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ABSTRAK 

Muhammad Farhan Ariza Ritonga, Nirm 01.4.3.15.0361. Persepsi petani dalam 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao di Kecamatan Gebang 

Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat persepsi 

petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao dan faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian 

organik pada budidaya kakao di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei  2019 dengan 

menggunakan metode survey. Metode pengumpulan data menggunakan metode 

observasi dan wawancara mendalam dengan menggunakan kuesioner yang telah 

di uji validitas dan reliabilitas, sementara metode analisis data menggunakan skala 

likert dan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS for windows 24. Hasil 

analisis dengan menggunakan uji regresi linear berganda diketahui bahwa tingat 

persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik sebesar 68,08% 

sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi petani dalam 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao adalah pendapatan, 

akses informasi, peran kelompok dan karakteristik inovasi. 

 

Kata Kunci :Persepsi, pertanian organik kakao, faktor-faktor persepsi, regresi    

linear berganda 
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ABSTRACT 

Muhammad Farhan Ariza Ritonga, Nirm 01.4.3.15.0361. Perception of farmers in 

the application of organic farming systems to cocoa cultivation in Gebang 

District, Langkat Regency. This study discusses the perceptions of farmers in 

implementing organic farming systems on cocoa cultivation and the factors that 

influence farmers' perceptions in implementing organic farming systems on cocoa 

cultivation in Gebang District, Langkat Regency. This research was conducted 

from March to May 2019 using the survey method. The method of data collection 

uses observation and interview methods that use a questionnaire that has validity 

and reliability, while the method of data analysis uses a Likert scale and multiple 

linear regression with the help of SPSS for Windows 24. The method of analysis 

uses farmers' multiple linear regression analysis in the implementation of an 68 , 

08% while the factors that influence farmers' perceptions in implementing organic 

farming systems on cocoa cultivation are income, access to information, group 

roles and characteristics of innovation. 

 

Keywords: Perception, organic agriculture, perception factors, multiple linear 

regression 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kakao merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai 

peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kakao juga salah 

satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa 

negara selain minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen dan 

eksportir kakao terbesar ketiga dunia setelah Ghana dan Pantai Gading. 

Perkebunan kakao di Indonesia dikembangkan pada saat harga kakao dunia 

sedang menuju ke titik yang rendah, tetapi ekspor kakao Indonesia terus naik dari 

tahun ke tahun. Pengalaman ini menunjukkan meski harga kakao mencapai titik 

terendah, petani kakao di Indonesia masih mampu bersaing (Martodireso dan 

Suryanto, 2001).  

Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan 

tahun 2018 produksi kakao diprediksi naik 4,12% menjadi 686.964 ton dari 

prouduksi tahun 2017 sebesar 659.776 ton.  

Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia yang 

merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera 

Utara. Perkebunan di Sumatera Utara telah dibuka sejak zaman penjajahan 

Belanda. Komoditi hasil perkebunan yang paling penting dari Sumatera Utara saat 

ini antara lain adalah kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan tembakau. Disamping 

itu komoditi potensial lainnya juga telah dikembangkan di Provinsi Sumatera 

Utara.   

Tanaman perkebunan yang ada di Sumatera Utara didominasi oleh tanaman 

kelapa sawit dengan luas tanaman sebesar 363.095,36 ha dan produksi 

4.486.478,73 ton, karet dengan luas tanaman sebesar 349.768,52 ha dan produksi 

220.633,82 ton, kopi dengan luas tanaman sebesar 78.961,00 ha dan produksi 

49.452,51 ton dan disusul kakao dengan luas tanaman sebesar 49.171,94 ha dan 

produksi 32.781,38 ton (BPS Sumatera Utara, 2018). 

Kabupaten Langkat merupakan salah satu sentra penghasil kakao yang 

memiliki luas lahan sebesar 3160 ha dengan produksi sebesar 2.552 ton yang 

terdiri dari 578 ha Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), 2.519 ha Tanaman 

Menghasilkan (TM) dan 63 ha Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM), (BPS 
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Kabupaten Langkat, 2018). Menurut data Badan Pusat Statistik Kecamatan 

Gebang (2018) Salah satu penghasil kakao dikabupaten Langkat adalah 

Kecamatan Gebang yang memiliki luas lahan kakao sebesar 71 ha, yang terdiri 

dari 25 ha Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan 46 Tanaman Menghasilkan 

(TM) dengan jumlah produksi sebesar 41,86 ton. 

Budidaya pertanian yang ramah lingkungan atau lebih dikenal dengan 

pertanian organik terus dikembangkan, baik itu oleh pihak swasta, pemerintah dan 

stake holder lainnya. Saat ini pertanian organik untuk sektor perkebunan kakao 

persentasenya terhitung masih cukup rendah, mengingat budidaya kakao yang 

lebih kompleks dengan intensitas serangan hama dan penyakit yang cukup tinggi 

membuat penerapan budidaya organik ditingkat petani belum mendapatkan respon 

yang cukup baik.  

Satu-satunya kelompoktani kakao yang telah menerapkan sistem pertanian 

organik di kabupaten Langkat adalah kelompoktani Lestari yang terletak di Desa 

Sangga Lima, kecamatan Gebang, terdiri dari 24 orang petani dengan luas lahan 

25 ha, namun yang telah terdaftar kedalam sertifikat organik hanya seluas 10,34 

ha.  

Kelompoktani Lestari beralih untuk menerapkan sistem pertanian organik 

atas anjuran dari pemerintah, dengan melakukan beberapa tahapan yaitu: 

sosialisasi budidaya organik pada tahun 2015, dan sejak tahun 2016 sampai 

dengan 24 januari 2019 dilakukannya konversi/penyelesaian dokumen 

administrasi serta evaluasi atau penilaian layak tidaknya untuk mendapatkan 

sertifikat pertanian organik SNI hingga selanjutnya dinyatakan lulus menjadi desa 

organik.  

Awalnya petani di Desa Sangga Lima khususnya kelompok tani Lestari 

melakukan budidaya tanaman kakao dengan menggunakan bibit sembarang yang 

tidak jelas asal usulnya, kemudian pada tahun 2007 mulai sadar dilakukan 

sambung samping dan sambung pucuk dengan menggunakan klon TSH dengan 

tujuan untuk memperbaiki klon, keseragaman tanaman dan meningkatkan 

produksi serta mulai melakukan pemangkasan secara rutin 1-2 kali/tahun untuk 

pembuangan wiwilan/tunas air atau tunas lain yang tidak bermanfaat atau tidak 

menghasilkan. 
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Produksi sebelum menerapkan pertanian organik pada tanaman kakao 80-

100 kg biji perkarung/panen  dengan harga jual Rp. 20.000-Rp. 25.000/kg. Setelah 

menerapkan sistem pertanian organik tanaman kakao mampu memproduksi 30-40 

kg biji/karung/panen karena kelompoktani belum mampu memenuhi permintaan 

para eksportir, sehingga  petani masih menjualnya dengan harga sama dengan 

harga sebelum organik. Dalam kondisi hujan normal masa panen kakao bisa 1-2 

kali/minggu sedangkan apabila musim hujan berkurang panen dapat dilakukan 10-

15 hari/panen. 

Adapun manfaat dari pertanian organik pada budidaya tanaman kakao 

adalah untuk mengurangi biaya penggunaan pestisida kimia, produk kakao yang 

dihasilkan lebih sehat, ramah lingkungan serta memanfaatkan kearifan lokal 

seperti penggunaan pupuk yang ada disekitar, biaya pemupukan lebih murah, efek 

hasil kerja pemupukan dapat bertahan lebih lama sehingga interval waktu 

pemupukan juga lebih lama dan bobot biji kakao organik lebih berat dibandingkan 

dengan anorganik. Selain itu, harga jual kakao organik juga lebih tinggi mencapai 

Rp. 35.000,-/kg. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao (Theobroma cacao L) di Kecamatan Gebang Kabupaten 

Langkat ? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi petani dalam penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao (Theobroma cacao L) di Kecamatan 

Gebang Kabupaten Langkat? 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menetapkan judul 

tentang “Persepsi Petani Dalam Penerapan Sistem Pertanian Organik Pada 

Budidaya Kakao (Theobroma cacao L) di Kecamatan Gebang Kabupaten 

Langkat”. 
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C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian berdasarkan permasalahan di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat persepsi petani dalam penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao (Theobroma cacao L)  di Kecamatan 

Gebang Kabupaten Langkat. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani dalam 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao (Theobroma cacao 

L). 

 

D. Manfaat  

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitinan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagai pengalaman dan menambahkan pengetahuan dan pemahaman tentang 

persepsi petani dalam menerapkan sistem pertanian organik pada tanaman 

kakao (Theobroma cacao L) di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. 

2. Bagi pengkaji, pengkajian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana di Polbangtan Medan. 

3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat dijadikan bahan 

informasi dan landasan dalam mengambil serta menentukan kebijakan dalam 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya tanaman kakao. 

4. Bagi petani dapat menjadi bahan masukan dalam hal menerapkan budidaya 

tanaman kakao (Theobroma cacao L)  secara organik. 

5. Sebagai bahan pertimbangan yang relevan bagi peneliti/pengkaji lainnya, dan 

dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dalam penyusunan 

penelitian-penelitian sejenisnya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teoritis 

1. Defenisi Persepsi 

Oxford Dictionaries (2013), menyatakan persepsi adalah kemampuan untuk 

melihat, mendengar, atau mengetahui sesuatu melalui indera. Mulyana (2004) 

menyatakan bahwa persepsi menyangkut kondisi yang mencakup kegiatan mental 

(otak), penafsiran objek, tanda, orang serta pengalaman yang bersangkutan. 

Adesina dan 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.  

Persepsi (Perception) adalah proses dimana individu mengatur dan 

mengintegrasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi 

lingkungan mereka. Namun apa yang diterima seseorang biasanya bisa berbeda 

dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan tersebut 

sering timbul (Robbins, 2008). 

Menurut Leavit dalam Sobur (2009), persepsi dalam arti sempit ialah 

penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, maka dapat diartikan 

bahwa petani memiliki pandangan tersendiri terhadap peremajaan kakao mandiri 

maupun bermitra dengan perusahaan. Robbins (2003) mengungkapkan bahwa 

kebutuhan atau motif yang tidak terpuaskan merangsang seseorang menggunakan 

suatu pengaruh yang kuat pada persepsinya dan pengalaman cenderung berperan 

dalam membentuk persepsi seseorang terhadap suatu hal.  

Faktor lain yang juga mempengaruhi terbentuknya persepsi dan 

pengambilan keputusan seseorang adalah pengetahuan dan wawasan. Menurut 

Muhyadi (1989), persepsi seseorang di pengaruhi oleh tiga faktor, salah satunya 

faktor stimulus yang di pengaruhi obyek, peristiwa tertentu dan bantuan obyek 

lain (benda, orang, proses, dll). Faktor tersebut dapat ditafsirkan berupa dukungan 

dari instansi terkait. 

Persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian 

objektif dengan bantuan indera, kesadaran dari proses-proses organis, satu 

kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari 
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pengalaman di masa lalu, variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, 

berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaan diantara 

perangsang-perangsang, kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau 

keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu (Chaplin, 2006). 

Menurut Sobur (2003) persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, 

mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada 

rangsangan panca indera atau data. Persepsi adalah kemampuan otak dalam 

menerjemahkan stimulus. Persepsi juga merupakan proses untuk menerjemahkan 

atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indra. Persepsi manusia, 

baik berupa persepsi positif maupun negatif akan mempengaruhi tindakan yang 

tampak. Tindakan positif biasanya muncul apabila kita mempersepsi seseorang 

secara positif dan sebaliknya. 

Menurut Kartono (1996) persepsi merupakan pengamatan secara global 

belum disertai kesadaran, sedangkan subyek dan obyeknya belum terbedakan satu 

dari lainnya (baru ada proses memiliki tanggapan). 

Menurut Toha (1983) persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang 

dialami oleh seseorang di dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik 

melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. 

Persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi yang 

menghasilkan suatu gambar yang mungkin sangat berbeda dari kenyataannya. 

Terdapat tiga komponen utama proses pembentukan persepsi antara lain 

adalah : 

a. Seleksi, yaitu penyampaian oleh indera terhadap rangsangan dari luar intensitas 

dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Setelah diterima, rangsangan atau data 

diseleksi. 

b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai 

arti bagi seseorang. Interpretasi dapat dipengaruhi oleh kenyataan objek proses 

persepsi hasil peristiwa perilaku tanggapan sikap yang terbentuk pengamatan 

stimulus faktor yang mempengaruhi persepsi evaluasi dan penafsiran 

kenyataan stimulus umpan balik. Berbagai faktor seperti pengalaman masa 

lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. 

Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan 



7 
 

pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi 

yang komplek menjadi sederhana. 

c. Pembulatan, yaitu penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap informasi 

yang diterima. Persepsi yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai 

reaksi yaitu bertindak sehubungan dengan apa yang telah diserap yang terdiri 

dari reaksi tersembunyi sebagai pendapat atau sikap dan reaksi terbuka sebagai 

tindakan yang nyata sehubungan dengan tindakan yang tersembunyi atau 

pembentukan kesan (Sobur, 2009). 

Menurut Tagiuri dan Petrollo dalam Walgito (2004), terdapat beberapa 

faktor yang berpengaruh dengan persepsi individu diantaranya adalah keyakinan, 

proses belajar, cakrawala pengalaman, pengetahuan, selain itu juga faktor 

kepribadian individu mempengaruhi persepsi setiap individu. Faktor pengalaman, 

proses belajar, atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur tentang apa yang 

dilihat, sedangkan pengetahuan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek 

psikologis tersebut, melalui komponen kognitif ini akan timbul ide, kemudian 

konsep dari apa yang dilihat. 

Menurut Sarwono (1996), dalam bukunya “Pengantar Umum Psikologi” 

terdapat 6 faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi, yaitu: 

a. Perhatian, biasanya seseorang tidak menangkap seluruh rangsang yang ada di 

sekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua obyek 

saja. Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lain menyebabkan 

perbedaan persepsi. 

b. Set adalah harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul. 

c. Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan 

mempengaruhi persepsi seseorang. Kebutuhan yang berbeda akan 

menyebabkan persepsi yang berbeda pula. 

d. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh terhadap 

persepsi. 

e. Ciri kepribadian akan mempengaruhi persepsi pula. 

f. Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut 

halusinasi. Berbeda dari ilusi, halusinasi bersifat individual, hanya dialami oleh 

penderita yang bersangkutan saja. 
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2. Petani 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang dimaksud dengan petani 

adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi 

yang mengelolah usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, 

penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan disekitar hutan, yang meliputi 

usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.  

Menurut Mardikanto (2009), pelaku utama usahatani adalah para petani dan 

keluarganya, yang lain sebagai jurutani, sekaligus sebagai pengelolah usahatani 

yang berperan dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumbedaya (faktor-faktor 

produksi) demi tercapainya peningkatan dan perbaikan mutu produksi, efisiensi 

usahatani serta perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan 

hidup yang lain. Petani adalah penduduk atau orang-orang yang secara defakto 

memiliki atau menguasai sebidang lahan pertanian serta mempunyai kekuasaan 

atas pengelolaan faktor-faktor produksi pertanian (tanah berikut faktor alam yang 

melingkupinya, tenaga kerja termasuk organisasi dan skill, modal dan peralatan) 

di atas lahannya tersebut secara mandiri atau bersama-sama. Petani sebagai orang 

yang menjalankan usahataninya mempunyai peran yang jamak (multiple roles) 

yaitu sebagai juru  tani dan juga sebagai kepala keluarganya. Sebagai kepala 

keluarga petani dituntut untuk dapat memberikan kehidupan yang layak dan 

mencukupi kepada semua anggota keluarganya. Manajer dan juru tani yang 

berkaitan dengan kemampuan mengelolah usahataninya akan sangat dipengaruhi 

oleh faktor di dalam dan di luar pribadi petani yang sering disebut sebagai 

karakteristik sosial ekonomi petani. Apabila keterampilan bercocok tanam sebagai 

juru tani pada umumnya adalah keterampilan sebagai pengelolah mencakup 

kegiatan pikiran didorong oleh kemauan (Dewandini, 2010).  

Petani adalah mereka yang sementara waktu atau tetap menguasai sebidang 

tanah pertanian, menguasai suatu cabang usahatani atau beberapa cabang 

usahatani dan mengerjakan sendiri maupun dengan tenaga bayaran. Menurut 

Horton dan Hunt dalam Mardikanto (1994), mengatakan bahwa petani kecil 

merupakan golongan “ekonomi lemah” tidak saja lemah dalam hal permodalannya 
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(sebagai akibat dari sempitnya lahan yang diusahakan, rendahnya produktivitas, 

dan rendahnya (pendapatan), tetapi juga lemah dalam semangat untuk maju.  

Petani sebagai seseorang yang mengendalikan secara efektif sebidang tanah 

yang sudah lama terikat oleh ikatan-ikatan tradisi dan perasaan. Tanah dan dirinya 

adalah bagian dari satu hal, suatu kerangka hubungan yang telah berdiri lama. 

Suatu masyarakat petani bisa berdiri sebagian atau bisa juga seluruhnya 

(Dewandini, 2010).  

Secara umum, petani adalah orang yang melakukan usaha tani dengan 

memanfaatkan segala sumber daya hayati seperti bercocok tanam dan bertenak 

untuk keberlangsungan hidup rumah tangga Petani. Menurut Slamet (2000) petani 

adalah orang yang memiliki dan menggarap tanah/lahan miliknya sendiri.  

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah 

pertanian. Definisi petani menurut Anwas (1992) mengemukakan bahwa petani 

adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau 

memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. 

Pengertian petani yang dikemukakan di atas tidak terlepas dari pengertian 

pertanian. Anwas (1992) mengemukakan bahwa pertanian adalah kegiatan 

manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman 

ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam. 

Bertolak dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa antara petani dan 

pertanian tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu 

perbedaannya hanya terletak pada obyek saja. 

 

3. Penerapan Sistem Pertanian Organik Pada Budidaya Tanaman Kakao 

Indonesia merupakan negara agraris yang artinya pertanian memegang 

peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional (Mubyarto,1989). 

Sistem pertanian di Indonesia hingga saat ini masih bersifat konvensional. 

Menurut Gliesman (2007), dampak negatif dari penerapan sistem pertanian 

konvensional yaitu dapat menyebabkan degradasi dan penurunan kesuburan tanah, 

mengurangi kelembaban tanah, merusak ekosistem yang berada di lingkungan 

sekitarnya, menyebabkan erosi, hingga masalah serius yang berdampak pada 

gangguan kesehatan para konsumen akibat penggunaan pestisida. 
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Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 

tentang sistem pertanian organik, menyatakan bahwa sistem pertanian organik 

adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus 

biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan 

praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari 

limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi 

terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai 

dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak 

menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem. 

Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang dapat meningkatkan 

dan menjaga produktivitas lahan sehingga dapat menyediakan pangan yang 

cukup, berkualitas dan berkelanjutan untuk menunjang ketahanan pangan lokal, 

mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan pendapatan petani, 

Rodiah (2013). Pertanian organik bertujuan untuk meningkatkan produksi 

tanaman secara berkelanjutan dengan cara memperbaiki kesuburan melalui 

sumber daya alami. 

Menurut IFOAM (2018) mengatakan bahwa pertanian organik merupakan 

suatu sistem pertanian yang mengedepankan daur ulang unsur hara dan proses 

alami dalam pemeliharaan kesuburan tanah dan keberhasilan produksi. Pertanian 

organik bertujuan untuk: menghasilkan produk yang berkualitas dengan kuantitas 

memadai, membudidayakan tanaman secara alami, mendorong dan meningkatkan 

siklus hidup biologis dalam ekosistem pertanian, memelihara dan meningkatkan 

kesuburan tanah jangka panjang, menghindarkan seluruh bentuk cemaran yang 

diakibatkan penerapan teknik pertanian, memelihara dan meningkatkan 

keanekaragaman genetik dan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis. 

Suatu produk dapat dikatakan organik apabila terdapat penjaminan produk. 

Salah satu cara penjaminan produk yaitu dengan melakukan sertifikasi organik 

melalui Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) atau dengan menciptakan 

kepercayaan (trust) terhadap para konsumen. 

Pada budidaya tanaman kakao umumnya tanaman kakao menghendaki 

ketinggian tempat dibawah 500-600 m dpl, curah hujan rata-rata 1.500 mm/tahun, 
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suhu udara 25
0
C, dan kelembaban udara sebesar 80%. Intensitas sinar matahari 

diatur sedemikian rupa seperti pada habitat aslinya, yakni dapat dengan 

memberikan tanaman pelindung. Tanaman pelindung berperan untuk mengurangi 

kecepatan angin yang bisa merubuhkan tanaman (Martodireso, 2001).  

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penerapan sistem pertanian 

organik pada tanaman kakao adalah sebagai berikut : 

a. Konversi lahan  

Sejak tahun 2015, Kelompoktani Lestari mulai tertarik melakukan budidaya 

pertanian organik, ketertarikan tersebut muncul setelah mengikuti beberapa 

pelatihan dari lembaga pemerintah. Pada tahun 2015, Kelompoktani Lestari  mulai 

melakukan konversi lahan karena lahan yang diusahakan sebelumnya merupakan 

lahan konvensional bukan lahan yang ditumbuhi oleh tumbuhan liar sehingga 

harus dilakukan konversi lahan terlebih dahulu. 

b. Pemeliharaan 

Pemeliharaan meliputi areal pada masa konversi dan yang telah dikonversi 

menjadi areal organik, tidak boleh digunakan secara bergantian antara metode 

produksi pertanian organik dan konvensional. 

c. Pengelolaan Lahan, Kesuburan Tanah dan Air 

Kegiatan pertanian organik bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif 

terhadap lingkungan dan mengutamakan kelestarian lingkungan. Hal tersebut 

dapat dimulai dari menjaga kesuburan tanah untuk mencegah degradasi lahan. 

d. Manajemen Ekosistem 

Kelompoktani Lestari selama ini telah mengikuti aturan manajemen organik 

dengan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif pada 

lingkungan sekitar khususnya terhadap wilayah konservasi. Selain itu, 

kelompoktani Lestari melakukan penanganan terhadap organisme pengganggu 

tanaman dengan cara yang ramah lingkungan dan berusaha melakukan tindakan 

pencegahan sebelum mengambil tindakan pengendalian. 

e. Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 

Organisme pengganggu tanaman terdiri dari gulma, hama dan penyakit. 

Dalam melakukan pengelolaan OPT, kelompoktani Lestari mendahulukan untuk 

melakukan tindakan pencegahan sebelum melakukan tindakan pengendalian. 
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Tindakan pencegahan menggunakan program rotasi tanam dan tumpang sari. 

Sementara itu, tindakan pengendalian dilakukan apabila tindakan pencegahan 

sudah tidak mampu menahan keberadaan OPT. Kelompoktani Lestari melakukan 

tindakan pengendalian dengan cara menggunakan input budidaya organik seperti 

membuat pupuk nabati dan pestisida organik. 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap Penerapan Sistem 

Pertanian Organik Pada Tanaman Kakao  

 

a. Faktor Internal 

1) Umur 

Umur berpengaruh terhadap kemampuan fisik petani dalam mengelola 

usahataninya maupun usaha-usaha pekerjaan tambahan lainnya. Baking dan 

Manning dalam Hermaya Rukka (2003), mengemukakan bahwa usia produktif 

untuk bekerja adalah 15-55 tahun. Pada usia produktif, motivasi dalam bekerja 

cenderung lebih tinggi, begitu juga kemampuan dan keterampilannya dalam 

bekerjapun masih baik. Kemampuan kerja penduduk usia produktif akan terus 

menurun seiring dengan semakin bertambahnya usia petani. 

Soekartawi (1988) menyatakan bahwa petani-petani yang lebih tua 

cenderung tidak melakukan difusi inovasi pertanian dari pada mereka yang lebih 

muda. Petani yang lebih muda biasanya akan cenderung lebih produktif dan lebih 

bersemangat dibandingkan dengan petani yang usianya lebih tua. Tidak hanya itu, 

kemampuan yang dimiliki petani usia produktif dalam mengolah lahan lebih kuat 

dibandingkan dengan petani yang usianya lanjut. Dengan demikian terdapat 

kecenderungan bahwa umur petani akan mempengaruhi motivasi dan cara 

pengolahan lahan pertanian dan berdampak pada produktivitas hasil usahataninya. 

2) Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan petani merupakan salah satu determinan yang dapat 

mempengaruhi produktivitas hasil pertanian. Simanjuntak (1998) mengemukakan 

bahwa jenjang pendidikan dapat ditempuh oleh seseorang melalui pendidikan 

formal, seperti SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Masyarakat petani sering 

dicirikan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah 

merupakan salah satu faktor penghambat inovasi teknologi dalam masyarakat. 
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Hernanto (1998) menyatakan pendidikan seseorang mempengaruhi cara 

berfikir ataupun penolakan terhadap hal-hal baru. Maka dapat diartikan perbedaan 

tingkat pendidikan berpengaruh terhadap cara berfikir masyarakat itu sendiri, 

karena pola pikir masyarakat yang berpendidikan tinggi berbeda dengan 

masyarakat yang berpendidikan rendah meskipun perbedaan tersebut tidak 

langsung berpengaruh terhadap aktivitas usahatani.   

Soehardjoe dan Patoeng (1994) menyatakan bahwa pendidikan umumnya 

akan mempengaruhi cara dan pola pikir petani lebih dinamis. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan petani maka semakin efisien dia bekerja dan semakin banyak 

pula dia mengikuti pelatihan cara-cara berusahatani yang lebih produktif dan lebih 

menguntungkan. 

 Senada dengan Soehardjoe dan Patoeng, Banoewidjoyo (2002) 

mengemukakan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki tenaga kerja bukan saja 

dapat meningkatkan produktivitas dan mutu kerja yang dilakukan, tetapi sekaligus 

mempercepat proses penyelesaian kerja yang diusahakan. 

Tingkat pendidikan petani dapat mempengaruhi pola pikir petani dalam 

menerapkan ide-ide baru yang didapat. Petani yang berpendidikan umumnya akan 

lebih mudah menerima inovasi jika dibandingkan dengan petani yang tidak 

berpendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekarwatawi (2006), bahwa 

petani yang berpendidikan lebih cepat mengerti dan memahami penggunaan 

teknologi baru. Dengan demikian penerapan konsep dalam mengelola 

usahataninya lebih baik dan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Satriani (2013), menyatakan bahwa tingkat pendidikan akan mempengaruhi 

kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu masalah. Kemampuan petani 

untuk menganalisis situasi sangat dibutuhkan dalam pemilihan komoditas 

pertanian yang akan dibudidayakan. Hal ini didukung oleh Rukka (2006), yang 

mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan formal petani sangat berpengaruhi 

terhadap kemampuan dalam merespon suatu inovasi. Tingkat pendidikan yang 

semakin tinggi diharapkan dapat lebih mudah merubah sikap dan perilaku untuk 

bertindak lebih rasional.  
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3) Luas Lahan 

Untuk memperoleh hasil produksi yang maksimum dari usahatani, petani 

dapat memadukan faktor produksi, seperti faktor modal dengan luas lahan 

garapan. Sajogyo (1980) mengemukakan bahwa semakin luas lahan usahatani, 

maka semakin besar presentase penghasilan produksi. Dengan demikian, jelaslah 

bahwa luas lahan garapan berperan penting terhadap besaran pendapatan petani, 

sebaliknya petani yang mempunyai lahan sempit atau tidak bertanah merupakan 

beban usaha pada sektor pertanian.  

Menurut Rukka (2006), lahan garapan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi petani dalam berusaha tani. Luasnya lahan yang dimiliki, akan 

mempengaruhi petani untuk menerapkan suatu teknik budidaya di sebagian 

lahannya, hal ini karena jika seandainya gagal masih ada sebagian lahan yang 

diharapkan dan sebaliknya petani mempunyai lahan yang sempit, akan enggan 

untuk menerapkan teknologi budidaya pertanian tertentu karena takut gagal. 

Luas lahan garapan adalah jumlah seluruh lahan sawah yang digunakan 

untuk kegiatan pertanian.  Addhitama (2009) mengemukakan bahwa luas lahan 

garapan adalah lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Lahan sebagai 

salah satu faktor produksi merupakan pabrik hasil-hasil pertanian dan merupakan 

sumberdaya fisik yang mempunyai peranan sangat penting dalam berbagai segi 

kehidupan manusia. Luas lahan garapan adalah aset yang dikuasai petani yang 

dapat mempengaruhi hasil produktivitas yang diterima petani. 

4) Pengalaman 

Pengalaman yang dimiliki oleh seseorang akan berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan terutama dalam penerimaan suatu inovasi bagi usaha yang 

dilakukan. Petani yang memiliki pengalaman lebih tinggi cenderung sangat 

selektif dalam menerima suatu inovasi (Kusnadi, 2005). 

Pengalaman dalam penelitian ini adalah pengalaman petani dalam 

melakukan usahatani kakao. Pengalaman berusahatani merupakan salah satu hal 

yang penting bagi petani kakao karena pengalaman berkaitan dengan keterampilan 

petani dalam mengelola usahataninya. 

Pengalaman berusahatani akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam 

mengolah usahataninya. Biasanya orang yang sudah lama berusahatani akan 
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mempunyai banyak pengalaman dibandingkan dengan petani pemula, sehingga 

akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam usahataninya. Soekartawi 

(2006) mengemukakan bahwa pengalaman berusaha tani yang cukup lama akan 

menjadikan petani lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan. 

Kegagalan yang ia alami akan menjadikannya lebih berhati-hati dalam proses 

pengambilan keputusan, sebaiknya petani yang kurang berpengalaman akan lebih 

cepat mengambil keputusan karena lebih berani menanggung resiko. 

Padmowiharjo (1994) mengemukakan bahwa pengalaman berpengaruh 

terhadap proses belajar. Orang yang mempunyai pengalaman baik dalam proses 

belajar biasanya akan cenderung lebih optimis dalam melakukan tindakan karena 

ia telah mengalami kejadian tersebut. Berbeda dengan orang yang mempunyai 

pengalaman tidak banyak, biasanya mereka akan cenderung lebih pesimis untuk 

berhasil. 

5) Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan 

seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan 

kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Sukirno (2000), pendapatan 

individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam 

perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang 

dimilikinya dan dari sumber lain. Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah 

jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama 

satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kegiatan 

usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang 

diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan. 

6) Akses Informasi 

Menurut Solikhatum (2010) dalam hasil penelitiannya bahwa akses 

informasi mempengaruhi masyarakat, hal ini didukung oleh pendapat Mardikanto 

(2009) yang menyatakan bahwa golongan masyarakat atau individu yang aktif 

mencari informasi dan ide-ide baru biasanya lebih inovatif dibandingkan dengan 

orang-orang pasif apalagi yang selalu skeptic terhadap hal baru. Petani yang 

sering mengakses informasi dari berbagai media akan menambah pengetahuan 

dan wawasannya terkait dengan materi apa yang diakses petani tersebut. Jadi 
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secara tidak langsung hal ini berhubungan dengan bagaimana petani melakukan 

proses mempersepsikan sebuah stimulus baik berupa informasi maupun inovasi 

yang diterimanya. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin sering atau aktif 

seseorang dalam mengakses informasi maka seseorang akan lebih cepat dalam 

mempersepsikan objek persepsi karena luasnya pengetahuan dan wawasannya 

terhadap sebuah inovasi yang disampaikan. 

b. Faktor Eksternal 

1) Peran Penyuluh 

Keberhasilan penyebaran suatu teknologi sebaiknya tidak terlepas dari peran 

penyuluh yang menjalankan fungsinya sebagai agen pembaharuan. Rogers dan 

Schoemaker (1986) mengatakan bahwa peranan yang dijalankan oleh agen 

pembaharu dalam menyebarkan inovasi antara lain: membangkitkan kebutuhan 

untuk berubah, mengadakan hubungan untuk perubahan, mengidentifikasi 

masalah sasaran, memotivasi dan merencanakan tindakan perubahan. 

Mosher (1997) menguraikan tentang peran penyuluh pertanian, yaitu: 

sebagai guru, penganalisa, penasehat, sebagai organisator, sebagai pengembang 

kebutuhan perubahan, penggerak perubahan, dan pemantap hubungan masyarakat 

petani. Kartasapoetra (1994) juga menjelaskan tentang peran penyuluh yang 

sangat penting bagi terwujudnya pembangunan pertanian modern yaitu 

pembangunan pertanian berbasis rakyat. Peran penyuluh tersebut adalah:  

a) Sebagai peneliti yaitu mencari masukan terkait dengan ilmu dan teknologi, 

penyuluh menyampaikan, mendorong, mengarahkan dan membimbing petani 

mengubah kegiatan usahataninya dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi. 

b) Sebagai pendidik yaitu meningkatkan pengetahuan untuk memberikan 

informasi kepada petani, penyuluh harus menimbulkan semangat dan 

kegairahan kerja para petani agar dapat mengelola usahataninya secara lebih 

efektif, efisien, dan ekonomis.  

c) Sebagai penyuluh yaitu menimbulkan sikap keterbukaan bukan paksaan, 

penyuluh berperan serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup para 

petani beserta keluarganya. 
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2) Peran Kelompok 

Kelompok tani adalah kelembagaan petanian atau peternak yang dibentuk 

atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi 

dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha 

anggotanya serta ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling 

mengenal, akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan dalam berusahatani, 

kesamaan baik dalam hal tradisi, pemukiman, maupun hamparan lahan usahatani. 

Kelompok tani merupakan sebuah lembaga yang menyatukan para petani 

secara horizontal dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa, bisa 

berdasarkan komoditas, areal tanam pertanian dan gender (Syahyuti, 2007). 

Hotman dalam Slamet (1992) semakin sering berhubungan antar anggota 

semakin senang para anggota untuk bekerja sama. Pemimpin kelompok tani 

dengan kata lain pengurus dalam kelompok yang memiliki peran sebagai 

koordinator, dimana mereka yang menjelaskan atau menunjukkan hubungan 

antara berbagai pendapat dan saran, yang mencoba mengkoordinir kegiatan 

anggota atau sub kelompok. Selain itu pemimpin juga berperan sebagai penggerak 

mereka yang menggerakkan kelompok untuk bertindak atau mengambil 

keputusan, dan berusaha merangsang atau memberi semangat pada kelompok agar 

melakukan kegiatan yang telat ditetapkan. 

3) Karakteristik Inovasi 

Proses keputusan inovasi merupakan proses yang bertujuan untuk 

meningkatkan mental sejak sesorang mulai pertama kali mengetahui adanya suatu 

inovasi, membentuk sikap terhadap inovasi tersebut, mengambil keputusan untuk 

menolak atau menerapkan, mengimplementasikan ide baru, dan membuat 

konfirmasi atas keputusan tersebut. Proses ini atas rangkaian pilihan tindakan 

individu dari waktu kewaktu atau suatu sistem evaluasi ide baru dan memutuskan 

mempraktekkan inovasi atau menolaknya. 

Kecepatan seseorang dalam penerapan suatu inovasi sangat ditentukan oleh 

kepentingan segera (urgensitas) dalam memenuhi kebutuhannya. Jika suatu 

inovasi yang diberikan dapat menjawab kebutuhan dan memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi masyarakat pada saat itu, masyarakat akan lebih cepat 

menerima inovasi (Mardikanto, 1996).  
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Menurut Rogers 1983, ada lima karakteristik inovasi antara lain adalah : 

a. Keunggulan relatif (relative advantage) adalah derajat di mana suatu inovasi 

dianggap lebih baik/unggul daripada yang pernah ada. Hal ini dapat diukur dari 

beberapa segi, seperti segi ekonomi, prestise sosial, kenyamanan, dan 

kepuasan. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, 

semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. 

b. Kompatibilitas (compatibility) adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap 

konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan 

kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu 

tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, inovasi itu tidak dapat 

diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai 

(compatible). 

c. Kerumitan (complexity) adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu 

yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang 

dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula 

yang sebaliknya. Semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, 

semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. 

d. Kemampuan untuk diuji (trialability) cobakan adalah derajat di mana suatu 

inovasi dapat diuji coba batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diuji cobakan 

dalam seting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar 

dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan 

keunggulannya. 

e. Kemampuan untuk diamati (observability) adalah derajat di mana hasil suatu 

inovasi dapat dilihat orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu 

inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut 

mengadopsi. 

Semakin besar keunggulan relatif, kesesuaian, kemampuan untuk 

diujicobakan, dan kemampuan untuk diamati serta semakin kecil kerumitannya, 

semakin cepat inovasi dapat diadopsi. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Hasil pengkajian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya tanaman 

kakao, disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu 

NO NAMA JUDUL VARIABEL HASIL 

1 Widiyastuti,  

Emi 

Widiyanti, 

Sutarto 

(2016) 

Persepsi Petani 

Terhadap 

Pengembangan 

System Of Rice 

Intensification 

(Sri) Di 

Kecamatan 

Moga 

Kabupaten 

Pemalang 

Umur, 

pendidikan 

formal, 

pendidikan 

nonformal, 

pengalaman 

berusahatani, 

luas lahan, 

keterpaan 

media massa 

dan 

lingkungan 

sosial 

Terdapat hubungan sangat 

signifikan antara 

pendidikan nonformal 

dengan persepsi petani 

terhadap pengembangan 

SRI. Terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

lingkungan sosial dengan 

persepsi petani terhadap 

pengembangan SRI. 

Terdapat hubungan yang 

tidak signifikan antara 

umur, pendidikan formal, 

pengalaman berusahatani, 

luas lahan, dan keterpaan 

media massa dengan 

persepsi petani terhadap 

pengembangan SRI. 

2 Sri Hindarti, 

Wahib 

Muhaimin, 

Soemarn 

(2012) 

Analisis 

Respon Petani 

Apel Terhadap 

Penerapan 

Sistem 

Pertanian 

Organik Di 

Bumiaji, Batu 

Harga bibit, 

harga pupuk 

kandang, harga 

fungisida, 

harga 

insektisida, 

harga 

pestisida, 

harga 

herbisida,  

jumlah tenaga 

kerja  dan upah 

tenaga kerja. 

Faktor Sosial 

Ekonomi 

Petani (luas 

lahan, umur, 

jumlah 

anggota 

keluarga, 

pendidikan, 

pengalaman 

petani, 

pendapatan) 

Berdasarkan hasil analisis 

menggunakan model logit 

menunjukkan bahwa luas 

lahan, jumlah anggota 

keluarga, pengalaman dan 

pendapatan berpengaruh 

terhadap keputusan petani 

apel untuk menerapkan 

sistem pertanian organik.  

Variabel yang mempunyai 

pengaruh terbesar terhadap 

keputusan petani untuk 

menerapkan sistem 

pertanian organik adalah 

pendapatan usahatani apel.  

Sedangkan variabel umur 

dan pendidikan petani tidak 

berpengaruh terhadap 

keputusan petani untuk 

menerapkan sistem 

pertanian organik.    
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Lanjutan Tabel 1.  

NO NAMA JUDUL VARIABEL HASIL 

3 Ashari, J. 

Sharifuddin, Z.A. 

Mohammed, R. 

Terano (2015) 

Persepsi Petani 

Terhadap 

Teknologi 

Usaha Tani 

Organik Dan 

Niat Untuk 

Mengadopsinya 

Umur, tingkat 

pendidikan, 

jumlah 

anggota 

keluarga, luas 

lahan, status 

kepemilikan 

lahan, 

pendapatan, 

dan 

pengalaman 

dalam 

berusaha tani 

Kesimpulannya, 

petani memiliki 

persepsi yang positif 

tentang manfaat dan 

kemudahan 

penggunaan, serta 

risiko terhadap 

teknologi pertanian 

organik. Dukungan 

dari beberapa pihak 

untuk 

menyosialisasikan 

keunggulan 

pertanian sangat 

diperlukan 

mendorong petani 

terlibat dalam 

praktik pertanian 

organik. 

4 Pingkan Aditiawati, 

Mia Rosmiati, dan 

Dadang Sumardi 

(2014) 

Persepsi Petani  

Terhadap 

Inovasi 

Teknologi 

Pestisida Nabati 

Limbah 

Tembakau 

(Suatu Kasus 

pada Petani 

Tembakau di 

Kabupaten)  

Karakteristik 

responden, 

pengalaman 

dalam 

mengelolah 

tembakau, 

pengalaman 

mengusahakan 

tembakau, luas 

lahan, 

pendidikan, 

status 

kepemilikan 

lahan dan 

pendapatan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

persepsi petani 

terhadap inovasi 

teknologi pestisida 

nabati limbah 

tembakau termasuk 

kriteria positif.  Jika 

petani mempunyai 

persepsi yang baik 

diharapkan proses 

adopsi inovasi 

pestisida nabati 

limbah tembakau 

oleh petani dapat 

berjalan secara 

cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

C. Kerangka Pikir 

Penyusunan kerangka pikir pengkajian ini bertujuan untuk mempermudah 

didalam pengarahan penugasan akhir. Kerangka pemikiran persepsi petani dalam 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao (Theobroma cacao L)   

dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Persepsi Petani Dalam Penerapan Sistem Pertanian    

   Organik  Pada Budidaya Kakao (Theobroma cacao L)  Di Kecamatan     

   Gebang Kabupaten Langkat. 

 

KONDISI YANG DIINGINKAN : 

 

Semua lahan kelompoktani Lestari 

terdaftar dalam sertifikasi organik 
 

 

FAKTA : 

Luas lahan petani kakao di Poktan 

Lestari seluas 25 ha, tetapi yang 

terdaftar dalam Sertifikasi Organik 

baru 10,34 ha. 

 

 

TUJUAN : 

1. Untuk mengetahui Persepsi Petani Dalam Penerapan Sistem Pertanian Organik Pada 

Budidaya Kakao (Theobroma cacao L)  Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. 

2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi Persepsi Petani Dalam 

Penerapan Sistem Pertanian Organik Pada Budidaya Kakao (Theobroma cacao L)  ? 

 

Persepsi Petani Dalam 

Penerapan Sistem Pertanian Organik Pada Budidaya Kakao (Theobroma cacao L)   

Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat 

  

PENGKAJIAN 

Variabel  (X) : 

Faktor Internal  

1. Umur 

2. Pendidikan 

3. Luas Lahan 

4. Pengalaman  

5. Pendapatan  

6. Akses Informasi 

Faktor Eksternal 

1. Peran Penyuluh 

2. Peran Kelompok 

3. Karakteristik Inovasi 

Persepsi Petani dalam  

penerapan sistem pertanian 

organik pada budidaya Kakao 

(Theobroma cacao L) 

 

HASIL PENGKAJIAN 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan atau dugaan sementara atas masalah yang 

dirumuskan. Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada dapat dibangun 

hipotesis sebagai bentuk kesimpulan sementara untuk menjawab pertanyaan dari 

rumusan masalah tersebut. Adapun hipotesis dari penkajian ini adalah : 

1. Diduga tingkat persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao (Theobroma cacao L)  di Kecamatan Gebang Kabupaten 

Langkat masih rendah. 

2. Diduga adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani dalam 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao (Theobroma cacao 

L)  di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. 
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III. METODE PELAKSANAAN 

A. Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Maret sampai 24 Mei 

2019 di kelompoktani Lestari Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten 

Langkat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) 

berdasarkan atas pertimbangan bahwa kelompok tani Lestari merupakan satu-

satunya kelompok tani kakao yang sejak tahun 2015 mulai menerapkan sistem 

pertanian organik pada tanaman kakaonya.  

B. Batasan Operasional 

1. Definisi Operasional  

Batasan operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi 

kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional 

adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagimana caranya mengukur suatu 

variabel.  

a. Persepsi petani yaitu tanggapan gambaran atau kesan tentang penerapan sistem 

pertanian organik pada tanaman kakao yang diterima petani dalam kegiatan 

penyuluhan. Diukur dengan menggunakan skala likert. 

b. Petani yang diambil sebagai sampel adalah petani yang tergabung didalam 

kelompoktani Lestari di Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten 

Langkat. 

c. Umur, Kondisi usia responden pada saat dilakukan nya penelitian tugas akhir 

dinyatakan dalam tahun pengukuran menggunakan skala likert.  

d. Pendidikan, yaitu pendidikan yang dicapai petani pada bangku sekolah atau 

lembaga pendidikan formal berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki 

responden  dan diukur dengan menggunakan skala likert. 

e. Luas Lahan, yaitu luas lahan yang di usahakan petani untuk kegiatan budidaya 

tanaman kakao secara organik baik itu lahan sendiri, sewa, atau juga lahan 

dengan sistem bagi hasil, dan di ukur dengan skala likert. 

f. Pengalaman, yaitu lamanya responden dalam melakukan kegiatan usahatani 

pada budidaya tanaman kakao secara organik dinyatakan dalam tahun, dan 

pengukuran menggunakan skala likert. 
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g. Pendapatan, yaitu segala penghasilan yang didapatkan dari tanaman yang 

diusahakan selama berusaha tani, dan pengukuran menggunakan skala likert. 

h. Akses Informasi, yaitu informasi yang dibutuhkan petani dalam mengelolah 

usahataninya, yang dapat di akses oleh media komunikasi yang ada, dan dapat 

diukur dengan menggunakan skala likert. 

i. Peran Penyuluh, yaitu kemampuan yang dimiliki penyuluh pertanian dalam 

mempengaruhi petani terhadap penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya tanaman kakao dilahan usaha taninya, diukur dengan skala likert. 

j. Peran Kelompok, yaitu kemampuan yang dimiliki kelompoktani untuk 

mempengaruhi anggotanya terhadap penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya tanaman kakao untuk diterapkan pada usahataninya, diukur dengan 

skala likert. 

k. Karakteristik Inovasi, yaitu kecepatan seseorang dalam penerapan suatu 

inovasi sangat ditentukan oleh kepentingan segera (urgensitas) dalam 

memenuhi kebutuhannya, diukur dengan skala likert. 

2. Pengukuran Variabel 

Berdasarkan batasan operasional dari masing-masing variabel, selanjutnya 

masing-masing variabel tersebut akan diuraikan sesuai dengan indikator dan 

kriteria yang ditentukan, kemudian dilakukan penyekoran dari kriteria-kriteria 

yang ada tersebut. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert. 

Skala likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala 

atau fenomena suatu kejadian. Faktor internal dan eksternal diukur dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan positif.  

Tabel 2. Pengukuran Variabel Faktor Internal dan Eksternal tentang    

    Faktor-faktor yang  mempengaruhi persepsi petani dalam Sistem  

    Pertanian Organik Pada Budidaya Kakao Tahun 2019 
VARIABEL INDIKATOR KRITERIA SKOR 

FAKTOR INTERNAL 

1. Umur (X1) 

Usia yang dimiliki oleh petani 

responden pada saat pelaksanaan 

penelitian ini adalah : 

a. 21-30 Tahun 

b. 31-40 Tahun 

c. 41-50 Tahun 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

 

 

 

5 

4 

3 
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Lanjutan Tabel 2. 

VARIABEL INDIKATOR KRITERIA SKOR 

FAKTOR INTERNAL 

 d. 51-60 Tahun 

e. 61-70 Tahun 

Rendah 

Sangat Rendah 

2 

1 

2. Pendidikan (X2) 

Pendidikan tertinggi yang dicapai 

petani di bangku sekolah adalah : 

a. Perguruan Tinggi 

b. SMA/SMK 

c. SMP 

d. SD 

e. Tidak Sekolah 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

3. Luas Lahan (X3) 

Luas lahan yang di miliki petani 

responden : 

a. 2-5 ha 

b. 1,5 s/d 2 ha 

c. 1 s/d 1,5 ha 

d. 0,5 s/d 1 ha 

e. 0,2 s/d 0,5 ha 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

4.   Pengalaman (X4) 

Pengalaman dalam budidaya tanaman 

kakao 

a. 21-25 Tahun 

b. 16 s/d 20 Tahun 

c. 11 s/d 15 Tahun 

d. 5 s/d 10 Tahun 

e. 0 s/d 5 Tahun 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

5.   Pendapatan (X5) 

Besarnya pendapatan dalam satu 

bulan  

a. 4-5 Juta 

b. 3 s/d 4 Juta 

c. 2 s/d 3 Juta 

d. 1 s/d 2 Juta 

e. Rp. 500.000  s/d 1 Juta 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

5 

4 

3 

2 

1 

6.   Akses Informasi   

  (X6) 

Kemudahan petani dalam mengakses 

informasi teknologi yang diperoleh 

dari  (Media massa, Televisi, Media 

Cerak, Internat dll) tentang penerapan 

sistem pertanian organik pada 

budidaya tanaman kakao 

a. Semua Informasi bisa didapatkan 

b. 3 yang dapat diakses 

c. 2 yang dapat di akses 

d. Hanya satu yang dapat di akses 

e. Tidak Ada Akses Informasi 

 

 

 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

FAKTOR EKSTERNAL 

1. Peran Penyuluh 

(X7) 

Penyuluh selalu aktif mengadakan 

pertemuan rutin dengan anggota 

kelompoktani untuk mendorong 

anggota kelompoktani dalam 

menerapkan sistem pertanian organik 

pada tanaman kakao 

a. 2 Minggu Sekali 

b. 4 Minggu Sekali 

c. Minggu Sekali 

d. 8 Minggu Sekali 

e. > 8 Minggu 

 

 

 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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Lanjutan Tabel 2.  

