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ABSTRAK 
 

 

Sri Endang Supinah, NIRM. 01.4.3.15.0368,  Kemampuan petani dalam 

perbenihan kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Kecamatan Bandar. 

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan petani dalam 

Perbenihan Kelapa Sawit dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

kemampuan petani dalam Perbenihan Kelapa Sawit di Kecamatan Bandar. 

Pengkajian ini dilaksanakan pada wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten 

Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan pemilihan lokasi pengkajian dilakukan 

secara purposive yaitu dengan cara sengaja yang terdiri dari 4 desa yang 

merupakan sektor produksi kelapa sawit pada tanggal 25 Maret sampai 24 Mei 

2019. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, penyebaran 

kuisioner dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji 

validitas dan reliabilitas pada kuisioner, serta uji regresi linier berganda dengan 

menggunakan skala Likert. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa tingkat 

kemampuan petani dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar secara 

intelektual tinggi yaitu 74,52 persen dan secara fisik tinggi yaitu 65,87 persen, 

sementara hasil regresi linier berganda terhadap faktor-faktor yang berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan petani dalam perbenihan kelapa sawit di 

Kecamatan Bandar, secara intelektual  adalah variabel pengalaman, luas lahan dan 

analisis kebutuhan, dan secara fisik adalah variabel pengalaman, luas lahan dan 

peran kelompoktani. 

 

Kata Kunci : Kemampuan, Perbenihan, Kelapa Sawit, Bandar  
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ABSTRACT 
 
  

 Sri Endang Supinah, NIRM. 01.4.3.15.0368, Farmers Ability in palm oil 

seeding (Elaeis guineensis Jacq) in Bandar district. This assessment aims to 

determine the level of farmers ' ability in palm oil industry and to know the factors 

affecting the ability of farmers in palm oil industry in Bandar district. This 

assessment was carried out in the area of Bandar Simalungun District North 

Sumatra province and the selection of assessmentlocation is done purposive in a 

deliberate way consisting of 4 villages that is sector of palm oil production that 

conducted on March 25 to May 24, 2019. Data collection methods are observation 

methods, interviews, questionnaire distribution and documentation. The data 

analysis methods used are the validity and reliability tests on the questionnaire, as 

well as the multiple linear regression tests using the Likert scale. The results 

showed that the level of farmers ' ability in oil palm in the Bandar district at 

intellectually in high category that is 74.52 percent and physically in high 

category that is 65.87 percent, while the result of multiple linear regression 

against Factors that have a significant effect on the ability of farmers in oil palm 

in Bandar district, intellectually are experience variable, land area and needs 

analysis, and physically are experiencevariable, land area and the role of farmers 

group. 

 

Keywords: Ability, Seeding, Oil Palm, Bandar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur kehadhirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas 

Akhir (TA) dengan judul “Kemampuan Petani Dalam Perbenihan Kelapa 

Sawit di Kecamatan Bandar”  

Laporan Tugas Akhir (TA) ini penulis buat sebagai hasil pelaksanaan 

Pengkajian yang dilaksanakan dari bulan Maret s/d Mei 2019 di Kecamatan 

Bandar Kabupaten Simalungun.  Selanjutnya penulis tidak lupa menyampaikan 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ir. Yuliana Kansrini, M.Si, selaku Direktur Politeknik Pembangunan 

Pertanian (POLBANGTAN) Medan; 

2. Dr. Iman Arman, SP, MM, selaku Ketua Jurusan Perkebunan dan Ketua 

Program Studi Penyuluhan Perkebunan Presisi; 

3. Merlyn Mariana, SP. MP, selaku Dosen Pembimbing I; 

4. Mawar Indah P., STP, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II; 

5. Ibu saya yang selalu menyebut nama saya di dalam sujud dan doanya begitu 

juga semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang ikut 

berkontribusi demi terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir (TA) ini. 

Demikian penyusunan laporan ini, kiranya dapat berguna bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

Medan,    Juni  2019 

Penulis 

 

 

       Sri Endang Supinah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

DAFTAR ISI 

  

Halaman Judul  .........................................................................................  i 

Lembar Pengesahan Penguji ....................................................................  ii 

Lembar Pengesahan Pembimbing ...........................................................  iii 

Halaman Pernyataan Orisinalitas  ..........................................................  iv 

Pernyataan Persetujuan Publikasi  .........................................................  v 

Halaman Peruntukan  ..............................................................................  vi 

Riwayat Hidup  ..........................................................................................  viii 

Abstrak  ......................................................................................................     ix 

Abstract  .....................................................................................................  x 

Kata Pengantar .........................................................................................  xi  

DAFTAR ISI ..............................................................................................  xii 

DAFTAR TABEL .....................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR  ................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN  ............................................................................  xv 

I. PENDAHULUAN ..............................................................................  1 

A. Latar Belakang ..............................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ........................................................................  3 

C. Tujuan  ..........................................................................................  4 

D. Manfaat  ........................................................................................  4 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................  5 

A. Landasan Teoritis  .........................................................................  5 

B. Hasil Penelitian Terdahulu ............................................................  13 

C. Kerangka Pikir  .............................................................................  14 

D. Hipotesis  ......................................................................................  16 

 

III.  METODE PELAKSANAAN ............................................................  17 

A. Waktu dan Tempat ........................................................................  17 

B. Batasan Operasional......................................................................  17 

C. Pelaksanaan Pengkajian  ...............................................................  18 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  ..........................................................  32 

A. Deskripsi Wilayah Pengkajian  .....................................................  32 

B. Hasil  .............................................................................................  37 

C. Pembahasan ..................................................................................  46 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN  ..........................................................  59 

A. Kesimpulan  ..................................................................................  59 

B. Saran  ............................................................................................  59 

C. Implikasi (Rencana Kegiatan Penyuluhan)  ..................................  60 

 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................  67 

LAMPIRAN  ..............................................................................................  70 

DOKUMENTASI  .....................................................................................  88 

 



xiii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel      Judul            Halaman  

1 Pengukuran variabel X faktor kemampuan petani dalam   

 perbenihan kelapa sawit.....................................................  21 

2.  Pengukuran variabel Y faktor kemampuan petani dalam   

 Perbenihan  kelapa sawit ...................................................  22 

3.  Perhitungan Jumlah Sampel pada Masing-Masing Desa ..  24 

4.  Hasil uji validitas kuisioner  ..............................................  25 

5.  Hasil Uji Reliabilitas Kuisioner  ........................................  27 

6.  Data Curah Hujan lima tahun terakhir Kecamatan Bandar  33 

7.  Luas Wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun 34 

8.  Pembagian Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis  

 Kelamin Kecamatan Bandar  .............................................  35 

9.  Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan  .........................  36 

10.  Karakteristik umur responden ...........................................  37 

11.  Distribusi Tingkat Pendidikan Responden ........................  38 

12.  Hasil Uji Multikolinearitas ................................................  40 

13.  Analisis Faktor-faktor yang Menpengaruhi Kemampuan  

 Intelektual Petani  ..............................................................  42 

14.  Analisis Faktor-faktor yang Menpengaruhi Kemampuan  

 Fisik Petani  .......................................................................  44 

15.  Matriks Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian  .................  62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

DAFTAR GAMBAR  

 

Gambar     Judul             Halaman  

1. Kerangka Berpikir Kemampuan Petani dalam Perbenihan  

 Kelapa Sawit di Kecamatan Bandar ................................  15 

2. Garis Kontinum  ..............................................................  29 

3. Peta Wilayah Kecamtan Bandar  .....................................  32 

4. Presentase Umur Responden  ..........................................  37 

5. Pendidikan Responden  ...................................................  38 

6. Grafik P-P Plot Uji Normalitas  ......................................  40 

7. Garis Kontinum Tingkat Kemampuan Intelektual Petani  41 

8. Garis Kontinum Tingkat Kemampuan Fisik Petani  .......  42 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN  

 

Lampiran           Judul            Halaman  

1. Rekapitulasi Data Uji Validitas dan Reliabilitas  ............    70 

2. Perhitungan Uji Validitas  ...............................................    71 

3. Perhitungan Uji Reliabilitas  ...........................................    75 

4. Uji Multikolinearitas  ......................................................    76 

5. Karakteristik Responden  ................................................    77 

6. Rekapitulasi Data Kuisioner ...........................................    78 

7. Analisis Regresi Berganda (Y1) menggunakan SPSS  ...    80 

8. Analisis Regresi Berganda (Y2) menggunakan SPSS  ...    81 

9. Kuisioner  ........................................................................    82 

 

 

 



1 
 

I. PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya  

bermata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam perekonomian nasional, hal ini terlihat dari banyaknya 

jumlah penduduk Indonesia yang hidup dan bekerja di sektor tersebut. Tujuan 

pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian guna 

memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, 

pendapatan petani, memperluas lahan pekerjaan dan mendorong pemerataan 

berusaha. Seiring dengan meningkatnya pembangunan nasional, mengingat 

sumber daya alam yang besar pada sektor pertanian maka di masa mendatang 

sektor ini masih merupakan sektor penting dalam memberikan kontribusi pada 

pertumbuhan ekonomi nasional (Mardikanto, 2008). 

Pembangunan perkebunan merupakan salah satu sektor pendukung 

pembangunan pertanian yang perlu ditingkatkan, mengingat perkebunan berperan 

penting dalam memberikan sumbangan devisa negara. Salah satu komoditas 

perkebunan yaitu kelapa sawit, mempunyai peran penting bagi perekonomian 

Indonesia khususnya sebagai PDB (Produk Domestik Bruto), penerimaan ekspor 

penerima lapangan kerja, sumber pendapatan dan berperan dalam pengembangan 

wilayah dan pengembangan agroindustri.  

Kecamatan Bandar merupakan salah satu sektor perkebunan sawit rakyat di 

Kabupaten Simalungun. Kecamatan ini terdiri dari 16 desa, dimana 12 desa 

memiliki tanaman perkebunan. Luas tanaman perkebunan di Kecamatan Bandar 

ini 3.400 ha dengan komoditas andalannya tanaman kelapa sawit. Kondisi 

geografis Kecamatan Bandar sangat mendukung untuk pengembangan kelapa 

sawit, dimana Kecamatan Bandar berada pada ketinggian tempat < 500 m dpl 

dengan suhu rata-rata 25,7
0
C.  

Tingginya minat masyarakat pekebun untuk mengembangkan kebun kelapa 

sawit, berdampak pada meningkatnya kebutuhan benih kelapa sawit bermutu. 

Benih merupakan salah satu sarana budidaya tanaman yang mempunyai peranan 

yang sangat menentukan dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas hasil 
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pertanian. Pada dasarnya petani sudah biasa memproduksi benih untuk 

keperluannya sendiri. Akan tetapi proses yang demikian dianggap belum tentu 

menjamin mutu benih, meskipun tuntutan jaminan kejelasan sumber benih untuk 

mengurangi resiko menjadi perhatian mereka.  

Dalam usaha budidaya tanaman kelapa sawit, benih adalah faktor pertama 

yang harus disiapkan setelah lahan penanaman sudah diolah. Selain menjadi 

faktor pertama, benih juga menjadi faktor utama yang sangat menunjang 

keberhasilan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit. Kualitas benih kelapa 

sawit menentukan masa depan usaha budidaya hingga 30 tahun ke depan. 

Tanaman yang berasal  dari benih kelapa sawit berkualitas akan memberikan hasil 

panen yang memuaskan selama tanaman tersebut hidup, sedangkan tanaman 

kelapa sawit dari benih yang tidak jelas asal-usulnya tidak akan memberikan 

jaminan apakah dapat menghasilkan buah atau tandan kelapa sawit yang besar dan 

banyak, atau justru malah tidak bisa berbuah. 

Di Kabupaten Simalungun terdapat kantor Unit PPKS Marihat, yang 

memungkinkan petani dapat memperoleh kecambah kelapa sawit bersertifikat. 

Petani di Kecamatan Bandar memiliki lahan-lahan pekarangan yang cukup luas 

dan belum termanfaatkan sepenuhnya. Lahan pekarangan ini dapat dimanfaatkan 

untuk lokasi perbenihan kelapa sawit, sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan 

benihnya. Disamping itu, petani juga bisa menjadikan perbenihan kelapa sawit ini 

sebagai usaha karena ketersediaan lahan, kondisi iklim dan ketersedian saprodi 

yang cukup memadai.  

Sebuah usaha harus memiliki pasar yang jelas. Pangsa pasar untuk usaha 

perbenihan sawit ini juga cukup menjanjikan seiring dengan adanya Peremajaan 

Sawit Rakyat (PSR) yang dicanangkan pemerintah.  Dimana sasaran utama PSR 

ini salah satunya adalah Sumatera Utara, karena memiliki luas lahan sawit rakyat 

yang cukup besar yaitu 470.000 ha, seluas 350.000 ha telah berusia tua. 

Kabupaten Simalungun memiliki lahan kelapa sawit seluas 30.097,7 ha dengan 

Tanaman Tua Menghasilkan seluas 2.919,5 ha. Kecamatan Bandar sendiri 

memiliki lahan kelapa sawit rakyat seluas 588 ha yang terdiri dari 70 ha Tanaman 

Belum Menghasilkan (TBM), 348 ha Tanaman Menghasilkan (TM) dan 170 ha 

Tanaman Tua Menghasilkan (TTM), (BPS Simalungun 2017). Berdasarkan data 
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diatas dapat diketahui bahwa kebutuhan benih di Kabupaten Simalungun 

khususnya Kecamatan Bandar cukup besar dengan banyaknya tanaman kelapa 

sawit yang sudah tua. Hal ini membuktikan bahwa pasar penjualan benih kelapa 

sawit masih sangat terbuka.  

Berdasarkan hasil identifikasi potensi wilayah yang dilakukan, ditemukan 

bahwa petani sawit di Kecamatan Bandar sudah mengetahui manfaat dan dari 

penggunaan benih unggul kelapa sawit tetapi petani belum menerapkan 

penggunaan benih unggul tersebut. Hal ini dikarenakan petani belum mampu 

memenuhi persyaratan untuk memproleh benih kelapa sawit bersertifikat tidak 

mudah. Balai penyedia benih kelapa sawit bersertifikat menetapkan persyaratan 

pembelian perorangan sulit untuk dilengkapi petani sehingga petani tidak mau 

membeli benih kelapa sawit yang legal.  

Untuk memenuhi kebutuhan benih petani sawit yang bersertifikat penulis 

melihat kemampuan petani sawit apabila perbenihan mereka dilakukan secara 

berkelompok karena petani sudah tergabung dalam kelompok tani, agar  

memudahkan pengelolaan benih sawit bersertifikat ini sehingga kebutuhan benih 

petani dapat terpenuhi dan juga bisa menjadi unit usaha bagi kelompok petani 

sebagai pelaku agribisnis. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih jauh 

tentang Kemampuan Petani dalam Perbenihan Kelapa Sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) di Kecamatan Bandar. 

 

B. Perumusan Masalah  

Adapun identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kemampuan petani dalam Perbenihan Kelapa Sawit di 

Kecamatan Bandar. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan petani dalam Perbenihan 

Kelapa Sawit di Kecamatan Bandar. 
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C. Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan petani dalam Perbenihan Kelapa 

Sawit di Kecamatan Bandar. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan petani dalam 

Perbenihan Kelapa Sawit di Kecamatan Bandar. 

 

D. Manfaat  

Adapun manfaat pengkajian tentang kemampuan petani dalam perbenihan 

kelapa sawit di Kecamatan Bandar adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi dan landasan dalam mengambil dan menentukan 

kebijakan pembangunan pertanian yang berkaitan dengan kemampuan 

petani dalam memenuhi kebutuhan benihnya. 

2. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan 

pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan penelitian selanjutnya dan 

penerapan rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan petani dalam perbenihan kelapa sawit. 

3. Bagi petani dapat memberikan pengetahuan sejauh mana kemampuan 

petani dalam perbenihan kelapa sawit.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Landasan Teoritis  

1. Kemampuan Petani  

Menurut Palan (2008) dalam Mayamsari, dkk (2014),  kompetensi seorang 

petani dalam berusaha tani merupakan perwujudan perilaku untuk merencanakan 

serangkaian aktivitas untuk mencapai target. Kompetensi merujuk pada 

kemampuan petani secara umum untuk menjalankan usaha tani atau mengerjakan 

tugas-tugas dan fungsi-fungsi pekerjaannya secara kompeten. Kompeten 

merupakan keterampilan fungsional yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas 

pada suatu pekerjaan sesuai standar yang di tetapkan, atau dengan kata lain 

kompeten diartikan sebagai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang 

memadai untuk melaksanakan pekerjaan.  

Menurut Ivancevich M. John (2007), kemampuan adalah bakat seseorang 

untuk melakukan tugas mental atau fisik. Kemampuan adalah sebagai suatu 

kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 

Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua 

perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan 

intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan 

mental. Sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan 

keterampilan serupa (Robbins, 2006). Lima dimensi kemampuan intelektual 

tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Kecerdasan numerik (kemampuan untuk berhitung dengan cepat dan tepat) 

b. Pemahaman verbal (kemampuan memahami apa yang dibaca atau di dengar 

serta hubungan kata satu sama lain). 

c. Penalaran induktif (kemampuan mengenali suatu urutan logis dalam suatu 

masalah dan kemudian memecahkan masalah itu). 

d. Penalaran deduktif (kemampuan mengenakan logika dan menilai implikasi 

dari suatu argumen). 

e. Ingatan (kemampuan menahan dan mengenang kembali pengalaman masa 

lalu). 

Sedangkan kemampuan fisik dikemukakan lebih lanjut, sebagai berikut : 
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a. Kekuatan dinamis yaitu kemampuan untuk menggunakan kekuatan secara 

berulang-ulang. 

b. Kekuatan tubuh yaitu kemampuan menggunakan otot dengan mengenkan 

otot-otot tubuh.  

c. Keluwesan dinamis yaitu kemampuan melakukan gerakan cepat (Robbins, 

2006) 

Kemampuan seseorang ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan 

dan pengalaman, karena kedua unsur  inilah pengetahuan dan keterampilan dapat 

diperoleh. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang ditunjang dengan 

adanya pengalaman yang luas menunjukkan orang tersebut mempunyai tingkat 

kepuasan yang tinggi (Siagian, 1998). 

Selain tingkat pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan kemampuan 

seseorang dapat ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan, karena dengan 

adanya pendidikan dan pelatihan akan menambah pengetahuan seseorang untuk 

mengerjakan sesuatu bisa menjadi lebih cepat dan lebih baik. Menurut Sri dan 

Honorita (2011), pengetahuan dipengaruhi oleh pengalaman, lama bertani dan 

lingkungan petani. Adanya pengetahuan yang baik tentang suatu hal, akan 

mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, dimana pengetahuan 

tentang manfaat suatu hal akan menyebabkan seseorang bersikap positif terhadap 

hal tersebut, demikian pula sebaliknya. 

Petani sebagai pelaku (aset) utama dalam pembangunan pertanian 

terkendala adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat rendah. Dengan 

demikian perlu upaya agar petani sebagai pelaku utama dapat ditingkatkan 

kemampuannya. Salah satu upaya yang strategis adalah dengan melakukan 

pelatihan bagi petani. Sehingga akan menghasilkan SDM yang efektif, efisien dan 

produktif yang dapat dijadikan modal pembangunan pertanian dengan didasari 

masyarakat tani berbasis pengetahuan (know based society). Pelatihan ini sangat 

penting, karena setiap petani harus dapat di standalisasi (Sukino, 2013). 

