkungan.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk
memperbaiki kegiatan perkebunan kakao di
Kecamatan Padang Geluguradalah dengan
memperbaiki motivasi petani dalam penerapan
budidaya kakao berkelanjutan.Motivasi adalah hal
yang penting untuk dapat menggerakkan petani
dalam menerapkan suatu inovasi pertanian.
Dengan motivasi yang tinggi, maka akanmudah
memberikan suatu inovasi bagi petani, demikian
sebaliknya. Hingga saat ini belum diketahui
motivasi petani dalam penerapan perkebunan
kakao berkelanjutan di Kecamatan Padang
Gelugur.Sehingga menjadi suatu keterbatasan
dalam pengembangan kakao berkelanjutan di
Kecamatan Padang Gelugur.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan
suatu kajian tentang motivasi petani dalam
penerapan perkebunan kakao berkelanjutan di
Kecamatan Padang Gelugur.Kajian ini bertujuan
untuk mengkaji tingkat motivasi petani dalam
penerapan perkebunan kakao berkelanjutan dan
hubungan antara karakteristik petani terhadap
motivasi dalam penerapan perkebunan kakao
berkelanjutan di Kecamatan Padang Gelugur.

METODOLOGI

Waktu dan Tempat

Kajian dilaksanakan pada bulan Maret 2015
s/d bulan Juni 2015 di Kecamatan Padang Gelugur
Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Defenisi Operasional

- Motivasi ekonomi, yaitu kondisi yang
mendorong petani untuk memenuhi kebutuhan
ekonomi

- Motivasi sosiologis yaitu kondisi yang
mendorong petani untuk memenuhi kebutuhan
sosial dan berinteraksi dengan orang lain
karena petani hidup bermasyarakat

- Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah
seluruh petani yang mengusahakan tanaman
kakao di Kecamatan Padang Gelugur

- Usia Petani adalah tingkatan usia yang dimiliki
oleh petani responden pada saat penelitian ini
dilaksanakan.
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- Tingkat Pendidikan formal yaitu tingkat
pendidikan yang dicapai petani pada bangku
sekolah atau lembaga pendidikan formal
dengan memperoleh ijazah.

- Pengalaman bertani adalah lamanya seseorang
petani berusahatani kakao sampai saat
pelaksanaan penelitian berlangsung yang
dihitung dalam tahun.

- Jumlah tanggungan adalah jumlah anggota
keluarga yang menggantungkan kebutuhannya
pada yang mencari nafkah.

- Luas penguasaan lahan adalah luas lahan milik
petani yang diusahakan  untuk perkebunan
kakao yang diukur dalam ha.

- Interaksi dengan orang lain adalah adanya
komunikasi dan kerjasama yang baik dengan
masyarakat, kelompoktani, pelaku usaha
maupun penyuluh dilingkungannya.

Batasan Operasional

- Karateristik Petani yang mempengaruhi
motivasi dalam kajian ini adalah umur petani,
pendidikan formal, pengalaman, jumlah
tanggungan, luas penguasaan lahan,
ketersediaan sarana dan prasarana serta
interaksi dengan orang lain.

- Petani yang dijadikan sampel dalam penelitian
ini adalah petani yang tergabung dalam
kelompoktani perkebunan dan mempunyai
lahan > 0,5 ha.

- Motivasi yang dikaji adalah motivasi
sosiologis dan motivasi ekonomi.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam pengkajian ini
adalah usia petani, tingkat pendidikan, pengalaman
bertani, jumlah tanggungan, luas penguasaan
lahan, dan interaksi dengan orang lain

Untuk mendapatkan data dilakukan dengan
survey, wawancara yang dilengkapi dengan
kuisioner, dan observasi. Untuk data primer
didapatkan dari petani atau hasil pengamatan,
sedangkan untuk data sekunder dikumpulkan dari
instansi/lembaga-lembaga yang menyimpan data
yang dibutuhkan, diantaranya adalah Balai
Penyuluhan Dinas Pertanian, Kantor Desa, Kantor
Camat, dan lain-lain.