VARIABEL INDIKATOR KRITERIA SKOR 

FAKTOR EKSTERNAL 

2. Peran Kelompok 

(X8) 

Adanya kegiatan rutin yang diadakan 

kelompok untuk memotivasi 

anggotanya agar menerapkan sistem 

pertanian organik pada budidaya 

kakao 

a. 2 Minggu sekali 

b. 4 Minggu Sekali 

c. 6 Minggu Sekali 

d. 8 Minggu Sekali 

e. >8 Minggu Sekali 

 

 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

3. Karakteristik Inovasi 

(X9) 

Inovasi teknologi tentang penerapan 

sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao sangat berpengaruh 

untuk meningkatkan produktivitas 

tanaman kakao 

a. Sangat Berpengaruh 

b. Berpengaruh 

c. Kurang Berpengaruh 

d. Tidak Berpengaruh 

e. Sangat Tidak Berpengaruh 

 

 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

PERSEPSI PETANI (Y) 

1. Persepsi Ekonomis 

Inovasi teknologi tentang penerapan 

sistem pertanian organik pada 

budidaya tanaman kakao dapat 

menekan biaya produksi, 

meningkatkan pendapatan dan 

menambah kesekateraan petani 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

2. Persepsi Teknis 

Inovasi teknologi tentang sistem 

pertanian organik pada budidaya 

tanaman kakao mudah untuk di 

terapkan 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

3. Persepsi Sosial 

Pertanian organik dapat mengurangi 

bahaya kerusakan lingkungan dan 

menjaga kesuburan tanah  

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju  

 

 

 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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C. Pelaksanaan Pengkajian  

1. Prosedur Pelaksanaan 

Adapun prosedur pelaksanaan dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Melakukan Identifikasi Potensi Wilayah (IPW) untuk mencari permasalahan 

yang akan di kaji,  

b. Menetapkan judul penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada,  

c. Melakukan penyusunan proposal penelitian dan seminar proposal,  dan 

melakukan penelitian dengan kuesioner terhadap sampel yang ditarik,  

d. Melakukan analisis data hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis 

regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS, 

e. Penyusunan laporan hasil penelitian yang disertai dengan seminar hasil 

penelitian. 

2. Pengumpulan Data 

a. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pengkajian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diperoleh secara langsung dari petani responden dengan teknik wawancara 

menggunakan kuesioner tentang persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian 

organik pada budidaya kakao dan data sekunder, yaitu data pendukung yang 

diperoleh dari kantor kelurahan, dinas dan instansi pertanian dan berbagai sumber 

yang terkait dengan materi pengkajian ini, berikut ini jenis dan sumber data yang 

akan dikumpulkan disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut : 

Tabel 3. Jenis Dan Sumber Data Tahun 2019 

Data yang dikumpulkan Jenis Data Sumber Data 

Data Pokok :   

Identitas Responden   

a. Nama  Primer Responden 

b. Umur Primer Responden 
c. Jenis Kelamin Primer Responden 
d. Alamat  Primer Responden 

e. Pendidikan Primer Responden 
f. Nama Kelompoktani Primer Responden 

g. Luas Lahan Primer Responden 
Faktor Eksternal   

a. Pengalaman Primer Responden 

b. Akses Informasi Primer Responden 

c. Peran Penyuluh Primer Responden 

d. Peran Kelompok Primer Responden 
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Lanjutan Tabel 3. 

Data yang dikumpulkan Jenis Data Sumber Data 

Data Pokok :   

a. Karakteristik Inovasi Primer Responden 

b. Persepsi petani dalam penerapan 

sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao 

Primer Responden 

Data pendukung :   

Monografi Desa  Sekunder Instansi terkait 

Programa Kecamatan Sekunder Instansi terkait 

 

b. Teknik Pengumpulan Data  

Riduwan 2013, menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan 

alat-alat ukur yang digunakan dalam melaksanakan suatu penelitian. 

Teknik/metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, 

yaitu pengumpulan data tentang responden, faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi petani dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden 

dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. 

Teknik/metode pengumpulan data juga dilakukan dengan cara survey dan 

observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek 

yang dikaji. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan 

pencatatan (Hermaya et al, 2006).  

c. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek pengkajian, (Arikunto, 2006). 

Sementara itu Sugiyono (2008) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang 

di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari.  

Dapat disimpulkan bahwa populasi itu adalah keseluruhan objek/subjek 

yang ada di wilayah pengkajian yang di tetapkan oleh peneliti yang memiliki 

keterkaitan terhadap pencapaian tujuan dan kesimpulan dari pengkajian. Jumlah 

populasi dalam pengkajian ini adalah semua anggota kelompok tani lestari 

(kelompok tani kakao) yang berjumlah sebanyak 24 orang dengan luas lahan 

kakao sebesar 25 ha.  

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi, sedang populasi adalah 

keseluruhan elemen atau unsur yang akan diduga (Masri Singarimbun, 2005). 
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Pengambilan Sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode  

sampling jenuh. Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi dijadikan sebagai sampel.  

Penarikan sampel menurut rumus Taro Yamane dalam Riduwan (2015) 

adalah populasi yang melebihi 100 maka menggunakan presisi (d) sebesar 15-

20%, jika populasi kurang dari 100 dan diatas 51 presisinya adalah 10%. Dan 

Apabila populasinya kurang dari 50 maka diambil semua sebagai sampel. Adapun 

rumus Taro Yamane adalah sebagai berikut :  

n = 
𝑁

𝑁 𝑑 ²+1
 ------------------------------------------------------------------------------ (1) 

Keterangan : 

n  = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d  = Presisi 

 Jumlah populasi anggota kelompok tani lestari di Kecamatan Gebang 

sebanyak 24 orang maka yang menjadi sampel adalah semuanya hal ini sesuai 

dengan rumus Taro Yamane karena jika populasinya kurang dari 50, maka di 

ambil semua.  

3. Analisis Data 

Teknik  analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

a. Uji Instrumen 

Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Menurut Suharsimi Arikunto (2000), instrumen 

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya. 
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Secara umum, kita dapat menguji instrumen yang telah disusun, yaitu 

menguji keandalan dan validitas pengukuran. Tentunya dalam penyusunan sebuah 

kuisioner harus benar-benar menggambarkan tujuan dari penelitian. 

1) Uji Validitas 

Uji Validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam 

mengukur apa yang sedang ingin diukur. Dalam pengertian yang mudah 

dipahami, uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah 

seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Uji Validitas adalah tingkat keandalah dan kesahihan alat ukur yang 

digunakan. Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang 

dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2004). 

 Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-

benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di ukur.  Dengan kata lain, uji 

validitas ialah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (content) dari 

suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang 

digunakan dalam suatu penelitian.  Menurut Djaali dan Pudji (2008), Validitas 

dibagi menjadi tiga macam yaitu, validitas isi, validitas konstruk, dan validitas 

empiris. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk  

(Construct Validity). Menurut Jack R. Fraenkel dalam Siregar (2010), validitas  

konstruk merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validitas lainnya, 

karena melibatkan banyak prosedur termasuk validitas isi dan validitas kriteria. 

Uji Validitas digunakan rumus korelasi Product Moment sebagai berikut:  

rxy=
𝑁  𝑋𝑌−  𝑋 ( 𝑌)

 {𝑁  𝑋2−  𝑋 }{𝑁  𝑌2−(𝑁  𝑌)2}
 ------------------------------------------------ (2) 

Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y 

vy   = Jumlah perkalian antara variabel x dan y 

Ʃx
2
   = Jumlah dari kuadrat nilai X 

Ʃy
2  

= Jumlah dari kuadrat nilai Y 

(Ʃx)
2 

= Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan 

(Ʃy)
2 

= Jumlah nilai  kemudian dikuadratkan 

N   = Jumlah anggota sampel 
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Hasil uji validitas variabel umur, pendidikan, pengalaman, pendapatan, luas 

lahan, akses informasi, peran penyuluh, peran kelompok dan karakteristik inovasi 

jumlah pertanyaan 40, dan semua item dinyatakan valid karena nilai r hitung > r Tabel 

. Hasil uji validitas kuesioner disajikan pada Tabel 4 berikut : 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kuesioner Berdasarkan Analisis Data Primer      

         Tahun  2019 
No Item Pertanyaan r hitung r Tabel  Keterangan 

1 0,880 0,632 Valid 

2 0,808 0,632 Valid 
3 0,675 0,632 Valid 
4 0,853 0,632 Valid 

5 0,676 0,632 Valid 
6 0,770 0,632 Valid 
7 0,644 0,632 Valid 

8 0,852 0,632 Valid 
9 0,793 0,632 Valid 
10 0,852 0,632 Valid 
11 0,866 0,632 Valid 

12 0,797 0,632 Valid 
13 0,769 0,632 Valid 
14 0,896 0,632 Valid 

15 0,874 0,632 Valid 
16 0,810 0,632 Valid 
17 0,810 0,632 Valid 

18 0,815 0,632 Valid 
19 0,683 0,632 Valid 
20 0,756 0,632 Valid 
21 0,746 0,632 Valid 

22 0,742 0,632 Valid 
23 0,656 0,632 Valid 
24 0,702 0,632 Valid 
25 0,880 0,632 Valid 

26 0,808 0,632 Valid 
27 0,675 0,632 Valid 
28 0,642 0,632 Valid  

29 0,903 0,632 Valid 
30 0,898 0,632 Valid 
31 0,807 0,632 Valid  

32 0,861 0,632 Valid 
33 0,846 0,632 Valid 
34 0.826 0,632 Valid  

35 0.812 0,632 Valid 
36 0,852 0,632 Valid 
37 0,876 0,632 Valid  

38 0,834 0,632 Valid 
39 0,694 0,632 Valid 
40 0,826 0,632 Valid  

Sumber : Analisis Data Primer 
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2) Uji Reliabilitas 

Menurut Ridwan (2003), Uji Reliabilitas dimaksud untuk melihat sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat di percaya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek 

yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri 

subjek memang belum berubah. Pengujian reliabilitas digunakan dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach yang di interpretasikan sebagai korelasi 

dari skala yang diamati (Observed scaleI) dengan semua kemungkinan 

pengukuran skala lain yang mengukur hal yang sama dengan menggunakan butir 

pertanyaan yang sama. Rumus Alpha Cronbach  yaitu : 

r11=  
𝑘

𝑘−1
  1

 𝜎2

𝜎1
2
  -------------------------------------------------------------------- (3) 

Keterangan 

r11  = jumlah reliabilitas yang dicari 

n = jumlah item pertanyaan yang diuji 

Ʃσt
2
  = jumlah varian skor tiap-tiap item 

σt
2
  = varian total 

Menurut Sarwono (2006) untuk menentukan reliabilitas dapa dilihat dari 

nilai Alpha : jika nilai Alpha > nilai rTabel maka dapat dikatakan reliabel, dan jika 

nilai Alpha < nilai rTabel maka dapat dikatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas 

kuesioner disajikan pada Tabel 5 berikut : 

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Berdasarkan Analisis Data Primer   

 Tahun 2019 
No  Variabel Alpha Cronbach Nilai Minimum Keterangan 

1 Umur 0,693 0,6 Reliabel 

2 Pendidikan 0,651 0,6 Reliabel 

3 Pengalaman  0,778 0,6 Reliabel 

4 Pendapatan 0,739 0,6 Reliabel 

5 Luas Lahan 0,824 0,6 Reliabel 

6 Akses Informasi 0,740 0,6 Reliabel 

7 Peran Penyuluh 0.670 0,6 Reliabel 

8 Peran Kelompok 0.693 0,6 Reliabel 

9 Karakteristik Inovasi 0,755 0,6 Reliabel 

10 Persepsi Petani  0.955 0,6 Reliabel 

Sumber : Analisis Data Primer 

Hasil uji reliabilitas variabel umur, pendidikan, pengalaman,pendapatan,  

luas lahan, akses informasi, peran penyuluh, peran kelompok dan karakteristik 
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inovasi jumlah pertanyaan 40, dan semua item dinyatakan reliabel karena nilai  

Alpha Cronbach > 0,6. Untuk lebih jelasnya hasil uji validitas dan reliabilitas 

dapat dilihat pada lampiran 5 dan untuk data rekapitulasi uji validitas dan 

reliabilitas disajikan pada lampiran 4. 

b. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah  persyaratan klasik statistik yang harus dipenuhi 

pada analisis regresi linear berganda berbasis Ordinary Least Square. Uji asumsi 

klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji hetroskedasitas, uji 

normalitas dan autokorelasi. Untuk memenuhi model regresi linear sebagai model 

yang baik pada pengkajian ini dilakukan uji klasik yaitu uji normalitas. 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residul terdistribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang 

terdistribusi normal. Uji normalitas pengkajian ini dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov Test. Menurut Priyatno (2012), Uji one sample 

kolmogorow-smirnov test digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah 

mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau expontial. Dalam hal ini untuk 

mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual 

berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil uji one sample 

kolmogorow-smirnov test disajikan pada Tabel 6 berikut : 

Tabel 6. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 10 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .64777141 

Most Extreme Differences Absolute .204 

Positive .169 

Negative -.204 

Test Statistic .204 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Analisis Data Primer 

Dari Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 

lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji 

berdistribusi normal. 
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c. Analisis Tingkat Persepsi Petani Dalam Sistem Penerapan Sistem Pertanian 

Organik Pada Budidaya Kakao 

Untuk mengetahui tingkat persepsi petani dalam sistem penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao di Kabupaten Langkat dapat digunakan 

rumus Sugiyono (2012) : 

Tingkat Persepsi = 
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑘𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  𝑘𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
𝑥 100%-----------------------------------(4) 

Keterangan : Kriteria Interprestasi Skor (Riduwan, 2015)  

0 %-20 % = Tingkat persepsi petani dalam sistem penerapan pertanian organik 

pada tanaman kakao di Kecamatan Gebang sangat rendah 

21%-40 % = Tingkat persepsi petani dalam sistem penerapan pertanian organik 

pada tanaman kakao di Kecamatan Gebang rendah 

41%-60 % = Tingkat persepsi petani dalam sistem penerapan pertanian organik 

pada tanaman kakao di Kecamatan Gebang sedang 

61%-80 % = Tingkat persepsi petani dalam sistem penerapan pertanian organik 

pada tanaman kakao di Kecamatan Gebang tinggi 

81%-100 % = Tingkat persepsi petani dalam sistem penerapan pertanian organik 

pada tanaman kakao di Kecamatan Gebang sangat tinggi 

 

Hasil nilai yang diperoleh jika diplot melalui garis kontinum dapat dilihat 

pada gambar 2 berikut: 

 

0%                 20%                    40%                      60%                     80%                  100% 

     

     

Sangat Rendah            Rendah                Sedang   Tinggi              Sangat Tinggi 

Gambar 2. Garis Kontinum Tingkat Pengetahuan Petani 

 

d. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Petani Dalam Penerapan Sistem 

Pertanian Organik Pada Budidaya Kakao 

Untuk menguji faktor yang mempengaruhi persepsi petani dalam sistem 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao, alat yang digunakan 

adalah regresi linear berganda. Analisis linear berganda adalah suatu alat analisis 

peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat 

untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kasual antara 
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variabel bebas atau lebih (X1), (X2), (X3),…….(Xn), dengan satu variabel terikat 

(Riduwan dan Sunarto, 2017).  

Menurut Riduan dan Sunarto (2017), asumsi dan persamaan regresi 

sederhana berlaku pada regresi ganda dapat dihitung dengan cara computer 

dengan menggunkan program Statical Product and Service (SPSS). Dengan rumus 

sebagai berikut : 

  𝑌 = 𝑎 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6  + 𝛽7𝑋7  + 𝛽8𝑋8  +𝛽9𝑋9   ---------------------------(5) 

Keterangan : 

Y   = Variabel Persepsi 

α  = Konstanta  

β1   = Koefisien Regresi 

X1   = Variabel Umur  

X2   = Variabel Pendidikan  

X3   = Variabel Pengalaman 

X4   = Variabel Pendapatan 

X5   = Variabel Luas Lahan 

X6  = Variabel Akses Informasi 

X7  = Variabel Peran Penyuluh 

X8  = Variabel Peran Kelompok 

X9  = Variabel Karakteristik Inovasi 

 

Untuk menguji hipotesis pengaruh secara bersama-sama, digunakan Uji F 

dan Uji Stimultan dengan formulasi sebagai berikut (Sugioyo, 2011) : 

 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
R2/𝐾

(1−𝑅)
2
𝑛
−𝐾−1

 --------------------------------------------------------------------(6) 

Keterangan  : 

R  = Koefisien determinasi 

k   = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah anggota sampel  

Formulasi hipotesis yang diuji : 

1. H0 : bi = 0 Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X 

(independen) secara  keseluruhan dengan variabel Y (dependen). 

2. H0 : bi ≠ 0 Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel X 

(independen) secara  keseluruhan dengan variabel Y (dependen). 
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Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Jika Fhitung > FTabel : maka H0 ditolak yang berarti variabel independen (X) 

secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). 

2. Jika Fhitung <  FTabel : maka H0 diterima yang berarti variabel independen (X) 

secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). 

Untuk menguji pengaruh variabel independen (X) secara individual/parsial 

terhadap dependen (Y) digunakan uji t dengan rumus : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑏𝑖

𝑠𝑒   𝑏𝑖  
 ----------------------------------------------------------------------------(7) 

Keterangan : 

bi   = Koefisien regresi ke-1, dengan derajat bebas n-k-l 

Se(bi)   = Akar varians (bi)  

 

Hipotesis yang diuji : 

1. H0 : bi = 0 : Artinya variabel independen (X) tidak berpengaruh nyata terhadap 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya tanaman kakao di 

Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. 

2. H0 : bi ≠ 0 : Artinya berpengaruh nyata terhadap penerapan sistem pertanian 

organik pada budidaya tanaman kakao di Kecamatan Gebang Kabupaten 

Langkat. 

Kriteria pengujian adalah : 

1. Jika thitung > tTabel : maka H0 ditolak yang berarti variabel independen (X) secara 

keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

(Y). 

2. Jika thitung < tTabel : maka H0 diterima yang berarti variabel independen (X) 

secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Wilayah Pengkajian 

1. Letak Geografis 

Kecamatan Gebang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Gebang berada di LU 03
0
04’11”-

03
0
53’55” dan BT 98

0 
12’ 37”-98

0 
26’ 00”, dengan batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Tanjung Pura 

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Babalan dan Kec. Sei Lepan 

Sebelah Utara berbatasan dengan : Selat Malaka 

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Padang Tualang 

BPP Kecamatan Gebang terdiri dari 11 desa/kelurahan yaitu: Paluh Manis, 

Pekan Gebang, Pasarawa, Pasiran, Padang Langkat, Paya Bengkuang, Bukit 

Mengkirai, Air Hitam, Dogang, Sangga Lima dan Kwala Gebang. 

Secara karakteristik, lahan dan iklim kecamatan Gebang umumnya adalah 

wilayah dengan keadaan topografi yang merupakan lahan dengan relief datar, 

yaitu berada pada ketinggian ±5-25 meter dari permukaan laut (dpl). 

Dikategorikan sebagai lahan dataran rendah (<700 m dpl). Kondisi geografis 

tersebut merupakan faktor pendukung berkembangnya usaha masyarakat di 

bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan rakyat. 

Adapun luas wilayah Kecamatan Gebang adalah seluas 17.849 ha (178,49 

Km
2
) dengan sebagian besar digunakan untuk usaha dibidang perkebunan dan 

pertanian.  

2.  Sumber Daya Manusia 

Data Sumber daya manusia ini meliputi penyebaran jumlah penduduk 

berdasarkan pada tingkat pendidikan, tingkat umur ataupun usia, berdasarkan 

pekerjaan, suku bangsa dan agama dari seluruh penduduk  yang berdomisili di 

Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Data selengkapnya untuk sumber daya 

manusia di Kecamatan Gebang disajikan sebagai berikut:  

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jumlah penduduk Kecamatan Gebang tercatat sebanyak 44.866 jiwa yang 

terdiri dari 22.615 jiwa laki-laki dan 22.251 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah 

rumahtangga penduduk adalah sebesar 11.027 rumah tangga. Jumlah rumah 
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tangga, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Gebang 

disajikan pada Tabel 7 berikut : 

Tabel 7.  Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis    

                 Kelamin di Kecamatan Gebang Tahun 2019 

No Desa/Kelurahan 
Jumlah Kepala 

Keluarga 

Jenis Kelamin Jumlah 

Penduduk Laki-Laki Perempuan 

1 Paluh Manis 1.434 2.484 2.990 5.838 

2 Pekan Gebang 2.350 4.792 4.786 9.578 

3 Pasarawa 1.345 2.807 2.663 5.470 

4 Pasiran 464 931 956 1.887 

5 Padang Langkat 485 984 982 1.966 

6 Paya Bengkuang 692 1.432 1.379 2.811 

7 Bukit Mengkirai 262 525 561 1.086 

8 Air Hitam 2.244 4.658 4.492 9.150 

9 Dogang 790 1.619 1.591 3.210 

10 Sangga Lima 608 1.270 1.198 2.468 

11 Kwala Gebang 346 749 653 1.402 

Jumlah 11.027 22.615 22.251 44.866 

Sumber: Programa Kecamatan 

 Berdasarkan Tabel 7, jumlah rumah tangga sebesar 11.027 dan jumlah 

penduduk di Kecamatan Gebang tahun 2019 mencapai 44.866 jiwa yang terdiri 

dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 22.615 atau 50,40% dan jumlah penduduk 

perempuan sebesar 22.215 atau  49,60%, artinya tidak terdapat perbedaan yang 

jauh antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sehingga mempunyai peran 

yang sama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahatani. Berikut jumlah 

penduduk berdasarkan pekerjaan disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kecamatan Gebang     

    Tahun 2019        

No Desa/Kelurahan Petani 
Industri/ 

Kerajinan 

Pedag

ang 

PNS/ 

POLRI 

Angku

tan 

Bur

uh 

Lain

nya 

1 Paluh Manis 336 49 125 86 90 470 77 

2 Pekan Gebang 944 61 81 244 43 570 473 

3 Pasarawa 1.506 23 39 42 21 151 100 

4 Pasiran 436 5 13 7 9 331 11 

5 Padang Langkat 210 15 25 13 15 203 54 

6 Paya Bengkuang 201 51 248 42 40 137 77 

7 Bukit Mengkirai 167 - 10 2 3 60 15 

8 Air Hitam 860 85 107 326 75 400 125 

9 Dogang 423 12 48 21 9 571 258 

10 Sangga Lima 213 14 14 25 7 250 15 

11 Kwala Gebang 167 45 40 2 2 150 77 

Jumlah 5.466 360 750 810 314 3.293 1.382 

Sumber: Programa Kecamatan 

Berdasarkan Tabel 8, mayoritas penduduk berdasarkan pekerjaan di Kecamatan 

Gebang adalah petani dengan jumlah penduduk sebesar 5.466 jiwa, buruh sebanyak 3.293 

jiwa, PNS/POLRI sebanyak 810 jiwa, pedagang sebanyak 750 jiwa,  industri/kerajinan 

sebanyak 360 jiwa, angkatan sebanyak 314 jiwa sedangkan untuk lainnya sebanyak 1.382 

jiwa.  
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3. Sumber Daya Alam 

a. Luas Lahan dan Tataguna Tanah 

Adapun luas wilayah Kecamatan Gebang adalah seluas 17.849 ha (178,49 

Km
2
) dengan sebagian besar digunakan untuk usaha dibidang perkebunan dan 

pertanian. Adapun luas potensial lahan sawah dan luas potensial lahan kering 

disajikan pada Tabel 9 berikut:  

Tabel 9. Keadaan luas potensi lahan sawah irigasi dan non irigasi di    

    Kecamatan Gebang Tahun 2019 

No Desa/Kelurahan 

Potensi Lahan Sawah (Ha) 

Teknis 
½ 

Teknis 

Non 

PU 
Jumlah 

Tadah 

Hujan 
Rawa Jumlah Total 

1 Paluh Manis - - - - 578 - 578 578 

2 Pekan Gebang - - - - 394 - 394 394 

3 Pasarawa - - - - 350 - 350 350 

4 Pasiran - - - - 300 - 300 300 

5 Padang Langkat - - - - 25 - 25 25 

6 Paya Bengkuang - - - - 30 - 30 30 

7 Bukit Mengkirai - - - - 80 - 80 80 

8 Air Hitam - - - - 105 - 105 105 

9 Dogang - - - - - - - - 

10 Sangga Lima - - - - - - - - 

11 Kwala Gebang - - - - - - - - 

 Jumlah - - - - 1862 - 1862 1862 

Sumber: Programa Kecamatan Gebang 

  Berdasarkan Tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Gebang 

memiliki luas lahan tadah hujan sebesar 1.862 ha yang terdiri dari 11 

Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Langkat. Sedangkan untuk keadaan luas 

potensi lahan kering di Kecamatan Gebang disajikan pada Tabel 10 sebagai 

berikut:  

Tabel 10.  Keadaan luas potensi lahan kering di Kecamatan Gebang Tahun     

     2019 

No Desa/Kelurahan 

Pekar

angan 

(Ha) 

Teg

al 

Keb

un 

Lada

ng/Hu

ma 

Kol

am 

Rawa 

tidak 

ditana

m 

Perkeb

unan 

Negara/ 

Rakyat 

Lain-

lain 

Total 

Lahan 

Kering 

1 Paluh Manis 11 88 - - - 498 658 1.244 

2 Pekan Gebang 10 6 - - - 19 910 935 

3 Pasarawa 11 506 13,3 - - 1974 2.342 4.822 

4 Pasiran 10 55 - - - 220 677 952 

5 Padang Langkat 11 65 - - - 466 390 921 

6 Paya Bengkuang 10 63 - - - 159 93 315 

7 Bukit Mengkirai 11 107 - - - 458 965 1.530 

8 Air Hitam 10 35 - - - 230 563 828 

9 Dogang 11 - - - - 323 604 927 

10 Sangga Lima 10 - - - - 1.170 1.498 2.668 

11 Kwala Gebang 11 - - - - 218 627 845 

Jumlah 165 925 13,3 - - 5.735 9.327 15.228 

Sumber: Programa Kecamatan Gebang 
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  Berdasarkan  luas lahan kering yang ada pada Tabel 10 dapat diketahui 

bahwa lahan pekarangan memiliki luas sebesar 165 ha, tegal kebun sebesar 925 

ha,  ladang huma sebesar 13,3 ha, perkebunan sebesar 5.735 ha, lahan kering 

sebesar 15,228 ha dan lain-lain seluas 9,327. 