Peningkatan SDM petani dan pertanian sangat erat kaitannya dengan upaya 

pemberdayayaan masyarakat pedesaan (community empowerment). Dalam 

pengertian luas pemberdayaan agar mampu menjadi pelaku utama dalam 

memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan. 
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Mekanisme produksi pemberdayaan semestinya mendorong petani agar mampu 

memanfaatkan sumber daya produksi yang dimilikinya sehingga mampu 

berproduksi secara efisien dan menjamin pemenuhan pangan serta memproleh 

surplus yang dapat dipasarkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan petani dalam melakukan 

suatu kegiatan adalah sebagai berikut : 

a. Pengalaman  

Pengalaman diartikan sebagai suatu yang pernah dialami(dijalani, dirasai, 

ditanggung). Pengalaman dapat diartikan juga sebagai memori episodik, yaitu 

memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami 

individu pada waktu dan tempat tertentu yang berfungsi sebagai referensi 

otobiografis (Syah, 2003). 

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 

mengahadapi hambatan-hambatan usahataninya akan tahu cara mengatasinya. 

Lain halnya dengan petani yang belum atau kurang pengalaman, dimana akan 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Semakin 

banyak pengalaman petani maka diharapkan produktivitas petani akan semakin 

tinggi, sehingga dalam mengusahakan usahataninya akan semakin baik dan 

sebaliknya jika petani tersebut belum atau kurang berpengalaman akan 

memperoleh hasil yang kurang memuaskan (Khairani, 2013). 

Menurut Neonbota dan Kune (2016), pengalaman makin tinggi dalam suatu 

berusahatani akan berdampak pada pengetahuan seseorang semakin baik dalam 

usahatani tersebut. Petani yang memiliki pengalaman kerja yang lebih lama akan 

lebih mudah mengambil keputusan terbaik pada saat paling tepat. Petani yang 

memiliki cukup pengalaman dalam berusahatani, akan mempengaruhi petani itu 

sendiri dalam mengambil keputusan, khususnya teknologi-teknologi baru yang 

dianjurkan, karena melihat penggunaan inovasi-inovasi sebelumnya apakah akan 

memberikan manfaat atau merugikan, sehingga petani akan lebih kreatif dalam 

menerima inovasi-inovasi baru.  
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b. Sikap  

Sikap adalah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan 

biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu, sesuatu itu bisa benda, 

kajian, situasi, orang-orang atau kelompok, kalau yang timbul terhadap sesuatu iti 

adalah perasaan senang maka disebut positif, sedangakan kalau perasaan tidak 

senang sikap negatif, kalau tidak timbul perasaan-perasaan tidak apa-apa, berarti 

disebut netral (Sarwono, 2012). 

Menurut Azwar (1995) dalam Agusmadi (2015), sikap mempengaruhi 

kemampuan petani yang merupakan suatu kesiapan merespon yang sifatnya 

positif terhadap objek atau situasi secara konsisten, sikap memiliki hubungan erat 

dengan tingkah laku dan pengertian sikap yang menyatakan terhadap sebuah 

inovasi akan menentukan penerimaan mereka terhadap inovasi tersebut. 

c. Pendapatan  

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari karya atau kerja yang 

dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Meningkatnya pendapatan maka pengeluaran 

untuk keperluan rumah tangga akan ikut meningkat. Menurut Sumitro 

Djojohadikusumo (2010) pendapatan adalah jumlah barang-barang dan jasa-jasa 

yang mempengaruhi tingkat hidup. 

 Menurut Hanafie (2010), pendapatan mempengaruhi kemampuan petani 

yang merupakan faktor yang sangat penting didalam menunjang perekonomian 

keluarga, tingkat pendapatan merupakan salah satu indikasi sosial ekonomi 

seseorang di masyarakat di samping pekerjaan, kekayaan di pendidikan dalam 

ilmu ekonomi secara tidak langsung petani membandingkan antara hasil yang 

diharapkan akan diterima pada waktu panen (penerimaan atau revenue) dengan 

seluruh biaya yang harus dikeluarkan (pengorbanan atau cost).  

d. Luas Lahan  

 Lahan bagi petani merupakan faktor produksi yang sangat penting. Lahan 

merupakan sumber pendapatan untuk kelangsungan hidup. Luas pemilikan dan 

penguasaan lahan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat 

pendapatan suatu keluarga atau rumah tangga petani. Oleh karena itu, ketikadaan 

atau sempitnya pemilikan dan penguasaan lahan merupakan awal terjadinya 

kemiskinan di pedesaan.  Sayogyo (1984) dalam Bahrin, dkk (2010), 
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mengemukakan bahwa luas pemilikan tanah adalah salah satu faktor penentu 

untuk peluang berusaha dan bekerja bagi petani. 

Lahan yang sempit produksi perkebunan tidak akan mampu untuk 

mencukupi biaya hidup keluaga tani. Tanah yang sempit menyebabkan biaya 

produksi terlalu tinggi dibanding dengan persatuan tanah yang luas, baik ditinjau 

dari segi tenaga kerja, penggunaan benih, dan perawatan dengan daya manfaat 

rendah. 

e. Peran Kelompoktani  

Kelompoktani merupakan tempat petani untuk berbagi pengalaman, 

menukarkan pengetahuan, saling mengungkapkan masalah dan menanggapi suatu 

masalah. Kelompoktani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan 

petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan 

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, 

kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan 

usaha anggota (Permentan No. 67, 2016). Peran kelompoktani sebagai wahana 

belajar dan kerja sama sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan 

petani dalam menjalankan usahanya, semakin aktif sebuah kelompok maka 

semakin baik pula kemampuan anggotanya.  

f. Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan suatu kemampuan seseorang untuk mengetahui 

perbedaan antara faktor yang mempengaruhi antara kondisi yang diinginkan/ 

seharusnya atau diharapkan dengan kondisi yang ada. Kondisi yang diinginkan 

seringkali disebut kondisi ideal, sedangkan kondisi yang ada disebut dengan 

kondiri nyata (Sanjaya, w. 2008). 

 

2. Perbenihan Kelapa Sawit  

Persiapan perbenihan akan menentukan sistem perbenihan yang akan 

dipakai dengan melihat keuntungan dan kerugian komprehensif (Pahan, 

2008).  Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan perbenihan 

diantaranya Pemilihan lokasi.  Pemilihan lokasi atau tempat untuk perbenihan 

harus memenuhi persyaratan diantaranya : 

- Lokasi yang akan digunakan untuk perbenihan harus benar – benar 

steril dari hama dan penyakit,  
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- Dekat dengan sumber air dan air yang tersedia cukup banyak pada 

musim kemarau, 

- Topografi datar (untuk mempermudah proses pengankutan dan 

pemeliharaan) 

- Drainase harus baik sehingga air hujan tidak tergenang,  

- Jalan menuju lokasi benihan harus baik, 

- Mudah dilakukan pengawasan.   

Pada perbenihan kelapa sawit dibedakan menjadi dua sistem, yaitu : 

a. Perbenihan Satu Tahap (Single Stage) 

Kecambah langsung ditanam pada polybag besar, disusun secara 

berdekatan. Dan penjarangan benih dilakukan pada umur benih 2-3 bulan. 

Perbenihan satu tahap sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan benih yang 

sedikit.  

b. Perbenihan Dua Tahap (Double Stage) 

Perbenihan Dua Tahap (Double Stage) dilakukan terlebih dahulu pada pre 

nursary dan pada umur 3 bulan benih dipindahkan ke main nursary. Perbenihan 

ini sangat cocok untuk memenuhi benih dalam jumlah banyak.  

1) Perbenihan Awal (Pre Nursery) 

Pada tahap perbenihan awal (Pre Nursery) ada beberapa tahapan yang 

dilakukan, diantaranya : 

 Pembuatan Naungan  

Naungan yang digunakan pada proses perbenihan awal dapat berupa jaring 

(waring) dengan  dianmeter lobang 3 mm atau dengan menggunakan pelepah 

sawit, sedangkan tiang yang digunakan dapat berupa bambu atau besi dengan 

ketinggian maksimal 2 m.  

 Persiapan Media Tanam  

Media tanam yang digunakan tanah top soil yang tidak tercampur batu-batu 

atau kerikil. Polybag yang digunakan pada perbenihan Pre nursery dengan ukuran 

15 x 21 cm. Kemudian polybag yang telah di isi dengan media tanam disusun 

berbentuk bedengan dengan jarak antar bedengan 80 cm – 1 m.  
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 Bahan Tanaman  

Bahan tanam yang digunakan harus benih asli yang berasal dari balai resmi 

yang telah ditunjuk oleh pemerintah agar kualitasnya terjamin. Ciri-ciri benih asli 

yaitu memiliki barcode (cap) dan sumber benihnya jelas.  

 Seleksi Kecambah  

Seleksi kecambah dilakukan sebelum ditanam. Adapun kriteria kecambah 

yang normal: 

 Radikula dan plumula harus jelas,  

 Radikula dan plumula tidak patah,  

 Radikula dan plumula tidak berjamur dan tidak busuk, 

 Radikula dan plumula tidak searah (bentuk V) 

Ada beberapa perlakukan khusus yang dilakukan pada kecambah sebelum 

ditanam : 

 Merendam kecambah dengan larutan insektisida 13 gr / 1 ember air 

selama 5-10 detik.  

 Jika terserang jamur direndam dengan larutan fungusida dengan dosis 

yang sama. 

 Penanaman Kecambah 

Penaman kecambah dilakukan dengan membuat lobang tanam dibagian 

tengan polybag dan kedalaman lobang tanam 2 cm dengan menggunakan jari, 

pastikan radikula dan plumula tidak terbalik untuk menghindari tanaman menjadi 

abnormal, kemudian ditutupi dengan tanah setebal 1- 1,5 cm dan tidak dipadatkan. 

Penaman kecambah dilakukan pada hari itu juga atau paling lama satu hari setelah 

penerimaan kecambah. Setelah penanaman papan label (identitas) harus di pasang.   

 Pemeliharaan  

Hal-hal yang harus dilakukan pada pemeliharaan, diantaranya : 

- Penyiraman, sebaiknya dilakukan dengan cara manual. Dengan 

kubutuhan air 1 L/hari /Polybag. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari 

yaitu pagi dan sore.  

- Pemupukan, pada pre nursary dilakukan pada umur tanaman 2,5 

bulan dengan menggunakan pupuk majemuk yaitu NPK dengan dosisi 
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5 gram / 10 liter air untuk 100 tanaman. Untuk menghindari daun 

terbakar maka dilakukan penyiraman setelah pemupukan.   

2) Perbenihan Utama (Main Nursery)  

Benih yang dapat dipindahkan dari pre nursery ke main nursery memiliki 

beberapa kriteria diantaranya : 

 Jumlah daun 4- 5 helai 

 Tinggi tanaman 28 -32 cm,  

 Umur tanaman 3 bulan  

 Persiapan Media Tanam  

Media tanam yang digunakan pada main nursery adalah tanah top soil dan 

sub soil, tetapi pada tanah sub soil di tambahkan campuran pupuk organik atau 

pupuk kandang untuk menanbah senyawa organik di dalam tanah tersebut dan 

tanah yang digunakan tidak tercampur batu-batu atau kerikil, untuk menetralkan 

ph tanah dengan menaburkan dolomit. Pada tahap main nursery menggunakan 

polybag dengan ukuran 45 x 50 cm dengan ketebalan 2 mm dan warna hitam 

kilat. Kemudian polybag yang telah di isi dengan media tanam disusun berbentuk 

bedengan.  

 Penanaman  

Lobang tanam yang dibuat sesuai dengan ukuran polybag pada pre nursery. 

Setelah dilakukan penanaman benih dibiarkan di bedengan sampai umur benih 4-6 

bulan. Dengan tujuan agar benih dapat beradaptasi dengan lingkungan. 

 Penyebaran Benih 

Untuk dapat menempatkan polybag dengan rapi, terlebih dahulu dilakukan 

pemancangan dengan ukuran 90 cm segitiga sama sisi, kemudian polybag 

diletakan sesuai dengan pancangan yang telah dibuat.  

 Pemeliharaan  

Hal-hal yang harus dilakukan pada pemeliharaan, diantaranya : 

- Peyiraman, dilakukan dengan menggunakan springkele. Dengan 

kubutahan air 2 L/hari /Polybag. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari 

yaitu pagi dan sore.  

- Pemupukan, pada pre nursary dilakukan pada umur tanaman 4-6 

bulan dengan menggunakan pupuk majemuk yaitu NPK dengan dosisi 
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3-5 gram /polybag. Pada umur 7-12 bulan  dipupuk dengan 

menggunakan pupuk majemuk yaitu NPK dengan dosisi 7-8 gram/ 

polybag.  

 Seleksi Benih  

Seleksi benih dilakukan pada saat pemindahan benih dari pre nursery ke 

main nursery, pada saat main nursery dan saat pengangkutan. Benih yang diapkir 

(abnormal) antara lain : 

 Benih kerdil, benih yang pertumbuhan vegetatifnya jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan benih sehat seumurnya.  

 Benih Chimaera (Albino), dimana benih tersebut terdapat warna 

kuning keputihan pada daunnya.  

 Benih menggulung, pelepah daun tampak menggulung dengan arah 

tegak lurus terhadap tulang daun, sehingga benih tampak tidak dapat 

berdiri tegak.  

 Daun lalang, Pelepah dan anak daun tegak dan tampak seperti daun 

lalang.  

 Daun mengkerut 

 Benih tidak pecah daun, Helai anak daun tetap bersatu seluruhnya atau 

tidak pecah. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu  

Dalam pengkajian ini terdapat beberapa hal yang terkait dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan peneliti sebelumnya yang dilakukan peneliti lainnya. 

Hasil hasil penelitian terdahulu tentu sangan relevan sebagai referensi ataupun 

pembanding, karena terdapat beberapa kesamaan prinsip, walaupun dalam 

beberapa hal terdapat perbedaan. Penggunaan hasil-hasil penelitian sebelumnya 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam kerangka dan 

kajian penelitian ini.  

Asmita, dkk (2016), dengan judul “Pelibatan Masyarakat Dalam Kegiatan 

Kebun Benih Rakyat (KBR) Di Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda Kabupaten 

Morowali”. Tujuan penelitian adalah untuk Mengetahui tingkat pelibatan 

masyarakat dalam Program (KBR) di Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda 
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Kabupaten Morowali, serta mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

keterlibatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode eksperimen. Metode ini digunakan dalam pemecahan masalah dengan 

mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variable atau lebih melalui percobaan 

yang cermat. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan 

masyarakat Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dalam 

kegiatan kebun benih rakyat sangat mendukung adanya kegiatan kebun benih 

rakyat. Hal ini dapat lilihat dengan antusias masyarakat mulai dari tahap 

pengangkutan benih, sampai dengan tahap pemeliharan tanaman. 

Kustiari, dkk (2006), dengan judul “Faktor-Faktor Penentu Tingkat 

Kemampuan Petani Dalam Mengelola Lahan Marjinal”. Tujuan penelitian adalah 

(1) menganalisis tingkat kemampuan petani yaitu pengetahuan, sikap dan 

penerapan inovasi di lahan marjinal, serta (2) menggali faktor-faktor yang 

menentukan tingkat kemampuan petani dalam mengelola lahan marjinal. Analisis 

data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan 

kuantitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari hasil uji analisis statistik non 

parametrik, sedangkan analisis kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan. Hasil 

pengkajian menunjukkan faktor yang mempengaruhi kemampuan petani pertama 

Pengetahuan untuk mengelola lahan marjinal yang optimal meliputi pengetahuan 

tentang cara, manfaat, dan penggunaan pupuk kompos (organik), manfaat 

terasering, pengelolaan pascapanen, penggunaan benih unggul serta pemasaran. 

Kedua sikap, sebanyak 34% responden memiliki sikap tentang keseluruhan teknik 

bertani di lahan marjinal tergolong dalam kategori rendah. Mereka cenderung 

kurang berminat menggunakan teknik berusahatani secara keseluruhan. Ketiga 

penerapan, Sebanyak 40% petani berada pada tingkat yang rendah di dalam 

menerapkan teknik usahatani di lahan marjinal. 

 

C. Kerangka Pikir  

Setiap petani memiliki kemampuan yang berdeda dalam melakukan 

kegiatan usahanya, seperti halnya dengan petani sawit yang memiliki kemampuan 

dalam membudidayakan komoditas kelapa sawit. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan petani terdiri dari pendidikan, umur, pengalaman, 
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sikap, pendapatan serta analisis kebutuhan. Agar lebih mudah dipahami maka 

disusun kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka berfikir kemampuan petani dalam perbenihan kelapa 

sawit di Kecamatan Bandar  

Keadaan  

Kurangnya kemampuan petani dalam perbenihan kelapa sawit  

Identifikasi Masalah  

1. Bagaimana tingkat kemampuan petani dalam Perbenihan Kelapa Sawit di 

Kecamatan Bandar. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan petani dalam Perbenihan 

Kelapa Sawit di Kecamatan Bandar. 

 

Tujuan  

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan petani dalam Perbenihan Kelapa 

Sawit di Kecamatan Bandar. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan petani dalam 

Perbenihan Kelapa Sawit di Kecamatan Bandar. 

 

Pengkajian  

Sikap (X2) 

Pengalaman (X1) 

 Pendapatan (X3) 

 Luas Lahan (X4) 

Kemampuan  (Y) 

1. Intelektual 

2. Fisik 

Peran Kelompok Tani (X5) 

Analisis Kebutuhan (X6) 

Hasil Pengkajian   

Rancangan Penyuluhan  
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D. Hipotesis  

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan tujuan pengkajian yang ingin 

dicapai maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :  

1. Diduga kemampuan petani dalam perbenihan kelapa sawit dalam kategori 

rendah. 

2. Diduga faktor-faktor (pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran 

kelompoktani dan analisis kebutuhan) mempengaruhi tingkat kemampuan 

petani dalam perbenihan kelapa sawit.  
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III. METODE PELAKSANAAN  

 

A. Waktu dan Tempat 

Kegiatan Tugas  Akhir (TA) dilaksanakan pada 25 Maret - 24 Mei 2019 di 

Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan 

lokasi pengkajian dilakukan secara purposive yaitu dengan cara sengaja. 

Pengkajian ini dilakukan di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi 

Sumatera Utara, karena kecamatan ini merupakan kecamatan yang mempunyai 

perkebunan sawit cukup luas diantara kecamatan yang ada.  

 

B. Batasan Operasional  

1. Kecamatan Bandar merupakan kecamatan yang memiliki lahan kelapa sawit 

yang cukup luas untuk itu pengkaji menggambil kecamatan Bandar menjadi 

lokasi penelitian.  

2. Desa yang menjadi populasi dalam pengkajian ini adalah desa yang 

memiliki potensi kelapa sawit yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

desa yang lain, hal ini dilihat berdasarkan luas pertanaman kelapa sawit 

yang ada yaitu minimal 100 Ha per desa sehingga penarikan populasi 

dilakukan secara purposive. Petani yang diambil sebagai sampel adalah 

petani sawit yang tergabung dalam kelompoktani, penarikan sampel 

dilakukan dengan metode simple random sampling yakni pengambilan 

sampel secara acak.  