Dalam pengkajian ini teknik sampling yang
dilakukan adalah dengan Simple Random
Sampling. Di Kecamatan Padang Gelugur terdapat

12 Kelompok Tani Perkebunan dengan populasi
216 petani. Untuk pengambilan sampel digunakan
rumus Yamane berikut :n = ( ) ………… pers (1)

Dengan menggunakan tingkat kesalahan 15%
diperoleh jumlah sampel sebanyak 37 petani.

Pengukuran Variabel

a. Motivasi Ekonomi
Untuk mengukur tingkat motivasi ekonomi,

petani diminta untuk memilih satu dari lima buah
pernyatann dan tiap penyataan menunjukkan
tingkat motivasi petani, pernyataan yang dipilih
menunjukkan tingkat motivasi petani dan diberikan
skor 1-5.

b. Motivasi Sosiologis
Untuk mengukur tingkat motivasi sosiologis,

petani diminta untuk memilih satu dari lima buah
pernyatan dan tiap penyataan menunjukkan tingkat
motivasi petani. Pernyataan yang dipilih
menunjukkan tingkat motivasi petani dan diberikan
skor 1-5.

c. Karakteristik Petani
Karakteristik petani merupakan faktor yang

mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi petani
dalam penerapan perkebunan kakao berkelanjutan.
Semakin positif karakteristik petani mempengaruhi
motivasi petani, maka semakin besar skor
nilainya.Untuk mengukur tinggi atau rendah skor
pengaruh karakteristik petani dalam penerapan
perkebunan kakao berkelanjutan diberikan skor 1-
5. Karakteristik petani yang diiukur adalah umurr,
pendidikan formal, masa kerja, jumlah tanggungan,
luas penguasaan lahan, interaksi dengan orang lain.

Teknik Analisis Data

- Tingkat Motivasi Ekonomi dan Motivasi
Sosiologis Petani
Untuk menghitung frekuensi motivasi
ekonomis dan motivasi sosiologis petani
digunakan Tabel Distribusi Frekwensi dan
selanjutnya dihitung presentasenya.

- Analisis hubungan antara faktor-faktor
motivasi dengan motivasi petani
Hubungan faktor-faktor motivasi dengan
tingkat motivasi petani dianalisis dengan
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menggunakan rumus koefisien Korelasi Rank
Spearman (Siegel, 1986) adalah := 1 ∑ ² ………….    Pers (2)

Dimana :
rs : Koefisien korelasi rank spearman
N : Jumlah sampel
di : Selisih ranking antar variable

Untuk menguji tingkat signifikansi hubungan
digunakan uji t, dengan rumus (Siegel, 1986)
berikut: = ( ) ……….Pers (2)

Kesimpulan :

1. Jika ≥ (α= 0,05) berarti ada
hubungan yang signifikan antara faktor
motivasi petani dengan tingkat motivasi petani
dalam penerapan perkebunan kakao
berkelanjutan di Kecamatan Padang Gelugur
Kabupaten Pasaman.

2. Jika < (α = 0,05) berarti tidak ada
hubungan yang signifikan antara faktor
motivasi petani dengan tingkat motivasi petani
dalam penerapan perkebunan kakao
berkelanjutan di Kecamatan Padang Gelugur
Kabupaten Pasaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Motivasi Petani

1. Umur Responden (X1)

Karakteristik berdasarkan tingkat umur petani
yang ada di Kecamatan Padang Gelugurberkisar
usia 20 tahun sampai 60 tahun. Distribusi dan
frekwensi setiap jenjang umur petani disajikan
pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa umur terendah
responden adalah 20 tahun dan umur tertinggi
adalah 60 tahun. Petani responden yang ada di
KecamatanPadang Gelugurlebih dari 53,05 % di
dominasi oleh umur produktif dengan rincian umur
responden 20-30 tahun sebanyak 24,32 %
tergolong sangat produktif, dan umur 31-40 tahun
sebanyak 29,73 % tergolong produktif. Dengan
kondisi yang ada maka petani yang ada di

Kecamatan Padang Gelugurberpotensi untuk
mengelola usahataninya dengan baik karena umur
yang produktif biasanya masih mempunyai
semangat yang lebih besar untuk melakukan
kegiatan bidang pertanian dibandingkan usia yang
non produktif.