 

B. Hasil  

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan, 

jenis kelamin, pengalaman, luas lahan, pendapatan, akses informasi, peran 

penyuluh, peran kelompok, dan karakteristik inovasi.  

a. Umur  

Petani Desa Sangga Lima yang dijadikan respoden berjumlah 24 orang yang 

memiliki umur bervariasi, dan umur petani responden antara 30 sampai dengan 70 

tahun. Umur responden dapat dilihat pada Tabel 11 berikut :  

Tabel 11. Distribusi Responden Berdasarkan Umur Tahun 2019 
No Kriteria Frekuensi (Orang) Persentase (%) 

1 <35 Tahun  3 12,5 

2 36-45 Tahun 5 20,8 

3 46-55 Tahun 4 16,7 

4 56-65 Tahun 7 29,2 

5 >66 Tahun 5 20,8 

Jumlah 24 100 

Sumber: Analisis Data Primer 

Tingkat umur merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan fisik 

petani  dalam menerapkan sistem pertanian organik pada budidaya kakao. 

Berdasarkan Tabel 11 diatas dapat diperhatikan bahwa umur responden tergolong 

produktif  antara 15-55 tahun (Rochani, 2004) dengan jumlah 12 responden 

(50%). Berdasarkan penjabaran kelompok umur responden diatas, maka dapat 

dikatakan sebagian besar responden tergolong dalam usia produktif. Hal ini berarti 

menjadi potensi yang besar dalam upaya peningkatan produktifitas melalui 

kemampuan berusahatani. Sehingga diharapkan dengan banyaknya jumlah petani 

yang masih produktif dapat menjadi potensi untuk melakukan budidaya kakao 

secara organik dengan baik. 

Usia yang produktif biasanya masih mempunyai semangat yang lebih besar 

dibandingkan dengan usia yang non produktif, sehingga usia produktif sangat 

potensial untuk lebih meningkatkan perannya dalam setiap kegiatan serta rasa 
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ingin tahu terhadap inovasi dan teknologi baru lebih besar. Menurut Damayanti, 

W (2010), usia dapat mempengaruhi responden dalam merespon sesuatu yang 

diterimanya, selain itu juga terkait kondisi fisik atau aktifitas dalam berusahatani. 

Petani yang tergolong usia non produktif cenderung sulit menerima inovasi, 

karena keterbatasan fisik dan tertutup atau kolot. 

Tingkatan umur juga berpengaruh terhadap kondisi fisik dan tenaga yang 

dihasilkan seseorang untuk bekerja. Apabila usia responden semakin tua maka 

keadaan fisik responden semakin berkurang hal itu juga berkaitan dengan 

berkurangnya produktivitas yang dihasilkan. Keadaan tersebut menunjukkan 

bahwa mayoritas petani memiliki kemampuan fisik yang baik untuk 

melaksanakan kegiatan usahataninya. 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Soekartawi (2005), yang mengatakan 

bahwa salah satu indikator dalam menentukan produktivitas kerja dalam 

melakukan pengembangan usaha adalah tingkat umur, dimana umur petani yang 

lebih relatif mudah lebih kuat bekerja, cekatan, mudah menerima inovasi baru, 

tanggap terhadap lingkungan sekitar bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang 

sudah memiliki usia yang relatif tua sering menolak inovasi baru. 

b. Jenis Kelamin 

Petani responden yang dijadikan sampel terdiri dari laki-laki dan 

perempuan. Untuk melihat data mengenai distribusi responden berdasarkan jenis 

kelamin responden dapat dilihat pada Tabel 12 dibawah ini : 

Tabel 12. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 
No Kriteria Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

1 Laki-laki 18 75 

2 Perempuan 6 25 

Jumlah 24 100 

Sumber: Analisis Data Primer 

Berdasarkan Tabel 12 diatas, dapat kita ketahui bahwa persentasi petani 

laki-laki lebih besar dibandingkan dengan petani wanita yang menerapkan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao yaitu sebesar 75%, sedangkan petani 

wanita persentasenya sebesar 25%. Artinya, petani laki-laki lebih cenderung aktif 

dalam menerapkan sistem pertanian organik pada budidaya kakao.  Hal ini sejalan 

dengan pendapat Simanjuntak (2001), yang mengatakan bahwa tingkat partisipasi 

kerja laki-laki selalu lebih tinggi dari tingkat partisipasi kerja perempuan karena 
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laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga, sehingga pekerja 

laki-laki biasanya lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan 

aspirasinya baik dari segi pendapatan maupun kedudukan dibanding pekerjaan 

perempuan. 

Hal ini juga di dukung karena petani laki-laki yang memang bekerja 

dibidang pertanian merasa harus mencukupi kebutuhan hidupnya beserta 

keluarganya dari hasil kegiatan pertaniannya. 

c. Pendidikan 

Pendidikan merupakan lamanya petani dalam menempuh jenjang 

pendidikan formal. Berdasarkan hasil pengkajian yang diperoleh bahwa 

pendidikan petani berbeda-beda dari tingkat SD, SMP dan SMA. Untuk melihat 

data mengenai distribusi berdasarkan pendidikan responden dapat dilihat pada 

Tabel 13 dibawah ini. 

Tabel 13. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019 
No Kriteria Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

1 SD 11 45,8 

2 SMP 4 16,7 

3 SMA 9 37,5 

4 Perguruan Tinggi - - 

Jumlah 24 100 

Sumber: Analisis Data Primer 

Bardasarkan Tabel 13 diatas, dapat diketahui bahwa latar belakang 

pendidikan formal responden adalah tingkat pendidikan SD dengan jumlah 11 

orang (45,8%). Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP/sederajat berjumlah 4 

orang (16,7%). Sementara untuk tingkat pendidikan SMA/sederajat berjumlah 9 

orang (37,5%).  

Tingkat pendidikan formal petani sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

dalam merespon suatu inovasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal petani 

diharapkan makin rasional dalam pola pikir dan juga daya nalarnya. Dengan 

pendidikan yang semakin tinggi diharapkan dapat lebih mudah merubah sikap dan 

perilaku untuk bertindak lebih rasional.  

Pada Tabel 13 menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden telah 

menempuh pendidikan formal walaupun masih tergolong pada tingkat pendidikan 

SD, sehingga dapat dikatakan sumberdaya manusia (SDM)  petani masih 

tergolong rendah, sebab tingkat pendidikan seseorang menentukan keberhasilan 
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dalam mengelolah usahataninya. Menurut Padmowihardjo dalam  Hermaya, et al 

(2006), bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor 

penghambat pengalaman sektor pertanian dipedesaan, karena pendidikan yang 

rendah mempengaruhi kemampuan petani dalam menerapkan inovasi baru.  

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Effendy (2008), semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mudah menerima informasi sehingga 

banyak pula pengetahuan yang dimiliki. 

d. Pengalaman  

Pengalaman merupakan penggolongan atau pengklasifikasian responden 

dengan dasar lamanya responden melakukan kegiatan usahatani kakao. 

Penggolongan atau pengklasifikasian ini bertujuan untuk melihat berapa lama 

petani responden melakukan kegiatan usahatani kakao dan bagaimana persepsinya 

terhadap penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao.  

Untuk lebih jelasnya tingkat pengalaman petani disajikan pada Tabel 14 

dibawah ini : 

Tabel 14. Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Tahun 2019 
No Kriteria Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

1 < 2 Tahun - - 

2 2,1 – 4 Tahun 4 16,7 

3 4,1 – 6 Tahun 5 20,8 

4 6,1 – 8 Tahun 8 33,3 

4 > 8 Tahun 7 29,2 

Jumlah 24 100 

Sumber: Analisis Data Primer 

Berdasarkan Tabel 14 tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat pengalaman 

atau lamanya responden dalam melakukan usahatani kakao lebih dari 8 tahun 

adalah 7 orang (29,2%). Responden yang melakukan kegiatan usahatani dengan 

kurun waktu 6,1-8 tahun berjumlah 8 orang (33,3%). Sedangkan responden yang 

melakukan kegiatan usahatani kakao dalam kurun waktu 4,1-6 tahun berjumlah 5 

orang (20,8%) dan untuk responden dengan lama berusahatani dalam kurun waktu 

2,1-4 tahun berjumlah 4 orang (16,7%). Belajar berusahatani diperoleh responden 

secara turun temurun dari orang tua. Menurut Sriyadi, et al. (2015) menyatakan 

bahwa pengalaman sangat memiliki peranan sangat penting dalam kegiatan 

usahatani, semakin lama petani tersebut melakukan kegiatan usahatani biasanya 

akan lebih tahu tentang kegiatan pertanian yang ada dilingkungan yang 

diusahakannya, serta dampak yang terjadi. 
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Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden sudah cukup lama dan 

berpengalaman dalam berusahatani kakao. Lamanya responden melakukan 

kegiatan usahatani tentunya memberikan pemahaman bahwa responden semakin 

mengerti bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kakao. 

Sehingga dengan adanya suatu inovasi teknologi tentang penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao dapat memberikan nilai tambah terhadap 

hasil usaha, tentunya menimbulkan persepsi positif bagi petani untuk mempelajari 

dan mencobanya. Sebagian orang memiliki pendapat, bahwasanya semakin lama 

seseorang  itu melakukan kegiatan yang sama, maka persepsi mereka terhadap 

kegiatan tersebut semakin tinggi dan semakin memiliki pendapat positif terhadap 

kegiatan mereka itu. Hal ini juga berlaku pada kegiatan usahatani kakao. 

e. Luas Lahan Petani Responden 

Luas lahan dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi petani, semakin 

luas lahannya semakin mampu memberikan peluang baginya untuk meningkatkan 

pendapatan dan taraf hidupnya serta keluarganya. Karakteristik responden 

berdasarkan pada luas lahan adalah penggolongan atau klasifikasi berdasarkan 

pada luas lahan yang dimiliki atau dikelola untuk kegiatan usahatani kakao. 

Penggolongan responden berdasarkan luas lahan selengkapnya disajikan pada 

Tabel 15  berikut: 

Tabel 15. Distribusi Responden Berdasarkan Luas Lahan Tahun 2019 
No Kriteria Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

1 0,2-0,5 ha 5 20,8 

2 0,6-0,9 ha 3 12,6 

3 1-1,4 ha 8 33,3 

4 1,5-1,8 ha 8 33,3 

Jumlah 24 100 

Sumber: Analisis Data Primer 

Berdasarkan Tabel 15 diatas, dapat diketahui bahwa luas lahan petani 

responden beragam mulai dari 0,2 ha sampai 1,8 ha keatas. Secara rinci sebaran 

kepemilikan lahan petani responden yaitu dengan luas lahan kurang dari 0,2-0,5 

ha sebanyak 5 orang (20,8%), kemudian luas lahan 0,6-0,9 ha sebanyak 3 orang 

(12,6%), kemudian 8 petani responden (33,3%) yang memiliki luas 1-1,4 ha dan 

untuk luas lahan 1,5-1,8 ha sebanyak 8 responden (33,3%).  

Dari luas lahan yang dikelolah responden kebanyakan diatas 1 ha, hal ini 

berarti luas lahan garapan petani tergolong cukup luas. Lahan merupakan sumber 
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mata pencaharian utama petani. Kecilnya lahan garapan yang merupakan aset 

petani mengindikasikan faktor resiko menjadi kendala utama petani dalam 

mengadopsi inovasi teknologi baru. Karakteristik responden disajikan pada 

Lampiran 6.  

f. Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang 

perekonomian keluarga. Tingkat pendapatan merupakan salah satu indikasi sosial 

ekonomi seseorang di masyarakat disamping kekayaan dan pekerjaannya. 

Distribusi responden berdasarkan pendapatan disajikan pada Tabel 16 sebagai 

berikut : 

Tabel 16. Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Tahun 2019 
No Kriteria Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

1 ≤ 1 Juta 3 12,5 

2 1,1-1,5 Juta 6 25 

3 1,6-2 Juta 7 29,17 

4 ≥ 2,1 Juta 8 33,33 

Jumlah 24 100 

Sumber: Analisis Data Primer 

Tingkat pendapatan responden pada pengkajian ini berbeda-beda ada yang ≤ 

1 juta berjumlah 3 orang (12,5%), 1,1-1,5 juta berjumlah 6 orang (25%), 1,6-2 juta 

berjumlah 7 orang (29,17%) dan  ≥ 2,1 juta berjumlah 8 orang (33,33%). Dengan 

demikian faktor tingkat pendapatan responden pada umumnya 1 juta keatas 

sehingga mendorong petani untuk menerapkan sistem pertanian organik.  

Menurut Mardikanto (2003) seseorang yang memiliki pendapatan yang 

semakin banyak atau secara ekonomi mampu akan semakin cepat mengadopsi 

sesuatu pengetahuan ataupun teknologi karena akan lebih mudah dalam 

menyediakan modal untuk menerapkan kegiatan usahataninya.  

g. Akses Informasi 

Petani responden dalam hal mengakses informasi  pertanian dari berbagai 

macam media massa seperti : televisi, radio, internet, surat kabar dan sebagainya, 

pengelompokan responden berdasarkan pendapat mereka mengenai pesan-pesan 

penyuluhan dan informasi mengenai teknologi pertanian yang diterima. 

Selengkapnya disajikan pada Tabel 17 berikut : 
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Tabel 17. Distribusi Responden Berdasarkan Akses Informasi Tahun 2019 
No Jenis Akses Informasi Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

1 Media Massa - - 

2 Televisi 12 50 

3 Internet 12 50 

4 Media Cetak - - 

Jumlah 24 100 

Sumber: Analisis Data Primer 

Berdasarkan Tabel 17 di atas, dapat diketahui bahwa petani responden dalam 

mengakses informasi jenis elektronik sebanyak 12 responden (50%) dan yang 

mengakses informasi melalui media internet sebanyak 12 responden (50%). Hal 

ini artinya banyak petani yang sudah mengerti cara mengakses informasi baik 

melalui media massa, televisi, internet dan media cetak ataupun dengan 

mendatangi kantor BPP atau menghubungi penyuluh pertanian. 

Kemampuan mengakses informasi ini bisa berpengaruh dalam mengubah 

persepsi petani. Golongan masyarakat yang banyak mengakses informasi biasanya 

memiliki persepsi yang baik daripada golongan masyarakat yang minim dalam 

mendapatkan informasi. Golongan masyarakat yang aktif mencari informasi dan 

ide-ide baru biasanya lebih inovatif dibanding dengan orang-orang yang pasif 

apalagi selalu skeptic (tidak percaya) terhadap sesuatu yang baru (Mardikanto, 

2009). Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani sangat 

memerlukan informasi-informasi terbaru. Petani berpengetahuan baik yang dapat 

diperoleh dari berbagai media lebih mudah menerima inovasi yang dianjurkan 

penyuluh pertanian karena sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya. 

h. Peran Penyuluh 

Peran penyuluhan merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai fasilitasi 

proses belajar, sumber informasi,pendampingan, pemecahan masalah, pembinaan, 

pemantauan, dan evaluasi terhadap  kegiatan petani yang berkaitan dengan 

perannya sebagai pembimbing, sebagai organisator dan dinamisator, sebagai 

teknisi dan sebagai konsultan (Mardikanto, 2009).  

Peran penyuluh dalam memberikan penyuluhan kepada petani sangat 

berpengaruh, terutama dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh 

petani. Khususnya dalam menerapkan suatu inovasi baru. Semakin rajin penyuluh 

menawarkan inovasi, maka petani akan lebih cepat atau tanggap untuk 

menerapkan inovasi tersebut.  
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Untuk mengetahui distribusi peran penyuluh dalam penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao disajikan pada Tabel 18 dibawah ini : 

Tabel 18. Distribusi Responden Berdasarkan Peran Penyuluh Tahun 2019 
No Indikator Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

1 Tidak Berperan - - 

2 Kurang Berperan - - 

3 Cukup Berperan - - 

4 Berperan  16 66,67 

5 Sangat Berperan 8 33,33 

Jumlah 24 100 

Sumber: Analisis Data Primer 

Berdasarkan Tabel 17 di atas, dapat diketahui bahwa petani responden yang 

menyatakan penyuluh sangat berperan dalam memberikan informasi sebanyak 8 

responden (33,33%) dan  responden yang menyatakan berperan berjumlah 16 

responden (66,67%). Artinya peran penyuluh sebagai pembimbing petani, 

organisator, dinamisator, fasilitator dan motivator sudah berjalan sepenuhnya 

dilihat dari bagaimana tanggapan penyuluh dalam memecahkan permasalahan 

yang ada pada usahataninya. 

Seorang penyuluh membantu para petani didalam usaha mereka 

meningkatkan produksi dan mutu hasil produksinya guna meningkatkan 

kesejateraan mereka. Oleh karena itu, para penyuluh mempunyai banyak peran, 

antara lain sebagai pembimbing petani, organisator dan dinamisator, pelatih, 

teknisi dan jembatan penghubung antara keluarga petani dan instansi penelitian 

dibidang pertanian/perkebunan. Menurut Suhardiyono (1992), para penyuluh juga 

berperan sebagai agen pembaharuan yang membantu petani mengenal masalah-

masalah yang mereka hadapi dan mencari jalan keluar yang di perlukan. 

i. Peran Kelompok 

Kelompok tani adalah kelembagaan petanian atau peternak yang dibentuk 

atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi 

dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha 

anggotanya serta ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling 

mengenal, akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan dalam berusahatani, 

kesamaan baik dalam hal tradisi, pemukiman, maupun hamparan lahan usahatani. 

Untuk mengetahui distribusi peran penyuluh dalam penerapan sistem pertanian 

organik pada budidaya kakao disajikan pada Tabel 19 dibawah ini : 
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Tabel 19. Distribusi Responden Berdasarkan Peran Kelompok Tahun 2019 
No Kriteria Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

1 Tidak Berperan - - 

2 Kurang Berperan - - 

3 Cukup Berperan 8 33,33 

4 Berperan  16 66,67 

5 Sangat Berperan - - 

Jumlah 24 100 

Sumber: Analisis Data Primer 

Berdasarkan Tabel 19, bahwa distribusi peran pengurus kelompok dalam 

memberikan inovasi tentang penerepan sistem pertanian organik pada budidaya 

kakao yang berperan sebanyak 16 responden atau 66,67% sedangkan yang cukup 

berperani sebanyak 8 responden atau 33,33%. Distribusi petani dalam kategori 

berperan lebih banyak dibandingkan dengan responden yang cukup berperan, hal 

ini disebabkan karena peran pengurus kelompoktani telah berperan dalam 

mengorganisasikan kelompoknya sebagai kelas belajar dalam memperoleh segala 

informasi tentang teknologi dan inovasi pertanian. 

Peran kelompok sebagai wadah kerjasama, dan peran kelompoktani dalam 

penerapan teknologi. Ketua kelompok beserta anggotanya merupakan komponen 

penting tergantung pada ukuran, fungsi dari kelompok tersebut. Partisipasi 

anggota sebagai pemilik organisasi, pelaku kerjasama antara kelompok dengan 

pemerintah maupun pihak swasta dalam bentuk kemitraan, plasma atau skim yang 

lain. 

Apabila anggota kelompok tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompok, maka kelompok tersebut kemungkinan akan gagal mencapai tujuan 

kelompok (Stockbridge et al. 2003) karena kelompok tani merupakan gabungan 

antara pemilik, manajer, nasabah dan pekerja yang pada hakekatnya adalah 

anggota kelompok itu sendiri. 

j. Karakteristik Inovasi 

Karakteristik inovasi merupakan suatu kondisi atau karakter yang melekat 

pada inovasi yang dapat dinilai oleh petani itu sendiri. Karakteristik inovasi sangat 

menentukan tindakan dalam penerapan suatu teknologi usahatani, semua inovasi 

tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk diterima oleh petani tanpa 

melihat dari keuntungan yang di peroleh terhadap inovasi bahkan tidak pernah 

diterima secara luas oleh petani. Karakteristik inovasi menetukan kecepatan 

terjadinya proses penerapan inovasi ditingkat petani sebagai pengguna teknologi 
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pertanian.  

Karakteristik inovasi adalah sifat dari difusi inovasi, dimana karakteristik 

inovasi merupakan salah satu yang menentukan kecepatan suatu proses inovasi. 

Menurut Rogers (2005) mengemukakan ada 5 karakteristik inovasi, yaitu : 

relative advantage (keuntungan relatif), compatibility atau kompatibilitas 

(keserasian), complexity atau kompleksitas (kerumitan), trialability atau triabilitas 

(dapat diuji coba) dan observability (dapat diobservasi).  

Distribusi responden terhadap karakteristik inovasi disajikan pada Tabel 20 

berikut : 

Tabel 20. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Inovasi Tahun  

          2019 
No Kriteria Jumlah Responden (Orang) Persentase (%) 

1 Keuntungan relative 14 58,33 

2 Keserasian - - 

3 Kerumitan - - 

4 Dapat diuji coba 10 41,67 

5 Dapat diobservasi - - 

Jumlah 24 100 

Sumber: Analisis Data Primer  

Berdasarkan Tabel 20, bahwa distribusi karakteristik inovasi persepsi petani 

dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao sebesar 14 

responden atau 58,33% yang menjawab keuntungan relatif, sedangkan kategori 

dapat diuji coba sebesar 10 responden sebesar 41,67%. Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa karakteristik inovasi merupakan salah satu kriteria yang dipandang penting 

oleh petani sebelum petani memutuskan mau atau tidaknya menerapakan suatu 

inovasi secara khusus pada penerapan sistem pertanian organik pada budidaya 

kakao. Pada umumnya petani untuk mengambil suatu keputusan terhadap inovasi 

baru dengan melihat dari manfaat secara ekonomis dapat menguntungkan secara 

teknis dapat dilakukan atau diterapkan dalam usahatani, dan secara sosial tidak 

bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. 

Kecepatan seseorang dalam penerapan suatu inovasi sangat ditentukan oleh 

kepentingan segera (urgensitas) dalam memenuhi kebutuhannya. Jika suatu 

inovasi yang diberikan dapat menjawab kebutuhan dan memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi masyarakat pada saat itu, masyarakat akan lebih cepat 

menerima inovasi (Mardikanto, 1996).  
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2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah  persyaratan klasik statistik yang harus dipenuhi 

pada analisis regresi linear berganda berbasis Ordinary Least Square. Uji asumsi 

klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji hetroskedasitas, uji 

normalitas dan autokorelasi. Untuk memenuhi model regresi linear sebagai model 

yang baik pada pengkajian ini dilakukan uji klasik yaitu uji normalitas. 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residul terdistribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang 

terdistribusi normal. Uji normalitas pengkajian ini dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov Test. Menurut Priyatno (2012), Uji one sample kolmogorov-

smirnov test digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti 

distribusi normal, poisson, uniform, atau expontial. Dalam hal ini untuk 

mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual 

berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hasil uji one sample 

kolmogorov-smirnov test disajikan pada Tabel 21 berikut : 

Tabel 21. Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 

Residual 

N 24 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.28750464 

Most Extreme Differences Absolute .175 

Positive .119 

Negative -.175 

Test Statistic .175 

Asymp. Sig. (2-tailed) .056
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Analisis Data Primer 

Dari Tabel 21 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,056 

lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji 

berdistribusi normal. 

