
PERSEPSI PETANI PADI TERHADAP PEMANFAATAN RICE TRANSPLANTER
DI KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Ugik Romadi1) dan Dika Lusianto2)

1)Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP), Malang
Jl. DR. Cipto 144a Bedali Lawang, Malang, Jawa Timur, Indonesia

2)Penyuluh Pertanian Kab. Ngawi
Email: ugik_yas@yahoo.com

ABSTRACT

The government faced the development of agriculture problem with the UPSUS Pajale program. One of the
contents of the program is providing assistance in the form of rice transplanter. The tool is considered as an innovation
because not all farmers use them. Utilization of rice transplanter by farmers can not be separated from the farmer vote.
This study aims to identify the perception of rice farmers to utilization of rice transplanter before and after extension,
determine the relationship of farmers characteristic with the perception of rice farmers to utilization of rice
transplanter, and determine the relationship of stimulus with the perception of rice farmers to utilization of rice
transplanter. The study was conducted in Pohjentrek, Pasuruan District, East Java Province.

The results show that the perception of rice farmers to utilization of rice transplanter before counseling mostly
classified as moderate or enough and after counseling mostly quite good. The relationship between the characteristics
of farmers with farmer perception on the utilization of rice paddy transplanter before and after the extension was a
positive and highly significant. The relationship between stimulus with  perception rice farmers to utilization of rice
transplanter before the extension was a positive and significant, while after the extension was positive and highly
significant.
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PENDAHULUAN

embangunan pertanian merupakan bagian
penting dan tidak terpisahkan dari

pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia
melalui Kabinet Kerja telah menetapkan
swasembada berkelanjutan padi, jagung dan
kedelai yang harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun.
Menteri Pertanian telah mengeluarkan Pedoman
Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi
Padi , Jagung dan Kedelai melalui Program
Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana
Pendukungnya Tahun Anggaran 2015 yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
03/Permentan/OT.140/2/2015. Salah satu tujuan
dibuatnya pedoman tersebut adalah untuk
menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana
pertanian berupa air irigasi, benih, pupuk dan alat

mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi
lainnya. Penyediaan alsintan berupa traktor roda
dua, alat tanam (Rice transplanter), pompa air dan
combine harvester untuk menjamin pengolahan
lahan, penanaman, pengairan yang serentak dalam
areal yang luas dan pemanenan.

Rice transplanter yang diberikan di
Kecamatan Pohjentrek berjumlah 2 (dua) unit yang
diterima oleh 2 (dua) kelompoktani/gapoktan di 2
(dua) desa yang berbeda yaitu di Kelompoktani
Suko Makmur, Desa Sungiwetan dan di Gapoktan
Ngudi Mulyo, Desa Pleret.

Bantuan Rice transplanter juga untuk
mengakomodir kebutuhan petani yang sebagian
besar belum mampu untuk membeli alsintan
tersebut/kebutuhan kelompoktani yang belum
mampu memenuhi fasilitas usaha tani. Pemerintah
berharap dengan adanya bantuan alat tersebut
dapat dilakukan penanaman serentak dalam rangka
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meningkatkan produksi padi yang menjadikan
Indonesia berswasembada pangan seperti program
yang telah dicanangkan sehingga dapat
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani. Namun setelah bantuan diberikan, tidak
semua petani di kedua desa tersebut khususnya
kelompoktani dan gapoktan penerima bantuan
memanfaatkannya.

Rice transplanter merupakan teknologi baru
di Kecamatan Pohjentrek. Teknologi baru pada
umumnya memerlukan cukup waktu untuk dapat
diterima masyarakat. Adanya perubahan teknik
penanaman ini maka petani perlu belajar karena
petani telah terbiasa dengan teknik penanaman
konvensional menggunakan tenaga manusia
sepenuhnya. Petani dihadapkan dalam dua pilihan
yaitu penanaman konvensional atau menggunakan
Rice transplanter dalam penanaman padi. Diterima
atau ditolaknya teknologi ini dipengaruhi oleh
persepsi petani terhadap Rice transplanter tersebut.