Tabel 1. Distribusi Umur Petani
No Tingkat

Umur
(Tahun)

Kategori Frekwensi
(Orang)

Persentasi
(%)

1 20-30 Sangat
produktif 9 24,32

2 31-40 Produktif 11 29,73
3 41-50 Sedang 14 37,84

4 51-60 Tidak
produktif 3 8,11

5 >60 Sangat Tidak
produktif 0 0

Jumlah 37 100
Sumber Data: Hasil Analisa Data Primer 2015

2. Pendidikan formal (X2)

Karateristik berdasarkan tingkat Pendidikan
formal di Kecamatan Padang Gelugur beragam
yaitu mulai dari tidak pernah sekolah, SD, SLTP,
SLTA sampai ke perguruan tinggi.Karakteristik
petani berdasarkan tingkat pendidikan disajikan
pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

No Tingkat
Pendidikan Kategori Frekwensi

(Orang)
Persentasi

(%)

1 PT Sangat
tinggi 0 0

2 SLTA Tinggi 11 29,73
3 SLTP Sedang 18 48,65
4 SD Rendah 8 21,62

5 Tidak
Sekolah

Sangat
rendah 0 0

Jumlah 37 100
Sumber Data: Hasil Analisa Data Primer 2015

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa
pendidikan responden beragam. Tingkat
pendidikan SD sebanyak 8 orang (21,62%)
tergolong rendah, tingkat SLTP 18 orang (47,65%)
tergolong sedang, tingkat SLTA 11 orang
(29,73%) tergolong tinggi. Tingkat pendidikan
petani responden yang ada di Kecamatan Padang
Gelugurterbanyak adalah SLTP, sehingga tingkat
pendidikan tergolong sedang.Pendidikan petani
akan mempengaruhi petani dalam mengembangkan
usaha taninya. Ada kecenderungan bahwa semakin
tinggi pendidikan petani, maka akan semakin
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mudah untuk mengikuti perkembangan teknologi
pertanian.

3. Lama Berusahatani (X3)

Karaterisitkberdasarkan lama berusaha tani
atau pengalaman Petani di Kecamatan Padang
dalam usaha tanaman disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Lama Berusahatani Kakao

No
Lama

Berusaha
tani (Th)

Kategori Frekwensi
(Orang)

Persenta
si (%)

1 >20 Sangat
berpengalaman 0 0

2 16-20 Berpengalaman 0 0

3 11-15 Berpengalaman
sedang 15 40,54

4 6-10 Tidak
berpengalaman 12 32,43

5 0-5 Sangat tidak
berpengalaman 10 27,03

Jumlah 37 100
Sumber Data: Hasil Analisa Data Primer 2015

Pada Tabel 3 terlihat bahwa lama berusahatani
petani di Kecamatan Padang adalah antara 0 - 15
Tahun . Sebanyak 40,54% petani sudah memiliki
pengalaman antara 11 – 15 Tahun, 32,43%
memiliki pengalaman 6 – 10 tahun, dan 27,03%
memiliki pengalaman 0 -5 Tahun. Sehingga petani
lebih dari 70% persen dapat dikatakan sudah
mempunyai pengalaman yang cukup baik didalam
berusaha tani kakao. Ada kecenderungan bahwa
semakin lama seseorang menjalani suatu usaha,
maka biasanya akan lebih menguasai bidang
tersebut.