 

C. Pembahasan 

1. Analisis Deskriptif Variabel 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani dalam penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao adalah umur, tingkat pendidikan, 
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pengalaman, pendapatan, luas lahan, akses informasi, peran penyuluh, peran 

kelompok dan karakteristik inovasi. Untuk mengetahui distribusi responden dalam 

setiap variabel, kemudian responden diberikan pernyataan-pernyataan yang 

berkaitan dengan variabel-variabel tersebut. Distribusi responden dari setiap 

variabel disajikan pada Tabel 22 sebagai berikut : 

Tabel 22. Distribusi Responden Terhadap Variabel Yang Mempengaruhi    

   Persepsi   Petani Tahun 2019 

No Variabel Skor yang diperoleh 
Skor 

Maksimum 

Persentase 

(%) 

1 Umur 243 360 67,5 

2 Tingkat Pendidikan 252 360 70 

3 Pengalaman 308 480 64,17 

4 Pendapatan 258 360 71,67 

5 Luas Lahan 264 360 73,33 

6 Akses Informasi 360 480 75 

7 Peran Penyuluh 316 480 65,83 

8 Peran Kelompok 264 360 73,33 

9 Karakteristik Inovasi 258 360 71,67 

Jumlah 2523 3600 70,08 

Sumber: Analisis Data Primer 

Hasil analisis dari Tabel 22 diatas, diperoleh distribusi responden dari setiap 

variabel sebagai berikut : 

a. Umur 

Umur merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

produktivitas usahatani atau kegiatan yang dilakukan oleh responden. Selain itu, 

umur juga berpengaruh terhadap tingkatan dan kemampuan responden dalam 

menerima dan menerapkan ilmu yang diperoleh dari penyuluh pertanian. Umur 

berpengaruh terhadap tingkatan adaptasi responden dalam menerima inovasi-

inovasi terbaru dibidang pertanian.  

Data dari Tabel 22, menunjukkan bahwa distribusi dari variabel umur, 

persentasenya sebesar 67,5%. Persentase tersebut dikategorikan tinggi. Variabel 

umur dikategorikan tinggi memberikan arti bahwa variabel umur mempengaruhi 

persepsi petani dalam menerapkan sistem pertanian organik pada budidaya kakao. 

Berdasarkan kondisi dilapangan jumlah responden yang usianya tergolong 

produktif sebesar 12 responden (50%) dan 50% lagi tergolong kedalam usia non 

produktif. Petani yang produktif masih memiliki tenaga yang kuat dalam 

mengelolah usahataninya dan menerapkan teknologi yang ada bila dibandingkan 

dengan petani yang berumur tua dan sudah menurun kemampuannya dalam 
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mengelolah usahataninya. Baking dan Manning dalam Hermaya Rukka (2003), 

dengan usia petani yang  produktif 15-55 tahun, memiliki kemampuan fisik yang 

kuat sehingga memberikan kontribusi atau sumbangan tenaga kerja yang lebih 

besar dalam mengelola lahan usahatani. 

Dapat diketahui bahwa komposisi umur petani yang masih produktif dan 

kurang  produktif tidak begitu besar perbedaannya. Keadaan dilapangan 

memberikan gambaran yang nyata bahwa interaksi keseharian petani di 

Kecamatan Gebang tidak ada batas-batasan umur dalam hal saling berbagi 

informasi maupun dalam hal mengikuti penyuluhan. 

b. Tingkat Pendidikan 

Kemajuan dan perkembangan pembangunan pertanian didukung oleh 

tingkat pendidikan responden baik formal maupun non formal. Dari Tabel 21, 

menunjukkan bahwa variabel pendidikan, persentasenya 70%. Hal ini termasuk 

dalam kategori tinggi dikarenakan pendidikan responden dapat mempengaruhi 

persepsi petani.  

Berdasarkan data dari Tabel 22 diketahui bahwa jumlah responden yang 

menempuh jenjang pendidikan rendah SD/SMP sebanyak 15 responden (62,5%) 

sedangkan pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 9 responden (37,5%). 

Menurut Hasbullah (2005), tingkat pendidikan formal petani sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan dalam merespon suatu inovasi. Tingkat 

pendidikan baik formal maupun non formal sangat besar pengaruhnya terhadap 

penerapan ide-ide baru, sebab pengaruh pendidikan terhadap tindakan yang akan 

diputuskan sehingga dengan pendidikan yang semakin tinggi memudahkan 

teknologi dan inovasi mudah diterima. 

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pikir dan daya 

nalarnya sehingga semakin lama mengenyam pendidikan, maka semakin rasional 

cara berpikirnya. Pendidikan mempengaruhi persepsi petani dalam menerapkan 

sistem pertanian organik pada budidaya kakao, karena dengan tingkat pendidikan 

dan pengetahuan seseorang akan membantu untuk berpikir global dan penuh 

pertimbangan. 
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c. Pengalaman 

Pengalaman berusahatani akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam 

mengolah usahataninya. Biasanya orang yang sudah lama berusahatani akan 

mempunyai banyak pengalaman dibandingkan dengan petani pemula, sehingga 

akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam usahataninya. 

Berdasarkan Tabel 22,  menunjukkan bahwa variabel pengalaman persentasenya 

sebesar 64,17%, hal ini dikategorikan tinggi dikarenakan pengalaman yang 

dimiliki oleh seseorang akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

terutama dalam penerimaan suatu inovasi bagi usaha yang dilakukan. Petani yang 

memiliki pengalaman lebih tinggi cenderung sangat selektif dalam menerima 

suatu inovasi (Kusnadi, 2005). 

d. Pendapatan 

Pendapatan merupakan ukuran penghasilan yang diterima petani dari 

kegiatan usahataninya. Berdasarkan Tabel 22, menunjukkan bahwa variabel 

pendapatan persentasenya sebesar 71,67%, hal ini dikategorikan tinggi 

dikarenakan pendapatan merupakan salah satu tolak ukur dalam mendukung 

kegiatan yang dilakukan, dalam berpartisipasi tidak hanya tenaga dan pikiran yang 

dibutuhkan tetapi dana juga diperlukan. Menurut (Mardikanto, 2003) tingkat 

pendapatan merupakan salah satu indikasi sosial ekonomi seseorang disamping 

kekayaan dan pekerjaannya. 

e. Luas Lahan 

Untuk memperoleh hasil produksi yang maksimum dari usahatani, petani 

dapat memadukan faktor produksi, seperti faktor modal dengan luas lahan 

garapan. Berdasarkan Tabel 22, menunjukkan bahwa variabel luas lahan 

persentasenya sebesar 73,33% hal ini dikategorikan tinggi dikarenakan semakin 

luasnya lahan petani maka akan mempengaruhi petani untuk lebih bersemangat 

dalam melakukan kegiatan usahatani. 

Sajogyo (1980) mengemukakan bahwa semakin luas lahan usahatani, maka 

semakin besar presentase penghasilan produksi. Dengan demikian, jelaslah bahwa 

luas lahan garapan berperan penting terhadap besaran pendapatan petani, 

sebaliknya petani yang mempunyai lahan sempit atau tidak bertanah merupakan 

beban usaha pada sektor pertanian. 
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f. Akses Informasi 

Petani yang sering mengakses informasi dari berbagai media akan 

menambah pengetahuan dan wawasannya terkait dengan materi apa yang diakses 

petani tersebut. Berdasarkan Tabel 22, menunjukkan bahwa variabel akses 

informasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh, dapat dilihat dari jumlah 

persentasenya sebesar 75% hal ini dikategorikan tinggi dikarenakan semakin 

sering petani mengkases informasi akan memudahkan petani dalam menerapkan 

teknologi inovasi. 

Menurut Solikhatum (2010) dalam hasil penelitiannya bahwa akses 

informasi mempengaruhi masyarakat, hal ini didukung oleh pendapat Mardikanto 

(2009) yang menyatakan bahwa golongan masyarakat atau individu yang aktif 

mencari informasi dan ide-ide baru biasanya lebih inovatif dibandingkan dengan 

orang-orang pasif apalagi yang selalu skeptic terhadap hal baru. 

g. Peran Penyuluh 

Dari data Tabel 22, menunjukkan bahwa persentase variabel peran penyuluh 

sebesar 65,83% hal ini dikategorikan tinggi dikarenakan peran penyuluh yang 

bersedia membantu responden dalam memperoleh informasi mengenai penerapan 

sistem pertanian organik pada budidaya kakao. Keberhasilan penyebaran suatu 

teknologi sebaiknya tidak terlepas dari peran penyuluh yang menjalankan 

fungsinya sebagai agen pembaharuan. Rogers dan Schoemaker (1986) 

mengatakan bahwa peranan yang dijalankan oleh agen pembaharu dalam 

menyebarkan inovasi antara lain: membangkitkan kebutuhan untuk berubah, 

mengadakan hubungan untuk perubahan, mengidentifikasi masalah sasaran, 

memotivasi dan merencanakan tindakan perubahan. 

h. Peran Kelompok 

Dari data Tabel 22, menunjukkan bahwa persentase variabel peran 

kelompok berada pada kategori tinggi dengan persentasenya sebesar 73,33%. Hal 

ini   dikarenakan peran kelompok yang bersedia untuk saling bertukar informasi 

mengenai penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao. Hotman 

dalam Slamet (1992) semakin sering berhubungan antar anggota semakin senang 

para anggota untuk bekerja sama. 
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i. Karakteristik Inovasi 

Dari data Tabel 22, menunjukkan bahwa persentase variabel karakteristik 

inovasi sebesar 71,67%,  hal ini dikategorikan tinggi. Karakteristik inovasi 

merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan mental sejak sesorang 

mulai pertama kali mengetahui adanya suatu inovasi, membentuk sikap terhadap 

inovasi tersebut, mengambil keputusan untuk menolak atau menerapkan, 

mengimplementasikan ide baru, dan membuat konfirmasi atas keputusan tersebut. 

Proses ini atas rangkaian pilihan tindakan individu dari waktu kewaktu atau suatu 

sistem evaluasi ide baru dan memutuskan mempraktekkan inovasi atau 

menolaknya. 

 

2. Analisis Persepsi Petani terhadap Penerapan Sistem Pertanian Organik Pada 

Budidaya Kakao  

Persepsi dalam pengkajian ini terdiri dari tiga kategori yaitu, persepsi secara 

ekonomis, persepsi secara teknis dan persepsi secara sosial. Setiap responden 

tentunya memiliki jawaban yang berbeda-beda dalam mempersepsikan penerapan 

sistem pertanian organik pada budidaya kakao, selanjutnya responden diminta 

memberikan jawaban atau respon terhadap pernyataan-pernyataan yang telah di 

ajukan, lalu dilakukan perhitungan jumlah skor pernyataan-pernyataan tersebut. 

Kategori tingkat persepsi dibagi menjadi 5 yaitu : sangat rendah, rendah, sedang,  

tinggi, dan sangat tinggi. 

Berikut ini disajikan hasil analisis persepsi petani terhadap penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao (Studi Kasus: Kelompoktani Lestari) 

Kecamatan Gebang pada Tabel 23 berikut: 

Tabel 23. Distribusi Responden Berdasarkan Persepsi Petani Tahun 2019 

No Kriteria Persepsi Skor yang diperoleh 
Skor 

Maksimum 

Persentase 

(%) 

1 Persepsi Ekonomis 243 360 67,5 

2 Persepsi Teknis 251 360 69,72 

3 Persepsi Sosial 323 480 67,29 

Jumlah 817 1.200 68,08 

Sumber: Analisis Data Primer 

Berdasarkan Tabel 23 diatas dapat diketahui bahwa analisis tingkat persepsi 

petani dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Persepsi Secara Ekonomis 

Persepsi secara ekonomis yaitu pandangan petani terhadap penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao apakah dapat menguntungkan bagi 

mereka. Berdasarkan Tabel 23, menunjukkan bahwa persepsi secara ekonomis 

responden di Kelompoktani Lestari Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat 

adalah 67,5%. Apabila digambarkan dengan garis kontinum sebagai berikut : 

        Sangat Rendah            Rendah            Sedang              Tinggi           Sangat Tinggi 

     

     
      0%               20%                  40%                    60%                      80%                    100% 

Gambar 3. Garis Kontinum Tingkat Persepsi Secara Ekonomis 

Berdasarkan gambar 3, dapat diketahui bahwa tingkat persepsi secara 

ekonomis responden berada dalam kategori tinggi. Artinya petani beranggapan 

bahwa penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao sangat 

menguntungkan apabila benar-benar diterapkan, dengan menerapkan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao dapat menekan biaya produksi karena 

tidak menggunakan bahan-bahan kimia didalam berusahatani. Menurut 

Sjechnadaruddin (2013), dalam melaksanakan kegiatan budidaya pertanian 

organik akan diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan 

maksimal, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan dan 

kesejateraan petani, serta usaha produksi yang berkelanjutan. 

b. Persepsi Secara Teknis 

Persepsi secara teknis yaitu pandangan petani terhadap penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao selain mudah diterapkan, budidaya kakao 

organik menuntut di penuhinya berbagai persyaratan operasional teknis agar 

diperoleh efisiensi usaha produksi yang tinggi, mutu produk yang baik, 

keuntungan yang optimal dan produksi berkelanjutan sumberdaya alam yang 

lestari.  

Berdasarkan Tabel 23, menunjukkan bahwa persepsi responden secara 

teknis di Kelompoktani Lestari Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat adalah 

69,72%. Apabila digambarkan dengan garis kontinum sebagai berikut : 

 

 

68,08% 
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          Sangat Rendah         Rendah            Sedang              Tinggi            Sangat Tinggi 

     

     
       0%               20%                  40%                    60%                      80%                    100% 

Gambar 4. Garis Kontinum Tingkat Persepsi Secara Teknis 

Berdasarkan gambar 4, dapat diketahui bahwa tingkat persepsi secara teknis 

responden berada pada kategori tinggi. Artinya bahwa petani memandang 

penerapan budidaya kakao secara organik secara teknis sangat baik dan untuk 

dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dengan menerapkan sisten pertanian organik 

berarti kita menjaga kelestarian alam dan mutu produk yang di hasilkan sangat 

baik karena bebas dari residu bahan kimia. 

c. Persepsi Secara Sosial 

Persepsi secara sosial yaitu pandangan petani untuk mengetahui 

menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsikan. 

Berdasarkan Tabel 23, menunjukkan bahwa persepsi secara sosial responden pada 

Kelompoktani Lestari Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat adalah 67,29%. 

Apabila digambarkan dengan garis kontinum sebagai berikut : 

        Sangat Rendah         Rendah            Sedang              Tinggi           Sangat Tinggi 

       

     
      0%               20%                  40%                    60%                      80%                    100% 

Gambar 5. Garis Kontinum Tingkat Persepsi Secara Sosial 

Berdasarkan gambar 5, dapat diketahui bahwa tingkat persepsi secara sosial 

responden berada pada kategori tinggi. Hal ini diduga karena pengetahuan petani 

terhadap sistem pertanian organik pada budidaya kakao sudah cukup baik dan 

sudah banyak teman/petani sekitar yang telah menerapkannya. 

Berdasarkan tiga persepsi diatas, yakni persepsi secara ekonomis, persepsi 

secara teknis, dan persepsi secara sosial berada pada kategori Tinggi (68,08%). 

Artinya petani mulai yakin untuk menerapkan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao. Nilai persepsi responden disajikan pada Lampiran 7. 

 

 

 

 

 

 

69,72% 

67,29% 
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3. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Petani Dalam Penerapan 

Sistem Pertanian Organik Pada Budidaya Kakao 

Dalam menganalisis data untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan dalam 

mengelolah data digunakan program SPSS versi 24. 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani dalam penerapan 

sistem pertanian organik pada budidaya kakao pada pengkajian ini meliputi umur, 

pendidikan, pengalaman, pendapatan, luas lahan, akses informasi, peran penyuluh, 

peran kelompok, dan karakteristik inovasi. Rekapitulasi skor kuesioner persepsi 

petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao disajikan 

pada Lampiran 8.  

a. Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi 

petani terlebih dahulu harus mengetahui besar nilai koefisien determinasinya yang 

menerangkan persentase variabel X mampu menjelaskan variabel Y dengan nilai 

Adjusted R Square, karena variabel bebas dalam pengkajian ini lebih dari dua 

variabel (Priyanto, 2012). Hasil Output Model Summary disajikan pada Tabel 24. 

Tabel 24. Hasil Output Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

The Estimate 
1 .938

a
 .880 .804 1.650 

a. Predictors : (Constant), umur, pendidikan, pengalaman, pendapatan, luas 

lahan, akses informasi, peran penyuluh, peran kelompok, dan karakteristik 

inovasi 

Sumber: Analisis Data Primer 

Berdasarkan Tabel 24, dapat diketahui bahwa nilai R dalam regresi linear 

berganda menunjukkan nilai korelasi berganda antara semua variabel bebas 

(umur, pendidikan, pengalaman, pendapatan, luas lahan, akses informasi, peran 

penyuluh, peran kelompok, dan karakteristik inovasi) dengan variabel terikat 

(persepsi petani). Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika mendekati 1 maka 

hubungan semakin erat, tetapi jika mendekati 0 maka hubungannya semakin 

lemah (Priyanto, 2012). Hasil Output SPSS menunjukkan bahwa nilai korelasi (R) 

adalah 0,938 artinya bahwa nilai korelasi bergandanya sangat kuat karena nilainya 
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mendekati 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

sangat kuat antara semua variabel bebas (umur, pendidikan, pengalaman, 

pendapatan, luas lahan, akses informasi, peran penyuluh, peran kelompok, dan 

karakteristik inovasi) dengan variabel terikat (persepsi petani). 

R Square (R
2
) atau kuadrat dari R, yaitu menujukkan koefisien determinasi. 

Angka ini akan diubah dalam bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 sebesar 0,880 

artinya persentase sumbangan pengaruh variabel umur, pendidikan, pengalaman, 

pendapatan, luas lahan, akses informasi, peran penyuluh, peran kelompok, dan 

karakteristik inovasi terhadap persepsi petani sebesar 88,0%, sedangkan sisanya di 

pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. 

Adjusted R Square adalah R Square yang telah disesuaikan, nilainya sebesar 

0,804. Nilai ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Adjusted R Square biasanya untuk mengukur 

sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel 

independen. Standart Error of the Estimate, adalah ukuran kesalahan prediksi, 

nilainya sebesar 1.650. Artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi 

persepsi petani sebesar 1.650. 

b. Uji Koefisien Regresi secara Bersama-sama (Uji F) 

Uji F atau koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk 

mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel 

independen (umur, pendidikan, pengalaman, pendapatan, luas lahan, akses 

informasi, peran penyuluh, peran kelompok, dan karakteristik inovasi) secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (persepsi petani).  

Berikut disajikan hasil uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) 

pada Tabel 25. 

Tabel 25. Uji Koefisien Regresi secara Bersama-sama (Uji F) 
ANOVA

b
 

Model Sum Of Sguares Df Mean Square Fhitung Sig FTabel  

1 Regression 280.832 9 31.204 11.458 .000
a
 2,59 

 Residual 38.126 14 2.723    

 Total 318.958 23     

Predictors : (Constant), umur, pendidikan, pengalaman, pendapatan, luas lahan, akses informasi, 

peran penyuluh, peran kelompok, dan karakteristik inovasi 

Sumber: Analisis Data Primer 
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Bardasarkan Tabel 25, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis yang 

disampaikan pada pengkajian ini bahwa diduga umur, pendidikan, pengalaman, 

pendapatan, luas lahan, akses informasi, peran penyuluh, peran kelompok, dan 

karakteristik inovasi secara bersama-sama. Diketahui nilai Fhitung (11,458) dan 

FTabel pada α = 0,05 (2,59), maka pengujian hipotesisnya Fhitung > FTabel (11,458 > 

2,59) maka H0 ditolak dan signifikannya 0,000 < 0,05 berarti H0 ditolak, artinya 

umur, pendidikan, pengalaman, pendapatan, luas lahan, akses informasi, peran 

penyuluh, peran kelompok, dan karakteristik inovasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap persepsi petani dalam menerapkan sistem pertanian organik 

pada budidaya kakao di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Untuk nilai FTabel 

dapat dilihat pada Lampiran 3, dengan tingkat signifikansi 0,05. 

c. Uji Koefisisen Regresi Secara Parsial (Uji T)  

Uji T atau uji koefisien secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak 

terhadap variabel dependen. Dalam pengkajian ini untuk mengetahui apakah 

secara parsial variabel independen (umur, pendidikan, pengalaman, pendapatan, 

luas lahan, akses informasi, peran penyuluh, peran kelompok, dan karakteristik 

inovasi) berpengaruh secara signifikan  atau tidak terhadap variabel dependen 

(persepsi petani). T Tabel dicari pada signifikan 0,05/2= 0,025 (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan df 1 (jumlah variabel -1) = 9 dan df 2 (n-k-1) atau 24-9-1=14. 

Hasil yang diperoleh untuk T Tabel sebesar -2,145/2,145. Uji koefisien regresi  

secara parsial (Uji T) pada Tabel 26. 

Tabel 26. Uji koefisien regresi secara parsial (Uji T) 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T 

Sig 

B Std. Error Beta t hitung t Tabel  

1(Constant) 62.428 15.075  4.141 -2,145 .001 

X1 -.621 .375 -.247 -1.657 -2,145 .120 

X2 -.471 .283 -.194 -1.663 -2,145 .119 

X3 -.306 .296 -.136 -1.033 -2,145 .319 

X4 .742 .284 .301 2.616 -2,145 .020 

X5 -.319 .360 -.124 -.886 -2,145 .391 

X6 -1.026 .438 -.282 -2.345 -2,145 .034 

X7 .179 .261 .090 .688 -2,145 .502 

X8 -1.268 .353 -.492 -3.590 -2,145 .003 

X9 .863 .339 .350 2.546 -2,145 .023 

a. Dependent Variable: Persepsi Petani 

Sumber: Analisis Data Primer 



61 
 

Berdasarkan Tabel 26, dapat diketahui bahwa koefisien B adalah nilai 

konstanta Y  (jika nilai variabel  X = 1) karena nilai yang terendah dalam 

pengukuran data adalah 1 dan nilai-nilai koefisien regresi variabel X yang 

menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y berdasarkan variabel X dan 

nilai-nilai ini yang dimasukkan kedalam persamaan regresi linear berganda 

(Priyanto, 2012), adapun persamaannya yaitu : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+ β8X8 + β9X9 

Y = 62.428 - 0,621 X1 – 0,471 X2 - 0.306 X3 + 0,742  X4 - 0.319 X5 -1.026 X6 +  

        0,179 X7 -1.268 X8 + 0,863 X9 

 

Hasil persamaan tersebut dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut : 

1) Nilai konstanta (α) adalah 62.428. Artinya jika umur (X1), pendidikan (X2), 

pengalaman (X3), pendapatan (X4), luas lahan (X5), akses informasi (X6),  

peran penyuluh (X7), peran kelompok (X8), dan karakteristik inovasi (X9)  

nilainya adalah 0 maka nilai Persepsi petani (Y) nilainya positif, yaitu 62.428. 

2) Nilai koefisien regresi variabel umur (X1) bernilai negatif, yaitu -0,621. 

Artinya bahwa jika umur meningkat 1 poin, maka persepsi petani akan 

menurun sebesar 0,621 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara umur dengan 

persepsi petani, semakin bertambah umur maka semakin rendah persepsi petani 

dalam penerapan sistem  pertanian organik pada budidaya kakao. 

3) Nilai koefisien regresi variabel pendidikan (X2) bernilai negatif, yaitu -0,471. 

Artinya bahwa jika pendidikan meningkat 1 poin, maka persepsi petani juga 

akan menurun sebesar 0,471 dengan asumsi variabel independen lain nilainya 

tetap. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara 

pendidikan dengan persepsi petani, semakin tinggi pendidikan maka semakin 

rendah persepsi petani dalam penerapan sistem  pertanian organik pada 

budidaya kakao. 

4) Nilai koefisien regresi variabel pengalaman  (X3) bernilai negatif, yaitu -0,306. 

Artinya bahwa jika pengalaman meningkat 1 poin, maka persepsi petani juga 

akan menurun sebesar 0,306 dengan asumsi variabel independen lain nilainya 

tetap. Koefisien  bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara 

pengalaman dengan persepsi petani, semakin tinggi pengalaman maka semakin 
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rendah persepsi petani  dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao. 

5) Nilai koefisien regresi variabel pendapatan (X4) bernilai positif, yaitu 0,742. 