Persepsi petani terhadap pemanfaatan Rice
transplanter erat kaitannya dengan kemauan petani
untuk menggunakan alat tanam tersebut. Setiap
petani memiliki persepsi yang berbeda terhadap
alat itu. Semakin positif persepsi petani terhadap
alat tersebut, maka pemanfaatan alat tersebut akan
semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika
semakin negatif persepsi petani terhadap alat
tersebut, maka pemanfaatan alat tersebut akan
semakin menurun bahkan akan beralih ke tanam
konvensional (tenaga manusia). Seiring
berjalannya waktu, alat ini akan berdampak positif
seperti mempercepat proses penanaman bibit padi,
menghemat biaya dan menyiasati kurangnya
tenaga kerja dalam proses penanaman padi.

Beranjak dari hal-hal tersebut, maka perlu
dilakukan kajian tentang persepsi petani padi
terhadap pemanfaatan Rice transplanter dengan
tujuan:

1. Mengidentifikasi persepsi petani padi terhadap
pemanfaatan Rice transplanter sebelum dan
setelah penyuluhan.

2. Mengetahui hubungan karakteristik petani
dengan persepsi petani padi terhadap
pemanfaatan Rice transplanter.

3. Mengetahui hubungan stimulus dengan
persepsi petani padi terhadap pemanfaatan
Rice transplanter di Kecamatan Pohjentrek,
Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

METODOLOGI

Penentuan lokasi kajian dilakukan secara
sengaja (purposive) yaitu berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tertentu disesuaikan
dengan tujuan (Singarimbun dan Effendi, 2006).
Lokasi mengacu pada salah satu lokasi UPSUS
Pajale Tahun 2015 yang mendapatkan bantuan
Rice transplanter yaitu di Kecamatan Pohjentrek,
Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Pengkajian dilakukan pada tanggal 25 April 2016
sampai dengan 10 Juni 2016.

Metode yang digunakan adalah studi kasus.
Kasus yang akan dikaji adalah persepsi petani padi
terhadap pemanfaatan Rice transplanter.
Pemanfaatan Rice transplanter oleh petani tidak
terlepas dari penilaian petani terhadap alat ini.

Variabel yang diamati adalah variabel bebas
(variabel X) terdiri dari variabel karakteristik
petani (variabel X1) dan variabel stimulus
(variabel X2) serta variabel terikat (variabel Y)
yaitu variabel persepsi petani terhadap
pemanfaatan Rice transplanter.

Jumlah keseluruhan sampel sejumlah 38
orang yaitu pada Gapoktan Ngudi Mulyo, Desa
Pleret, Kecamatan Pohjentrek yaitu 8 orang dan
pada Kelompoktani Suko Makmur, Desa
Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek 30 orang.

Analisis data persepsi menggunakan skala
Likert dengan skor seperti Tabel 1 yang
dilanjutkan dengan pengkategorian persepsi.
(Yatman, 2011). Menurut Riduwan (2007),
persepsi dapat dikategorikan sangat baik, baik,
sedang, buruk dan sangat buruk. Kategori persepsi
dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Scoring Pernyataan Persepsi
No Pilihan Jawaban Skor
1 Setuju (S) 3
2 Netral/Sama saja/Sedang (N) 2
3 Tidak Setuju (TS) 1

Tabel 2. Kategori Persepsi
No Pilihan Jawaban Skor
1 Setuju (S) 20-27
2 Netral/Sama saja/Sedang (N) 28-35
3 Tidak Setuju (TS) 36-43
4 44-52
5 53-60
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Karakteristik petani dianalisis secara
deskriptif yaitu dengan menampilkan distribusi
frekuensi dan persentase. Sedangkan untuk
mengetahui hubungan antara karakteristik petani
dengan persepsi petani padi terhadap pemanfaatan
Rice transplanter dan hubungan antara stimulus
dengan persepsi petani padi terhadap pemanfaatan
Rice transplanter dianalisis menggunakan uji
korelasi Rank Spearman (rs) pada taraf
kepercayaan 95% atau α sebesar 0,05 dengan
aplikasi program SPSS 16 for windows.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi Petani Sebelum Penyuluhan