3. Kemampuan petani dalam pengembangan kebun benih desa untuk usaha 

perbenihan kelapa sawit bersertifikat, ukuran yang digunakan adalah sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.  

4. Kemampuan petani diukur berdasarkan kemampuan intelektual dan 

kemampuan fisik petani. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan petani yang diteliti 

meliputi :  

a. Pengalaman, berapa lama pengalaman petani dalam melakukan usaha 

kelapa sawit. 

b. Sikap, bagaimana tanggapan petani terhadap kegitan-kegiatan 

kelompok yang harus melibatkan seluruh anggotanya. 
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c. Pendapatan, penghasilan petani dari usaha budidaya sawit yang 

dilakukannya. 

d. Luas lahan, luasan lahan yang dimiliki petani dan dimanfaatkan untuk  

budidaya sawit. 

e. Peran kelompoktani, bagaimana peran kelompok tani dalam membina 

anggotanya agar lebih baik dalam usaha taninya. 

f.        Analisis Kebutuhan, kebutuhan petani akan benih kelapa sawit 

bersertifikat tersebut dilihat dari keadaan tanaman yang sekarang serta 

analisis kebutuhan petani akan usaha lain untuk menambah 

penghasilannya. 

 

C. Pelaksanaan Pengkajian  

1. Prosedur Pelaksanaan  

Adapun prosedur pelaksanaan pengkajian ini adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan Identifikasi Potensi Wilayah untuk memcari permasalahan 

yang akan dikaji. 

b. Menetapkan judul pengkajian sesuai dengan permasalahan yang ada. 

c. Melakukan penyusunan proposal pengkajian dan seminar 

proposalnya. 

d. Melaksanakan pengkajian dengan kuisioner terhadap sampel yang 

ditarik secara acak. 

e. Melakukan analisis data hasil pengkajian dengan menggunakan 

metode regresi berganda dengan bantuan SPSS.  

f.        Penyusunan Laporan hasil pengkajian yang disertai dengan 

seminar hasil pengkajian tersebut.  

 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah proses 

pengamatan di lapangan, penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun daftar 

pertanyaan yang diajukan pada responden, digunakan untuk meneliti gejala suatu 

kelompok atau perilaku individu, dan penggalian data melalui kuisioner dan 

wawancara (Sujarweni, 2014). Dalam pengkajian ini metode yang digunakan 
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yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif yaitu suatu 

metode penelitian yang menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud 

untik membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 

2016). 

Menurut Sugiono (2016), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pasiotisme, metode 

deskriptif juga suatu penelitian yang memusatkan diri pada masalah-masalah yang 

aktual. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang memusatkan pada 

pengumpulan data-data kuantitatif yang berupa angka-angka untuk kemudian 

dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis kuantitatif, Mardikanto (2001) 

digunakan untuk penelitian populasi atau sampel tertentu, yang teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan pengkajian ini 

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Data yang diperoleh 

harus mencapai derajat akurasi yang signifikan, maka validitas dan rebialitas perlu 

diuji terlebih dahulu sebelum disebarkan kepetani. Pengujian ini hanya dilakukan 

kepada responden yang dianggap mewakili seluruh responden yang ada dengan 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. 

Data yang diperlukan dalam pengkajian ini dikumpulkan dengan menggunakan : 

a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data tentang identitas responden 

pengamatan yang melibatkan semua indra (pengelihatan, 

pendengaran, penciuman, perasa). 

b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data melalui wawancara lisan 

langsung sumber datanya, baik melalui tatap muka maupun lewat 

media elektronik. 

c. Pencacatan, yaitu cara pengumpulan data tentang identitas responden, 

faktor yang mempengaruhi kemampuan petani dan data pendukung 
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dengan mengutip dan mencatat sumber-sumber informasi baik dari 

responden, pustaka, maupun dari instansi-instansi yang terkait yang 

ada hubungannya dengan penelitian, seperti : Dinas Pertanian, Balai 

Penyuluhan Pertanian (BPP), Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor 

Kecamatan Serta Kantor Desa.  

d. Kuisioner, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang ditujuakan kepada 

responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuisioner 

kemudian dicatat.  

 

Sumber data pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengkajian ini terdiri 

dari :  

a. Data primer, data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner 

atau juga data hasil wawancara pengkaji dengan narasumber.  

b. Data sekunder, data yang didapat dari catatan, buku, laporan 

pemerintah dan data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.   

Dalam melakukan pengumpulan data pengkajian ini, harus melakukan 

pengukuran variabel dan menentukan populasi dan sampel, yaitu sebagai berikut : 

 

a. Pengukuran variabel  

Berdasarkan batasan operasional dari masing-masing variabel yang telah 

diuraikan di atas maka selanjutnya masing-masing variabel tersebut akan 

diuraikan sesuai dengan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian 

dilakukan penyekoran dari kriteria-kriteria yang ada tersebut. Pengukuran variabel 

dalam pengkajian ini menggunakan skala ordinal. Menurut Sugiono (2010), skala 

ordinal adalah sekala pengukuran yang tidak hanya  menyatakan kategori, tetapi 

juga menyatakan peringkat construct yang diukur. Ciri-ciri penerapan skala 

ordinal adalah seperangkat objek atau sekelompok orang diurutkan dari yang 

“paling atas” ke yang “paling bawah” dalam atribut tertentu.  

 

 

 

 



21 
 

Tabel 1. Pengukuran variabel X faktor kemampuan petani dalam perbenihan 

kelapa sawit  

 

 Variabel Indikator kriteria skor 

1.  Pengalaman  Pengalaman petani dalam budidaya  

kelapa sawit  

a. > 15 tahun  

b. 15 s/d 10 tahun 

c. 10 s/d 5 tahun 

d. 5 s/d 1 tahun 

e. < 1 tahun  

 

 

Sangat Tinggi  

Tinggi  

Sedang  

Rendah  

Sangat Rendah 

 

 

5 

4 

3 

2       

1 

2. Sikap  Keterlibatan petani responden 

dalam kegiatan kelompoktani  

a. Selalu tertarik  

b. Tertarik   

c. Kurang tertarik  

d. Tidak tertarik  

e. Tidak pernah terlibat  

 

 

Sangat Tinggi  

Tinggi  

Sedang  

Rendah  

Sangat Rendah 

 

 

5 

4 

3 

2 

 1 

3. Pendapatan  Besarnya pendapatan dari kelapa 

sawit dalam 1 bulan  

a. > 4 juta  

b. 3 s/d 4 juta  

c. 2 s/d 3 juta  

d. 1 s/d 2 juta  

e. < 1 juta  

 

 

Sangat Tinggi  

Tinggi  

Sedang  

Rendah  

Sangat Rendah 

 

 

5 

4 

3 

2 

 1 

4. Luas lahan Luas lahan yang dimiliki  

a. > 2 ha 

b. 1,5 s/d 2 ha 

c. 1 s/d 1,5 ha 

d. 0,5 s/d 1 ha 

e. < 0,5 ha  

 

Sangat Tinggi  

Tinggi  

Sedang  

Rendah  

Sangat Rendah 

 

5 

4 

3 

2 

1 

5. Peran 

kelompok 

tani 

Peran kelompoktani dalam 

peningkatan kemampuan petani   

a. Selalu berpengaruh 

b. Pengaruh kelompok  tani besar 

c. Terkadang berpengaruh  

d. Kelompoktani tidak 

mempengaruhi usaha 

e. Peran kelompok tani tidak ada  

 

 

Sangat Tinggi  

Tinggi  

Sedang  

Rendah  

 

Sangat Rendah 

 

 

5 

4 

3 

2 

                   

1 

6. Kebutuhan  Kebutuhan berdasarkan umur 

tanaman  

a. > 20 tahun 

b. 20 s/d 15 tahun  

c. 15 s/d 10 tahun  

d. 10 s/d 5 tahun  

e. < 5 tahun  

 

 

Sangat Tinggi  

Tinggi  

Sedang  

Rendah  

Sangat Rendah 

 

 

5 

4 

3 

2       

1 
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Tabel 2. Pengukuran variabel Y faktor kemampuan petani dalam perbenihan 

kelapa sawit  

 Variabel Indikator kriteria skor 

1.  Intelektual  Pemahaman petani tentang cara 

melakukan perbenihan kelapa sawit 

bersertifikat yang baik  

a. Mengetahui sumber benih 

bersertifikat dan memahami 

perbenihan pre nurseri dan main 

nurseri mulai dari penanaman, 

pemeliharaan sampai pemindahan  

b. Mengetahui sumber benih 

bersertifikat dan memahami 

pemeliharaan benih sampai 

pemindahan  

c. Megetahui cara pemeliharaan 

benih sampai pemindahan 

d. Mengetahui cara pemeliharaan 

benih  

e. Tidak mengetahui sumber benih 

dan perbenihan pre nurseri dan 

main nurseri mulai dari 

penanaman, pemeliharaan sampai 

pemindahan 

 

 

 

 

Sangat Tinggi  

 

 

 

 

Tinggi  

 

 

 

Sedang  

 

Rendah  

 

Sangat Rendah 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

2 

       

1 

2. Fisik  Petani mampu melakukan kegiatan 

pemeliharaan benih kelapa sawit 

yang baik dan benar  

a. Mampu melakukan penyiraman, 

pengendalian H/P, penyiangan 

dan pemupukan  

b. Mampu melakukan penyiraman, 

penyiangan dan pemupukan  

c. Mampu melakukan penyiraman, 

penyiangan  

d. Mampu melakukan penyiraman 

e. Tidak mampu malakukan 

pemeliharaan benih kelapa sawit   

 

 

 

 

Sangat Tinggi  

 

 

Tinggi  

 

Sedang  

 

Rendah  

Sangat Rendah 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

       

1 
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b. Populasi dan Sampel  

Menurut Sujarweni (2014), populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri 

dari atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu 

yang ditetapkan untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel 

adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang 

digunakan. Penentuan populasi pengkajian ini dilakukan secara purposeve yaitu 

petani yang tergabung dalam kelompoktani yang berada di desa dengan luas 

pertanaman sawitnya minimal 100 Ha. Penarikan sampel dengan menggunakan 

rumus Tora Yamane dimana jika populasi melebihi 100 maka presisi yang 

digunakan adalah sebesar 15%-20%. Adapun rumus Yamane adalah sebagai 

berikut : 

n =        N       

 N . (d)
2
 + 1 

Keterangan : 

n  = Jumlah Sampel  

N = Jumlah Populasi 

d  = Presisi  

 

Dengan jumlah petani 687 orang yang ada di Kecamatan Bandar 

Kabupaten Simalungun yang menjadi populasi dalam pelaksanaan pengkajian ini, 

jika merujuk pada rumus Yamane diatas dengan presisi 15% maka penghitungan 

sampelnya sebagai berikut : 

              687 

n  = 

     687. ( 0,15 )² + 1 

          687 

  = 

               16,4575 

   =  41,874 orang atau 42 orang  

 

Dari perhitungan sampel dengan rumus diatas diperoleh sampel sebanyak 

42 orang. Untuk pembagian jumlah sampel pada masing-masing kelompok tani 

dilakukan perhitungan secara proportional random sampling. Menurut Sugiyono 

(2016), teknik proportional random sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang dihitung berdasarkan perbandingan. Teknik ini digunakan apabila 
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populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional. Adapun rumus perhitungannya yaitu: 

Sampel=   
populasi kelas

             X Jumlah sampel yang ditentukan  

        
jumlah populasi keseluruhan  

 

Hasil perhitungan disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3. Perhitungan Jumlah Sampel pada Masing-Masing Desa  

No Desa Jumlah 

Petani 

Menghitung Sampel Jumlah 

Sampel 

1 Sidotani   217 217/ 687 x 42 = 13,26 13 

2 Perlanaan  234 234 / 687 x 42 = 14,35 14 

3 Bandar Jawa 61 61 / 687 x 43 = 3,72 4 

4 Bandar Rakyat 175 175 / 687 x 42 = 10,69 11 

Jumlah 687  42 

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2019 

 

c. Uji Instrumen  

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada pelaksanaan 

pengkajian ini yaitu kuisioner sebagai alat pengumpul data. Data yang diperoleh 

harus mencapai derajat akurasi yang signifikan, maka validasi dan reliabilitas 

perlu diuji terlebih dahulu sebelum disebarkan kepetani, pengujian ini hanya 

dilakukan kepada responden diluar dari petani sampel yang memiliki karakteristik 

sama dengan petani sampel. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat 

tingkat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. 

Menurut Sugiono (2012), teknik pengumpulan data melalui kuisioner, dimana 

kuisioner yang digunakan sebagai pengumpul data agar dapat berfungsi dengan 

baik dan mencapai derajat akurasi yang signifikan, maka validitas dan reliabilitas 

perlu diuji terlebih dahulu sebelum disebarkan ke petani.  

 

1) Uji Validitas  

Noor (2011), uji validitas sebenarnya untuk melihat kelayakan butir-butir 

pertanyaan dalam kuisioner tersebut dapat mendefenisikan suatu variabel, jika 

rtabel < rhitung, maka butir soal tersebut valid, dengan rumus sebagai berikut: 
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Rumus  rxy :  N ((∑XY)-(∑X) (∑Y)   

  √ {N∑X
2
 – (∑X)

2
} { N∑Y

2
 – (∑Y)

2
} 

Keterangan : 

N  =  Jumlah responden  

X  =  Skor pertanyaan  

Y  =  Skor total  

XY =  Skor pertanyaan no. 1 dikalikan skor total 

r   = Koefisien Korelasi 

 Berikut tabel hasil uji validitas kuisioner kemampuan petani dalam 

pengembangan usaha perbenihan kelapa sawit bersertifikat : 

Tabel 4. Hasil uji validitas kuisioner  

No. Kuisioner r Tabel r Hitung Keterangan 

1. pengalaman 1 0,514 0,872 Valid 

2. pengalaman 2 0,514 0,822 Valid 

3. pengalaman 3 0,514 0,941 Valid 
4. sikap 1 0,514 0,878 Valid 
5. sikap 2 0,514 -0,203 Tidak Vailid 

6. sikap 3 0,514 0,878 Valid 

7. sikap 4 0,514 0,816 Valid 
8. pendapatan 1 0,514 0,956 Valid 
9. pendapatan 2 0,514 0,994 Valid 

10. pendapatan 3 0,514 0,994 Valid 

11. luas lahan 1 0,514 0,894 Valid 

12. luas lahan 2 0,514 0,902 Valid 
13. luas lahan 3 0,514 -0,159 Tidak Vailid 

14. peran kelompoktani 1 0,514 0,719 Valid 

15. peran kelompoktani 2 0,514 0,955 Valid 
16. peran kelompoktani 3 0,514 0,938 Valid 

17. peran kelompoktani 4 0,514 0,890 Valid 

18. analisis kebutuhan 1 0,514 0,960 Valid 

19. analisis kebutuhan 2 0,514 0,959 Valid 
20. analisis kebutuhan 3 0,514 0,996 Valid 

21. intelektual 1 0,514 0,665 Valid 
22. intelektual 2 0,514 0,428 Tidak Vailid 

23. intelektual 3 0,514 0,771 Valid 

24. intelektual 4 0,514 0,853 Valid 
25. intelektual 5 0,514 0,919 Valid 

26. fisik 1 0,514 0,771 Valid 
27. fisik 2 0,514 0,596 Valid 

28. fisik 3 0,514 -0,409 Tidak Vailid 

29. fisik 4 0,514 0,428 Tidak Vailid 

30. fisik 5 0,514 0,724 Valid 
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 Berdasarkan Tabel 4 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 30 

pernyataan yang telah di uji, terdapat beberapa item pernyataan yang dinyatakan 

tidak valid, hal ini dapat dilihat dari nilai rhitung > rtabel dinyatakan valid, sedangkan 

apabila rhitung < rtabel maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Beberapa item 

yang tidak valid tersebut terdapat pada faktor sikap pada pernyataan 2, faktor luas 

lahan pada pernyataan 3, faktor kemampuan intelektual pada pernyataan 2, dan 

faktor kemampuan fisik pada pernyataan 3 dan 4.  

 

2) Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauhmana hasil pengukuran 

dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan terhadap subjek yang 

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

memang belum berubah. Formula statistik yang digunakan untuk menguji 

reliabilitas adalah : 

r  =   (
 

   
) (  

∑  

  
)

   
 

Keterangan : 

r  = Koefisien reliabilitas test 

n  = Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam test 


2 

= Jumlah varian skor n tiap-tiap butir item 


2
 = Varian total 

Analisis validitas dan reliabilitas diolah dengan bantuan program SPSS. 

Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas test (r) 

pada umumnya diberikan patokan sebagai berikut : 

1) Apabila rhitung > rtabel berarti test hasil kuisioner yang sedang diuji reabilitas 

dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi (reliabel). 

2) Apabila rhitung ≤ rtabel berarti test hasi kuisioner yang sedang diuji dinyatakan 

memiliki reliabilitas yang rendah (Riduwan, 2015). 

 

 Berikut tabel hasil uji reliabilitas kuisioner kemampuan petani dalam 

pengembangan usaha perbenihan kelapa sawit bersertifikat : 
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Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Kuisioner  

No. Kuisioner r Tabel r Hitung Keterangan 

1. pengalaman 1 0,514 0,978 Reliabel 

2. pengalaman 2 0,514 0,977 Reliabel 
3. pengalaman 3 0,514 0,977 Reliabel 

4. sikap 1 0,514 0,977 Reliabel 
5. sikap 3 0,514 0,977 Reliabel 

6. sikap 4 0,514 0,978 Reliabel 
7. pendapatan 1 0,514 0,978 Reliabel 

8. pendapatan 2 0,514 0,978 Reliabel 

9. pendapatan 3 0,514 0,978 Reliabel 

10. luas lahan 1 0,514 0,978 Reliabel 
11. luas lahan 2 0,514 0,977 Reliabel 

12. peran kelompoktani 1 0,514 0,978 Reliabel 
13. peran kelompoktani 2 0,514 0,978 Reliabel 

14. peran kelompoktani 3 0,514 0,978 Reliabel 
15. peran kelompoktani 4 0,514 0,978 Reliabel 

16. analisis kebutuhan 1 0,514 0,979 Reliabel 

17. analisis kebutuhan 2 0,514 0,977 Reliabel 

18. analisis kebutuhan 3 0,514 0,978 Reliabel 
19. intelektual 1 0,514 0,978 Reliabel 

20. intelektual 3 0,514 0,977 Reliabel 

21. intelektual 4 0,514 0,978 Reliabel 

22. intelektual 5 0,514 0,978 Reliabel 
23. fisik 1 0,514 0,978 Reliabel 

24. fisik 2 0,514 0,979 Reliabel 
25. fisik 5 0,514 0,978 Reliabel 

   

 Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa dari 25 pernyataan yang 

telah valid  semua item pertanyaan reliabel, hal ini dapat dilihat dari nilai rhitung > 

rtabel dinyatakan reliabel , dimana nilai rtabel nya > 0,514. 