Artinya bahwa jika pendapatan meningkat 1 poin, maka persepsi petani akan 

meningkat sebesar 0,742 dengan asumsi variabel independen lain nilainya 

tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 

pendapatan dengan persepsi petani, semakin tinggi pendapatan maka semakin 

tinggi persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya 

kakao. 

6) Nilai koefisien regresi variabel luas lahan (X5) bernilai negatif, yaitu -0,319. 

Artinya bahwa jika luas lahan meningkat 1 poin, maka persepsi petani akan 

menurun sebesar  0,319 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara luas lahan 

dengan persepsi petani, semakin luas lahan maka semakin rendah persepsi 

petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao. 

7) Nilai koefisien regresi variabel akses informasi (X6) bernilai negatif, yaitu -

1,026. Artinya bahwa jika akses informasi meningkat 1 poin, maka persepsi 

petani akan menurun sebesar 1,026 dengan asumsi variabel independen lain 

nilainya tetap. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan  negatif 

antara akses informasi dengan persepsi petani, semakin rendah akses informasi 

maka semakin rendah persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian 

organik pada budidaya kakao. 

8) Nilai koefisien regresi variabel peran penyuluh (X7) bernilai positif, yaitu 

0,179. Artinya bahwa jika peran penyuluh meningkat 1 poin, maka persepsi 

petani akan meningkat sebesar 0,179 dengan asumsi variabel independen lain 

nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 

peran penyuluh dengan persepsi petani, semakin tinggi peran penyuluh maka 

semakin tinggi persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao. 

9) Nilai koefisien regresi variabel peran kelompok (X8) bernilai negatif, yaitu -

1,268. Artinya bahwa jika peran kelompok meningkat 1 poin, maka persepsi 

petani akan menurun sebesar 1,268 dengan asumsi variabel independen lain 
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nilainya tetap. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara 

peran kelompok dengan persepsi petani, semakin rendah peran kelompok maka 

semakin rendah persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao. 

10) Nilai koefisien regresi variabel karakteristik inovasi (X9) bernilai positif, yaitu 

0,863. Artinya bahwa jika karakteristik inovasi meningkat 1 poin, maka 

persepsi petani akan meningkat sebesar 0,863 dengan asumsi variabel 

independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai postif artinya terjadi 

hubungan positif antara karakteristik inovasi dengan persepsi petani, semakin 

tinggi karakteristik inovasi maka semakin tinggi persepsi petani dalam 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao. 

Pengaruh masing-masing variabel terhadap persepsi petani dalam penerapan 

sistem pertanian organik pada budidaya kakao dapat diketahui dengan 

membandingkan nilai  Thitung yang diperoleh dengan nilai TTabel pada tingkat 

kesalahan tertentu dan juga dapat dilihat dengan cara membandingkan tingkat 

signifikannya. Jika nilai -Thitung  < -TTabel  atau nilai Thitung  > TTabel  dan 

signifikannya < 0,05 maka H0 ditolak artinya ada pengaruh yang nyata secara 

parsial antar variabel X terhadap variabel Y (Priyanto, 2012). TTabel  dicari pada 

signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan df = n-k-1. Untuk 

nilai TTabel dapat dilihat pada Lampiran 3.  

Adapun pengaruh variabel secara parsial antara variabel X dengan variabel 

Y dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pengaruh Variabel Umur Terhadap Persepsi Petani 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai thitung < tTabel (-1,657< 2,145) maka 

H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel umur tidak berpengaruh 

terhadap persepsi petani. Berdasarkan signifikansi, jika signifikan < 0,05 maka H0 

diterima, dan jika signifikan > 0,05 maka H0 ditolak. Karena signifikan pada uji t 

lebih dari 0,05 (0,120 > 0,05) maka H0 diterima. Artinya umur secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap persepsi petani. Secara parsial, besarnya pengaruh variabel 

umur terhadap persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao dimana nilai Standardized Coefficient Beta sebesar 24,7%. 

Koefisien bernilai negatif (-) artinya pengaruh variabel umur terhadap persepsi 
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petani berbanding terbalik. Jadi, semakin tinggi umur responden maka tidak 

sejalan dengan meningkatnya persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian 

organik pada budidaya kakao. 

Berdasarkan karakteristik responden bahwa usia petani responden yang 

tergolong kedalam usia produktif <35-55 tahun sebesar 12 responden (50%) 

sedangkan yang tidak produktif sebesar 12 responden (50%). Jika dilihat 

berdasarkan penggolongan umur produktif maka sebagian besar petani responden 

berada dalam kategori produktif yang berarti sangat berpeluang dalam upaya 

peningkatan produktivitas usaha mereka Karena umur produktif berpengaruh 

dengan kemampuan fisik petani untuk bekerja secara optimal. 

Data pada Tabel 26 diperoleh bahwa umur petani tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik 

pada budidaya kakao. Hal ini disesuaikan dengan distribusi Tabel frekuensi 

tingkat umur rata-rata memiliki kriteria sedang. Sehingga usia diatas 56 tahun 

tidak berpengaruh terhadap persepsi petani untuk menerapkan sistem pertanian 

organik pada budidaya kakao.   

Persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik merupakan 

pandangan petani tentang manfaat dari inovasi, sehingga persepsi petani terhadap 

sesuatu yang dipersepsikan tersebut tidak tergantung pada umur petani namun 

bergantung pada bagaimana petani menilai sesuatu yang dipersepsikan. Menurut 

Bakri (2000) dalam Hermaya et al (2006) bahwa sampai tingkat umur tertentu 

kemampuan fisik manusia akan semakin tinggi sehingga produktivitas juga tinggi, 

tetapi semakin bertambahnya umur maka kemampuan akan semakin menurun. 

Dapat diketahui bahwa komposisi umur petani yang masih produktif dan 

kurang  produktif tidak begitu besar perbedaannya. Keadaan dilapangan 

memberikan gambaran yang nyata bahwa interaksi keseharian petani di 

Kecamatan Gebang tidak ada batas-batasan umur dalam hal saling berbagi 

informasi maupun dalam hal mengikuti penyuluhan. Petani saling mengisi 

informasi  antara petani satu dengan petani yang lainnya sehingga apa yang 

dianggap baik untuk diterapkan serta merta petani lain ikut mencobanya. Petani 

yang berusia produktif akan lebih semangat untuk menerima sesuatu hal yang 

mungkin dianggap baru, lain halnya dengan petani yang kurang produktif atau 
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lebih tua, akan lebih senang dengan apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari 

(Mardikanto, 2009).  

Berdasarkan kondisi dilapangan diketahui bahwa dalam setiap kegiatan 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao yang dilakukan, tidak 

memberikan batasan umur tertentu untuk melakukan kegiatan budidaya kakao. 

Sehingga petani muda ataupun tua akan menerima informasi yang jelas dan dapat 

diterapkan dalam kegiatan penyuluhan. Selain itu, petani juga merupakan salah 

satu pilihan bagi responden, yang kegiatan usahataninya tidak dipengaruhi oleh 

umur melainkan merupakan kebutuhan dan kewajiban. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan responden, diperoleh hasil bahwa : 

a) Dengan umur saat ini produktifitas kerja responden sebagai petani tetap 

tinggi, 

b) Dengan umur responden saat ini responden tetap bisa menerapkan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao, dan 

c) Dengan umur saat ini kemampuan fisik responden  dalam menerapkan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao juga tidak terganggu. 

Hal ini menunjukkan bahwa setinggi apapun tingkat umur petani tidak akan 

mempengaruhi persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinggi atau 

rendahnya umur responden tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap 

persepsi petani.   

Hasil ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Ishak dan Astuti 

(2010) dari balai pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu tentang 

Persepsi Petani Terhadap Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis  

(LKM-A). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel umur tidak nyata 

dalam mempengaruhi persepsi petani.  

2) Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Persepsi Petani 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai thitung < tTabel (-1,663< 2,145) maka 

H0 diterima. Artinya variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap persepsi 

petani. Berdasarkan signifikansi, jika signifikan < 0,05 maka H0 diterima, dan jika 

signifikan > 0,05 maka H0 ditolak. Karena signifikan pada uji t lebih dari 0,05 

(0,119 > 0,05) maka H0 diterima. Artinya tingkat pendidikan responden secara 
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parsial tidak berpengaruh terhadap persepsi petani. Pendidikan formal yang 

diperoleh petani tidak berpengaruh secara signifikan karena pendidikan yang 

dimiliki petani selama bangku sekolah tidak diajarkan mengenai hal-hal yang 

terkain dengan dunia pertanian. Secara parsial, besarnya pengaruh variabel 

pendidikan terhadap persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik 

pada budidaya kakao dimana nilai Standardized Coefficient Beta sebesar 19,4%. 

Koefisien bernilai negatif (-) artinya pengaruh variabel pendidikan terhadap 

persepsi petani berbanding terbalik. Jadi, semakin tinggi pendidikan petani maka 

tidak sejalan dengan meningkatnya persepsi petani dalam penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao.  

Hal ini disebabkan oleh pendidikan petani responden sebanyak 11 

responden (62,5%) pada kategori rendah yaitu SD dan SMP. Sehingga petani 

merasa walaupun pendidikannya rendah, mereka tetap dapat menerima sistem 

pertanian organik untuk di terapkan pada tanaman kakaonya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan beberapa responden, diperoleh hasil bahwa : penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao tidak didapat dari bangku sekolahan dan 

tingkat pendidikan responden tidak merpengaruhi pengetahuan dan keahlian 

mereka dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao, karena 

itu merupakan rutinitas dan kebiasaan yang mereka lakukan.  

Pada dasarnya pemahaman petani tentang ilmu pertanian kebanyakan hanya 

bermodal dari pengalaman yang dimiliki secara turun temurun dari generasi ke 

generasi. Rakhmad (2001) berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh dari 

serangkaian pengalaman yang telah dilakukan. Senada dengan pendapat 

Mardikanto (2009) yang menyatakan bahwa petani yang melakukan kegiatan 

usahataninya memiliki pengalaman dan telah belajar dari pengalamannya.  

Pengetahuan pertanian dapat dikembangkan dari percobaan-percobaan 

sederhana yang dilakukan petani itu sendiri serta belajar dari pengalaman baik 

berupa keberhasilan ataupun kegagalan (Van Den Ban, 1999). Biasanya 

pendidikan formal itu akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfikir 

secara ilmiah dan obyektif. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

formal tidak mempengaruhi persepsi terhadap penerapan sistem pertanian organik 

pada budidaya kakao. 
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Variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh nyata terhadap persepsi 

petani memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Herianto (2014) dari Institut 

Pertanian Bogor tentang Tingkat Persepsi dan Adopsi Petani Padi Terhadap 

Penerapan System of Rice Intensification (SRI). 

3) Pengaruh Variabel Pengalaman Terhadap Persepsi Petani 

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial 

pengalaman tidak berpengaruh nyata terhadap persepsi petani dalam penerapan 

sistem pertanian organik pada budidaya kakao di Kecamatan Gebang di tunjukkan 

dengan nilai thitung < tTabel (-1,033 < 2,145) maka H0 diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh nyata terhadap persepsi petani. 

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak, dan jika 

signifikansinya > 0,05 maka H0 diterima. Karena signifikansi pada uji t lebih dari 

0.05 (0,319 > 0,05) maka H0 diterima. Artinya pengalaman responden secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap persepsi petani. Secara parsial, besarnya 

pengaruh variabel pengalaman terhadap persepsi petani dalam penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao dimana nilai Standardized Coefficient 

Beta sebesar 13,6%. Koefisien bernilai negatif (-) artinya pengaruh variabel 

pengalaman terhadap persepsi petani berbanding terbalik. Artinya, semakin tinggi 

pengalaman maka tidak sejalan dengan meningkatnya persepsi petani dalam 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao. 

Berdasarkan pengalaman sebanyak 4 orang responden (16,7%) telah 

berusahatani selama 2,1-4 tahun, 5 responden (20,8%) lama berusahatani 4,1-6 

tahun, 8 responden (33,3%) lama berusahatani 6,1-8 tahun dan lama berusahatani  

>8 tahun sebanyak 7 responden (29,2%). Jika kita lihat berdasarkan persentasenya 

dalam berusahatani maka responden digolongkan berpengalaman, sehingga 

berpotensi untuk dapat mengembangkan dan mengelolah usahataninya dengan 

baik. Namun, berdasarkan kondisi dilapangan diketahui bahwa petani di 

Kecamatan Gebang memiliki pengalaman berusahatani tetapi tidak pada 

mengelolah pertanian organik dan ada petani yang punya pengalaman tapi tidak 

didukung dengan pendapatan, sehingga sebagian petani belum memiliki 

pengalaman langsung bagaimana sebenarnya penerapan sistem pertanian organik 

pada budidaya kakao, baik itu dari segi teknis pelaksanaan maupun manfaat yang 
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dapat dirasakan. Sehingga petani dapat mempersepsikan sesuai dengan kenyataan 

yang dialaminya. Pengalaman dalam hal ini adalah lamanya petani dalam 

melakukan usaha tani kakao, realita yang dialami selama ini petani belum 

menerapkan sepenuhnya tentang sistem pertanian organik pada budidaya kakao, 

dengan demikian lama atau tidaknya petani dalam berusahatani tidak 

mempengaruhi persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao di Kecamatan Gebang.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian Yuwono (2006) dari Institut Pertanian 

Bogor tentang persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan hutan 

rakyat pola kemitraan. Berdasarkan dari hasil uji statistik diketahui bahwa 

pengalaman dari petani hutan rakyat tidak memberikan pengaruh nyata pada 

tingkat persepsi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suria Putra (2016) pengalaman 

bertani merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi petani dalam menerima 

suatu inovasi. Pengalaman berusahatani terjadi karena pengaruh waktu yang telah 

dialami oleh petani. Petani yang berpengalaman dalam menghadapi hambatan-

hambatan usahataninya akan tahu cara mengatasinya, lain halnya dengan petani 

yang belum atau kurang pengalaman, dimana akan mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan hambatan tersebut. Semangkin banyak pengalaman petani maka 

diharapkan produktifitas petani akan semakin tinggi, sehingga dalam 

mengusahakan usahataninya akan semangkin baik dan sebaliknya jika petani 

tersebut belum atau kurang berpengalaman akan memperoleh hasil yang kurang 

memuaskan. 

4) Pengaruh Variabel Pendapatan Terhadap Persepsi Petani 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi yang 

dilakukan secara parsial, variabel pendapatan memiliki nilai thitung > tTabel (2,616 > 

2,145) maka H0 diterima. Artinya pendapatan berpengaruh terhadap persepsi 

petani. Berdasarkan signifikansi, jika signifikan < 0,05 maka H0 diterima, dan 

jika signifikansinya > 0,05 maka H0 ditolak. Karena signifikan pada uji t 0,05 

(0,020 < 0,05) maka H0 diterima. Secara parsial, besarnya pengaruh variabel 

pendidikan terhadap persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik 

pada budidaya kakao dimana nilai Standardized Coefficient Beta sebesar 30,1%. 
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Koefisien bernilai positif (+) artinya pengaruh variabel pendapatan memberikan 

pengaruh yang positif secara parsial. Jadi, semakin tinggi pendapatan maka 

semakin tinggi pula pengaruh persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian 

organik pada budidaya kakao. 

Data pada Tabel 25 diperoleh data bahwa pendapatan berpengaruh secara 

signifikan terhadap persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik. Hal 

ini sesuai kondisi dilapangan tingkat pendapatan responden pada pengkajian ini 

berbeda-beda ada yang < 1 juta berjumlah 3 orang (12,5%), 1,1-1,4 juta berjumlah 

6 orang (25%), 1,6-2 juta berjumlah 7 orang (29,17%) dan > 2,1 juta berjumlah 8 

orang (33,33%).  

Pendapatan petani mempengaruhi persepsi petani dalam menerapkan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao, hal ini dikarenakan petani beranggapan 

bahwa dengan penerapan sistem pertanian organik akan dapat menekan biaya 

produksi seperti perawatan, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan dan 

sebagainya dimana semua bahan yang digunakan berasal dari kotoran hewan 

ataupun tumbuhan yang secara langsung akan mempengaruhi pendapatan akhir 

petani. Besar kecilnya pendapatan yang di terima petani merupakan gambaran 

berhasil atau tidaknya usahatani yang dilakukannya.   

Tingkat pendapatan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan waktu, 

sebab orang yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi memiliki 

kecenderungan untuk bekerja lebih santai dibandingkan dengan yang memiliki 

pendapatan rendah. Kecenderungan ini dikarenakan orang yang memiliki 

pendapatan lebih tinggi tidak lagi fokus pada kegiatan-kegiatan pemenuhan 

nafkah, melainkan mengisi dengan aktivitas sosial kemasyarakatan. Namun 

walaupun pendapat tersebut secara rasional benar, tetapi pada kenyataannya 

masyarakat Kecamatan Gebang bertentangan dengan hal tersebut.  

Berdasarkan kondisi dilapangan pendapatan petani mempengaruhi persepsi 

petani dalam penerapan sistem pertanian organik, hal ini karena petani kakao 

organik di Desa Sangga Lima beranggapan bahwa dengan penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao akan dapat menekan biaya produksi 

karena pengendalian hama dan penyakit serta pemupukan dilakukan dengan 

menggunakan bahan-bahan alami atau bahan organik seperti pupuk kandang, 
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kompos, hijauan, pupuk organik cair, pestisida nabati dan lain-nya sehingga akan 

mempengaruhi biaya akhir petani. Pendapatan petani dalam budidaya kakao 

organik sebesar Rp. 27.740.125,-/ha/tahun, sedangkan untuk non organik atau 

konvensional pendapatan rata-rata petani sebesar Rp. 14.202.500. Dimana rata-

rata produktivitas kakao organik sebanyak 70 kg/tanaman dengan harga jual 

sebesar ± Rp. 20.000,-kg untuk kakak non organik dan Rp. 35.000,-Kg harga 

kakao organik. Untuk hasil perbandingan biaya perawatan kakao organik dan non 

organik disajikan pada Lampiran 10. 

Menurut Soekartawi (2005), petani yang mempunyai tingkat pendapatan 

lebih tinggi mempunyai kesempatan lebih untuk memilih dari pada yang 

berpendapatan rendah. Bagi petani yang mempunyai pendapatan yang kecil tentu 

tidak berani mengambil resiko karena keterbatasan modal. Pendapatan juga salah 

satu wujud karakteristik kondisi sosial ekonomi petani yang nantinya 

membedakan tipe petani pada situasi tertentu. Pendapatan dalam penelitian ini 

merupakan perolehan petani responden dari kegiatan budidaya kakao secara 

organik.  

Hal ini dikuatkan oleh Mulyajho (2012) yang menyatakan bahwa aspek 

pendapatan merupakan salah satu hal yang digunakan untuk menilai tingkat 

kemampuan individu dalam memperoleh pendapatan serta besar biaya yang 

dikeluarkan. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka 

semangat untuk bekerja lebih tinggi. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

Kusumastuti dalam Rusdi (2015) mengatakan bahwa perolehan penghasilan 

merupakan alas an seseorang untuk bekerja. Semakin tinggi keuntungan yang 

didapatkan maka semakin meningkat semangat, minat dan produktivitasnya.  

5) Pengaruh Variabel Luas Lahan Terhadap Persepsi Petani 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung < tTabel (-0,886 < 

2,145) maka H0 ditolak. Artinya luas lahan berpengaruh terhadap persepsi petani. 

Berdasarkan signifikansinya, jika signifikan < 0,05 maka H0 diterima, dan jika 

signifikan > 0,05 maka H0 di tolak. Karena signifikan pada uji t 0,05 (0,391 > 

0,05) maka H0 di tolak. Secara parsial, besarnya pengaruh variabel luas lahan 

terhadap persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya 

kakao dimana nilai Standardized Coefficient Beta sebesar 12,4%. Koefisien 
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bernilai negatif (-) artinya pengaruh variabel luas lahan terhadap persepsi petani 

berbanding terbalik. Artinya, semakin besar luas lahan maka tidak sejalan dengan 

meningkatnya persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao. Luas lahan yang dimiliki petani tidak berpengaruh terhadap 

persepsi petani di Kecamatan Gebang karena mempunyai lahan sempit maupun 

lahan luas  tidak merasa kesulitan terhadap penerapan suatu inovasi baru. 

Penerapan suatu inovasi dan teknologi pertanian tidak dipengaruhi dengan luasan 

lahan yang dimiliki petani. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Hernanto (1993), 

menyebutkan bahwa luas lahan usahatani akan mempengaruhi skala usahatani. 

Meskipun demikian luasan hanya member pendapatan dan penghasilan lebih 

tinggi dibandingkan dengan luas lahan sempit. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Zulfikar dkk (2018) tentang Persepsi 

Petani terhadap Kompetensi Penyuluh Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten 

Aceh Utara dari hasil uji korelasi juga membuktikan bahwa tidak terdapat 

hubungan nyata antara karakteristik luas lahan petani dengan persepsi petani 

terhadap kompetensi penyuluh pertanian tanaman pangan. Artinya luas lahan yang 

dimiliki petani tidak mempunyai pengaruh dalam membentuk persepsi petani 

terhadap kompetensi penyuluh pertanian tanaman pangan, baik itu petani yang 

memiliki luas lahan sempit, sedang dan luas. Berbeda dengan hasil penelitian 

Narti (2016) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara luas lahan dengan 

kompetensi penyuluh. 

6) Pengaruh Variabel Akses Informasi Terhadap Persepsi Petani 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung > tTabel (-

2,345 > 2,145) maka H0 diterima. Artinya akses informasi berpengaruh nyata 

terhadap persepsi petani di Kecamatan Gebang. Berdasarkan signifikansinya, jika 

signifikan < 0,05 maka H0 ditolak, dan jika signifikan > 0,05 maka H0 diterima. 

Karena signifikansi pada uji t 0,05 (0,034 < 0,05) maka H0 ditolak. Secara parsial, 

besarnya pengaruh variabel pengalaman terhadap persepsi petani dalam penerapan 

sistem pertanian organik pada budidaya kakao dimana nilai Standardized 

Coefficient Beta sebesar 28,2%. Koefisien bernilai negatif (-) artinya pengaruh 

variabel akses informasi terhadap persepsi petani berbanding terbalik. Artinya, 

semakin tinggi akses informasi maka tidak sejalan dengan meningkatnya persepsi 
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petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao. 

Hal ini dikarenakan petani di Kecamatan Gebang sudah sering mengakses 

berbagai informasi dari berbagai media elektronik, media cetak, informasi dari 

petani lain, internet melalui handphone seluler. Hasil analisis deskriptif 

menunjukkan bahwa 50% petani tergolong sering mengakses informasi, dan 50% 

tergolong jarang. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian petani di Kecamatan 

Gebang lebih aktif mencari informasi-informasi tentang pertanian. Selain itu 

hubungan komunikasi dan koordinasi dengan sumber informasi seperti dengan 

BPP, PPL, sudah terjalin baik, sehingga petani bisa dengan cepat memperoleh 

informasi yang terbaru. 

Dengan seringnya petani mengakses informasi maka petani dapat 

mengetahui informasi tentang pertanian ataupun inovasi baru. Media elektronik 

misalnya televisi, radio lokal yang sering menayangkan acara pertanian juga 

memberi pemahaman kepada petani terhadap dampak dari suatu inovasi tersebut. 

Menurut Soekartawi (2005), bahwa petani yang termasuk dalam petani golongan 

early adopter, yaitu petani yang mempunyai hubungan yang luas dengan sumber-

sumber informasi pertanian seperti agen pertanian, dan mengakses melalui media 

cetak, radio ataupun televisi.  

Mardikanto (2002) mengatakan bahwa golongan masyarakat yang aktif 

mencari informasi dan ide-ide baru biasanya lebih inovatif dibandingkan dengan 

orang-orang yang pasif apalagi skeptic (tidak percaya) terhadap sesuatu yang baru. 

Kemudian pendapat ini di pertegas oleh Van Den Ban (1999) yang menyatakan 

bahwa media massa memainkan peran penting dalam memperkenalkan 

pengetahuan, membentuk dan mengubah pendapat, mengubah perilaku 

masyarakat pedesaan. Berdasarkan argumentasi yang didukung oleh pendapat 

ahli, maka dapat disimpulkan bahwa semakin sering petani mengakses berbagai 

informasi dari media informasi akan mempengaruhi persepsinya dalam penerapan 

sistem pertanian organik pada budidaya kakao di Kecamatan Gebang.  