4. Jumlah Tanggungan (X4)

Karateristik berdasarkan Jumlah anggota
keluarga yang menjadi tanggungan di Kecamatan
Padang Gelugur, disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Tanggungan Responden

No
Jumlah

Tanggunga
n (Org)

Kategori Frekwensi
(Orang)

Persenta
si (%)

1 >5 Sangat banyak 7 18,92
2 5 Banyak 4 10,81
3 3-4 Sedang 18 48,65
4 1-2 Sedikit 8 21,62
5 0 Tidak ada 0 0

Jumlah 37 100
Sumber Data: Hasil Analisa Data Primer 2015

Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah
tanggungan responden yang berjumlah >5 orang
yaitu 7 responden (18,92%) tergolong sangat
banyak tanggungan, jumlah tanggungan 5 orang 4
responden (10,81%) tergolong banyak tanggungan,
jumlah tanggungan 3-4 orang 18 responden
(48,65%) tergolong sedang, sedangkan jumlah
tanggungan 1-2 orang hanyan 8 responden
(21,62%) tergolong sedikit tanggungan.
Berdasarkan data jumlah tanggungan ini maka
responden di Kecamatan Padang Gelugur
rmempunyai tanggungan sedang sampai banyak
tanggungan sebanyak 78,38%.

5. Kepemilikan Luas Lahan (X5)

Karakteristik berdasarkan kepemilikan luas
lahan yang diusahakan petani di Kecamatan
Padang Gelugur disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kepemilikan Luas Lahan Responden

No Luas Lahan (Ha) Frekwensi
(Orang)

Persentasi
(%)

1 >20 0 0
2 16-20 0 0
3 11-15 3 8,11
4 6-10 34 91,89
5 0-5 0 0

Jumlah 37 100
Sumber Data: Hasil Analisa Data Primer 2015

Tabel 5 terlihat bahwa luas lahan usahatani
perkebunan yang dimiliki mayoritas petani yaitu 1-
1,5 ha berjumlah 34 orang (91,89%), memiliki luas
lahan 1,6-2 ha berjumlah 3 orang (8,11%). Dari
data tersebut tergolong kepada penguasaan lahan
yang luas, sehingga dengan demikian akan mampu
memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus
mencari pekerjaan lain diluar pertanian.

6. Interaksi Dengan Orang Lain (X6)

Karateristik berdasarkan interaksi maupun
komunikasi dengan orang lain yang ada di
lingkungan sekitar disajikan pada Tabel 6.

Pada Tabel 6 tentang interaksi responden
dengan orang lain di Kecamatan Padang
Gelugurterlihat frekuensinya masih kurang yaitu
terbukti dengan jawaban responden yang
mengatakan tidak ada 25 orang (67,57%), yang
mengatakan sedang 10 orang (27,02%), dan hanya
2 orang yang mengatakan sering (5,41%). Dari
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data yang diperoleh maka frekuensi interaksi
petani responden dengan orang lain masih kurang.

Tabel 6. Distribusi Interaksi Responden
Dengan Orang lain

No Kategori Skor Frekwensi
(Orang)

Persenta
si (%)

1 Sangat Sering 25-30 0 0
2 Sering 19-24 2 5,41
3 Sedang 13-18 10 27,02
4 Kurang 7-12 25 67,57
5 Sangat Kurang 0-6 0 0

Jumlah 37 100
Sumber Data: Hasil Analisa Data Primer 2015

B. Motivasi Petani

1. Motivasi Ekonomi (Y1)

Distribusi Tingkat motivasi ekonomi petani
dalam penerapan perkebunan kakao berkelanjutan
di Kecamatan Padang Gelugur disajikan pada
Tabel 7.

Pada Tabel 7 terlihat bahwa responden yang
menjawab tingkat motivasi ekonomi kategori
tinggi sebanyak 2 orang (5,41%), responden
menjawab kategori sedang 5 orang (13,51%),
responden menjawab kategori rendah 15 orang
(40,54%), sedangkan responden yang menjawab
kategori sangat rendah sebanyak 15 orang
(40,54%).

Petani di Kecamatan Padang Gelugur masih
bertahan dengan cara yang biasa dilakukannya.
Kemudian mereka berusaha tani hanya untuk
memenuhi kebutuhan hidup keluarga, memperoleh
pendapatan yang lebih tinggi, dan ingin membeli
barang-barang mewah. Dengan kondisi ini, petani
menjadi kurang agresif untuk mengembangkan
usaha taninya. Sehingga petani hanya bertahan
dengan metode atau cara perkebunan yang sudah
biasa dilakukan.