 

d. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang harus digunakan sebagai 

syarat dalam menggunakan model regresi agar hasil regresi yang diperoleh 

merupakan estimasi yang tepat. Uji asumsi klasik yang digunakan pada 

pengkajian ini adalah: 

1) Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). 
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Untuk menguji normalitas residual, pengkaji menggunakan grafik probability 

plot. Dasar pengambilan keputusan normalitas: 

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

2) Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau 

semuavariabel independen saling berkorelasi tinggi. Jika terdapat korelasi 

yangsempurna diantara 28osmop variabel independen ini sama dengan satu, maka 

konsekuensinya adalah: 

1) Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak stabil 

2) Nilai standar error setiap koefisiensi regresi menjadi tidak terhingga 

Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama 

variabelindependen, maka koefisien-koefisien regresi semakin besar 

kesalahannya, danstandar errornya yang semakin besar pula. 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara vairabel independen (Ghozali, 2016). 

Model regresi yang bebas dari multikoliniearitas adalah model yang memiliki 

nilai tolerance ≥ 0,01 atau jika nilai variance inflation factor (VIF) ≤ 10. 

4. Teknik Analisis Data  

a. Menghitung Hipotesis I Tingkat Kemampuan Petani  

Untuk mengetahui kemampuan petani dalam melakukan usaha perbenihan 

kelapa sawit di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun menggunakan skala 

likert, yakni sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi untuk mengukur 

tingkat kemampuan petani berdasarkan dari nilai skor kemampuan digunakan 

rumus sebagai berikut : 

 Na   =  Total nilai yang diperoleh     x 100 

      Nilai maksimum yang dicapai 
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Keterangan : Kriteria Interpetasi Skor (Riduwan dan Sunarto, 2014) 

0 % - 20 % = Sangat Rendah 

21 % - 40 % = Rendah 

41 % - 60 % = Sedang  

61 % - 80 % = Tinggi 

81 % - 100 % = Sangat Tinggi 

Hasil nilai yang di peroleh jika diplot melalui garis kontinum dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

Sangat 
Rendah 

Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 

     

0 20 40 60 80             100 

Gambar 2. Garis Kontinum 

 

b. Menghitung Hipotesis II Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan 

Petani 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan petani 

dalam perbenihan kelapa sawit digunakan model analisis regresi berganda dengan 

formulasi matematis (Sugiyono, 2016) sebagai berikut : 

 

Y1 = α + β1.1X1 + β1.2X2 + β1.3X3 + β1.4X4  + β1.5X5  + β1.6X6  

Keterangan : 

Y1  = Kemampuan petani  

α = Konstanta  

β1, β2,... β6  = Koefisien Regresi  

X1  = Variabel Pengalaman 

X2  = Variabel Sikap 

X3 = Variabel Pendapatan 

X4 = Variabel Luas Lahan 

X5 = Variabel Peran Kelompoktani 

X6 = Variabel Analisis Kebutuhan  
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Untuk menguji hipotesi pengaruh secara bersama-sama, digunakan uji F 

dan uji Stimultan dengan formulasi sebagai berikut (Sugioyo, 2016) : 

Fhitung =    R
2
/ k   

    (1-R)
2/n-k-1  

Dimana : 

R  = Koefisien korelasi ganda  

k   = Jumlah variabel independen 

N  = Jumlah anggota sampel  

 

Hipotesis yang diuji : 

H0 : bi = 0 : Artinya tidak ada pengaruh kemampuan petani (pengalaman, sikap, 

pendapatan, luas lahan, peran kelompok tani dan kebutuhan) terhadap perbenihan 

kelapa sawit di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. 

H0 : bi ≠ 0 : Artinya ada pengaruh kemampuan petani (pengalaman, sikap, 

pendapatan, luas lahan, peran kelompok tani dan kebutuhan) terhadap perbenihan 

kelapa sawit di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. 

Kriteria pengujian adalah : 

Jika Fhitung ≥ Ftabel : maka H0 ditolak yang berarti ada pengaruh faktor pengalaman, 

sikap, pendapatan, luas lahan, peran kelompok tani dan kebutuhan terhadap 

perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. 

Jika Fhitung <  Ftabel : maka H0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh faktor 

pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran kelompok tani dan kebutuhan 

terhadap perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. 

 

 Untuk menguji pengaruh variabel independen (X) secara individual/ 

parsial terhadap dependen (Y) digunakan uji t dengan rumus : 

thitung  =      bi          

   Se(bi) 

Dimana : 

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

Se(bi)  = Akar varians (bi)  
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Hipotesis yang diuji : 

H0 : bi = 0 : Artinya faktor (pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran 

kelompok tani dan kebutuhan) tidak berpengaruh nyata terhadap kemampuan 

petani dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar Kabupaten 

Simalungun. 

H0 : bi ≠ 0 : Artinya faktor (pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran 

kelompok tani dan kebutuhan) berpengaruh nyata terhadap kemampuan petani 

dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. 

Kriteria pengujian adalah : 

Jika thitung ≥ ttabel : maka H0 ditolak yang berarti faktor (pengalaman, sikap, 

pendapatan, luas lahan, peran kelompok tani dan kebutuhan) berbengaruh nyata 

terhadap kemampuan petani dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar 

Kabupaten Simalungun. 

Jika thitung <  ttabel : maka H0 diterima yang berarti faktor (pengalaman, sikap, 

pendapatan, luas lahan, peran kelompok tani dan kebutuhan) tidak berpengaruh 

nyata terhadap kemampuan petani dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan 

Bandar Kabupaten Simalungun. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Deskripsi Wilayah Pengkajian  

1. Letak dan Keadaan Geografi 

Kecamatan Bandar merupakan salah satu dari 31 Kecamatan yang berada 

dibawah Pemerintahan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, yang 

terdiri dari 16 desa, yaitu Pematang Kerasaan, Pematang Kerasaan Rejo, Marihat 

Bandar, Timbaan, Bandar, Bandar Rakyat, Bandar Pulo, Bandar Jawa, 

Perdagangan I, Bah Lias, Perdagangan II, Perlanaan, Sido Tani, Sugarang Bayu, 

Perdagangan III dan Landbow. Lebih jelasnya, letak wilayah Kecamatan Bandar 

dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini : 

 

 

Gambar 3.  Peta Kecamatan Bandar  



33 
 

Kecamatan Bandar mempunyai luas wilayah 109,18 Km² yang berbatasan 

dengan : 

a. Sebelah Utara  : Kecamatan Bandar Masilam 

b. Sebelah Selatan  : Kecamatan Hutabayu raja 

c. Sebelah Barat  : Kecamatan Pematang Bandar 

d. Sebelah Timur  : Kecamatan Bosar Maligas 

 

Geografis Kecamatan Bandar terletak antara 03° 16’ 22” lintang utara dan 

99° 33’ 08” bujur timur dengan ketinggian ± 82 meter dari permukaan laut dengan 

suhu antara 21 – 35 
0
C dan curah hujan per tahun 1.503 -  2.564 mm, curah hujan 

di Kecamatan Bandar lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Data Curah Hujan lima tahun terakhir Kecamatan Bandar  

Bulan 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

mm hari mm hari mm hari mm hari mm hari 

Januari 140 7 200 9 195 7 226 12 63 6 

Pebruari 38 2 42 3 119 6 222 17 94 8 

Maret 168 15 165 10 94 8 254 15 129 10 

April 160 9 169 12 106 7 127 9 205 15 

Mei 150 5 248 11 219 14 138 11 198 16 

Juni 143 8 102 6 148 8 227 14 89 8 

Juli 188 10 148 7 241 16 180 12 124 11 

Agustus 194 10 201 11 369 21 269 17 177 11 

September 300 14 246 14 222 15 356 22 229 14 

Oktober 442 16 318 15 254 15 304 24 349 21 

Nopember 190 13 210 14 319 18 339 21 219 18 

Desember 206 10 178 14 278 18 264 19 199 12 

Sumber Kecamatan Bandar dalam Angka 2018 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa intensitas curah hujan yang tinggi terjadi 

hampir merata di sepanjang tahun. Curah hujan tertinggi setiap tahunnya terjadi 

antara bulan Agustus-Oktober, yaitu tahun 2013 curah hujan tertingginya  pada 

bulan Oktober, tahun 2014 pada bulan Oktober, tahun 2015 pada bulan Agustus, 

tahun 2016 pada bulan September dan tahun 2017 pada bulan Oktober.  Rata-rata 

jumlah hari hujan di Kecamatan Bandar per tahun 102 s/d 153 hari. 
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2. Luas Wilayah 

Luas wilayah tersebut disajikan pada Tabel 7 di bawah ini : 

Tabel 7. Luas Wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun 

No Desa/Kelurahan Luas (Km
2)

 
Rasio Terhadap Total Luas 

Kecamatan (%) 

1 Pematang Kerasaan  5,70 5,22 

2 Pem. Kerasaan 

Rejo  

4,49 4,11 

3 Marihat Bandar  3,57 3,27 

4 Timbaan  2,78 2,55 

5 Bandar  11,70 10,72 

6 Bandar Rakyat  10,60 9,71 

7 Bandar Pulo  11,75 10,76 

8 Bandar Jawa  5,28 4,84 

9 Perdagangan I  2,55 2,34 

10 Bah Lias  28,29 25,91 

11 Perdagangan II  4,86 4,45 

12 Perlanaan  4,17 3,82 

13 Sido Tani  4,29 3,93 

14 Sugarang Bayu  6,00 5,50 

15 Perdagangan III  3,15 2,89 

16 Landbow - - 

Jumlah 109,18 100 

Sumber Programa Kecamatan Bandar 2019 

 

Dari luas wilayah yang disajikan pada Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa 

luas wilayah 16 desa yang ada di Kecamatan Bandar memiliki perbedaan yang 

begitu jelas. Adapun desa dengan luas wilayah terbesar yaitu Desa Bah Lias 

dengan luas wilayah 25,91% dari total luas kecamatan. Sementara itu, Desa 

Perdangangan I  menempati posisi wilayah terkecil dari 16 desa yaitu sebesar 

2,34% dari total wilayah Kecamatan. 

 

3. Kependudukan  

Kependudukan di Kecamatan Bandar diklasifikasikan dengan beberapa 

kategori, yang meliputi karakteristik masyarakat berdasarkan umur penduduk dan  

jenis kelamin. Pembagian jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin 

Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun selengkapnya disajikan pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Pembagian Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin  

    Kecamatan Bandar 

 

No Kelompok 

Umur 

Laki – Laki Perempuan Jumlah 

1 00 – 04 3.508 3.489 6.997 

2 05 – 09 3.421 3.187 6.608 

3 10 – 14 3.406 3.245 6.651 

4 15 – 19 3.205 3.263 6.468 

5 20 – 24 2.599 2.520 5.119 

6 25 – 29 2.497 2.501 4.998 

7 30 – 34 2.364 2.441 4.805 

8 35 – 39 2.302 2.395 4.697 

9 40 – 44 2.175 2.176 4.351 

10 45 – 49 1.896 2.136 4.032 

11 50 – 54 1.754 1.972 3.726 

12 55 – 59 1.671 1.683 3.354 

13 60 – 64 1.079 1.085 2.164 

14 65 – 69 625 731 1.356 

15 70 – 74 379 625 1.004 

16 75 + 390 656 1.046 

 Total 33.271 34.105 67.376 

Sumber Programa Kecamatan Bandar 2019  

 

Berdasarkan Tabel 8 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk 

Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun secara keseluruhan adalah 67.376. Di 

lihat dari tingkat umur, umur penduduk yang berdomisili di wilayah ini beragam. 

Namun penduduk yang berada pada usia produktif yaitu yang berusia 15 tahun 59 

tahun berjumlah 41.550 orang (61,66%) dari 67.376 orang. Sejalan dengan 

penyataan Mardikanto (2009) bahwa semakin tua umur seseorang, biasanya 

semakin lamban untuk menerapkan inovasi, dan cenderung hanya melaksanakan 

kegiatan-kegiatan rutin semata. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah 

ini >50% penduduknya berumur produktif, angka ini cukup berpengaruh terhadap 

proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar jika semua elemen masyarakat 

produktif ini turut berpartisipasi aktif didalamnya, terutama di bidang pertanian. 

Generasi penerus juga presentasinya tidak kalah banyak, generasi penerus sebesar 

30,06% atau sebanyak 20.256 orang, artinya wilayah ini memiliki potensi dan 



36 
 

banyak generasi muda yang siap untuk membangun Kecamatan Bandar 

Kabupaten Simalungun menuju lebih mandiri.  

 

4. Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan  

Kecamatan Bandar menurut luas potensi lahan atas pemanfaatannya di 

masing-masing desa cukup bervariasi. Lebih jelasnya disajikan pada Tabel 9 di 

bawah ini: 

Tabel 9. Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan  

N

o 
Desa 

Luas (Ha) 

Lahan Sawah  Lahan Kering Jumlah 

Potensial Fungsional Potensial Fungsional Potensial Fungsional 

1 Pematang 

Kerasaan 

258 258 312 312 570 570 

2 Pematang 

Kerasaan Rejo 

5 5 549 549 554 554 

3 Marihat 

Bandar 

- - 357 357 357 357 

4 Timbaan - - 278 278 278 278 

5 Desa Bandar 200 200 970 970 1.170 1.170 

6 Bandar 

Rakyat 

125 125 888 888 1.013 1.013 

7 Bandar Pulo 125 125 1.050 1.050 1.175 1.175 

8 Bandar Jawa 90 90 443 443 533 533 

9 Perdagangan I - - 255 255 255 255 

10 Bah Lias - - 2.829 2.829 2.829 2.829 

11 Perdagangan 

II 

- - 452 452 452 452 

12 Perlanaan - - 417 417 417 417 

13 Sido Tani - - 429 429 429 429 

14 Sugarang 

Bayu 

- - 600 600 600 600 

15 Perdagangan 

III 

- - 271 271 271 271 

16 Landbow - - 143,4 143,4 143,4 143,4 

Jumlah 803 803 10.243,4 10.243,4 11.046,4 11.046,4 

Sumber Programa Kecamatan Bandar 2019  

 

Luas potensi pertanian di Kecamatan Bandar cukup besar, dapat dilihat pada 

Tabel 9 luas potensi lahan pertanian adalah 11.056,4 ha. Lahan sawah pada tabel 

tersebut memiliki luas 803 ha dan lahan kering 10.253,4 ha. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa wilayah Kecamatan Bandar sangat potensi untuk 

pengembangan tanaman perkebunan baik tanaman semusim maupun tanaman 

tahunan, dan tentunya ini merupakan sumberdaya yang apabila diolah dapat 
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membangun pertanian dan mensejahterakan pelaku utama yang bergelut 

didalamnya. 

B. Hasil  

1. Karakteristik Responden  

a. Umur Responden  

Petani kelapa sawit yang menjadi responden dalam pengkajian ini memiliki 

keragaman dalam tingkatan usia. Distribusi sebaran tingkatan umur disajikan pada 

Tabel 10 berikut : 

Tabel 10. Karakteristik umur responden  

No Klasifikasi Umur (Tahun) Jumlah Responden Presentase (%) 

1 27-33 1 2,4 

2 34-40 7 16,7 

3 41-47 10 23,8 

4 48-54 11 26,2 

5 55-61 10 23,8 

6 62-68 3 7,1 

 Jumlah 42 100,0 

Sumber Analisis Data Primer 2019  

 

Gambar 4. Presentase Umur Responden 

 

Berdasarkan data pada Tabel 10, menunjukan bahwa responden didominasi 

oleh kelompok usia pada kriteria umur 41-47 tahun yaitu sebanyak 10 responden 

atau bila di persentasekan maka sebesar 23,8%, dan umur 48-54 tahun yaitu 

sebanyak 11 responden atau bila di persentasekan maka sebesar 26,2%, berarti  

umur 41-54 tahun sebanyak 21 responden atau  bila dipersentasikan maka sebesar 

50% dapat disimpulkan bahwa pada umumnya petani yang menjadi responden 

adalah petani dalam kelompok usia produktif, menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) yaitu pada rentang usia 15 tahun hingga 60 tahun digolongkan sebagai usia 

produktif.  

2% 
17% 

24% 
26% 

24% 

7% 

Umur Responden   

27-33

34-40

41-47

48-54

55-61
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Kelompok umur responden di atas tergolong usia yang masih produktif. 

Usia produktif biasanya masih mempunyai semangat yang lebih besar 

dibandingkan usia yang nonproduktif, sehingga usia produktif sangat potensial 

untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam setiap kegiatan. Usia 

nonproduktif masih aktif melakukan usahatani karena responden sudah terbiasa 

bekerja sejak kecil, selain itu responden juga mencari kesibukan untuk 

menghilangkan rasa jenuh. Kegiatan berusahatani wajar dilakukan oleh responden 

yang berusia nonproduktif karena sudah menjadi rutinitas sehari-hari, meskipun 

kegiatan yang dilakukan bersifat ringan, misalnya melaksanakan pemanenan, 

perawatan pemupukan dan lain lain. 

 

b. Pendidikan Responden  

Pendidikan responden yang dimaksud dalam pengkajian berikut adalah 

pendidikan formal yang telah menjadi pengalaman oleh responden, mulai dari 

yang paling rendah yaitu tidak tamat SD hingga yang tertinggi yaitu yang pernah 

menempuh tingkat perguruan tinggi. Distribusi untuk tingkat pendidikan 

responsen terdapat pada Tabel 11 sebagai berikut : 

Tabel 11. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden 

No Klasifikasi Pendidikan Jumlah Responden Presentase (%) 

1 SD 5 11,9 

2 SMP 12 28,6 

3 SMA 23 54,8 

4 Perguruan Tinggi 2 4,8 

 Jumlah 42 100,0 

Sumber Pengolahan Data Primer (2019) 

 

 

Gambar 5. Pendidikan Responden  
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Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 11, menunjukan bahwa untuk 

tingkat pendidikan responden yang dominan pada kategori pendidikan SMA 

sederajat yaitu sebanyak 23 responden atau setara 54,8 % dari jumlah sampel dan 

untuk tingkat pendidikan paling rendah yakni Perguruan Tinggi sebanyak 2 

responden atau setara 4,8 % dari jumlah sampel. 

Tingkat pendidikan formal pada petani dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pendidikan SMA merupakan pendidikan yang telah dicapai pada responden dan 

mencerminkan bahwa petani kelapa sawit yang terdapat pada Kecamatan Bandar 

cukup baik, karena pada umumnya petani adalah tamatan SMA.  

Jika dilihat dari Tabel 11 rata-rata responden telah mengenyam pendidikan 

dan mengerti akan arti penting pendidikan. Hal ini disebabkan faktor kesadaran 

masyarakat. Azwar (2013) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan sebagai 

sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena akan 

meletakan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu.  Selain itu 

menurut Mantra dalam Wawan (2017) menyatakan bahwa pendidikan dapat 

mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup 

terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan. Pada 

umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat dalam menggunakan model regresi 

agar hasil regresi yang diperoleh merupakan estimasi yang tepat.  

 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas pada pengkajian ini menggunakan distribusi pada grafik P-P plot. 

Berikut ini hasil uji normalitas menggunakan grafik P-P Plot menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS versi 18. 
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Gambar 6. Grafik P-P Plot Uji Normalitas  

Berdasarkan gambar 6 di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada grafik histogram, hal ini 

menunjukkan bahwa pola distribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan grafik P-P plot, model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

  

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas berguna untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Cara mengetahui ada 

tidaknya penyimpangan uji multikolinearitas adalah dengan melihat nilai 

Tolerance dan VIF masing-masing variabel independen, jika nilai Tolerance > 

0,10 dan nilai VIF < 10, maka data bebas dari gejala multikolinearitas. Berikut 

disajikan tabel uji multikolinearitas. 