7) Pengaruh Variabel Peran Penyuluh Terhadap Persepsi Petani 

Hasil analisis statistik menujukkan bahwa nilai thitung < tTabel (0,688 < 2,145) 

maka H0 ditolak. Artinya peran penyuluh tidak berpengaruh terhadap persepsi 

petani. Berdasarkan signifikansi, jika signifikan < 0,05 maka H0 diterima, dan jika 
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signifikan > 0,05 H0 ditolak. Karena signifikan pada uji t 0,05 (0,502 > 0,05) 

maka H0 ditolak.  Artinya peran penyuluh secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap persepsi petani. Besarnya pengaruh variabel peran 9,0% terhadap 

persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao 

dimana nilai Standardized Coefficient Beta sebesar 28,2%. Koefisien bernilai 

positif (+) artinya terjadi pengaruh positif antara variabel peran penyuluh terhadap 

persepsi petani. Jadi, semakin sering penyuluh memberikan informasi maka 

pengaruh tingkat persepsi petani terhadap sistem penerapan pertanian organik 

pada budidaya kakao semakin tinggi. 

Hal ini karena dalam hal mendapatkan informasi tentang inovasi baru tidak 

hanya dari penyuluh pertanian saja tetapi juga dari media elektronik yang ada. 

Petani juga memanfaatkan media informasi yang ada seperti radio, televisi, 

majalah maupun surat kabar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mardikanto 

(2009), bahwa peran penyuluhan merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai 

fasilitasi proses belajar, sumber informasi,pendampingan, pemecahan masalah, 

pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap  kegiatan petani yang berkaitan 

dengan perannya sebagai pembimbing, sebagai organisator dan dinamisator, 

sebagai teknisi dan sebagai konsultan.  

Dalam kegiatan penyuluhan para penyuluh lapangan tidak mungkin mampu 

untuk melakukan kunjungan ke masing-masing petani sehingga petani harus 

diajak untuk membentuk suatu kelompok-kelompok tani dan mengembangkan 

menjadi suatu lembaga ekonomi dan sosial yang memiliki peran dalam 

mengembangkan masyarakat sekitarnya. 

Seorang penyuluh harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis 

yang baik karena pada suatu saat akan diminta petani memberikan saran maupun 

demonstrasi kegiatan usahatani yang bersifat teknis. Tanpa adanya pengetahuan 

dan keterampilan teknis yang baik maka akan sulit untuk memberikan pelayanan 

jasa konsultan yang diminta petani. 

8) Pengaruh Variabel Peran Kelompok Terhadap Persepsi Petani 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel peran kelompok dengan 

nilai thitung > tTabel (-3,590 > 2,145) maka H0 ditolak. Artinya peran kelompok 

berpengaruh terhadap persepsi petani. Berdasarkan signifikansi, jika signifikan < 
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0,05 maka H0 diterima, dan jika signifikan > 0,05 H0 ditolak. Karena signifikan 

pada uji t 0,05 (0,003 < 0,05) maka H0 ditolak. Artinya peran kelompok secara 

parsial berpengaruh terhadap persepsi petani. Secara parsial, besarnya pengaruh 

variabel peran kelompok terhadap persepsi petani dalam penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao dimana nilai Standardized Coefficient 

Beta sebesar 49,2%. Koefisien bernilai negatif (-) artinya pengaruh variabel peran 

kelompok terhadap persepsi petani berbanding terbalik. Artinya, semakin tinggi 

peran kelompok maka tidak sejalan dengan meningkatnya persepsi petani dalam 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao. 

Hal ini dikarenakan peran kelompok yang sudah berkontribusi dengan baik 

pada anggota kelompoknya dalam berbagi informasi tentang inovasi pertanian. 

Hal ini karena petani dalam hal mendapatkan informasi tentang inovasi pertanian 

tidak hanya dari anggota kelompok saja tetapi petani juga mau berusaha mencari 

informasi ke petani yang telah berhasil dalam usahataninya atau dari teman dan 

tetangga. 

Bila dilihat dari fungsi kelompoktani sebenarnya bahwa kelompoktani 

sebagai kelas belajar, kelompoktani merupakan wadah belajar mengajar bagi 

anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar tumbuh 

dan berkembang  menjadi usahatani dan sebagai unit produksi. Menurut Slamet 

(1992), keaktifan pengurus kelompok dalam member bantuan, memotivasi 

anggotanya dalam menerima inovasi baru akan mempermudah bagi percepatan 

penerapan inovasi baru. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peran kelompok 

berpengaruh terhadap persepsi petani tentang penerapan sistem pertanian organik 

di Kecamatan Gebang. 

Peran dalam kelompok tani adalah penilaian petani terhadap peran anggota 

maupun pengurus kelompok dalam mempengaruhi aktivitasnya untuk mencapai 

tujuan dirinya dan kelompok. Umstot (1988) menyatakan ada tiga peran didalam 

kelompok terkait aktititas kelompok yakni task role, maintenance role, dan 

blocking role. Ketiga peran tersebut selalu berinteraksi dalam berbagai aktivitas 

pencapaian tujuan kelompok. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran dalam 

kelompok tani berpengaruh sangat nyata terhadap persepsi petani terhadap 

kebijakan PLP2B dengan arah positif. Berarti semakin tinggi peran dalam 
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kelompok tani maka semakin tinggi pula persepsi petani terhadap PLP2B. 

Pengaruh positif dari peran tersebut sejalan dengan penelitian Franco et al. (2011) 

tentang peran organisasi dan partisipasi masyarakat kaitannya dengan kinerja. 

Kondisi kelompok yang kondusif memungkinkan para anggota kelompok tani 

untuk saling belajar, tukar menukar informasi berkaitan dengan adanya sesuatu 

hal yang mereka anggap baru. Hasil penelitian Suardi et al. (2016) menyatakan 

perlunya peningkatan potensi dan peran kelembagaan pertanian dalam 

implementasi kebijakan PLP2B. 

9) Pengaruh Variabel Karakteristik Inovasi Terhadap Persepsi Petani 

Hasil statistik menunjukkan bahwa variabel karakteristik inovasi dengan 

nilai thitung > tTabel (-2,546 > 2,145) maka H0 ditolak. Artinya karakteristik inovasi 

berpengaruh pada persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao. Berdasarkan signifikansi, jika signifikan < 0,05 maka H0 

diterima, dan jika signifikan > 0,05 maka H0 ditolak. Karena signifikan pada uji t 

0,05 (0,023 < 0,05) maka H0 diterima. Artinya karakteristik inovasi secara parsial 

berpengaruh terhadap persepsi petani. Secara parsial, besarnya pengaruh variabel 

karakteristik inovasi terhadap persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian 

organik pada budidaya kakao dimana nilai Standardized Coefficient Beta sebesar 

35%. Koefisien bernilai positif (+) artinya terjadi pengaruh variabel karakteristik 

inovasi terhadap persepsi petani. Jadi, semakin mudah karakteristik inovasi di 

terapkan maka pengaruh terhadap persepsi petani dalam penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao akan semakin meningkat. 

Karakteristik inovasi berpengaruh langsung terhadap penerapan petani, 

alasannya karena petani menerima atau menolak suatu inovasi adalah dengan 

melihat keuntungan apa yang akan didapat pada penerapan inovasi tersebut. 

Pada umumnya petani di Kecamatan Gebang dalam menerima inovasi baru 

mudah untuk memutuskan dalam mengambil sikap untuk bertindak namun 

dengan penuh pertimbangan sambil menunggu petani lain yang telah berhasil 

mencobanya dan berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa petani selalu bergantung 

dengan petan lain yang telah mencoba dan menguntungkan terhadap perlakuan 

inovasi yang telah dicoba. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa petani mau 

melakukan jika melihat petani lain yang sudah berhasil. Salah satu faktor 
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penyebab petani memiliki modal yang terbatas yang ketika mereka mencoba 

kemudian gagal maka mereka tidak dapat melakukan budidaya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Yahya Ahmad (2016) tentang pengaruh 

karakteristik inovasi pertanian terhadap keputusan adopsi usahatani sayuran 

organik. Penelitian ini telah berhasil membuktikan adanya pengaruh yang 

signifikan dari keempat karakteristik inovasi pertanian terhadap keputusan petani 

dalam mengadopsi budidaya sayuran organik. Dari keempat karakteristik tersebut 

variabel tentang kemampuan uji coba uji coba merupakan variabel yang memiliki 

pengaruh terbesar. Variabel kompleksitas memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap keputusan petani. 

Sejalan dengan pendapat Ardela Nurmastiti tentang pengaruh karakteristik 

inovasi dan sistem sosial terhadap tingkat adopsi teknologi pengelolaan tanaman 

terpadu (PTT) padi di Kecamatan Kebakkramat  Kabupaten Karanganyar Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh signifikan antara 

karakteristik inovasi, sistem sosial dan motivasi secara simultan terhadap adopsi 

inovasi pengelolaan tanaman terpadu. (2) terdapat pengaruh signifikan antara 

karakteristik inovasi terhadap adopsi inovasi pengelolaan tanaman terpadu secara 

langsung lebih besar jika dibandingkan melalui motivasi, sistem sosial 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat adopsi teknologi pengelolaan tanaman 

terpadu secara langsung lebih besar jika dibandingkan melalui motivasi dan 

motivasi petani berpengaruh signifikan terhadap tingkat adopsi teknologi 

pengelolaan tanaman terpadu di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 

Karanganyar. 
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V. KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang mengkaji tentang persepsi 

petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao di 

Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat maka disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tergolong dalam 

kategori tinggi (68,08%). Artinya petani sudah mulai yakin untuk menerapkan 

sistem pertanian organik pada budidaya kakao. 

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi petani dalam penerapan 

sistem pertanian organik adalah 

a. Faktor Internal yaitu pendapatan dimana nilai thitung > ttabel (2,616 > 2,145), 

dan akses informasi nilai thitung > ttabel (-2,345 > 2,145), sedangkan umur, 

pendidikan, pengalaman, dan luas lahan tidak memberikan pengaruh 

terhadap persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao. 

b. Faktor Eksternal yaitu peran kelompok nilai thitung > ttabel (-3,590 > 2,145) 

dan karakteristik inovasi nilai thitung > ttabel (-2,546 > 2,145), sedangkan 

peran penyuluh tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi petani dalam 

penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik 

pada budidaya kakao di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat perlu 

ditingkatkan peran penyuluh dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dan 

diskusi dengan petani sehingga tingkat pengetahuan petani bertambah. 

2. Bagi pengkaji lain, disarankan agar menggunakan variabel lain yang 

mempengaruhi persepsi petani dalam dalam penerapan sistem pertanian 

organik pada budidaya kakao di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. 
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C. Implikasi (Rencana Tindak Lanjut) 

Sebagai bentuk rencana tindak lanjut berdasarkan dari hasil pengkajian 

persepsi dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya kakao di 

Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, selanjutnya disusun suatu rancangan 

penyuluhan pertanian. Sebagai bentuk rencana tindak lanjut berdasarkan dari hasil 

pengkajian persepsi dalam penerapan sistem pertanian organik pada budidaya 

kakao di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, selanjutnya disusun suatu 

rancangan penyuluhan pertanian. Rancangan penyuluhan pertanian dibuat dalam 

bentuk matriks rencana kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan Permentan 

No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan 

Pertanian. Matriks rancangan penyuluhan selengkapnya disajikan pada Tabel 27. 
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Tabel 27. Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian 

Keadaan Tujuan Masalah Sasaran 

KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN Ket 

Materi 
Kegiatan/

Metoda 
Vol Lokasi Waktu 

Sumber 

Biaya 
P. Jawab 

Pel

aks

ana 

 

Petani yang 

memanfaatk

an 

Kelompokta

ni sebagai 

unit 

pemasaran 

sebesar 15% 

Petani mau 

memanfaat 

kelompokta

ni sebagai 

unit 

pemasaran 

dari 15% 

menjadi 

70% 

Petani yang 

belum 

memanfaat 

kelompokta

ni sebagai 

unit 

pemasaran 

sebesar 85% 

24 

Pengua

tan 

kelomp

ok 

sebagai 

unit 

pemasa

ran 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

2 

Kali 

Desa 

Sangga 

Lima 

Agustus 

s/d 

Desemb

er 

APBD 

Rp. 30.000x 

24 orang = 

Rp. 720.000 

Dinas 

Pertanian 

BPP 

PP

L 

Pet

ani 
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Lampiran 1. Jadwal Palang Kegiatan Tugas Akhir (TA) di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Tahun 2019 

JADWAL PALANG KEGIATAN TUGAS AKHIR 

Nama    : Muhammad Farhan Ariza Ritonga 

Nirm   : 01.4.3.15.0361 

Jurusan  : Penyuluhan Perkebunan Presisi 

Judul Tugas Akhir : Pesepsi Petani Dalam Penerapan Sistem Pertanian Organik Pada Budidaya Kakao 

Lokasi   : Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat 

 

No Jenis Kegiatan 

Bulan  

Februari  Maret April  Mei Juni  Juli  

Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke Minggu Ke 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Penyusunan Proposal                         

2 
Bimbingan Penyusunan 

Proposal 

                        

3 Seminar Proposal                         

4 Pelaksanaan Tugas Akhir                         

5 Pengisian Kuesioner                         

6 Uji Validitas                         

7 Rekapitulasi Data                         

8 Verifikasi Data                         

9 Analisis Data                         

10 Penyusunan Laporan                         

11 
Bimbingan Penyusunan 

Laporan 

                        

12 Seminar Hasil                         

13 Ujian Komprehensif                         
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Lampiran 2.  Kuesioner persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian organik  

 pada budidaya kakao di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat 

 

KUESIONER TUGAS AKHIR 

No Responden  

Kata Pengantar 

Perihal  : Permohonan Pengisian Angket 

Lampiran  : Satu Berkas 

Judul  : Kuesioner persepsi petani dalam penerapan sistem pertanian       

  organik pada budidaya kakao di Kecamatan Gebang Kabupaten  

  Langkat 

 

      Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr 

      Di- 

        Tempat 

Dengan Hormat, 

Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir  sebagai salah satu syarat untuk 

mendaptkan Gelar Sarjana Terapan Pertanian (S.Tr.Pt) Di Politeknik 

Pembangunan Pertanian Medan, maka saya memohon dengan sangat kepada 

Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi angket yang telah disediakan. Angket ini bukan tes 

psikologi, maka dari itu Bapak/Ibu/Sdr/i tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam 

memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu/Sdr/i rasakan saat 

ini. Saya sangat mengharapkan Bapak/Ibu/Sdr/i dapat memberikan jawaban yang 

sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu/Sdr/i rasakan selama ini. 

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 

harganya bagi penulis atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i, saya ucapkan terimakasih. 

Medan, Juni 2019 

Hormat Saya 

 

 

 

 

Muhammad Farhan Ariza Ritonga 
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Lanjutan Lampiran 2. Kuesioner Petani 

KUESIONER PENELITIAN TUGAS AKHIR 

No Responden 

Kecamatan  : Gebang 

Kabupaten  : Langkat 

Tahun   : 2019 

 

1. Petunjuk Pengisian Kuesioner Penelitian Tugas Akhir 

a. Mohon dengan hormat bantuan dan ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk 

menjawab seluruh pertanyaan/pernyataan yang ada. 

b. Berilah tanda (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i anggap sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

c. Ada (5) alternative jawaban, yaitu : 

  Sangat Setuju  = 5 

  Setuju   = 4 

  Ragu-ragu   = 3 

  Tidak Setuju  = 2 

  Sangat Tidak Setuju = 1 

 

2. Karakteristik Responden 

a. Nama    : 

b. Umur   :        Tahun 

c. Jenis Kelamin  : L/P 

d. Alamat   : 

e. Pendidikan  : SD/SMP/SMA/Sarjana 

f. Luas Lahan  : 

g. Pendapatan  : 

h. Pengalaman  : 

 

3. Berilah Tanda (√) Untuk memilih pernyataan dibawah ini 

NO PERNYATAAN SS S R TS STS 

TINGKAT USIA 

1 

Faktor umur mempengaruhi seseorang dalam 

pemahaman tentang penerapan sistem pertanian 

organic 

 

    

2 
Umur berpengaruh terhadap penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao  
    

3 
Usia muda lebih mudah merespon informasi 

teknologi baru 
 

    

PENDIDIKAN 

4 

Pendidikan yang rendah membuat seseorang 

kesulitan dalam mengaplikasikan penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya tanaman kakao 

 

    

5 

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan seseorang dalam penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya tanaman kakao 
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6 

Saya tidak menerapkan sistem penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya tanaman kakao 

karena saya kurang memahami cara budidaya kakao 

secara organic 

 

    

PENGALAMAN 

7 

Lamanya melakukan kegiatan usahatani tentunya 

dapat memberikan pemahaman terhadap penerapan 

sistem pertanian organik pada budidaya kakao 

 

    

8 

Manerapkan sistem pertanian organik pada budidaya 

tanaman kakao sangat sulit dan tidak praktis, 

sehingga saya enggan untuk mengaplikasikannya 

 

    

9 
Pengalaman dan pengetahuan saya terhadap 

penerapan sistem pertanian organik masih kurang  
 

    

10 

Menurut saya, budidaya kakao organik sulit untuk 

diterapkan karena keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman 

 

    

PENDAPATAN 

11 

Dengan menerapkan sistem pertanian organik pada 

budidaya kakao dapat meningkatkan pendapatan 

saya 

 

    

12 

Penerapan sistem pertanian organik dapat menekan 

biaya pengeluaran sehingga saya banyak memiliki 

keuntungan 

 

    

13 
Penerapan sistem pertanian organik dapat 

meningkatan perekonomi dimasa yang akan datang 
 

    

LUAS LAHAN 

14 
Luas lahan berpengaruh terhadap penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya tanaman kakao 
 

    

15 
Luas lahan berhubungan positif dengan tingkat 

adopsi petani 
 

    

16 

Petani yang mempunyai lahan yang luas akan lebih 

mudah menerapkan inovasi dari pada petani yang 

berlahan sempit 

 

    

AKSES INFORMASI 

17 

Informasi mengenai sistem pertanian organik saya 

dapatkan melalui media massa (Televisi,Radio,Surat 

Kabar, dll) 

 

    

18 
Informasi mengenai penerapan sistem pertanian 

organik tidak sulit didapat 
 

    

19 
Untuk mengakses informasi pertanian saya 

menggunakan Internet 
 

    

20 

Saya akan berusaha mencari informasi mengenai 

penerapan sistem pertanian organik dengan 

mendatangi kantor BPP atau menghubungi PPL 

 

    

PERAN PENYULUH 

21 

Dengan adanya penyuluh mempermudah saya dalam 

mengetahui informasi tentang penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya tanaman kakao 

 

    

22 
Penyuluh sering memberikan materi penyuluhan 

tentang sistem pertanian organik 
 

    

23 

Penyuluh membantu saya menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada budidaya tanaman 

kakao secara organi 
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24 
Mengikuti penyuluhan dapat menambah ilmu 

penegetahuan mengenai sistem pertanian organik 
 

    

PERAN KELOMPOK 

25 
Anggota kelompoktani sangat membantu saya dalam 

memberikan motivasi tentang pertanian organik 
 

    

26 

Kelompoktani sangat berperan dalam menyampaikan 

informasi kepada saya tentang penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao  

 

    

27 

Musyawarah dengan anggota kelompoktani  

memudahkan saya dalam bertukar informasi 

mengenai budidaya kakao secara organik 

 

    

KARAKTERISTIK INOVASI 

28 
Penerapan sistem pertanian organik yang mudah 

membuat saya tertarik untuk menerapkannya 
     

29 

Dengan adanya inovasi baru membantu pemahaman 

saya dalam menerapan sistem pertanian organik agar  

dapat meningkatkan hasil produksi tanaman kakao  

     

30 

Inovasi yang baru tentang penerapan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao dapat 

memberikan keuntungan bagi Bapak/Ibu/Sdr/i 

     

PERSEPSI PETANI DALAM PENERAPAN PERTANIAN ORGANIK PADA 

BUDIDAYA TANAMAN KAKAO (Y) 

EKONOMIS 

31 

Biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan sistem 

pertanian organik pada budidaya kakao sangat 

rendah 

 

    

32 

Dari segi ekonomis dengan menerapkan pertanian 

organik pada budidaya tanaman kakao akan menekan 

biaya pengeluaran karena tidak membeli pupuk dan 

pestisida kimia lagi 

 

    

33 

Dengan menerapkan pertanian organik pada 

budidaya tanaman kakao dapat mengurangi biaya 

produksi dan ketergantungan pestisida kimia  

 

    

TEKNIS  

34 

Saya tidak merasa kesulitan dalam menerapkan 

pertanian organik pada budidaya tanaman kakao 

dilahan saya 

 

    

35 

Saya mau menerapkan pertanian organik pada 

budidaya tanaman kakao karena tidak merepotkan 

saya dan tidak membutuhkan waktu yang lama 

 

    

36 

Penerapkan pertanian organik pada budidaya 

tanaman kakao sangat mudah dan baik untuk 

diterapkan 

 

    

SOSIAL 

37 

Saya tidak menerapkan pertanian organik pada 

budidaya tanaman kakao karena ada petani sekitar 

yang menerapkannya 

 

    

38 

Penerapan sistem pertanian organik pada budidaya 

kakao dapat mengurangi bahaya bagi kesehatan 

manusia, ternak dan lingkungan 

 

    

39 
Pertanian organik dapat mengurangi bahaya 

kerusakan lingkungan dan menjaga kesuburan tanah 
 

    

40 
Saya menerapkan pertanian organik pada budidaya 

tanaman kakao karena melihat teman 
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Lampiran 3. Daftar Tabel Statistik 

A. Rtabel (Pearson Product Moment) 

Rtabel (Pearson Correlations) 

(Level Of Significance 0,05 and 2 tailed) 

 

N r N r N r N r 

5 0,878 24 0,404 43 0,301 62 0,250 

6 0,811 25 0,396 44 0,297 63 0,248 

7 0,755 26 0,388 45 0,294 64 0,246 

8 0,707 27 0,381 46 0,291 65 0,244 

9 0,666 28 0,374 47 0,288 66 0,242 

10 0,632 29 0,367 48 0,258 67 0,240 

11 0,602 30 0,361 49 0,282 68 0,239 

12 0,576 31 0,355 50 0,279 69 0,237 

13 0,553 32 0,349 51 0,276 70 0,235 

14 0,532 33 0,344 52 0,273 71 0,233 

15 0,514 34 0,339 53 0,270 72 0,232 

16 0,497 35 0,334 54 0,268 73 0,230 

17 0,482 36 0,329 55 0,265 74 0,229 

18 0,468 37 0,325 56 0,263 75 0,227 

19 0,456 38 0,320 57 0,261 76 0,226 

20 0,444 39 0,316 58 0,258 77 0,224 

21 0,433 40 0,312 59 0,256 78 0,223 

22 0,423 41 0,308 60 0,254 79 0,221 

23 0,413 42 0,304 61 0,525 80 0,220 

Sumber: Priyatno (2012) 
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C. Ttabel Statistic 

 

Level Of Significance 

DF 0,005 0,01 0,025 0,05 

1 63,657 25,452 12,706 6,314 

2 9,925 6,205 4,303 2,920 

3 5,841 4,177 3,182 2,353 

4 4,604 3,495 2,776 2,132 

5 4,032 3,163 2,571 2,015 

6 3,707 2,969 2,447 1,943 

7 3,499 2,841 2,365 1,895 

8 3,355 2,752 2,306 1,860 

9 3,250 2,685 2,262 1,833 

10 3,169 2,634 2,228 1,812 

11 3,106 2,593 2,201 1,796 

12 3,055 2,560 2,179 1,782 

13 3,012 2,533 2,160 1,771 

14 2,977 2,510 2,145 1,761 

15 2,947 2,490 2,131 1,753 

16 2,921 2,473 2,120 1,746 

17 2,898 2,458 2,110 1,740 

18 2,878 2,445 2,101 1,734 

19 2,861 2,433 2,093 1,729 

20 2,845 2,423 2,086 1,725 

21 2,831 2,414 2,080 1,721 

22 2,819 2,405 2,074 1,717 

23 2,807 2,398 2,069 1,714 

24 2,797 2,391 2,064 1,711 

25 2,787 2,385 2,060 1,708 

26 2,779 2,379 2,056 1,706 

27 2,771 2,373 2,052 1,703 

28 2,763 2,368 2,048 1,701 

29 2,756 2,364 2,045 1,699 

30 2,750 2,360 2,042 1,697 

31 2,744 2,356 2,040 1,696 

32 2,738 2,352 2,037 1,694 

33 2,733 2,348 2,035 1,692 

Sumber: Priyatno (2012) 
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Lampiran 4. Output SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

1. UMUR 

Correlations 

 1 2 3 TOTAL 

1 

Pearson Correlation 1 .530 .475 .880
**

 

Sig. (2-tailed)  .115 .165 .001 

N 10 10 10 10 

2 

Pearson Correlation .530 1 .328 .808
**

 