Persepsi petani terhadap pemanfaatan Rice
transplanter merupakan penilaian petani yang
dicerminkan pada pandangannya terhadap
keuntungan relatif, tingkat kesesuaian, dan tingkat
kemudahan dalam pemanfaatan Rice transplanter.
Persepsi petani secara keseluruhan sebelum
dilakukan penyuluhan tentang pemanfaatan Rice
transplanter dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa
sebagian besar persepsi petani terhadap
pemanfaatan Rice transplanter dalam kategori
sedang atau cukup akan tetapi rata-rata skor
persepsi termasuk dalam kategori baik dengan rata-
rata skor sebesar 46,34. Persepsi sangat baik (6
orang) dipunyai oleh petani Gapoktan Ngudi
Mulyo, baik dari ketua, pengurus maupun
anggotanya walaupun ada 2 orang anggota
berpersepsi baik sedangkan yang berpersepsi
sedang (18 orang) dan baik (12 orang) dari petani
Kelompoktani Suko Makmur. Jadi pemanfaatan
Rice transplanter di Kecamatan Pohjentrek dapat
dilanjutkan dengan menambahkan pemahaman
bahwa penggunaan alat tersebut dapat
berdampingan dengan kondisi kebiasaan dan tidak
melanggar kepercayaan.

Persepsi Petani Setelah Penyuluhan
Persepsi petani dapat berubah pada kondisi

dan situasi yang berbeda. Setelah dilaksanakan
penyuluhan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui
ada atau tidaknya perubahan persepsi terhadap

pemanfaatan Rice transplanter.

Persepsi petani secara keseluruhan
setelah dilakukan penyuluhan tentang
pemanfaatan Rice transplanter dapat dilihat
pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui
bahwa sebagian besar persepsi petani
terhadap pemanfaatan Rice transplanter
dalam kategori baik (15 orang). Demikian
juga dengan  rata-rata skor persepsi juga
termasuk dalam kategori baik dengan rata-
rata skor sebesar 47,89.

Persepsi seluruh petani responden pada
Gapoktan Ngudi Mulyo termasuk dalam
kategori sangat baik dan meningkat dari
sebelum penyuluhan yang sangat baik hanya
6 orang menjadi 9 orang yaitu 8 orang dari
Gapoktan Ngudi Mulyo dan 1 orang anggota
Kelompoktani Suko Makmur yang
sebelumnya berpersepsi baik, sedangkan dari
18 orang yang sebelumnya berpersepsi
sedang menjadi 14 orang dengan 4 orang
menjadi berpersepsi baik.

Tabel 3. Distribusi Petani Berdasarkan Tingkat
Persepsi Terhadap Pemanfaatan Rice
transplanter Sebelum Penyuluhan

Tingkat Persepsi Skor Kategori
Distribusi

Rata-rata
SkorPetani

(orang)
Persentase

(%)
Sangat baik
Baik
Sedang/cukup
Buruk
Sangat buruk

53 - 60
45 - 52
37 - 44
29 - 36
20 - 28

6
14
18
0
0

15,8
36,8
47,4

0,0
0,0

59,00
49,43
39,72

0,00
0,00

Jumlah 38 100,0
Sumber : Analisis Data Primer

Tabel 4. Distribusi Petani Berdasarkan Tingkat
Persepsi Terhadap Pemanfaatan Rice
transplanter Setelah Penyuluhan

Tingkat Persepsi Skor Kategori
Distribusi

Rata-rata
SkorPetani

(orang)
Persentase

(%)
Sangat baik
Baik
Sedang/cukup
Buruk
Sangat buruk

53 - 60
45 - 52
37 - 44
29 - 36
20 - 28

9
15
14
0
0

23,7
39,5
36,8

0,0
0,0

59,00
49,43
39,72

0,00
0,00

Jumlah 38 100,0
Sumber : Analisis Data Primer
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Hal tersebut menunjukkan bahwa
pemanfaatan Rice transplanter di Kecamatan
Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dapat dilanjutkan
karena penggunaan alat tersebut dapat
berdampingan dengan kondisi kebiasaan dan tidak
melanggar kepercayaan. Pemberian sosialisasi
yang lebih intens diharapkan dapat menggugah
semangat petani dalam memanfaatkan Rice
transplanter.

Hubungan Karakteristik Petani Dengan
Persepsi Petani Padi Terhadap Pemanfaatan

Rice transplanter
Kajian ini untuk melihat hubungan antara

karakteristik petani dengan persepsi petani padi
terhadap pemanfaatan Rice transplanter di
Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan.
Adapun hipotesis hubungan karakteristik petani
dengan persepsi petani padi terhadap pemanfaatan
Rice transplanter adalah sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat hubungan antara karakteristik
petani dengan persepsi petani padi terhadap
pemanfaatan Rice transplanter

H1 : Terdapat hubungan antara
karakteristik petani dengan persepsi
petani padi terhadap pemanfaatan Rice
transplanter