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Variabel Y1 Variabel Y2 

Collinearity Statistics Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Tolerance VIF 

X1 ,952 1,050 ,952 1,050 

X2 ,921 1,086 ,921 1,086 

X3 ,524 1,909 ,524 1,909 

X4 ,515 1,943 ,515 1,943 

X5 ,900 1,111 ,900 1,111 

X6 ,930 1,075 ,930 1,075 

 

 Dari Tabel 12, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance dari 6 variabel 

independen lebih dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 

10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada 

model regresi. 
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3. Tingkat Kemampuan Petani  

Untuk menjawab hipotesis 1 daripada pengkajian ini, dilakukan analisis 

tingkat untuk mengetahui hal tersebut. Pengukuran tingkat Kemampuan Petani ini 

dapat dilihat dari dua komponen kemampuan, yaitu kemampuan intelektual dan 

kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan petani dalam 

memahami proses dalam melakukan perbenihan kelapa sawit. Kemampuan fisik 

adalah kemampuan petani dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam perbenihan 

kelapa sawit. 

 

a. Tingkat Kemampuan Intelektual Petani  

Pengukuran tingkat kemampuan intelektual petani ini dilakukan dengan 

memberikan 4 pernyataan yang menggunakan skala Likert. Jumlah skor yang 

diperoleh sebesar 626, dengan skor ideal sebesar 840. Untuk mengetahui tingkat 

kemampuan petani diukur dengan cara berikut : 

Tingkat Kemampuan petani = 626  x 100% = 74,52 % 

 840 

Jika digambarkan dengan menggunakan garis kontinum adalah sebagai berikut: 

 

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

Sangat Rendah         Rendah              Sedang                 Tinggi        Sangat Tinggi  

Gambar 7. Garis Kontinum Tingkat Kemampuan Intelektual Petani 

 

b. Tingkat Kemampuan Fisik Petani  

Pengukuran tingkat kemampuan fisik petani ini diperoleh melalui 3 

pernyataan yang menggunakan skala Likert. Jumlah skor yang diperoleh sebesar 

415, dengan skor ideal sebesar 630. Untuk mengetahui tingkat kemampuan petani 

diukur dengan cara berikut : 

Tingkat Kemampuan petani = 415  x 100% = 65,587 % 

 630 

 

     

74,52%  
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Jika digambarkan dengan menggunakan garis kontinum adalah sebagai berikut: 

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

Sangat Rendah         Rendah              Sedang                 Tinggi        Sangat Tinggi  

Gambar 8. Garis Kontinum Tingkat Kemampuan Fisik  Petani 

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Petani  

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan petani pada 

pengkajian ini meliputi variabel pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran 

kelompoktani dan analisis kebutuhan. Digunakanan uji regresi linear berganda 

menggunakan SPSS 18 dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). 

 

a. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Intelektual Petani  

Faktor- faktor yang mempengaruhi kemampuan intelektual petani dapat 

dilihat pada Tabel 13 berikut : 

Tabel 13. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan 

Intelektual                   Petani  

NO Variabel Koefisien  t hitung Signifikansi  Simpulan  

1 Pengalaman  0,169 2,180 0,036 Berpengaruh 

2 Sikap  0,003 0,029 0,977 Tidak 

Berpengaruh 

3 Pendapatan 0,180 1,713 0,096 Tidak 

Berpengaruh 

4 Luas lahan -0,317 -2,443 0,020 Berpengaruh 

5 Peran 

Kelompoktani 
0,031 0,267 0,791 Tidak 

Berpengaruh 

6 Analisis 

Kebutuhan  
0,429 6,528 0,000 Berpengaruh 

   R 0,778  

   R Square 0,606  

   Constant 8,416  

   F hitung 8,958 (sig 

0,000
a
) 

 

   F tabel 2,34  

   t tabel 2,030  

Sumber Analisis Data Primer 2019  

     
65,87%  
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 Model regresi tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien 

determinasi  ( KD = R Square x 100%), dengan asumsi bahwa semakin besar nilai 

tersebut maka model semakin baik. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh R 

Square sebesar 0,606 yang artinya nilai koefisien determinasi adalah 60,6%. Hal 

ini berarti bahwa variabel X (pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran 

kelompoktani dan analisis kebutuhan ) memiliki pengaruh kontribusi terhadap 

variabel Y1 (Kemampuan Intelektual) sebesar 60,6%. Dengan demikian berarti 

bahwa sebesar 39,4% lainnya variabel Y1 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di 

luar variabel X.  

Persamaan statistik yang terbentuk dari analisis regresi linear berganda pada Tabel 

13 adalah: 

 

Y1 = 8,416 + 0,169X1 + 0,003X2 + 0,180X3 - 0,317X4 + 0,031X5  + 0,429X6  

 

Persamaan di atas dapat diartikan nilai kemampuan intelektual (Y1) adalah 

8,416 jika nilai pengalaman (X1), sikap (X2), pendapatan (X3), luas lahan (X4), 

peran kelompoktani  (X5), dan analisis kebutuhan  (X6) = 0. Nilai koefisien 

regresi yang dihasilkan dalam analisis kemampuan intelektual petani dalam 

melakukan perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut :  

1. Koefisien regresi variabel pengalaman adalah 0,169 artinya setiap 

peningkatan 1 satuan nilai pengalaman, maka tingkat kemampuan 

intelektual petani dalam melakukan perbenihan kelapa sawit di Kecamatan 

Bandar meningkat sebesar 0,169 dengan syarat variabel sikap, pendapatan, 

luas lahan, peran kelompoktani, dan analisis kebutuhan adalah 0. 

2. Koefisien regresi variabel sikap adalah 0,003 artinya setiap peningkatan 1 

satuan nilai sikap, maka tingkat kemampauan intelektual petani dalam 

melakukan perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar meningkat 

sebesar 0,003 dengan syarat variabel pengalaman, pendapatan, luas lahan, 

peran kelompoktani dan analisis kebutuhan adalah konstan atau 0.  

3. Koefisien regresi variabel pendapatan adalah 0,180 artinya setiap 

peningkatan 1 satuan nilai pendapatan, maka tingkat kemampuan intelektual 

petani dalam melakukan perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar 
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meningkat sebesar 0,180 dengan syarat variabel pengalaman, sikap, luas 

lahan, peran kelompoktani, dan analisis kebutuhan adalah konstan atau 0.  

4. Koefisien regresi variabel luas lahan adalah -0,317 artinya setiap 

peningkatan 1 satuan nilai luas lahan, maka tingkat kemampuan intelektual 

petani dalam melakukan perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar 

menurun sebesar 0,317 dengan syarat variabel pengalaman, sikap, 

pendapatan, peran kelompoktani dan analisis kebutuhan adalah konstan atau 

0. 

5. Koefisien regresi variabel peran kelompoktani adalah 0,031 artinya setiap 

peningkatan 1 satuan nilai peran kelompoktani, maka tingkat kemampuan 

intelektual petani dalam melakukan perbenihan kelapa sawit di Kecamatan 

Bandar meningkat sebesar 0,031 dengan syarat variabel pengalaman, sikap, 

pendapatan, luas lahan, dan analisis kebutuhan adalah konstan atau 0.  

6. Koefisien regresi variabel analisis kebutuhan adalah 0,429 artinya setiap 

peningkatan 1 satuan nilai analisis kebutuhan, maka tingkat kemampuan 

intelektual petani dalam melakukan perbenihan kelapa sawit di Kecamatan 

Bandar meningkat sebesar 0,429 dengan syarat variabel pengalaman, sikap, 

pendapatan, luas lahan, dan peran kelompoktani adalah konstan atau 0. 

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Fisik Petani  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan fisik petani dapat dilihat 

pada Tabel 14 berikut : 

Tabel 14. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Fisik Petani  

No Variabel Koefisien  t hitung Signifikansi  Simpulan  

1 Pengalaman  0,239 2,583 0,014 Berpengaruh 

2 Sikap  -0,025 -0,173 0,864 Tidak 

Berpengaruh 

3 Pendapatan 0,116 0,930 0,359 Tidak 

Berpengaruh 

4 Luas lahan 0,386 2,507 0,017 Berpengaruh 

5 Peran 

Kelompoktani 

0,376 2,738 0,010 Berpengaruh 

6 Analisis 

Kebutuhan  

0,075 0,963 0,342 Tidak 

Berpengaruh 

   R 0,711  

   R Square 0,506  

   Constant -0,381  

   F hitung 5,973 (sig 0,000
a
)  
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   F tabel 2,34  

   t tabel 2,030  

Sumber Analisis Data Primer 2019  

 

 Model regresi tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien 

determinasi  ( KD = R Square x 100%), dengan asumsi bahwa semakin besar nilai 

tersebut maka model semakin baik. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh R 

Square sebesar 0,506 yang artinya nilai koefisien determinasi adalah 50,6%. Hal 

ini berarti bahwa variabel X (pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran 

kelompoktani dan analisis kebutuhan ) memiliki pengaruh kontribusi terhadap 

variabel Y2 (Kemampuan fisik) sebesar 50,6%. Dengan demikian berarti bahwa 

sebesar 49,4% lainnya variabel Y2 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar 

variabel X.  

Persamaan statistik yang terbentuk dari analisis regresi linear berganda 

pada tabel 16 adalah:  

 

Y2 = -0,381+ 0,239X1 - 0,025X2 + 0,116X3 + 0,386X4 + 0,376X5  + 0,075X6  

 

Persamaan di atas dapat diartikan nilai kemampuan (Y2) adalah -0,381 jika 

nilai pengalaman (X1), sikap (X2), pendapatan (X3), luas lahan (X4), peran 

kelompoktani  (X5), dan analisis kebutuhan  (X6) = 0. Nilai koefisien regresi yang 

dihasilkan dalam analisis kemampuan petani dalam melakukan perbenihan kelapa 

sawit melalui kebun benih desa di Kecamatan Bandar dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut:  

1. Koefisien regresi variabel pengalaman adalah 0,239 artinya setiap 

peningkatan 1 satuan nilai pengalaman, maka tingkat kemampuan petani 

dalam melakukan perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar meningkat 

sebesar 0,239 dengan syarat variabel sikap, pendapatan, luas lahan, peran 

kelompoktani, dan analisis kebutuhan adalah konstan atau 0. 

2. Koefisien regresi variabel sikap adalah -0,025 artinya setiap peningkatan 1 

satuan nilai sikap, maka tingkat kemampauan petani dalam melakukan 

perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar menurun sebesar 0,025 

dengan syarat variabel pengalaman, pendapatan, luas lahan, peran 

kelompoktani dan analisis kebutuhan adalah konstan atau 0. 
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3. Koefisien regresi variabel pendapatan adalah 0,116 artinya setiap 

peningkatan 1 satuan nilai pendapatan, maka tingkat kemampuan petani 

dalam melakukan perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar meningkat 

sebesar 0,116 dengan syarat variabel pengalaman, sikap, luas lahan, peran 

kelompoktani, dan analisis kebutuhan adalah konstan atau 0.  

4. Koefisien regresi variabel luas lahan adalah 0,386 artinya setiap 

peningkatan 1 satuan nilai luas lahan, maka tingkat kemampuan petani 

dalam melakukan perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar meningkat 

sebesar 0,386 dengan syarat variabel pengalaman, sikap, pendapatan, peran 

kelompoktani, dan analisis kebutuhan adalah konstan atau 0. 

5. Koefisien regresi variabel peran kelompoktani adalah 0,376 artinya setiap 

peningkatan 1 satuan peran kelompoktani, maka tingkat kemampuan petani 

dalam melakukan perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar meningkat 

sebesar 0,376 dengan syarat variabel pengalaman, sikap, pendapatan, luas 

lahan, dan analisis kebutuhan adalah konstan atau 0. 

6. Koefisien regresi variabel analisis kebutuhan adalah 0,075 artinya setiap 

peningkatan 1 satuan analisis kebutuhan, maka tingkat kemampuan petani 

dalam melakukan perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar meningkat 

sebesar 0,075 dengan syarat variabel pengalaman, sikap, pendapatan, luas 

lahan, dan peran kelompoktani adalah konstan atau 0. 

 

C.  Pembahasan  

1. Analisis Tingkat Kemampuan Petani dalam Perbenihan Kelapa Sawit  

a. Tingkat Kemampuan Intelektual Petani  

Berdasarkan Gambar 7, dapat diketahui bahwa tingkat kemampuan 

intelektual petani dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar  masuk 

dalam kategori tinggi yaitu mencapai nilai 70,68%, dengan hasil ini dapat 

dikatakan bahwasanya hipotesis I ditolak. Kemampuan intelektual petani ini 

diukur berdasarkan pemahaman petani tentang perbenihan kelapa sawit mulai dari 

penanaman, pemeliharaan hingga dipindah kelapangan. Salah satu faktor 

pendukung daripada hal tersebut adalah pengalaman yang dimiliki petani dalam 

melakukan usahatani kelapa sawit sudah cukup lama, sehingga pengetahuan 

petani bertambah seiring dengan bertambahnya pengalaman petani. Menurut  
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Nurmedika (2015), Pengalaman merupakan salah satu cara kepemilikan 

pengetahuan yang dialami seseorang dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. 

Pengalaman dapat mengembangkan kompetensi seseorang dan mengembangkan 

kemampuan usahataninya dari pengalaman yang diperoleh. 

Selain menggunakan kuisioner pengkajian ini juga melakukan wawancara 

langsung dengan petani. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan intelektual petani dalam usaha perbenihan kelapa sawit di Kecamatan 

Bandar tergolong tinggi karena banyak petani yang memiliki pengalaman bekerja 

di perkebunan kelapa sawit yang ada di kecamatan tersebut. Perkebunan tersebut 

memiliki kebun benih sendiri, sehingga petani banyak mengetahui hal-hal yang 

berhubungan dengan perbenihan kelapa sawit bersertifikat.   

b. Tingkat Kemampuan Fisik Petani 

Berdasarkan Gambar 8, dapat diketahui bahwa tingkat kemampuan fisik 

petani dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar  masuk dalam 

kategori tinggi yaitu mencapai nilai 65,87%, dengan hasil ini dapat dikatakan 

bahwasanya hipotesis I ditolak. Kemampuan intelektual petani ini diukur melalui 

kesanggupan petani dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan perbenihan sawit 

yang sesuai dengan standar.  Salah satu faktor pendukung tingginya kemampuan 

fisik petani ini adalah kebutuhan benih yang sedikit dikarenakan luas lahan yang 

relatif kecil, sehingga perbenihan petani masih tergolong kecil yang tidak 

membutuhkan banyak tenaga dalam memeliharanya.  

Faktor umur juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kemampuan 

fisik petani, dapat dikatakan bahwasanya responden dalam kegiatan pengkajian ini 

yang berada pada umur produktif sebanyak 37 responden atau 88,09%. Menurut 

Kiswanto et al. (2004) dalam Lenzun,G.D, dkk (2017) menyatakan bahwa 

semakin tinggi umur petani pada batas produtif, maka kemampuan untuk bekerja 

akan semakin meningkat sehingga produktifitasnya juga akan meningkat. 

 

2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Petani  

a. Pengaruh Simultan antara Variabel X Terhadap Y (Uji F) 

Pengaruh simultan adalah pengaruh secara bersama-sama antara variabel X 

yaitu pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran kelompoktani dan analisis 

kebutuhan terhadap variabel Y (kemampuan petani dalam perbenihan kelapa sawit 
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di Kecamatan Bandar). Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau 

simultan antara variabel X yaitu pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran 

kelompoktani dan analisis kebutuhan terhadap variabel Y (kemampuan petani 

dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar) digunakan uji F. 

Pengaruh variabel X (pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran 

kelompoktani dan analisis kebutuhan) terhadap variabel Y (kemampuan petani 

dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar) dapat dilihat secara 

bersama-sama menggunakan uji F dan dalam analisis ini didapat dengan 

membandingkan antara Fhitung dengan nilai Ftabel pada taraf kepercayaan 95% atau 

α (0,05). 

1) Pengaruh Simultan antara Variabel X Terhadap Y1  

Hasil yang diperoleh seperti yang tertera pada tabel 14, Fhitung 8,958 > Ftabel 

2,34 atau Sig. 0,000
a
 < α (0,05) yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran kelompoktani dan 

analisis kebutuhan secara bersama-sama terhadap kemampuan intelektual petani 

dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar Kabupaten  Simalungun. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis II diterima.  

2) Pengaruh Simultan antara Variabel X Terhadap Y2 

Hasil yang diperoleh seperti yang tertera pada tabel 15, Fhitung 5,973 > Ftabel 

2,34 atau Sig. 0,000
a
 < α (0,05) yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran kelompoktani dan 

analisis kebutuhan secara bersama-sama terhadap kemampuan fisik petani dalam 

perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar Kabupaten  Simalungun. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis II diterima.  

 

b. Pengaruh Parsial antara Variabel X terhadap Y (Uji t) 

Uji t merupakan pengujian secara parsial atau masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t 

hitung dengan nilai t tabel. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka variabel 

bebas tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Variabel yang diuji 

yaitu variabel X (pengalaman, sikap, pendapatan, luas lahan, peran kelompoktani 
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dan analisis kebutuhan) terhadap variabel Y (kemampuan petani dalam 

perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar). 

Nilai dari t tabel didapat dengan melakukan penghitungan pada signifikansi 

0,05 yang dibagi 2 menjadi 0,025 karena merupakan pengujian dua sisi dengan 

derajat kebebasan (df) = n-k-1 sehingga df = 42-6-1 = 35. Hasil yang diperoleh 

untuk t tabel yaitu 2,030 sedangkan untuk t hitung dicari menggunakan SPSS 18. 

Berdasarkan analisis atau uji t yang dilakukan maka diketahui bahwa variabel 

yang memiliki pengaruh secara parsial terhadap kemampuan petani dalam 

perbenihan kelapa sawit adalah variabel pengalaman. Hal tersebut disimpulkan 

karena nilai thitung > ttabel dan nilai signifikansi < α (0,05). 

 

1) Pengaruh Variabel X terhadap Y1 (Intelektual)  

a) Pengaruh Variabel Pengalaman (X1) terhadap Kemampuan Intelektual 

(Y1) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung variabel pengalaman 

sebesar 2,180 > ttabel 2,030 dan nilai probabilitas sig. 0,036 < α (0,05). Hal ini 

berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan intelektual petani 

dalam perbenihan kelapa sawit  di Kecamatan Bandar.   

Sejalan dengan penelitian Kesuma (2006), menyatakan bahwa pengalaman 

bertani merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan 

keterampilan petani, karena dari lama bertani dapat diketahui sejauh mana petani 

itu mengerti tentang wawasan bertani dalam usahataninya. Kemudian dapat juga 

dilihat dari tingkat penguasaan petani terhadap teknik-teknik bertani serta pola 

pikirnya agar dapat dikatakan bahwa petani tersebut semakin mampu mengelola 

usahataninya dengan lebih baik dan mampu dalam mengatasi masalah atau 

kendala yang dihadapi dalam usahataninya.  