Sig. (2-tailed) .115  .355 .005 

N 10 10 10 10 

3 

Pearson Correlation .475 .328 1 .675
*
 

Sig. (2-tailed) .165 .355  .032 

N 10 10 10 10 

TOTAL 

Pearson Correlation .880
**

 .808
**

 .675
*
 1 

Sig. (2-tailed) .001 .005 .032  

N 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.693 3 

 

2. PENDIDIKAN  

Correlations 

 4 5 6 Total 

4 

Pearson Correlation 1 .469 .456 .853
**

 

Sig. (2-tailed)  .171 .186 .002 

N 10 10 10 10 

5 

Pearson Correlation .469 1 .240 .676
*
 

Sig. (2-tailed) .171  .505 .032 

N 10 10 10 10 

6 

Pearson Correlation .456 .240 1 .770
**

 

Sig. (2-tailed) .186 .505  .009 

N 10 10 10 10 

Total 

Pearson Correlation .853
**

 .676
*
 .770

**
 1 

Sig. (2-tailed) .002 .032 .009  

N 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.651 3 

 

3. PENGALAMAN 
Correlations 

 P7 P8 P9 P10 TOTAL 

P7 Pearson Correlation 1 .311 .405 .311 .644
*
 

Sig. (2-tailed)  .382 .246 .382 .044 

N 10 10 10 10 10 

P8 Pearson Correlation .311 1 .469 1.000
**

 .852
**

 

Sig. (2-tailed) .382  .171 .000 .002 

N 10 10 10 10 10 

P9 Pearson Correlation .405 .469 1 .469 .793
**

 

Sig. (2-tailed) .246 .171  .171 .006 

N 10 10 10 10 10 

P10 Pearson Correlation .311 1.000
**

 .469 1 .852
**

 

Sig. (2-tailed) .382 .000 .171  .002 

N 10 10 10 10 10 

TO

TAL 

Pearson Correlation .644
*
 .852

**
 .793

**
 .852

**
 1 

Sig. (2-tailed) .044 .002 .006 .002  

N 10 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.778 4 

 

4. PENDAPATAN 

 
Correlations 

 P11 P12 P13 TOTAL 

P11 

Pearson Correlation 1 .607 .484 .866** 

Sig. (2-tailed)  .063 .156 .001 

N 10 10 10 10 
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P12 

Pearson Correlation .607 1 .369 .797** 

Sig. (2-tailed) .063  .294 .006 

N 10 10 10 10 

P13 

Pearson Correlation .484 .369 1 .769** 

Sig. (2-tailed) .156 .294  .009 

N 10 10 10 10 

TOTA

L 

Pearson Correlation .866** .797** .769** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .006 .009  
N 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.739 3 

 

5. LUAS LAHAN 

 
Correlations 

 P14 P15 P16 TOTAL 

P14 

Pearson Correlation 1 .692
*
 .607 .896

**
 

Sig. (2-tailed)  .027 .063 .000 

N 10 10 10 10 

P15 

Pearson Correlation .692
*
 1 .533 .874

**
 

Sig. (2-tailed) .027  .113 .001 

N 10 10 10 10 

P16 

Pearson Correlation .607 .533 1 .810
**

 

Sig. (2-tailed) .063 .113  .004 

N 10 10 10 10 

TOTAL 

Pearson Correlation .896
**

 .874
**

 .810
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .004  

N 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 90.9 

Excluded
a
 1 9.1 

Total 11 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.824 3 

 

6. AKSES INFORMASI 
Correlations 

 P17 P18 P19 P20 TOTAL 

P17 

Pearson Correlation 1 .502 .620 .460 .810
**

 

Sig. (2-tailed)  .140 .056 .181 .005 

N 10 10 10 10 10 

P18 

Pearson Correlation .502 1 .245 .662
*
 .815

**
 

Sig. (2-tailed) .140  .495 .037 .004 

N 10 10 10 10 10 

P19 

Pearson Correlation .620 .245 1 .230 .683
*
 

Sig. (2-tailed) .056 .495  .523 .029 

N 10 10 10 10 10 

P20 

Pearson Correlation .460 .662
*
 .230 1 .756

*
 

Sig. (2-tailed) .181 .037 .523  .011 

N 10 10 10 10 10 

TOTAL 

Pearson Correlation .810
**

 .815
**

 .683
*
 .756

*
 1 

Sig. (2-tailed) .005 .004 .029 .011  

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.740 4 

 

 

7. PERAN PENYULUH 

Correlations 

 21 22 23 24 TOTAL 

21 

Pearson Correlation 1 .764
*
 .048 .307 .746

*
 

Sig. (2-tailed)  .010 .896 .388 .013 

N 10 10 10 10 10 

22 

Pearson Correlation .764
*
 1 .218 .128 .742

*
 

Sig. (2-tailed) .010  .545 .724 .014 

N 10 10 10 10 10 

23 

Pearson Correlation .048 .218 1 .587 .656
*
 

Sig. (2-tailed) .896 .545  .075 .039 

N 10 10 10 10 10 
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24 

Pearson Correlation .307 .128 .587 1 .702
*
 

Sig. (2-tailed) .388 .724 .075  .024 

N 10 10 10 10 10 

TOTAL 

Pearson Correlation .746
*
 .742

*
 .656

*
 .702

*
 1 

Sig. (2-tailed) .013 .014 .039 .024  

N 10 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.670 4 

 

8. PERAN KELOMPOK 
Correlations 

 25 26 27 Total 

25 

Pearson Correlation 1 .530 .475 .880
**

 

Sig. (2-tailed)  .115 .165 .001 

N 10 10 10 10 

26 

Pearson Correlation .530 1 .328 .808
**

 

Sig. (2-tailed) .115  .355 .005 

N 10 10 10 10 

27 

Pearson Correlation .475 .328 1 .675
*
 

Sig. (2-tailed) .165 .355  .032 

N 10 10 10 10 

Total 

Pearson Correlation .880
**

 .808
**

 .675
*
 1 

Sig. (2-tailed) .001 .005 .032  

N 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.693 3 
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9. KARAKTERISTIK INOVASI 

 
Correlations 

 P28 P29 P30 TOTAL 

P28 

 

Pearson Correlation 1 .332 .301 .642
*
 

Sig. (2-tailed)  .349 .399 .045 

N 10 10 10 10 

P29 

Pearson Correlation .332 1 .878
**

 .903
**

 

Sig. (2-tailed) .349  .001 .000 

N 10 10 10 10 

P30 

Pearson Correlation .301 .878
**

 1 .898
**

 

Sig. (2-tailed) .399 .001  .000 

N 10 10 10 10 

TOTAL 

Pearson Correlation .642
*
 .903

**
 .898

**
 1 

Sig. (2-tailed) .045 .000 .000  

N 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.755 3 
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10. PERSEPSI 
Correlations 

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Total 

31 

Pearson Correlation 1 .725* .570 .497 .604 .698* .666* .647* .872** .497 .807** 

Sig. (2-tailed)  .018 .086 .144 .065 .025 .036 .043 .001 .144 .005 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

32 

Pearson Correlation .725* 1 .787** .479 .582 .686* .968** .742* .775** .479 .861** 

Sig. (2-tailed) .018  .007 .161 .078 .028 .000 .014 .008 .161 .001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

33 

Pearson Correlation .570 .787** 1 .705* .507 .612 .850** .626 .732* .705* .846** 

Sig. (2-tailed) .086 .007  .023 .135 .060 .002 .053 .016 .023 .002 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

34 

Pearson Correlation .497 .479 .705* 1 .725* .740* .590 .637* .694* 1.000** .826** 

Sig. (2-tailed) .144 .161 .023  .018 .014 .073 .048 .026 .000 .003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

35 

Pearson Correlation .604 .582 .507 .725* 1 .899** .533 .674* .757* .725* .812** 

Sig. (2-tailed) .065 .078 .135 .018  .000 .113 .032 .011 .018 .004 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

36 

Pearson Correlation .698* .686* .612 .740* .899** 1 .644* .517 .757* .740* .852** 

Sig. (2-tailed) .025 .028 .060 .014 .000  .044 .126 .011 .014 .002 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

37 

Pearson Correlation .666* .968** .850** .590 .533 .644* 1 .773** .737* .590 .876** 

Sig. (2-tailed) .036 .000 .002 .073 .113 .044  .009 .015 .073 .001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

38 

Pearson Correlation .647* .742* .626 .637* .674* .517 .773** 1 .795** .637* .834** 

Sig. (2-tailed) .043 .014 .053 .048 .032 .126 .009  .006 .048 .003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

39 

Pearson Correlation .872** .775** .732* .694* .757* .757* .737* .795** 1 .694* .926** 

Sig. (2-tailed) .001 .008 .016 .026 .011 .011 .015 .006  .026 .000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

40 

Pearson Correlation .497 .479 .705* 1.000** .725* .740* .590 .637* .694* 1 .826** 

Sig. (2-tailed) .144 .161 .023 .000 .018 .014 .073 .048 .026  .003 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Total 

Pearson Correlation .807** .861** .846** .826** .812** .852** .876** .834** .926** .826** 1 

Sig. (2-tailed) .005 .001 .002 .003 .004 .002 .001 .003 .000 .003  

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.955 10 
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Lampiran 5.  Data Responden 

No Nama Responden Umur Jenis Kelamin Pendidikan Luas Lahan Pendapatan 

1 M. Ridwan 60 L SMP 0,7 Rp1.375.000 

2 Sadi 63 L SD 1,2 Rp2.000.000 

3 Sugoto 65 L SMP 1 Rp1.750.000 

4 Jarukun 63 L SMP 0,5 Rp1.125.000 

5 Siti Asni 66 P SD 1,5 Rp2.375.000 

6 Rusli A 66 L SD 0,7 Rp1.375.000 

7 M.Din 68 L SD 1,2 Rp2.000.000 

8 Sujangi 67 L SD 1,5 Rp2.375.000 

9 Suparina 45 P SMA 1,8 Rp2.625.000 

10 Igunawan 36 L SMA 1,5 Rp2.375.000 

11 Mariono 45 L SMA 1,5 Rp2.375.000 

12 Jumini 45 P SMA 1,5 Rp2.375.000 

13 Asmariadi 53 L SMA 0,7 Rp1.375.000 

14 Nurma 50 P SD 1,4 Rp2.250.000 

15 Fadlin 47 L SMA 1 Rp1.750.000 

16 Linda Nurmalasari 31 P SMA 0,5 Rp1.125.000 

17 Alpiani 31 P SMP 0,3 Rp1.000.000 

18 Suratno 35 L SMA 0,3 Rp1.000.000 

19 Suhendra 40 L SMP 1 Rp1.750.000 

20 Yasmani 59 L SD 1,2 Rp2.000.000 

21 Adli Hamit 59 L SD 1,2 Rp2.000.000 

22 Rusli Harahap 65 L SD 0,5 Rp1.125.000 

23 Suparman 50 L SD 1,5 Rp2.375.000 

24 Bejo 59 L SD 1,5 Rp1.000.000 
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Lampiran 6. Nilai Persepsi Petani 

No Nama Responden 
Ekonomis Teknis Sosial 

1 2 3 Jumlah 1 2 3 Jumlah 1 2 3 4 Jumlah 

1 M. Ridwan 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 12 

2 Sadi 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 12 

3 Sugoto 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 12 

4 Jarukun 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 12 

5 Siti Asni 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 12 

6 Rusli A 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 12 

7 M. Din 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 12 

8 Sujangi 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 12 

9 Suparina 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 

10 Igunawan 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 

11 Mariono 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 

12 Jumini 3 3 3 9 3 3 3 9 4 4 4 3 15 

13 Asmariadi 4 3 3 10 4 4 3 11 3 3 3 3 12 

14 Nurma 3 3 3 9 4 4 4 12 3 3 3 3 12 

15 Fadlin 4 3 3 10 3 4 3 10 4 3 3 3 13 

16 Linda Nurmalasari 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 

17 Alpiani 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 

18 Suratno 4 4 4 12 4 4 3 11 3 3 3 3 12 

19 Suhendra 3 3 3 9 3 3 4 10 4 4 4 4 16 

20 Yusmin 3 3 3 9 4 4 3 11 3 4 4 4 15 

21 Adl. Hamit 3 4 3 10 4 3 4 11 3 4 3 4 14 

22 Rusli Harahap 4 3 4 11 3 4 3 10 4 3 4 3 14 

23 Suparman 4 4 4 12 4 4 3 11 3 3 3 3 12 

24 Bejo 3 4 3 10 4 4 5 13 3 3 3 3 12 

Total Ekonomis 243 Teknis 251 Sosial 323 

 

 

 

 

 



104 
 

Lampiran 7. Rekapitulasi Hasil Kuesioner 

 

No 

Nama 

Responden 

 

Umur Pendidikan Pengalaman Pendapatan Luas Lahan Akses Informasi 
Peran 

Penyuluh 

1 2 3 Jlh 4 5 6 Jlh 7 8 9 10 Jlh 11 12 13 Jlh 14 15 16 Jlh 17 
1

8 

1

9 

2

0 
Jlh 21 22 23 

2

4 
Jlh 

1 M. Ridwan 4 4 4 12 4 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 9 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 

2 Sadi 4 4 4 12 4 2 3 9 4 2 3 3 12 4 2 3 9 5 4 3 12 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 

3 Sugoto 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 3 3 3 9 3 3 3 9 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 

4 Jarukun 4 4 4 12 4 3 3 9 4 2 3 3 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 

5 Siti Asni 3 3 3 9 4 4 2 9 4 2 3 3 12 3 3 3 9 5 4 3 12 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 

6 Rusli A 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 2 3 9 4 4 4 12 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 

7 M. Din 4 4 4 12 4 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 4 4 4 4 16 3 2 3 2 12 

8 Sujangi 4 4 4 12 4 4 2 9 3 3 3 3 12 4 4 4 12 4 2 3 9 4 3 5 4 16 3 3 3 3 12 

9 Suparina 4 4 4 12 4 3 3 9 4 2 3 3 12 5 4 3 12 3 3 3 9 4 4 3 3 14 3 3 3 3 12 

10 Igunawan 3 3 3 9 4 4 4 12 4 2 3 3 12 4 4 4 12 3 3 3 9 4 3 5 4 16 4 4 4 4 16 

11 Mariono 3 3 3 9 4 4 4 12 3 3 3 3 12 4 4 4 12 3 3 3 9 4 4 3 3 14 3 3 3 3 12 

12 Jumini 3 3 3 9 4 4 4 12 2 4 3 3 12 5 4 3 12 4 4 4 12 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 

13 Asmariadi 4 4 4 12 4 3 5 12 2 4 3 3 12 4 4 4 12 3 3 3 9 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 

14 Nurma 3 3 3 9 4 3 3 9 3 3 3 3 12 4 2 3 9 4 4 4 12 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 

15 Fadlin 4 2 3 9 4 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 9 5 4 3 12 4 4 4 4 16 3 2 3 2 12 

16 Linda N 3 3 3 9 4 3 2 9 3 3 3 3 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 3 3 14 3 3 3 3 12 

17 Alpiani 4 2 3 9 4 2 4 9 4 4 4 4 16 4 3 5 12 3 3 3 9 4 4 3 3 14 3 3 3 3 12 

18 Suratno 3 4 2 9 4 4 4 12 3 4 4 5 16 4 4 4 12 5 4 3 12 4 4 3 3 14 3 2 3 2 12 

19 Suhendra 3 3 3 9 4 4 4 12 3 3 3 3 12 4 3 5 12 4 4 4 12 4 4 3 3 14 3 3 3 3 12 

20 Yusmin 4 3 2 9 4 4 3 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 14 3 3 3 3 12 

21 Adl. Hamit 3 3 3 9 4 4 4 12 3 3 3 3 12 3 3 3 9 5 4 3 12 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 

22 Rusli Harahap 3 3 3 9 4 4 5 12 4 4 2 2 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 14 4 4 4 4 16 

23 Suparman 4 3 2 9 4 4 4 12 4 2 2 4 12 3 3 3 9 5 4 3 12 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 

24 Bejo 3 3 3 9 4 3 3 9 4 4 2 2 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 5 4 16 3 3 3 3 12 
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Lanjutan Tabel Rekapitulasi Hasil Kuesioner 

No 
Nama 

Responden 

Peran Kelompok Karakteristik Inovasi 
Persepsi Petani Dalam Penerapan Sistem Pertanian Organik Pada Budidaya 

Kakao 

25 26 27 Jumlah 28 29 30 Jumlah 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah 

1 M. Ridwan 4 4 4 12 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

2 Sadi 3 5 4 12 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

3 Sugoto 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

4 Jarukun 4 4 4 12 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

5 Siti Asni 4 4 4 12 4 4 4 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

6 Rusli A 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

7 M. Din 4 4 4 12 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

8 Sujangi 4 4 4 12 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

9 Suparina 3 3 3 9 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

10 Igunawan 3 3 3 9 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

11 Mariono 3 3 3 9 3 5 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

12 Jumini 4 4 4 12 4 4 4 12 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 33 

13 Asmariadi 3 5 4 12 3 5 4 12 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 33 

14 Nurma 4 4 4 12 4 4 4 12 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 33 

15 Fadlin 4 4 4 12 3 5 4 12 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 33 

16 Linda Nurmalasari 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

17 Alpiani 3 3 3 9 3 5 4 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

18 Suratno 3 5 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 

19 Suhendra 4 4 4 12 3 5 4 12 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 

20 Yusmin 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 35 

21 Adl. Hamit 3 3 3 9 3 3 3 9 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 35 

22 Rusli Harahap 4 4 4 12 3 3 3 9 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 35 

23 Suparman 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 

24 Bejo 4 4 4 12 4 4 4 12 3 4 3 4 4 5 3 3 3 3 35 
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Lampiran 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 
Variables 

Removed 
Method 

1 Karakteristik 

inovasi, 

Pendidikan, 

Luaslahan, 

Pengalaman, 

Pendapatan, 

Aksesinformasi, 

Peranpenyuluh, 

Perankelompok, 

Umur
b
 

. 

Enter 

a. Dependent Variable: Persepsi 

b. All requested variables entered. 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .938a .880 .804 1.650 2.069 

a. Predictors: (Constant), Karakteristikinovasi, Pendidikan, Luaslahan, Pengalaman, Pendapatan, 

Aksesinformasi, Peranpenyuluh, Perankelompok, Umur 

b. Dependent Variable: Persepsi 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 280.832 9 31.204 11.458 .000b 

Residual 38.126 14 2.723   
Total 318.958 23    

a. Dependent Variable: Persepsi 

b. Predictors: (Constant), Karakteristikinovasi, Pendidikan, Luaslahan, Pengalaman, Pendapatan, 

Aksesinformasi, Peranpenyuluh, Perankelompok, Umur 
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NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 24 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.28750464 

Most Extreme Differences Absolute .175 

Positive .119 

Negative -.175 

Test Statistic .175 

Asymp. Sig. (2-tailed) .056c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Lampiran 9. Perbandingan Biaya Perawatan Kakao Organik dan Non organik 

An-organik/Konvensional Organik 

Pemakaian Pupuk Harga Jumlah Penggunaan Pupuk Harga Jumlah 

Pupuk Urea (200 Kg/Ha)  Rp. 1800 Rp. 360.000 Pupuk Kompos (16,665 

Ton/Ha) 
Rp. 75 Rp. 1.249.875 

Pupuk SP-36 (300 Kg/Ha) Rp. 2000 Rp. 600.000 

Pupuk KCL (250 Kg/Ha) Rp.2200 Rp. 550.000 Pemakaian Pestisida Organik  Rp.70.000 

Pupuk Kieserit (75 Kg/Ha) Rp. 2500 Rp. 187.500 Pemakaian Fungisida Organik  Rp.40.000 

Total Biaya Pupuk Rp. 1.697.500 Biaya Tenaga Kerja  Rp. 300.000 

Pemakaian Pestisida Rp. 300.000 Total Biaya  Rp. 1.659.875 

Pemakaian Fungisida Rp. 300.000 Panen (840 Kg/Ha) x Rp. 35.000 Rp.29.400.000 

Biaya Tenaga Kerja Rp. 300.000 Pendapatan (Keuntungan – Biaya Produksi) 

Ha/Tahun 

Rp. 27.740.125  

Total Rp. 2.597.500 

Panen (840 Kg/Ha) x Rp. 20.000 Rp. 16.800.000 

Pendapatan (Keuntungan – Biaya Produksi) Ha/Tahun Rp. 14.202.500 
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Lampiran 10. LPM dan Sinopsis 

LEMBAR PERSIAPAN MENYULUH (LPM) 

Materi Penyuluhan : Penguatan Kelompoktani Sebagai Unit Pemasaran 

Tujuan Penyuluhan : Petani mau memanfaat kelompoktani sebagai unit 

pemasaran dari 15% menjadi 50% 

Sasaran Penyuluhan : Kelompoktani Lestari 

Tahun : 2019 

Metode Penyuluhan : Ceramah dan Diskusi 

Media Penyuluhan : Folder 

Alat Bantu Penyuluhan : Laptop, proyektor dan kertas Koran 

Waktu : 60 Menit 

 

No Kegiatan Uraian Waktu Ket 

1 Pendahuluan  Salam pembukaan/perkenalan 

 Penjelasan tujuan dan judul  

5 menit   

2 Isi  Penguatan Kelompoktani Sebagai    

     Unit Pemasaran 

30 menit  

3 Penutup  Diskusi 

 Penutup  

25 menit  

 

Gebang,         Mei  2018 

Disusun Oleh 

 

 

Muhammad Farhan Ariza Ritonga 

Nirm. 01.4.3.15.0361 
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SINOPSIS 

Judul : Penguatan Kelompoktani Sebagai Unit Pemasaran 

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga setelah Pantai Gading 

dan Ghana. Kualitas kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao dunia. Jika 

dilakukan fermentasi dengan baik maka kakao Indonesia dapat mencapai cita rasa 

setara dengan kakao yang berasal dari Ghana. Di samping itu, kakao Indonesia 

memiliki kelebihan tidak mudah meleleh sehingga cocok untuk blending. 

Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik dalam 

memproduksi biji kakao dibanding Pantai Gading, Ghana dan Nigeria (Rifin, 

2013; Hasibuan, Nurmalina, & Wahyudi, 2012).  

Kelompok tani memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai unit belajar, unit 

kerjasama, dan unit produksi. Apabila ketiga unit tersebut sudah berjalan, maka 

diarahkan untuk menjadi unit kelompok usaha. Menurut Kementrian Pertanian 

Republik Indonesia (2013), pengembangan kelompok tani diarahkan pada (a) 

penguatan kelompok tani menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri; (b) 

peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis; dan (c) 

peningkatan kemampuan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya. 

Model Kelembagaan Kakao dapat menjadi kelembagaan yang efektif dan 

efisien serta dapat mencapai tujuan jika mendapat dukungan dari seluruh pihak 

yang terkait dalam penguatan kelembagaan. Hermanto dan Swastika (2011) 

menyebutkan bahwa langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam penguatan 

kelembagaan petani di antaranya adalah : 

1. Mengembangkan kemampuan kerjasama petani di bidang ekonomi secara 

berkelompok, 

2. Meningkatkan akses permodalan, posisi tawar, efisiensi dan efektivitas 

usahatani, fasilitas dan pembinaan organisasi kepada petani; dan  

3. Meningkatkan kapasitas petani dan kelompok melalui kegiatan pendampingan 

dan pelatihan.  

Kelembagaan petani berperan dalam menyediakan sarana produksi 

pertanian dan permodalan, meningkatkan usahatani ke sektor hulu dan hilir, 

meningkatkan mutu hasil, melakukan pemasaran serta kerja sama untuk 

meningkatkan posisi tawar dan kesejahteraan petani kakao selaku produsen. Bagi 
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pemerintah, keberadaan kelembagaan petani memudahkan dalam pembinaan 

petani dan menjalankan program untuk meningkatkan produksi dan mutu kakao, 

serta pendapatan petani kakao.  

Pembentukan dan penumbuhan kelompok tani mestilah ditempatkan dalam 

konteks yang lebih luas, yaitu konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian 

masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Rural 

Development). Kelompok tani hanyalah alat, dan merupakan salah satu opsi 

kelembagaan yang dapat dipilih, bukan tujuan dan juga bukan keharusan. Oleh 

karena itu, penggunaan kelompok tani yang semata-mata hanya untuk 

mensukseskan kegiatan lain, dan bukan untuk pengembangan kelompok tani itu 

sendiri, sebagaimana selama ini hanya akan berakhir dengan kelompok tani yang 

semu, yang tidak akan pernah eksis secara riel.    

Kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat 

berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani 

merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan membangun 

sistem dan usaha agribisnis di satu wilayah. Sistem dan usaha agribisnis dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik apabila kelembagaan petaninya kuat. 

Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani merupakan serangkaian upaya 

yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya adaptasi 

dan inovasi petani guna memanfaatkan teknologi secara optimal dalam bingkai 

aturan main yang ada untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efisien. 

 

 

 