2. Motivasi Sosiologis (Y2)

Distribusi Tingkat
Motivasi sosiologis petani di
Kecamatan Padang Gelugur
disajikan pada Tabel 8.

Pada Tabel 8 terlihat
bahwa responden yang
menjawab tingkat motivasi
sosiologis kategori tinggi
sebanyak 1 orang (2,7%),
responden menjawab kategori
sedang 8 orang (21,62%),
responden menjawab kategori
rendah 18 orang (48,65%),
sedangkan responden yang
menjawab kategori sangat
rendah sebanyak 10 orang
(27,03%). Tingkat motivasi
sosiologis dalam penerapan
perkebunan kakao
berkelanjutan di Kecamatan

Padang Gelugur tergolong rendah. Biasanya dalam
kehidupan bermasyarakat petani selalu
memperbincangkan topik-topik pembicaraan
tentang kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan
oleh petani di lingkungannya. Sementara yang
tidak melakukan kegiatan yang dilakukan oleh
kebanyakan petani maka akan merasa tidak ada
bahan pembicaraan.

C. Hubungan Antara Faktor-Faktor
Motivasi Dengan Tingkat Motivasi
Petani

1. Hubungan Antara Umur Dengan Motivasi
Ekonomi
Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai t-

hitung -2,931 lebih besar dari t Tabel 2,756 yaitu
pada taraf kepercayaan 99% untuk menguji
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signifikansi hubungan antara umur dengan
motivasi ekonomi. Hubungan yang signifikan ini
terjadi karena motivasi petani yang ada di
Kecamatan Padang Gelugurdalam menerapkan
perkebunan kakao berkelanjutan dipengaruhi oleh
banyaknya pengalaman-pengalaman hidup yang
dapat dilihat dari banyaknya umur seseorang.
Biasanya semakin muda umur seseorang maka
semangatnya semakin tinggi, namun di Kecamatan
Padang Gelugurhubungan motivasi petani dalam
menerapkan perkebunan kakao berkelanjutan
berbanding terbalik, artinya semakin muda umur
seseorang maka semangat atau motivasinya
semakin rendah dalam menerapkan teknik
produksi kakao berkelanjutan.

Menurut Soekartawi (2005), semakin muda
petani biasanya mempunyai semangat untuk ingin
tahu apa yang belum mereka ketahui sehingga
dengan demikian umur petani yang produktif
dalam usahatani akan tercermin dari semangat
mereka dalam menjalankan aktivitas usahatani
mereka. Sedangkan Mardikanto (2009)
menambahkan semakin tua (diatas 50 tahun),
biasanya semakin lamban mengadopsi inovasi, dan
cenderung hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan
rutin semata. Dapat diartikan bahwa faktor usia
bisa mempengaruhi individu dalam motivasi
terhadap apa yang diterimanya melalui
penginderaannya.

2. Hubungan antara pendidikan formal
dengan motivasi ekonomi

Berdasarkan perhitungan diperoleh t- hitung
1.407 lebih kecil dari t- Tabel 2,045 pada taraf
kepercayaan 95% untuk menguji signifikansi
hubungan antara pendidikan formal dengan
motivasi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa untuk
daerah ini pendidikan formal tidak mempengaruhi
motivasi petani dalam penerapan perkebunan
kakao berkelanjutan.Padahal tingkat pendidikan
sedikit banyaknya mempengaruhi seseorang untuk
berpikir lebih rasional.Petani di Kecamatan Padang
Gelugurtergolong mempunyai tingkat pendidikan
rata-rata sedang, sehingga belum mampu berpikir
secara rasional. Petani yang berpendidikan tinggi
akan mampu berpikir lebih maju dan memikirkan
dampak positif yang ditimbulkan jika menerapkan
teknologi produksi kakao berkelanjutan.

Hasbullah (2005), menyatakan bahwa tingkat
pendidikan formal petani sangat berpengaruh
terhadap kemampuan dalam merespon suatu

inovasi.Makin tinggi tingkat pendidikan formal
petani, diharapkan makin rasional pola pikir dan
daya nalarnya. Tingkat pendidikan baik formal
maupun non formal besar sekali pengaruhnya
terhadap penyerapan ide-ide baru, sebab pengaruh
pendidikan terhadap seseorang akan memberikan
suatu wawasan yang luas, sehingga petani tidak
mempunyai sifat yang tidak terlalu tradisional.