Hal yang sama juga dikatakan oleh Agusmadi (2015), bahwa pengalaman 

berusahatani mempengaruhi kemampuan petani yang merupakan faktor yang 

tidak kalah pentingnya dalam menunjang kegiatan usahatani. Petani yang 

memiliki pengalaman kerja yang lebih lama akan mudah mengambil keputusan 

yang terbaik pada saat yang paling tepat. Petani yang memiliki cukup pengalaman 

dalam berusahatani akan mempengaruhi petani itu sendiri dalam mengambil 
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keputusan, khususnya teknologi-teknologi baru yang di anjurkan, karena melihat 

penggunaan inovasi-inovasi sebelumnya apakah memberikan manfaat atau 

merugikan, sehingga petani akan lebih kreatif dalam menerima inovasi-inovasi 

baru.  

Hasil pengkajian ini dapat dikatakan semakin tinggi pengalaman petani 

maka semakin tinggi pula kemampuan intektual petani dalam keberhasilan 

perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar. Pengalaman petani sawit di 

Kecamatan Bandar rata-rata sudah diatas 10 tahun, hal ini membuktikan bahwa 

petani sudah memiliki pengalaman yang cukup lama. Selain itu petani sawit di 

Kecamatan Bandar juga memiliki pengalaman bekerja  selama 3-5 tahun di 

perkebunan kelapa sawit yang memiliki perbenihan sendiri. Hal ini membuktikan 

bahwa variabel pengalaman merupakan faktor penentu dalam menentukan 

keberhasilan perbenihan kelapa sawit bersertifikat.  

b) Pengaruh Variabel Sikap (X2) terhadap Kemampuan Intelektual (Y1) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung variabel sikap sebesar 

0,29 < ttabel 2,030 dan nilai probabilitas sig. 0,977 >  α (0,05). Hal ini berarti 

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa sikap tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan petani dalam perbenihan 

kelapa sawit di Kecamatan Bandar. Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa 

sikap petani sangat positif terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok 

tetapi hal tersebut belum menjamin peningkatan kemampuan petani perbenihan 

kelapa sawit. 

Sikap petani terbentuk dari pengalaman melaui proses belajar, sikap 

merupakan suatu bentuk reaksi perasaan atau kecenderungan petani untuk 

menerima atau menolak usaha perbenihan kelapa sawit bersertifikat. 

Kecenderungan untuk menerima perilaku yang dianjurkan disebut sikap positif 

dan sebaliknya.  

Sarwono (2012), menyatakan sikap merupakan cerminan rasa senang, tidak 

senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu, 

sesuatu itu bisa benda, kajian, situasi, orang-orang atau kelompok, kalau yang 

timbul terhadap sesuatu itu senang, maka disebut positif, sedangkan perasaan 
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tidak senang sikap negatif, kalau tidak timbul perasaan apa-apa, berarti sikapnya 

netral.  

Faktor sikap petani belum tentu mempengaruhi kemampuan intelektual 

petani dalam perbenihan kelapa sawit. Kebiasaan-kebiasaan menggunakan benih 

asalan yang turun temurun dapat memicu petani memiliki sikap yang berbeda 

terhadap penggunaan benih bersertifikat yang dicanangkan saat ini. Penerimaan 

inovasi penggunaan benih bersertifikat dilaksanakan petani, tetapi tidak menutup 

kemungkinan petani juga memiliki penilaian yang berbeda dalam berbudidaya 

dengan menerapkan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang selama ini menjadi 

kebiasaan turun temurun dari orangtuanya.  

Petani di Kecamatan Bandar kurang menerima apabila mereka memenuhi 

kebutuhan benihnya dengan membentuk kebun benih bersama, karena mereka 

merasa mereka belum mampu untuk melakukan kegiatan kelompok yang akan 

disetujui oleh semua anggotanya. Meskipun sikap petani ini kurang baik dalam 

menerima suatu inovasi baru tetapi tidak mempengaruhi kemampuan mereka 

dalam usaha perbenihan tersebut.  

c) Pengaruh Variabel Pendapatan (X3) terhadap Kemampuan Intelektual 

(Y1) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung variabel pendapatan 

sebesar 1,713 < ttabel 2,030 dan nilai probabilitas sig. 0,096 > α (0,05). Hal ini 

berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan petani 

dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar. 

Usahatani dalam operasinya bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta dana untuk kegiatan diluar usahatani. 

Untuk memperoleh tingkat pendapatan yang diinginkan maka petani seharusnya 

mempertimbangkan harga jual dari produksinya. Bila jumlah tangggungan petani 

tersebut relatif besar maka dapat menyebabkan pendapatan yang diperoleh petani 

digunakan untuk sehari-hari atau memenuhi aktivitas sehari-hari.  

Pangendaheng (2012) menyatakan bahwa penerimaan adalah hasil kali 

antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pendapatan merupakan 

penerimaan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Pendapatan 
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seseorang pada dasarnya tergantung dari jenis pekerjaan dibidang jasa dan 

produksi, serta waktu jam kerja yang dicurahkan, tingkat pendapatan perjam yang 

diterima.  

Usaha perbenihan kelapa sawit adalah usaha yang memberikan keuntungan 

bagi petani. Oleh karena itu petani merasa usaha ini sangat menjanjikan sebagai 

sumber pendapatan. Petani mampu melakukan usaha ini walaupun pendapatan 

petani tergolong dalam kategori rendah. Pendapatan petani saat ini tidak hanya 

berasal dari usahatani kelapa sawit tetapi juga berasal dari uasaha lain seperti 

bertani tanaman pangan dan ternak. Keadaan tersebut membuktikan bahwa faktor 

pendapatan petani yang rendah belum dapat menjamin petani tidak memiliki 

kemampuan dalam pengembangan usaha perbenihan kelapa sawit bersertifikat.  

d) Pengaruh Variabel Luas Lahan (X4) terhadap Kemampuan Intelektual 

(Y1) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung variabel luas lahan 

sebesar -2,443 > ttabel 2,030 dan nilai probabilitas sig. 0,020 < α (0,05). Hal ini 

berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa luas lahan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan petani dalam perbenihan 

kelapa sawit di Kecamatan Bandar. Nilai t hitung yang bertanda negatif 

menunjukkan bahwa luas lahan memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan 

kemampuan intelektual petani dalam melakukan perbenihan kelapa sawit. 

Pengaruh luas lahan yang berlawanan arah ini dikarenakan petani hanya 

memahami cara perbenihan kelapa sawit dalam skala kecil. Petani belum 

mengetahui teknologi-teknologi terbaru yang mampu mempermudah pekerjaan 

apabila mereka memiliki perbenihan skala besar. Hal ini dikarenakan luas lahan 

kelapa sawit yang dimiliki petani relatif kecil.  Rata-rata luas lahan yang dimiliki 

petani 0,5-1 ha. Luas lahan perbenihan untuk memenuhi kebutuhan benih dengan 

luasan lahan tersebut hanya sedikit, karena kebutuhan benihnyanya juga sedikit. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin sempit lahan petani maka 

semakin tinggi kemampuan intelektual petani dalam pengembangan usaha 

perbenihan kelapa sawit bersertifikat. 

 



53 
 

e) Pengaruh Variabel Peran Kelompoktani (X5) terhadap Kemampuan 

Intelektual (Y1) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung variabel peran 

kelompoktani sebesar 0,267 < ttabel 2,030 dan nilai probabilitas sig. 0,791 > α 

(0,05). Hal ini berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dan dapat disimpulkan 

bahwa peran kelompoktani tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kemampuan intelektual petani dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan 

Bandar.  

Kelompoktani tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan 

intelektual petani sawit di Kecamatan Bandar, hal ini karena kelompok tani belum 

berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan petani khususnya mengenai 

kelapa sawit. Pertemuan kelompok secara rutin belum dilakukan, pertemuan 

diadakan apabila ada hal-hal penting saja. Pembahasan dalam pertemuan 

kelompoktani juga tidak membahas mengenai tanaman kelapa sawit, pembahasan 

yang dilakukan lebih sering mengenai tanaman padi. Tetapi hal tersebut tidak 

mempengaruhi kemampuan intelektual petani, meskipun kelompok tani tidak 

melakukan pertemuan tetang perbenihan kelapa sawit, petani tetap mau 

melakukan usaha perbenihan tersebut.   

Hal yang sama juga di katakan oleh Astuti (2010), meskipun kelompok 

telah memberikan dukungan berupa materi dan spiritual, tetapi pada dasarnya 

semua tergantung kepada usaha dan kemampuan masing-masing anggota 

sehingga hal ini menyebabkan perbedaan produktivitas anggotanya.  

f) Pengaruh Variabel Analisis Kebutuhan (X6) terhadap Kemampuan 

Intelektual (Y1) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung variabel analisis 

kebutuhan sebesar 6,528 > ttabel 2,030 dan nilai probabilitas sig. 0,000 < α (0,05). 

Hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa 

analisis kebutuhan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan intelektual 

petani dalam perbenihan kelapa sawit bersertifikat di Kecamatan Bandar.  

Analisis kebutuhan ini berpengaruh nyata terhadap kemampuan petani 

dalam melakukan pengembangan usaha perbenihan kelapa sawit bersertifikat. Hal 

ini karena petani perlu untuk mengetahui tentang perbenihan kelapa sawit, 
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sehingga petani mampu melakukan usaha perbenihan untuk memenuhi kebutuhan 

benihnya. Kebutuhan petani akan benih kelapa sawit ini juga sesuai dengan umur 

tanaman yang dimiliki petani sudah banyak yang berada pada umur siap 

replanting. Sehingga petani mulai mempersiapkan perbenihan kelapa sawit untuk 

meremajakan tanamannya. Selain itu pendapatn petani yang relatif kecil juga 

menjadikan petani ingin melakukan usaha perbenihan kelapa sawit karena 

kebuthan akan benih tersebut cukup besar karena mayoritas petani memiliki 

usahatani budidaya kelapa sawit.  

Pendidikan petani yang tinggi juga menjadi faktor pendukung petani untuk 

melakukan analisis kebutuhnnya, karena semakin tinggi pendidikan seseorang 

akan mempengaruhi cara berpikir, bertindak dalam pengambilan suatu keputusan, 

sesuai dengan penelitian Nurmedika (2015), makin tinggi pendidikan akan lebih 

memudahkan petani dalam mengadopsi teknologi baru yang akan berpengaruh 

terhadap usahataninya. Pada akhirnya hal ini juga akan berpengaruh pada 

pemenuhan kebutuhan pangan dalam keluarga.   

 

2) Pengaruh Variabel X terhadap Y2 (Fisik)  

a) Pengaruh Variabel Pengalaman (X1) terhadap Kemampuan Fisik (Y2) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung variabel pengalaman 

sebesar 2,583 > ttabel 2,030 dan nilai probabilitas sig. ,014 < α (0,05). Hal ini 

berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan fisik petani 

dalam perbenihan kelapa sawit  di Kecamatan Bandar.   

Pengalaman menjadikan petani sudah terbiasa untuk melakukan pekerjaan 

dalam perbenihan kelapa sawit. Pengalaman petani ini didapatkan petani saat 

menjadi pekerja di perusahaan kelapa sawit, selama disana petani bertugas untuk 

melakukan perawatan pada tanaman kelapa sawit yang masih di perbenihan dan 

juga dilapangan. Pengalaman ini lah yang menjadikan petani memiliki 

kemampuan fisik yang tinggi dalam pengembangan usaha perbenihan kelapa 

sawit bersertifikat. Isdijoso, dkk (1990) dalam Nurmedika (2015) menyatakan 

bahwa pengalaman berusaha tani mempengaruhi keterampilan petani dalam 

mengelola usahataninya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin 
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tinggi pengalaman petani maka semakin tinggi pula kemampuan fisik petani 

dalam mengembangkan usaha perbenihan kelapa sawit bersertifikat. 

Pendapat senada juga diungkapkan Hasan, dkk. (2000), bahwa semakin 

banyak pengalaman petani maka diharapkan produktifitas petani akan semakin 

tinggi, sehingga dalam mengusahakan usahataninya akan semakin baik dan 

sebaliknya jika petani tersebut belum atau kurang berpengalaman akan 

memperoleh hasil yang kurang memuaskan.  

b) Pengaruh Variabel Sikap (X2) terhadap Kemampuan Fisik (Y2) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung variabel sikap sebesar 

-0,173 < ttabel 2,030 dan nilai probabilitas sig. 0,864>  α (0,05). Hal ini berarti 

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa sikap tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan fisik petani dalam perbenihan 

kelapa sawit  di Kecamatan Bandar. Nilai t hitung yang bertanda negatif 

menunjukkan bahwa sikap memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan 

kemampuan fisik petani dalam perbenihan kelapa sawit.   

Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa sikap petani belum mau untuk 

melakukan usaha perbenihan bersama, petani tidak percaya bahwa dalam 

perawatan perbenihan nantinya semua anggota akan mau bertanggung jawab 

sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Selain itu petani juga belum mau 

melakukan kegiatan perawatan perbenihan kelapa sawit sesuai jadwal yang 

seharusnya, hal ini dikarenakan petani harus membagi waktunya untuk kegiatan 

usahataninya yang lain. Meskipun demikian petani tetap menyempatkan dirinya 

untuk memantau pertumbuhan benih kelapa sawit yang dimilikinya. Sesuai 

dengan penelitian Rambe dan Honorita (2011), sikap tidak akan memberi respon 

secara langsung terhadap suatu perubahan, menyadari bahwa pengetahuan dan 

sikap dipengaruhi oleh pengalaman. 

c) Pengaruh Variabel Pendapatan (X3) terhadap Kemampuan Fisik (Y2) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung variabel pendapatan 

sebesar 0,930 < ttabel 2,030 dan nilai probabilitas sig. 0,359 > α (0,05). Hal ini 

berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan fisik petani 

dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar.  
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Keadaan di lapangan menunjukkan pendapatan petani yang rendah tidak 

mempengaruhi kemampuan fisik petani dalam melakukan perbenihan kelapa 

sawit yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perbenihan kelapa sawitnya hanya 

diurus sendiri dan tidak membutuhkan tenaga kerja tambahan. Perbenihan yang 

dimiliki petani yang tergolong sedikit menjadikan kemampuan fisik petani 

semakin tinggi.  

Keadaan ini juga didukung oleh umur responden yang masih produktif 

sebanyak 88,09%, sesuai dengan Hasyim (2006), usia petani adalah salah satu 

faktor yang berkaitan erat dengan kemampuan kerja dalam melaksanakan kegiatan 

usahatani, usia dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat aktivitas 

seseorang dalam bekerja dimana dengan kondisi usia yang masih produktif maka 

kemungkinan besar seseorang dapat bekerja dengan baik dan maksimal. 

d) Pengaruh Variabel Luas Lahan (X4) terhadap Kemampuan Fisik (Y2) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung variabel luas lahan 

sebesar 2,507 > ttabel 2,030 dan nilai probabilitas sig. 0,017 < α (0,05). Hal ini 

berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa luas lahan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan petani dalam perbenihan 

kelapa sawit bersertifikat di Kecamatan Bandar.  

Luas lahan petani berkisar antara 0,5-1 ha, luas lahan ini tergolong sedikit 

untuk usahatani kelapa sawit. Hal ini menjadikan petani tidak membutuhkan 

tenaga yang besar untuk memenuhi kebutuhan benihnya sendiri. Meskipun 

demikian petani berada pada usia produktif, sehingga secara fisik masih memiliki 

kemampuan fisik yang tinggi untuk menjalankan usaha perbenihan kelapa sawit 

bersertifikat, walaupun usaha perbenihan dijalankan sendiri tanpa menyewa 

tenaga kerja. Suratiyah (2006) mengemukakan bahwa umur seseorang dapat 

menentukan kinerja orang tersebut. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

petani pada usia produktif memiliki kemampuan fisik yang tinggi meskipun 

banyak tenaga yang dibutuhkan untuk menggarap lahan yang luas.  
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e) Pengaruh Variabel Peran Kelompoktani (X5) terhadap Kemampuan 

Fisik (Y2) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung variabel peran 

kelompoktani sebesar 2,738 > ttabel 2,030 dan nilai probabilitas sig. 0,010 < α 

(0,05). Hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dan dapat disimpulkan 

bahwa peran kelompoktani memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan 

petani dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar.  

Kelompoktani memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan 

fisik petani hal ini dikarenakan kelompoktani sering melakukan kegiatan 

perawatan tanaman secara bersama-sama, seperti penyemprotan dengan tujuan 

agar hama penyakit tanaman tidak berpindah. Hal ini lah yang menjadikan petani 

mampu merawat tanamannya agar terhindar dari hama dan penyakit karena tidak 

membutuhkan perawatan intensif dan mencegah penyebaran dari tanaman petani 

lain. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa semakin besar peran kelompoktani 

maka semakin tinggi kemampuan fisik petani dalam melakukan usaha perbenihan 

kelapa sawit bersertifikat. Keadaan tersebut sesuai dengan penelitian Kustiari, dkk 

(2006) kelompoktani merupakan tempat petani untuk berbagi pengalaman, 

menukarkan pengetahuan, saling mengungkapkan masalah dan menanggapi suatu 

masalah. 

f) Pengaruh Variabel Analisis Kebutuhan (X6) terhadap Kemampuan 

Fisik (Y2) 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai thitung variabel analisis 

kebutuhan sebesar 0,963 < ttabel 2,030 dan nilai probabilitas sig. 0,342 > α (0,05). 

Hal ini berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa 

analisis kebutuhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan 

petani dalam perbenihan kelapa sawit bersertifikat di Kecamatan Bandar.  

Petani menyadari bahwa dirinya membutuhkan benih kelapa sawit, tetapi 

analisis kebutuhan tersebut tidak mempengaruhi kemampuan fisik petani dalam 

melakukan usaha perbenihan kelapa sawit tersebut. Hal ini karena petani merasa 

bahwa kebutuhan akan benih sawit bukanlah kebutuhan yang sangat mendesak 

dan harus terpenuhi dalam hitungan hari, sehingga petani melakukan pekerjaan 

lain sambil memenuhi kebuhannya akan benih sawit tersebut. Petani hanya 
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melakukan perawatan benih sawit setelah melakukan kegiatan usahataninya yang 

lebih mendesak sehingga analisis kebutuhan petani akan benih sawit ini tidak 

mempengaruhi kemampuan fisik petani dalam melakukan usaha perbenihan 

kelapa sawit bersertifikat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang mengkaji tentang kemampuan 

petani dalam pengembangan usaha perbenihan kelapa sawit bersertifikat di 

Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Tingkat kemampuan petani dalam pengembangan usaha perbenihan kelapa 

sawit bersertifikat di Kecamatan Bandar secara intelektual dalam kategori 

tinggi yaitu 74,52% dan fisik juga dalam kategori tinggi yaitu 65,87%, yang 

dipengaruhi oleh karakteristik petani tepatnya umur petani yang masuk 

dalam kategori umur produktif dan juga didukung dengan pendidikan petani 

yang sudah tergolong tinngi.  

2. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kemampuan petani 

dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar, secara intelektual  

adalah variabel pengalaman, luas lahan dan analisis kebutuhan sedangkan 

variabel sikap, pendapatan dan pengaruh kelompoktani tidak berpengaruh, 

secara fisik adalah variabel pengalaman, luas lahan dan peran kelompoktani 

sedangkan variabel sikap, pendapatan dan analisis kebutuhan tidak 

berpengaruh. 

 

B. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang bisa penulis berikan 

antara lain : 

1. Kepada petani, penulis berharap agar petani sawit di Kecamatan Bandar 

mau mengaplikasikan kemampuannya dalam melakukan perbenihan kelapa 

sawit untuk memenuhi kebutuhan benihnya dan memastikan benih yang 

digunakan berasal dari sumber yang jelas dan telah bersertifikat. 

2. Kepada instansi terkait, untuk lebih memperhatikan dan mengawal petani 

agar petani mampu melakukan kegiatan usahataninya dengan baik sehingga 

mampu memenuhi kebutuhannya.   
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C. Implikasi ( Rencana Kegiatan Penyuluhan ) 

Hasil pengkajian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan 

petani dalam perbenihan kelapa sawit di Kecamatan Bandar secara intelektual 

dalam kategori tinggi yaitu 74,52% dan fisik juga dalam kategori tinggi yaitu 

65,87%. Akan tetapi petani belum menggunakan benih kelapa sawit bersertifikat 

dikarenakan petani belum mengetahui tata cara memperoleh benih bersertifikat 

dari balai resmi. Sebagai usaha tindak lanjut maka disusunlah suatu rencana 

penyuluhan pertanian pertanian sesuai dengan permentan Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. 

 

1. Sasaran  

 Sasaran kegiatan penyuluhan adalah kelompoktani yang ada di Kecamatan 

Bandar ditentukan berdasarkan : 

a. Sasaran berdasarkan komoditas yang di budidayakan petani yaitu sasaran 

penyuluhan khusus petani sawit. 

b. Sasaran ditentukan berdasarkan tingkat umur produktif yaitu umur 15-640 

tahun yang telah bergabung dalam kelompoktani. 

c. Sasaran berdasarkan tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA agar dapat 

memahami materi yang disampaikan, keterampilan berkomunikasi dengan 

penyuluh. 

 

2. Materi  

Materi yang akan disuluhkan kepada petani di Kecamatan Bandar sesuai 

dengan permasalahan yang ada yaitu tentang pengetahuan akan cara memperoleh 

benih bersertifikat, karena kenyataan dilapangan bahwa masih banyak petani yang 

belum menggunakan benih kelapa sawit bersertifikat. Dalam menyampaikan 

penyuluhan agar tidak menyimpang dari topik yang akan disampaikan maka perlu 

dibuat lembaran persiapan menyuluh (LPM). Seiring dengan itu untuk 

menghindari agar materi yang akan disampaikan tidak lupa maka perlu juga 

dibuat sinopsis dari materi yang akan disampaikan tersebut.  
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3. Metode  

Metode merupakan salah satu cara pendekatan partisipatif yang dilakukan 

melalui mekanisme kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan 

sasaran. Metode yang digunakan dalam penyuluhan adalah ceramah dan diskusi.  

 

4. Media  

Media penyuluhan pertanian merupakan sarana alat bantu yang digunakan 

untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani. Penggunaan media yang 

tepat dalam melakukan penyuluhan akan berpengaruh positif terhadap penerimaan 

petani atas materi yang disuluhkan. Adapun media yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan penyuluhan ini yaitu media folder. 
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5. Tabel  15.  Matriks Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian 

 

MATRIKS RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN  

DESA SIDOTANI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN 

TAHUN 2019 

 
No. Keadaan  Tujuan  Masalah  Sasaran  Materi  Metode  Vol Lokasi  Waktu Sumber 

Biaya 

Penanggung 

Jawab 

Pelaksan

a 

Ket 

Pelaku Utama Pelaku 

Usaha  

Petuga

s  

Dws W.t T.t L P L P 

1. petani yang sudah 
mengetahui tata 

cara memperoleh 

benih kelapa 
sawit bersertifikat 

sebesar 20% 

Petani mengetahui 
cara memperoleh 

benih kelapa sawit 

bersertifikat yang 
sesuai dengan 

anjuran dari 20% 

menjadi 50% 

petani belum 
mengetahui tata 

cara memperoleh 

benih kelapa sawit 
bersertifikat 

sebesar 80% 

        Tata Cara 
Memperoleh  

Benih Kelapa 

Sawit 
Bersertifikat  

Ceranah 
dan Diskusi  

1 Balai 
Desa 

Sidotani  

Oktober  Swadaya  Koordinator 
BPP 

PPL   
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LEMBAR PERSIAPAN MENYULUH (LPM) 

 

Judul 

Penyuluhan 

: Tata Cara Memperoleh  Benih Kelapa Sawit Bersertifikat  

Tujuan 

Penyuluhan 

: Petani mengetahui cara memperoleh benih kelapa sawit 

bersertifikat yang sesuai dengan anjuran dari 20% 

menjadi 50% 

Sasaran 

Penyuluhan 

: Kelompoktani Teladan Desa Sidotani Kecamatan Bandar 

Kabupaten Simalungun 

Tahun : 2019 

Tempat : Balai Desa Sidotani Kecamatan Bandar 

Metode : Ceramah dan diskusi 

Media : Folder 

Alat dan Bahan : Papan tulis dan alat tulis 

Waktu : 60 Menit 

 

 

No Kegiatan Uraian Waktu Ket 

1. Pendahuluan - Salam Pembuka/perkenalan 

- Penjelasan Tujuan 
5 Menit - 

2. Isi - Manfaat menggunakan benih 

bersertifikat  

- Tata cara memperoleh benih 

kelapa sawit bersertifikat 

40 Menit - 

3. Pengakhiran - Diskusi 

- Penarikan Kesimpulan  

- Penutup 

15 Menit - 

 

       Bandar,      Juni 2019 

       Disusun Oleh : 

 

 

       Sri Endang Supinah  

       NIRM. 01.4.3.15.0368 

 

 

 



64 
 

SINOPSIS  

 

Judul Materi : Tata Cara Memperoleh  Benih Kelapa Sawit Bersertifikat 

Perkebunan kelapa sawit yang berhasil adalah yang telah menghasilkan 

buah dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin secara mutu. Hal ini bisa 

didapatkan dengan berbagai faktor penting salah satunya pemilihan benih-benih 

terbaik yang kelak akan menjadi pohon sawit yang akan menghasilkan buah sehat 

dan berkualitas. Karena itu banyak pengusaha dan juga pengelola kebun berusaha 

mencari benih unggul di penangkar penangkar yang sudah ternama.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa calon pekebun masih menganggap 

mendapatkan benih sawit membutuhkan spekulasi. Para calon pekebun terus 

berusaha mencari benih dari satu penangkar ke penangkar yang lain. Selain itu 

mereka juga mencoba mencari jalur-jalur belakang agar memperoleh benih 

unggul. Namun perlu diperhatikan bahwa semakin seorang pekebun berspekulasi 

mendapatkan benih sawit maka semakin besar peluang dalam menggunakan benih 

palsu.  

Untuk mengenali benih palsu bisa dengan cara mencermati tingkat 

pertumbuhan kecambah yang rendah, kurang dari 85%, pertumbuhan benih 

terhambat, persentase benih abnortmal lebih tinggi, ukuran benih tidak seragam 

serta harga benih lebih murah dari harga benih bersertifikat.  

Tanaman sawit yang berasal dari benih palsu akan memasuki usia produktif 

(panen) lebih lambat daripada benih unggul. Begitupula dengan produktivitas 

TBS yang rendah, yakni dibawah 20 ton/ha/thn. Produksi TBS dan kandungan 

minyak maksimal hanya 50% dari produksi benih unggul bersertifikat.  

Asli tidaknya benih sawit tidak dapat dikenali dari penampilan benih, tapi 

dapat dinilai setelah benih ditanam dan mulai berbuah. Makanya cara paling 

praktis agar tidak tertipu benih sawit palsu, datanglah ke sumber atau produsen 

benih unggul kelapa sawit yang ditunjuk pemerintah dengan Surat Keputusan 

(SK) Menteri Pertanian.  
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Ciri- ciri benih sawit palsu, antara lain : 

1. Tempurung benih lebih tipis, lantaran berasal dari pohon tenera di kebun 

produktif. 

2. Permukaan biji kasar dan kotor, disebabkan proses sembarangan sehingga 

masih banyak serabut melekat di biji. 

3. Cangkang sulit dideteksi, karean belakangan ini benih diambil dari sisa-sisa 

indukan dura. 

4. Tanpa merek produsen, harga murah dan tanpa dilengkapi sertifikat benih. 

 

Terdapat 8 perusahaan sumber benih yang telah terpercaya, yaitu PPKS, PT. 

Lonsum, PT. BPN, PT. Socofindo, PT. Tania Selatan, PT. Dami Mas, PT. 

Tunggal Yunus dan PT. BSM. Selain ke 8 sumber tersebut dipastikan bahwa 

bwnih tersebut bersifat ilegal.  Untuk mendapatkan benih bersertifikat dari 

produsen resmi benih unggul kelapa sawit, antara lain Pusat Penelitian Kelapa 

Sawit (PPKS) ada prosedur yang harus dijalani pembeli. Urutan prosedur yang 

harus dijalani sebagai berikut : 

1. Setiap pembeli benih mengajukan surat pesanan kepada Direktut Pusat 

Penelitian Perkebunan (RISPA) Medan . 

2. Surat pesanan benih tersebut berisi keterangan tentang jumlah benih yang 

dipesan, jenis benih, waktu pesanan, luas lahan yang ditanam dan lokasi 

penanaman. 

3. Lokasi meliputi nama desa, kecamatan dan kabupaten 

4. Jawaban tertulis diberikan oleh Puslitbu (RISPA) Medan tentang 

kesanggupan pesanan dan harus ada persetuijuan dari pemesan. 

5. Untuk menguatkan transaksi, dibuat surat perjanjian jual beli benih antara 

pihak pembeli/pemesan dengan Puslitbun (RISPA) Medan, dengan cara 

mengisi formulir yang telah disediakan oleh Puslitbun (RISPA) Medan. 

6. Pembayaran dilakukan dengan cara kontan pada waktu pengambilan benih 

dan sesuai dengan harga yang telah ditentukan. 

7. Sesuai dengan keputusan dirjen perkebunan No.KB 

03/03BK/Dj/BUN/1/1985, Puslitbun (RISPA) Medan dapat memberikan 

tambahan benih sebanyak 25% dari jumlah pemesanan. 
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Perbenihan kelapa sawit harus dilakukan satu tahun sebelum penanaman di 

lapangan. Perbenihan kelapa sawit untuk kebutuhan sendiri dapat dilkukan oleh 

petani karena perawatan sawit tidak membutuhkan tenaga yang banyak, sehingga 

bisa dilakukan meskipun dengan tenaga kerja yang sedikit. Semoga kedepannya 

petani dapat menggunakan benih bersertifikat yang diperoleh dengan cara legal 

agar keberhasilan usahanhya lebih terjamin. 

Demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga petani dapat melaksanakannya.  

 

       Bandar,      Juni 2019 

       Disusun Oleh : 

 

 

       Sri Endang Supinah  

       NIRM. 01.4.3.15.0368 
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Lampiran 1. Rekapitulasi data uji Validitas dan Reliabilitas  

 

Responden Pengalaman Sikap Pendapatan 

Luas 

Lahan  

Peran 

Kelompoktani  

Analisis 

kebutuhan  

Kemampuan 

Intelektual 

Kemampuan 

Fisik 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 

3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 4 2 2 4 4 1 2 2 2 5 2 4 2 2 3 2 4 2 4 

4 4 2 2 2 5 2 4 3 4 4 3 2 2 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 3 2 4 2 5 2 1 

5 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 1 2 1 5 2 4 3 4 3 3 4 2 4 

6 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

7 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 5 2 2 2 2 2 4 5 1 

8 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 

9 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 4 2 4 

10 4 2 2 2 5 2 4 3 4 4 3 2 2 3 1 1 1 1 2 1 3 2 2 3 2 4 2 5 2 1 

11 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 1 2 1 5 2 4 3 4 3 2 4 2 4 

12 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 2 4 4 4 

13 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 5 2 2 2 2 2 5 5 1 

14 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 

15 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 2 4 4 4 
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Lampiran 2. Perhitungan Uji Validitas  
 

Correlations 

 pengalaman1 pengalaman2 pengalaman3 totalX1 

pengalaman1 Pearson Correlation 1 ,479 ,775** ,872** 

Sig. (2-tailed)  ,071 ,001 ,000 

N 15 15 15 15 

pengalaman2 Pearson Correlation ,479 1 ,718** ,822** 

Sig. (2-tailed) ,071  ,003 ,000 

N 15 15 15 15 

pengalaman3 Pearson Correlation ,775** ,718** 1 ,941** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,003  ,000 

N 15 15 15 15 

totalX1 Pearson Correlation ,872** ,822** ,941** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 15 15 15 15 

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

 

 

Correlations 

 sikap1 sikap2 sikap3 sikap4 totalX2 

sikap1 Pearson Correlation 1 -,527* 1,000** ,479 ,878** 

Sig. (2-tailed)  ,044 ,000 ,071 ,000 

N 15 15 15 15 15 

sikap2 Pearson Correlation -,527* 1 -,527* ,000 -,203 

Sig. (2-tailed) ,044  ,044 1,000 ,468 

N 15 15 15 15 15 

sikap3 Pearson Correlation 1,000** -,527* 1 ,479 ,878** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,044  ,071 ,000 

N 15 15 15 15 15 

sikap4 Pearson Correlation ,479 ,000 ,479 1 ,816** 

Sig. (2-tailed) ,071 1,000 ,071  ,000 

N 15 15 15 15 15 

totalX2 Pearson Correlation ,878** -,203 ,878** ,816** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,468 ,000 ,000  

N 15 15 15 15 15 

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

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

 

Correlations 

 pendapatan1 pendapatan2 pendapatan3 totalX3 

pendapatan1 Pearson Correlation 1 ,917** ,917** ,956** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 15 15 15 15 

pendapatan2 Pearson Correlation ,917** 1 1,000** ,994** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 15 15 15 15 

pendapatan3 Pearson Correlation ,917** 1,000** 1 ,994** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 15 15 15 15 

totalX3 Pearson Correlation ,956** ,994** ,994** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 15 15 15 15 

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

 luas lahan1 luas lahan2 luas lahan3 total X4 

luaslahan1 Pearson Correlation 1 ,574* -,334 ,849** 

Sig. (2-tailed)  ,025 ,224 ,000 

N 15 15 15 15 

luaslahan2 Pearson Correlation ,574* 1 -,218 ,902** 

Sig. (2-tailed) ,025  ,435 ,000 

N 15 15 15 15 

luaslahan3 Pearson Correlation -,334 -,218 1 -,159 

Sig. (2-tailed) ,224 ,435  ,571 

N 15 15 15 15 

totalX4 Pearson Correlation ,849** ,902** -,159 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,571  

N 15 15 15 15 

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

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

 

Correlations 

 
peranpokt

an1 

peranpoktan

2 

peranpoktan

3 

peranpokt

an4 totalX5 

peranpoktan1 Pearson Correlation 1 ,574* ,521* ,612* ,719** 

Sig. (2-tailed)  ,025 ,047 ,015 ,003 

N 15 15 15 15 15 

peranpoktan2 Pearson Correlation ,574* 1 ,975** ,753** ,955** 

Sig. (2-tailed) ,025  ,000 ,001 ,000 

N 15 15 15 15 15 

peranpoktan3 Pearson Correlation ,521* ,975** 1 ,734** ,938** 

Sig. (2-tailed) ,047 ,000  ,002 ,000 

N 15 15 15 15 15 

peranpoktan4 Pearson Correlation ,612* ,753** ,734** 1 ,890** 

Sig. (2-tailed) ,015 ,001 ,002  ,000 

N 15 15 15 15 15 

totalX5 Pearson Correlation ,719** ,955** ,938** ,890** 1 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000  

N 15 15 15 15 15 

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

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

 

Correlations 

 kebutuhan1 kebutuhan2 kebutuhan3 total X6 

kebutuhan1 Pearson Correlation 1 ,846** ,947** ,960** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 15 15 15 15 

kebutuhan2 Pearson Correlation ,846** 1 ,952** ,959** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 15 15 15 15 

kebutuhan3 Pearson Correlation ,947** ,952** 1 ,996** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 15 15 15 15 

totalX6 Pearson Correlation ,960** ,959** ,996** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 15 15 15 15 

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

 intelektual1 intelektual2 intelektual3 intelektual4 intelektual5 fisik1 fisik2 fisik3 fisik4 fisik5 totalY 

intelektual1 Pearson Correlation 1 -,262 ,820
**

 ,519
*
 ,699

**
 ,479 ,353 -,659

**
 -,262 ,893

**
 ,665

**
 

Sig. (2-tailed)  ,345 ,000 ,047 ,004 ,071 ,197 ,008 ,345 ,000 ,007 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

intelektual2 Pearson Correlation -,262 1 -,046 ,194 ,382 ,166 ,103 ,028 1,000
**

 -,129 ,428 

Sig. (2-tailed) ,345  ,870 ,489 ,160 ,555 ,716 ,920 ,000 ,646 ,111 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

intelektual3 Pearson Correlation ,820
**

 -,046 1 ,574
*
 ,650

**
 ,479 ,473 -,612

*
 -,046 ,975

**
 ,771

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,870  ,025 ,009 ,071 ,075 ,015 ,870 ,000 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

intelektual4 Pearson Correlation ,519
*
 ,194 ,574

*
 1 ,761

**
 ,917

**
 ,627

*
 -,156 ,194 ,521

*
 ,853

**
 

Sig. (2-tailed) ,047 ,489 ,025  ,001 ,000 ,012 ,578 ,489 ,047 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

intelektual5 Pearson Correlation ,699
**

 ,382 ,650
**

 ,761
**

 1 ,687
**

 ,404 -,398 ,382 ,634
*
 ,919

**
 

Sig. (2-tailed) ,004 ,160 ,009 ,001  ,005 ,136 ,142 ,160 ,011 ,000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

fisik1 Pearson Correlation ,479 ,166 ,479 ,917
**

 ,687
**

 1 ,413 ,000 ,166 ,409 ,771
**

 

Sig. (2-tailed) ,071 ,555 ,071 ,000 ,005  ,126 1,000 ,555 ,130 ,001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

fisik2 Pearson Correlation ,353 ,103 ,473 ,627
*
 ,404 ,413 1 -,290 ,103 ,461 ,596

*
 

Sig. (2-tailed) ,197 ,716 ,075 ,012 ,136 ,126  ,295 ,716 ,084 ,019 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

fisik3 Pearson Correlation -,659
**

 ,028 -,612
*
 -,156 -,398 ,000 -,290 1 ,028 -,721

**
 -,409 

Sig. (2-tailed) ,008 ,920 ,015 ,578 ,142 1,000 ,295  ,920 ,002 ,130 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

fisik4 Pearson Correlation -,262 1,000
**

 -,046 ,194 ,382 ,166 ,103 ,028 1 -,129 ,428 

Sig. (2-tailed) ,345 ,000 ,870 ,489 ,160 ,555 ,716 ,920  ,646 ,111 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

fisik5 Pearson Correlation ,893
**

 -,129 ,975
**

 ,521
*
 ,634

*
 ,409 ,461 -,721

**
 -,129 1 ,724

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,646 ,000 ,047 ,011 ,130 ,084 ,002 ,646  ,002 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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totalY Pearson Correlation ,665
**