Analisis hubungan karakteristik
petani dengan persepsi petani padi
terhadap pemanfaatan Rice
transplanter menggunakan uji korelasi
Rank Spearman (rs) SPSS 16.0 for
windows, dengan α sebesar 0,05 atau
tingkat kepercayaan 95%. Hasil analisis
dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5 menunjukkan bahwa
angka korelasi antara variabel
karakteristik petani (variabel X1)
dengan variabel persepsi petani
(variabel Y) didapat 0.706 dengan
signifikansi Sig. = 0,000<0,05, maka
H0 ditolak dan H1 diterima.
Berdasarkan hal ini menunjukkan
bahwa karakteristik petani mempunyai
hubungan yang positif ditunjukkan
dengan koefisien korelasi sebesar
0,706. Hubungan positif ini berarti jika
nilai variabel X1 tinggi, maka nilai
variabel Y akan tinggi demikian pula
sebaliknya. Dengan demikian berarti
persepsi atau penilaian petani terhadap

adanya inovasi Rice transplanter berbeda-beda
menurut karakteristik petani.

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa
angka korelasi antara variabel karakteristik petani
(variabel X1) dengan variabel persepsi petani
(variabel Y) didapat 0.741 dengan signifikansi
Sig.= 0,000<0,05, maka H0 ditolak dan H1
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik
petani mempunyai hubungan yang positif
ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar
0,741. Hubungan positif ini berarti jika nilai
variabel X1 tinggi, maka nilai variabel Y akan
tinggi demikian pula sebaliknya.

Variabel karakteristik petani secara
keseluruhan mempunyai hubungan dengan
persepsi petani padi terhadap pemanfaatan Rice
transplanter. Persepsi ditentukan faktor fungsional
yaitu karakteristik orang yang memberi respon
terhadap stimulus (Rakhmat, 2000). Karakteristik
petani berhubungan dengan penilaian petani
terhadap suatu inovasi baru sehingga dalam adopsi
suatu inovasi dipengaruhi oleh cara pandang, pola
pikir dan kemampuan serta kondisi dari masing-
masing petani (Eka, 2009).

Tabel 5. Uji Hipotesis Hubungan Karakteristik Petani
Dengan Persepsi Petani Padi Terhadap
Pemanfaatan Rice transplanter Sebelum
Penyuluhan

Correlations
Total X1 Total Y

Spearman's rho Total X1
N = 38

Correlation Coefficient 1.000 .706**

Sig. (2-tailed) . .000
Total Y
N = 38

Correlation Coefficient .706** 1.000
Sig. (2-tailed) .000 .

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : Analisis Data Primer

Tabel 6. Uji Hipotesis Hubungan Karakteristik Petani
Dengan Persepsi Petani Padi Terhadap
Pemanfaatan Rice transplanter Setelah Penyuluhan

Correlations
Total X1 Total Y

Spearman's rho Total X1
N = 38

Correlation Coefficient 1.000 .741**
Sig. (2-tailed) . .000

Total Y
N = 38

Correlation Coefficient .741** 1.000
Sig. (2-tailed) .000 .

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : Analisis Data Primer
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Hubungan Stimulus Dengan Persepsi Petani
Padi Terhadap Pemanfaatan Rice transplanter

Kajian ini untuk melihat hubungan antara
stimulus dengan persepsi petani padi terhadap
pemanfaatan Rice transplanter di Kecamatan
Pohjentrek. Adapun hipotesis hubungan stimulus
dengan persepsi petani padi terhadap pemanfaatan
Rice transplanter adalah sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat hubungan antara stimulus
dengan persepsi petani padi terhadap
pemanfaatan Rice transplanter

H1 : Terdapat hubungan antara stimulus dengan
persepsi petani padi terhadap pemanfaatan
Rice transplanter