3. Hubungan antara lama berusahatani
dengan motivasi ekonomi
Berdasarkan perhitungan diperoleh t hitung -

0.183 lebih kecil dari t Tabel 2,045 pada taraf
kepercayaan 95% untuk menguji signifikansi
hubungan antara lama berusaha tani dengan
motivasi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pada
daerah ini tidak ada hubungan antara lama
berusahatani kakao dengan penerapan perkebunan
kakao berkelanjutan. Ini mungkin disebabkan oleh
petani di Kecamatan Padang Gelugur dalam
mengusahakan tanaman kakao masih mengikuti
cara yang banyak diterapkan oleh petani sekitar
yang telah terlebih dahulu berusahatani dengan
harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan
keluarga. Kemungkinan lain ialah bahwa petani
tidak mau mengambil resiko.

Kondisi berseberangan dengan pendapat
Siagian (2012), yang mengatakan semakin lama
petani berusahatani maka semakin bertambah
pengalaman yang didapatkan dan begitu
sebaliknya semakin baru petani berusahatani maka
semakin tidak ada pengalamannya dalam
mengelola usahataninya kearah yang lebih baik.

4. Hubungan antara jumlah tanggungan
dengan motivasi ekonomi
Berdasarkan perhitungan diperoleht hitung

1.366 lebih kecil dari t Tabel 2,045 pada taraf
kepercayaan 95% untuk menguji signifikansi
hubungan antara jumlah tanggungan dengan
motivasi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa jumlah
tanggungan tidak mempengaruhi sikap dari
petani.Hal ini mungkin dikarenakan faktor
ekonomi petani yang kurang mampu, sehingga
mereka tidak mau beralih ke suatu inovasi
baru.Waktu mungkin juga mereka merasa bahwa
budidaya yang mereka kerjakan sekarang ini sudah
cukup memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kondisi yang terjadi ini, bertolak belakang
dengan pendapat Siagian (2012) yang menyatakan
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bahwa makin banyak jumlah tanggungan dari
seseorang maka motivasinya untuk berusaha akan
lebih tinggi karena jumlah tanggungannya
bergantung pada pencari nafkah utama tersebut,
tidak  terbatas hanya pada istri atau suami dan
anak–anaknya.

5. Hubungan antara kepemilikan luas lahan
dengan motivasi ekonomi
Berdasarkan perhitungan diperoleht hitung

1.283 lebih kecil dari t Tabel 2,045 pada taraf
kepercayaan 95%  % untuk menguji signifikansi
hubungan antara luas kepemilikan lahan dengan
motivasi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa
kepemilikan lahan tidak mempengaruhi petani
dalam memutuskan untuk menerapkan perkebunan
kakao berkelanjutan.Petani di Kecamatan Padang
Gelugur ternyata tidak berbeda cara berusahatani
antara pemilik lahan yang luas dengan yang kecil.
Kondisi ini mungkin diakibatkan dari petani
merasa bahwa hasil yang diperoleh sudah cukup,
sehingga tidak memikirkan untuk hal yang lain.

Padahal biasanya semakin luas lahanyang
dimiliki seseorang biasanya akan lebih terdorong
untuk mendapatkan keuntungan yang lebih
besar.Hal ini karena ada keinginan dari petani
tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
keluarga untuk dapat terpenuhi (Sajogyo, 1992).

6. Hubungan antara interaksi dengan orang
lain dengan motivasi ekonomi
Berdasarkan perhitungan diperoleh t hitung

0,148 lebih kecil dari t Tabel 2,045 pada taraf
kepercayaan 95% untuk menguji signifikansi
hubungan antara interaksi dengan orang lain
dengan motivasi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa
interaksi dengan orang lain, tidak mempengaruhi
motivasi ekonomi petani. Petani yang semakin
sering berinteraksi dengan orang lain, ternyata
tidak menggangap akan mempengaruhi
keadaannya dalam berusahatani.