 ,428 ,771
**

 ,853
**

 ,919
**

 ,771
**

 ,596
*
 -,409 ,428 ,724

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,007 ,111 ,001 ,000 ,000 ,001 ,019 ,130 ,111 ,002  

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 3. Perhitungan Uji Reliabilitas  

 

 

Item-Total Statistics 

Kuisioner  Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

pengalaman1 72,00 506,286 ,781 ,978 

pengalaman2 72,13 508,267 ,867 ,977 

pengalaman3 72,53 509,124 ,917 ,977 

sikap1 72,13 508,267 ,867 ,977 

sikap2 72,13 508,267 ,867 ,977 

sikap3 72,00 506,286 ,781 ,978 

pendapatan1 72,40 513,686 ,861 ,978 

pendapatan2 72,00 506,286 ,781 ,978 

pendapatan3 72,00 506,286 ,781 ,978 

luaslahan1 72,40 513,686 ,861 ,978 

luaslahan2 72,13 508,267 ,867 ,977 

peranpoktan1 72,40 513,686 ,861 ,978 

peranpoktan2 72,53 488,695 ,861 ,978 

peranpoktan3 72,40 495,543 ,834 ,978 

peranpoktan4 73,00 495,571 ,768 ,978 

kebutuhan1 72,87 511,410 ,639 ,979 

kebutuhan2 72,67 502,524 ,855 ,977 

kebutuhan3 72,93 500,210 ,745 ,978 

intelektual1 71,27 509,352 ,773 ,978 

intelektual2 72,13 508,267 ,867 ,977 

intelektual3 72,40 513,686 ,861 ,978 

intelektual4 72,27 496,924 ,810 ,978 

fisik1 72,00 506,286 ,781 ,978 

fisik2 72,87 526,695 ,563 ,979 

fisik3 72,40 495,543 ,834 ,978 
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Lampiran 4. Uji Multikolinearitas  

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 8,416 2,193 
 

3,837 ,000 
  

X1 ,169 ,078 ,237 2,180 ,036 ,952 1,050 

X2 ,003 ,120 ,003 ,029 ,977 ,921 1,086 

X3 ,180 ,105 ,251 1,713 ,096 ,524 1,909 

X4 -,317 ,130 -,362 -2,443 ,020 ,515 1,943 

X5 ,031 ,116 ,030 ,267 ,791 ,900 1,111 

X6 ,429 ,066 ,719 6,528 ,000 ,930 1,075 

a. Dependent Variable: Y1 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,381 2,607 
 

-,146 ,885 
  

X1 ,239 ,092 ,315 2,583 ,014 ,952 1,050 

X2 -,025 ,142 -,021 -,173 ,864 ,921 1,086 

X3 ,116 ,125 ,153 ,930 ,359 ,524 1,909 

X4 ,386 ,154 ,415 2,507 ,017 ,515 1,943 

X5 ,376 ,137 ,343 2,738 ,010 ,900 1,111 

X6 ,075 ,078 ,119 ,963 ,342 ,930 1,075 

a. Dependent Variable: Y2 
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Lampiran 5. Karakteristik Responden  

 

KARAKTERISTIK RESPONDEN  

No.  Nama Responden  Umur  (thn) 

Jenis 

Kelamin Pendidikan 

1 Zul Fadli 43 Laki-Laki SMA 

2 Hadi Sariono Sitepu  61 Laki-Laki SD 

3 Zoaris  51 Laki-Laki SMP 

4 Nur Ilham Supriadi 36 Laki-Laki SMA 

5 Albinus Panjaitan 68 Laki-Laki SD 

6 Baharuddin Tambunan 40 Laki-Laki SMP 

7 Musa Ritonga 65 Laki-Laki SD 

8 Maulana Siregar 59 Laki-Laki SMP 

9 Romulus Manurung  60 Laki-Laki SMP 

10 Anjur Sitinjak  38 Laki-Laki SMA 

11 Wilson 60 Laki-Laki SMP 

12 Ahnmad Juhari Simamora 48 Laki-Laki SMA 

13 Salman Sitanggang  61 Laki-Laki SMP 

14 Abidin Purba 55 Laki-Laki SMA 

15 Andri Silalahi 27 Laki-Laki SMA 

16 Abdul Yahya Damanik 41 Laki-Laki SMA 

17 Sugiarto 59 Laki-Laki SMP 

18 Ramli 66 Laki-Laki SD 

19 Sunaryo 47 Laki-Laki SMA 

20 Mangiring Tambunan 46 Laki-Laki SMA 

21 Darwin Hakim 49 Laki-Laki SMA 

22 Suaibun Siregar 35 Laki-Laki SMA 

23 Juned Damanik  45 Laki-Laki SMA 

24 Rudi Saputra  46 Laki-Laki SMA 

25 Suwarmin 52 Laki-Laki SMA 

26 Rusli 48 Laki-Laki SMP 

27 Erianto 46 Laki-Laki SMA 

28 Syamsul Bahri 48 Laki-Laki SMA 

29 Suwandi 43 Laki-Laki SMA 

30 Mardio Gamot  54 Laki-Laki SMA 

31 Sumarno 50 Laki-Laki SMP 

32 Parman  56 Laki-Laki SMP 

33 Suyono 60 Laki-Laki SD 

34 Dedi Kurniawan 35 Laki-Laki D III 

35 Sunarto 45 Laki-Laki SMA 

36 Gozali Hasibuan 39 Laki-Laki D I 

37 Supardi Susilo 40 Laki-Laki SMA 

38 Herman 49 Laki-Laki SMA 

39 Ponimin  55 Laki-Laki SMP 

40 Tugiman 47 Laki-Laki SMA 

41 Suherman 50 Laki-Laki SMA 

42 Supriadi 53 Laki-Laki SMP 
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Lampiran 6. Rekapitulasi Data Kuisioner  

 

Nama Responden  No responden  

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 

Total  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

Zulfadli 1 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 2 3 2 2 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 99 

Hadi 2 5 5 4 4 2 4 5 4 4 5 2 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 96 

Zoaris 3 5 3 3 4 2 4 2 4 4 3 2 3 2 2 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 87 

Nur 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 2 3 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 102 

Albinus 5 5 4 5 4 4 5 2 2 2 2 3 3 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 86 

Baharuddin 6 4 5 4 5 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 81 

Musa 7 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 2 1 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 2 80 

Maulana 8 5 2 2 2 1 2 2 3 5 2 4 3 1 5 3 4 4 4 5 4 4 3 5 3 2 80 

Romulus  9 4 4 1 5 4 4 1 3 2 1 1 1 2 3 3 3 5 3 4 5 4 4 1 3 2 73 

Anjur  10 5 4 5 3 2 5 2 2 4 1 5 3 4 1 4 3 2 4 2 4 5 3 1 5 5 84 

Wilson  11 4 1 3 5 4 1 2 5 2 3 4 2 4 1 2 3 1 3 4 4 1 3 5 2 3 72 

Juhari  12 3 5 2 5 1 4 3 5 3 2 4 3 3 1 4 2 2 3 1 2 5 3 1 4 3 74 

Salman  13 5 4 3 4 2 5 1 1 4 1 3 2 2 2 5 4 1 2 2 3 4 4 2 5 4 75 

Abidin  14 4 3 2 4 5 3 5 4 3 4 4 2 3 2 3 4 5 5 3 4 4 5 3 1 5 90 

Andri  15 5 3 3 5 2 5 3 1 3 2 5 3 4 2 3 2 1 4 2 3 4 4 2 5 4 80 

Abdul  16 3 3 2 4 3 4 1 2 4 1 5 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 75 

Sugianto 17 5 4 2 4 5 4 1 2 3 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 85 

Ramli 18 5 2 2 5 2 3 1 2 2 1 2 3 4 4 2 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 79 

Sunaryo  19 5 4 5 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 2 71 

Mangiring 20 4 4 3 4 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 5 5 4 4 4 4 2 4 2 76 

Darwin 21 4 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 72 

Suaibun 22 5 4 5 4 4 4 5 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 78 

Junet 23 4 4 5 3 3 3 1 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 74 

Rudi 24 4 5 5 4 2 4 2 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 87 

Suarmin 25 5 5 4 4 4 2 2 2 2 1 3 3 4 2 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 90 

Rusli 26 3 2 3 4 4 3 2 2 4 1 5 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 77 
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Erianto 27 3 2 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 2 2 3 4 5 5 4 5 5 4 3 2 3 84 

Syamsul 28 3 5 5 3 2 4 2 3 2 1 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5 4 3 81 

Suandi 29 4 5 5 4 4 4 2 2 3 2 5 3 2 2 3 2 2 3 5 4 4 3 3 3 3 82 

Mardio 30 5 5 4 4 4 3 2 2 1 3 3 1 2 2 3 5 5 4 5 3 5 4 4 2 2 83 

Sumarno  31 5 4 5 2 4 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 2 5 5 5 3 3 4 4 4 91 

Parmin  32 5 5 4 4 4 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 4 5 5 5 5 3 2 3 4 3 84 

Suyono 33 5 4 2 4 4 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 4 5 5 5 2 3 5 2 4 4 81 

Dedi Kurniawan  34 3 4 4 4 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 4 3 4 3 3 75 

Sunarto 35 5 4 2 4 4 3 2 2 1 3 3 1 2 2 3 5 5 4 5 3 5 4 4 2 2 80 

Gozali 36 4 5 5 5 4 3 4 3 2 4 3 3 2 2 4 2 2 2 4 3 4 3 4 3 3 83 

Supardi 37 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 74 

Herman 38 5 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 84 

Ponimin 39 5 2 2 4 4 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 4 5 5 5 4 3 3 2 4 4 79 

Tugiman 40 4 5 5 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 85 

Suherman 41 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 4 2 3 4 3 4 3 3 73 

Supriadi  42 5 5 4 4 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 4 4 5 4 3 3 81 
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Lampiran 7. Analisis Regresi Berganda  (Y1) menggunakan SPSS  

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,778
a
 ,606 ,538 1,141 

a. Predictors: (Constant), X6, X3, X2, X1, X5, X4 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 70,022 6 11,670 8,958 ,000
a
 

Residual 45,597 35 1,303   

Total 115,619 41    

a. Predictors: (Constant), X6, X3, X2, X1, X5, X4 

b. Dependent Variable: Y1 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,416 2,193  3,837 ,000 

X1 ,169 ,078 ,237 2,180 ,036 

X2 ,003 ,120 ,003 ,029 ,977 

X3 ,180 ,105 ,251 1,713 ,096 

X4 -,317 ,130 -,362 -2,443 ,020 

X5 ,031 ,116 ,030 ,267 ,791 

X6 ,429 ,066 ,719 6,528 ,000 

a. Dependent Variable: Y1 
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Lampiran 8. Analisis Regresi Berganda  (Y2) menggunakan SPSS  

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,711a ,506 ,421 1,357 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 65,974 6 10,996 5,973 ,000
a
 

Residual 64,430 35 1,841   

Total 130,405 41    

a. Predictors: (Constant), X6, X3, X2, X1, X5, X4 

b. Dependent Variable: Y2 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,381 2,607  -,146 ,885 

X1 ,239 ,092 ,315 2,583 ,014 

X2 -,025 ,142 -,021 -,173 ,864 

X3 ,116 ,125 ,153 ,930 ,359 

X4 ,386 ,154 ,415 2,507 ,017 

X5 ,376 ,137 ,343 2,738 ,010 

X6 ,075 ,078 ,119 ,963 ,342 

a. Dependent Variable: Y2 
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Lampiran 9. Pengantar Kuisioner  

 

 

Kepada : 

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i .….……………………. 

Di - 

Tempat 

 

Dengan hormat, 

 Dalam rangka kegiatan penulisan Tugas Akhir (TA) di Politeknik 

Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan, sebagai salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar Serjana Terapan Pertanian (S.Tr.Pt) di POLBANGTAN 

Medan, bapak/Ibu/Sdr/i diharapkan untuk mengisi kuisioner yang telah 

disediakan. Angket ini bukan merupakan tes psikologi, maka dari itu 

bapak/Ibu/Sdr/i jangan takut atau ragu dalam memberikan jawaban yang sesuia 

dengan kondisi yang bapak/Ibu/Sdr/i rasakan saat ini. 

 Setiap jawaban yang bapak/Ibu/Sdr/i berikan merupakan bantuan yang 

tiada ternilai harganya bagi penulis, atas kesediaannya saya ucapakan terima 

kasih. 

 

 

Medan,            Februari 2019 

Hormat saya 

 

 

Sri Endang Supinah  

NIRM. 01.4.3.15. 0368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

POLITEKTIK PEMBANGUNAN PERTANIAN 

MEDAN 
Jl. Binjai KM. 10 TP. 18 Medan 20002 
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KUISIONER PENELITIAN TA 

 

Kecamatan : Bandar 

Kabupaten : Simalungun 

Tahun   : 2019 

 

1. Petunjuk Pengisian Kuisioner Penelitian TA 

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

menjawab seluruh pertanyaan/pernyataan yang ada. 

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

keadaan yang sebenarnya. 

c. Ada lima (5) kriteria penilaian, yaitu : 

 

 

 

2. Karakteristik Responden  

a. Nama    :  

b.  Umur   :  

c. Jenis Kelamin   :             : 

d. Alamat    : 

e. Pendidikan Terakhir : 

f. Kelompoktani   :  

g. Nama Gapoktan : 

 

 

 

 

 

5 = Sangat Tinggi  (ST) 

4 = Tinggi  (T) 

3 = Sedang  (S) 

2 = Rendah  (R) 

1 = Sangat Rendah  (SR) 

No. Responden 

 

Lanjutan Lampiran 9. Kuisioner  
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Lanjutan Lampiran 9.  Daftar Kuisioner Kemampuan Petani Dalam 

Mengembangkan Usaha Pembibitan Kelapa Sawit Bersertifikat Melalui Kebun 

Bibit Desa (KBD) 

 

N

o. 
Pertanyaan/Penyataan Alternatif Jawaban 

Jumlah 

Nilai 

1 2 3 4 

1. Pengalaman (X1) 

 

 

1. 

Berapa lama bapak/ibu melakukan 

usaha pada tanaman kelapa sawit  

 

a.   > 15 tahun  

b.   15 s/d 10 

tahun 

c.   10 s/d 5 tahun 

d.   5 s/d 1 tahun 

e.   < 1 tahun 

 

 

2. Dengan pengalaman yang saya milki, 

saya sudah mampu  melakukan 

pembibitan kelapa sawit 

a.  Sangat setuju 

b.  Setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

3. Pengalaman sangat dibutuhkan dalam 

usaha pembibitan kelapa sawit 

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

 

 

 

 

2. Sikap (X2) 

 

1. Apakah bapak/ibu selau tertarik dengan 

kegiatan-kegiatan yang bersifat 

kelompok  

a. Selalu tertarik  

b. Tertarik   

c. Kurang tertarik  

d. Tidak tertarik  

e. Tidak pernah 

terlibat 

f.  

 

3. Pembuatan kebun bibit desa sebagai 

milik bersama kelompok tani akan 

memudahkan saya memperoleh bibit 

kelapa sawit bersertifikat  

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

 

4.  Kegiatan kelompok harus dilakukan 

semua anggota kelompok  

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 
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3. Pendapatan (X3) 

 

1.  

 

Berapa besar pendapatan yang bapak 

/ibu peroleh dalam budidaya tanaman 

sawit  selama satu bulan. 

 

a.   > 4 juta 

b.   3 s/d 4 juta 

c.   2 s/d 3 juta 

d.   1 s/d 2 juta 

e.  < 1 juta 

 

2.  Melaksanakan pembibitan kelapa sawit 

bersertifikat tidak memberatkan 

pengeluaran saya  

 

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

3. Dengan pendapatan yang tinggi, saya 

semakin meningkatkan kemampuan 

saya dalam melakukan pembibitan 

kelapa sawit 

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

4. Luas Lahan (X4) 

1. Berapa luas lahan yang bapak/ ibu 

miliki  

 

a.  > 2 ha 

b.  1,5 s/d 2 ha 

c.  1 s/d 1,5 

d.  0,5 s/d 1 ha 

e.  < 0,5 ha 

 

2. Semakin luas lahan yang saya miliki, 

kemampuan saya dalam pembibitan 

kelapa sawit semakin tinggi pula  

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

5.  Peran Kelompok Tani (X5) 

1.  Berapa kali kegiatan/  pelatihan yang 

dilakukan oleh kelompok tani  

a. Sekali sebulan  

b. 3 kali setahun 

c. 2 kali setahun 

d. 1 kali setahun  

e. Tidak pernah  

 

2.  Kelompok tani memberikan pengaruh 

yang besar terhadap kemampuan saya 

dalam melakukan pembibitan kelapa 

sawit  

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

3. Kegiatan- kegiatan kelompok yang ada 

meningkatkan kemampuan saya dalam 

pembibitan kelapa sawit bersertifikat  

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 
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4. kelompok tani berperan aktif dalam 

peningkatan kemampuan saya dalam 

berusaha tani  

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

6. Analisis Kebutuhan (X6) 

1. Berapakah umur tanaman sawit 

bapak/ibu   

a. > 20 tahun  

b. 20 s/d 15 tahun  

c. 15 s/d 10 tahun  

d. 10 s/d 5 tahun  

e. < 5 tahun  

 

2. Saya akan melakukan peremajaan 

(replanting) pada tanaman kelapa sawit 

yang saya miliki.  

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

3. Saya membutuhkan usaha lain untuk 

menambah penghasilan 

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

Kemampuan Petani Dalam Melakukan Pembibitan Kelapa Sawit 

Bersertifikat  

1. Intelektual  

1. Bibit bersertifikat adalah bibit yang 

bersal dari balai benih resmi yang 

ditetapkan pemerintah   

a.  Sangat setuju 

b.  Setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

3.  Pembibitan kelapa sawit yang baik 

harus disebar dengan jarak 90 cm 

dengan sistem segitiga sama sisi pada 

umur > 3 bulan  

a.  Sangat setuju 

b.  Setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

4.  Pemeliharaan bibit kelapa sawit yang 

harus dilakukan adalah penyiraman, 

penyulaman, pemupukan, penyiangan, 

dan pengendalian hama/ penyakit  

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

5. Pemindahan bibit ke lapangan dapat 

dilakukan saat bibit berumur minimal 9 

bulan  

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 
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2. Fisik  

1. Perawatan bibit kelapa sawit bisa 

dilakukan dengan jumlah tenaga kerja 

yang terbatas  

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

2. Pengisian polybag pre nursery 

(babybag) dalam satu hari >250 polybag 

dan main nursery >50 polybag  

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 

 

5. Penyemprotan hama/ penyakit bisa 

dilakukan 2000 bibit/ orang dalam satu 

hari  

a.  Sangat setuju 

b.  setuju 

c.  Kadang-kadang 

d.  Tidak setuju 

e.  Sangat tidak setuju 
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DOKUMENTASI 

 

1. Pengisian Kuisioner  
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2. Pembibitan petani  

 

 

3. Monitoring  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