Analisis hubungan stimulus dengan persepsi
petani padi terhadap pemanfaatan Rice
transplanter menggunakan uji korelasi Rank
Spearman (rs) SPSS 16.0 for windows, dengan α
sebesar 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%. Hasil
analisis dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Berdasarkan Tabel 7 dapat
diketahui bahwa angka korelasi antara
variabel stimulus (variabel X2) dengan
variabel persepsi petani (variabel Y)
didapat 0.409 dengan signifikansi Sig.
= 0,011<0,05, maka H0 ditolak dan H1
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa
stimulus mempunyai hubungan positif
yang ditunjukkan dengan koefisien
korelasi sebesar 0,409 yang berarti jika
nilai variabel X2 tinggi, maka nilai
variabel Y akan tinggi demikian pula
sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 8 dapat
diketahui bahwa angka koefisien
korelasi antara variabel stimulus
(variabel X2) dengan variabel persepsi
petani (variabel Y) didapat 0,447
dengan signifikansi Sig. = 0,005<0,05,
maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal
ini menunjukkan bahwa stimulus
mempunyai hubungan positif yang
ditunjukkan dengan koefisien korelasi
sebesar 0,447. Hubungan positif ini
berarti jika nilai variabel X2 tinggi,
maka nilai variabel Y akan tinggi
demikian pula sebaliknya.

Variabel stimulus secara keseluruhan
mempunyai hubungan dengan persepsi petani padi
terhadap pemanfaatan Rice transplanter. Persepsi
diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu
stimulus yang hadir dari lingkungannya (Thoha,
2003). Penilaian petani bisa berubah dengan
seringnya pemberian rangsangan misalnya
pemberian sosialisasi, ajakan menggunakan, dan
diskusi tentang inovasi Rice transplanter tersebut.

Tabel 7. Uji Hipotesis Hubungan Stimulus Dengan Persepsi
Petani Padi Terhadap Pemanfaatan Rice
transplanter Sebelum Penyuluhan

Correlations
Total X1 Total Y

Spearman's rho Total X1
N = 38

Correlation Coefficient 1.000 .409*

Sig. (2-tailed) . .011
Total Y
N = 38

Correlation Coefficient .409* 1.000
Sig. (2-tailed) .011 .

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : Analisis Data Primer

Tabel 8. Uji Hipotesis Hubungan Stimulus Dengan Persepsi
Petani Padi Terhadap Pemanfaatan Rice
transplanter Setelah Penyuluhan

Correlations
Total X1 Total Y

Spearman's rho Total X1
N = 38

Correlation Coefficient 1.000 .447**

Sig. (2-tailed) . .005
Total Y
N = 38

Correlation Coefficient .447** 1.000
Sig. (2-tailed) .005 .

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : Analisis Data Primer
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KESIMPULAN

Berdasarkan kajian, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi petani padi terhadap pemanfaatan Rice
transplanter dapat digolongkan sebagai berikut:
a. Sebelum penyuluhan persepsi petani

sebagian besar tergolong sedang atau cukup.
b. Setelah penyuluhan persepsi petani sebagian

besar tergolong baik.
2. Terdapat hubungan yang positif dan sangat

signifikan antara karakteristik petani dengan
persepsi petani padi terhadap pemanfaatan Rice
transplanter sebelum dan setelah penyuluhan.

3. Hubungan antara stimulus dengan persepsi
petani padi terhadap pemanfaatan Rice
transplanter:
a. Sebelum penyuluhan terdapat hubungan

yang positif dan signifikan.
b. Setelah penyuluhan terdapat hubungan yang

positif dan sangat signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Cekza. 2011. Evaluasi Penyuluhan Pertanian.
(http://cekzaislami. blogspot.com diakses
tanggal 4 April 2016).

Eka, D.Y. 2009. Persepsi Anggota Terhadap Peran
Kelompok Tani pada Penerapan Teknologi
Usahatani Belimbing (Kasus Kelompok
Tani Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan
Sawangan, Kota Depok). Tesis.
Pascasarjana Fakultas Ekologi Manusia.
Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015.
2015. Pedoman Upaya Khusus (UPSUS)
Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan
Kedelai melalui Program Perbaikan
Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya
Tahun Anggaran 2015. Kementerian
Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.

Rakhmat, J. 2000. Psikologi Komunikasi. Remaja
Rosdakarya. Bandung.

Riduwan. 2007. Skala Pengukuran Variabel-
Variabel Penelitian. Alfabeta. Bandung.

Singarimbun, M. dan Effendi, S. 2006. Metode
Penelitian Survei. Pustaka LP3ES
Indonesia. Jakarta.

Thoha, M. 2003. Perilaku Organisasi Konsep
Dasar dan Aplikasinya. Raja Grafindo
Persada. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2006. 2006. Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Departemen Pertanian. Jakarta.

Yatman. 2011. Persepsi Petani Terhadap Water
Resources and Irrigation Sector
Management Program di Kecamatan
Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Skripsi.
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas
Maret. Surakarta.