Menurut Moekijat dalam jurnal Dewandini
(2010), pengaruh penting lainnya dalam proses
motivasi adalah bagaimana individu-individu
melihat lingkungan dimana mereka berada.
Pengaruh lingkungan berupa interaksi atau
hubungan individu dan lingkungannya. Maslow
dalam jurnal Dewandini (2010), mengungkapkan
bahwa motivasi manusia tidak akan terlepas dari
lingkungan sekitarnya baik dari situasi dan dengan

orang lain. Setiap teori motivasi dengan sendirinya
harus memperhitungkan fakta ini, dengan
menyertakan peranan penentuan kebudayaan
dalam lingkungannya.

7. Hubungan antara umur dengan motivasi
sosiologis

Berdasarkan perhitungan diperoleh t hitung -
0,136 lebih kecil dari t Tabel 2,045 yaitu pada taraf
kepercayaan 95%untuk menguji signifikansi
hubungan antara umur dengan motivasi
sosiologis.Hubungan yang tidak signifikan ini
terjadi karena untuk menjadi seorang petani yang
menerapkan perkebunan kakao berkelanjutan tidak
mensyaratkan faktor umur, sehingga berapapun
umur seseorang selama seseorang itu mampu
bekerjasama dengan siapapun yang menerapkan
teknik produksi kakao berkelanjutan maupun yang
tidak menerapkan teknik produksi kakao
berkelanjutan tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dikatakan
bahwa umur tidak berpengaruh pada motivasi
sosiologis petani dalam menerapkan teknologi
produksi kakao berkelanjutan. Petani yang
berumur muda ataupun tua sama-sama membuka
kesempatan untuk bekerjasama dengan orang lain,
baik itu kerjasama yang terjalin antara petani
dengan petani, petani dengan pelaku usaha, dengan
penyuluh maupun kerjasama dengan pihak lain
terkait dengan usahatani yang dikelolanya.

8. Hubungan antara pendidikan dengan
motivasi sosiologis
Berdasarkan perhitungan diperoleh t hitung

0,863 lebih kecil dari t Tabel 2,045 yaitu pada taraf
kepercayaan 95% untuk menguji signifikansi
hubungan antara pendidikan dengan motivasi
sosiologis. Hubungan yang tidak signifikan ini
terjadi karena hidup bermasyarakat dan
bekerjasama dengan orang lain bisa dilakukan
tanpa harus melihat tingkat pendidikan formal
yang dicapai seseorang. Setiap orang bisa
bekerjasama dengan siapapun dilingkungannya
dalam menerapkan teknik produksi kakao
berkelanjutan.

Petani berpendidikan tinggi ataupun rendah
sama-sama memiliki motivasi sosial dalam
menerapkan teknologi produksi kakao
berkelanjutan.Petani berharap dengan menerapkan
atau tidak menerapkan teknologi produksi kakao
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berkelanjutan dapat memberikan dampak positif
secara sosial yaitu dapat memepererat
persaudaraan antar petani sehingga terjalin
kerjasama yang baik.Berdasarkan analisis dapat
disimpulkan bahwa tingkat pendidikan formal
tidak berpengaruh pada motivasi sosiologis petani
dalam menerapkan teknologi produksi kakao
berkelanjutan.

9. Hubungan antara lama berusahatani
dengan motivasi sosiologis
Berdasarkan perhitungan diperoleh t hitung -

0,663 lebih kecil dari t Tabel 2,045 yaitu pada taraf
kepercayaan 95% untuk menguji signifikansi
hubungan antara lama berusahatani dengan
motivasi sosiologis. Hubungan yang tidak
signifikan ini terjadi karena hidup bermasyarakat
dan bekerjasama dengan orang lain tidak
memandang lama atau tidaknya seseorang dalam
berusahatani. Artinya tidak ada perbedaan antara
petani yang sudah lama berusahatani dengan petani
yang baru dalam menerapkan teknologi produksi
kakao berkelanjutan. Selagi seseorang itu mau
bekerjasama dengan orang lain yang ada
dilingkungannya.

Petani yang sudah lama berusahatani atau
yang baru berusahatani sama-sama membuka
kesempatan untuk bekerjasama dengan orang lain.
Dalam penerapan teknologi produksi kakao
berkelanjutan siapa saja bisa menerapkannya,
sehingga petani bisa bekerjasama.Berdasarkan
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa lama
berusahatani tidak mempengaruhi motivasi
sosiologis petani dalam menerapkan teknologi
produksi kakao berkelanjutan.

10. Hubungan antara jumlah tanggungan
dengan motivasi sosiologis
Berdasarkan perhitungan diperoleh t hitung -

0,207 lebih kecil dari t Tabel 2,045 pada taraf
kepercayaan 95% untuk menguji signifikansi
hubungan antara jumlah tanggungan dengan
motivasi sosiologis. Hubungan yang tidak
signifikan ini terjadi karena banyaknya jumlah
tanggungan keluarga petani tidak menjadi
penghalang petani tersebut untuk bekerjasama
dalam hidup bermasyarakat.

Jumlah tanggungan yang banyak maupun
jumlah tanggungan yang sedikit sama-sama
mempunyai kesempatan untuk menjalin kerjasama

dengan orang lain terkait penerapan teknologi
produksi kakao berkelanjutan. Berdasarkan analisis
diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah
tanggungan petani tidak berpengaruh pada
motivasi sosiologis petani dalam menerapkan
teknologi produksi kakao berkelanjutan.

11. Hubungan antara luas penguasaan lahan
dengan motivasi sosiologis
Berdasarkan perhitungan diperoleh t hitung

2,249 lebih kecil dari t Tabel 2,045 pada taraf
kepercayaan 95% untuk menguji signifikansi
hubungan luas kepemilikan lahan dengan motivasi
sosiologis. Hubungan yang signifikan ini terjadi
karena makin luas lahan yang dimiliki oleh petani
maka bekerjasama dengan orang lain akan lebih
mudah. Hal ini dinilai mempunyai strata ekonomi
yang mendukung.

Petani yang mempunyai penguasaan lahan
yang luas biasanya akan berusaha mengelola
usahataninya dengan baik, hal ini dilakukan
dengan adanya dorongan ingin dihargai ditengah
masyarakat. Berdasarkan analisis diatas bisa
disimpulkan bahwa luas penguasaan lahan
berpengaruh terhadap motivasi sosiologis petani
dalam menerapkan teknologi produksi kakao
berkelanjutan.

12. Hubungan antara interaksi dengan orang
lain dengan motivasi sosiologis
Berdasarkan perhitungan diperoleh t hitung

0,769 lebih kecil dari t Tabel 2,045 pada taraf
kepercayaan 95% untuk menguji signifikansi
hubungan antara interaksi dengan orang lain
dengan motivasi sosiologis. Hubungan yang tidak
signifikan ini terjadi karena petani yang ada di
Kecamatan Padang Gelugurdalam menerapkan
teknologi produksi kakao berkelanjutan merasa
tidak membutuhkannya, sehingga interaksi dengan
penyuluh maupun dengan petani lain yang ada
disekitar terabaikan.

Petani dalam menerapkan teknologi produksi
kakao berkelanjutan akan berinteraksi dengan
penyuluh atau petani lain apabila ada manfaat yang
diperolehnya. semakin tinggi manfaat yang
diperoleh petani maka semakin sering petani
tersebut berinteraksi dengan orang lain.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian ini dapat
disimpulkan bahwa:

1. Tingkat motivasi ekonomi petani adalah:

a. Tingkat motivasi ekonomi petani, yaitu:
kategori tinggi 5,41%, sedang 13,51%,
rendah 40,54%, dan  sangat rendah
40,54%,

b. Tingkat motivasi sosiologis petani, yaitu:
kategori tinggi 2,7%,  sedang 21,62%,
rendah 48,65%, dan  sangat rendah
27,03%.

2. Hubungan antara faktor-faktor motivasi
dengan motivasi ekonomi dan motivasi
sosiologis tidak ada yang signifikan
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