
I.  PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor 

pertanian sebagai sumber pendapatan bagi sebagian besar penduduknya. 

Kemampuan sektor pertanian dapat ditunjukan dengan aktivitas dalam 

meningkatkan pendapatan petani. Salah satu subsektor pertanian yang sangat 

penting adalah subsektor tanaman pangan, karena  pangan merupakan kebutuhan 

pokok masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan pangan terus meningkat  

dikarenakan setiap tahun jumlah peduduk Indonesia terus meningkat, sementara 

produksi pangan dari periode ke periode semakin lama semakin menurun 

(Khairuddin, 2003).  

 Subsektor tanaman pangan menjadi perhatian khusus pemerintah dalam 

rangka menjamin ketahanan pangan nasional. Salah satu komoditi tanaman 

pangan yang sangat penting adalah komoditas tanaman padi. Tanaman padi 

merupakan salah satu bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Padi ini 

sendiri menjadi prioritas dalam menunjang program pertanian, maka dari itu 

menjadi perhatian sangat serius dari pemerintah untuk mengadakannya dalam 

jumlah yang cukup (Julistia Bobihoe, 2014). 

 Upaya untuk meningkatkan produktivitas padi secara berkelanjutan 

berkaitan dengan tujuan pemerintah dalam pencapaian target program 

Peningkatan Poduksi Beras Nasional (P2BN) tahun 2007, dalam hal ini 

Departemen Pertanian melalui Badan Pengembangan dan Penelitian telah banyak 

mengeluarkan rekomendasi untuk diaplikasikan oleh petani. Seperti Peningkatan 
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produktivitas padi melalui intensifikasi pada areal padi yang telah ada dengan 

input produksi khusus : benih unggul dengan produktivitas tinggi, pupuk 

berimbang  dan efisien (precision farming) serta pengendalian hama dan penyakit 

(PHT). Kemudian Program ekstensifikasi melalui pencetakan sawah baru  atau 

padi ladang. Program ekstensifikasi disarankan dilakukan di luar Jawa karena 

potensi lahan kering di luar jawa diperkirakan mencapai 31 juta Ha, ekstensifikasi 

dapat dilakukan di provinsi yang kaya dan luas seperti Kalimantan, Jambi, Irian 

Jaya dan Sumatera Selatan.  

 Namun program-program tersebut dirasa masih belum dapat 

mengoptimalkan produksi dan produktivitas usahatani padi dikarenakan selama 

ini petani masih banyak yang menggunakan sistem tanam padi dengan cara 

tradisional (tegel), dimana jarak tanam yang digunakan hanya (20 X 20 cm) atau 

(25 X 25 cm) setiap sisinya. Untuk varietas padi yang memiliki jumlah anak 

relatif sedikit atau pada lahan yang kurang subur digunakan jarak tanam yang 

lebih rapat (20 x 20 cm). 

 Pada umumnya padi pada kondisi jarak tanam sempit akan mengalami 

penurunan kualitas pertumbuhan, seperti jumlah anakan dan malai lebih sedikit, 

panjang malai yang lebih pendek, dan tentunya jumlah gabah per malai berkurang 

dibandingkan pada kondisi jarak tanam lebar. Salah satu inovasi teknologi 

pertanian yang mengutamakan jarak tanam dalam membudidayakan tanaman padi 

adalah sistem tanam jajar legowo ( Julistia Bobihoe, 2013). 

 Sistem jajar legowo adalah pola tanam yang berselang seling antara dua 

atau lebih (biasanya dua atau empat) baris tanaman padi dan satu baris kosong. 

Istilah Legowo diambil ambil dari bahasa jawa, yaitu berasal dari kata “lego” 



berarti luas dan “dowo” berarti memanjang. Legowo diartikan pula sebagai cara 

tanam padi sawah yang memiliki beberapa barisan dan diselingi satu barisan 

kosong. Istilah tersebut kemudian digunakan pada cara tanam padi sawah sejak 

tahun 1996 (Departemen Pertanian, 2013). 

 Adapun keuntungan dari Sistem tanam jajar legowo ini dapat memberikan 

ruang tumbuh yang longgar sekaligus populasi lebih tinggi, mampu memberikan 

sirkulasi udara dan pemanfaatan sinar matahari lebih baik untuk pertanaman. 

Selain itu upaya pengendalian gulma dan pemupukan dapat dilakukan dengan 

lebih mudah serta yang terpenting sistem ini dapat meningkatkan produktivitas 

padi sebesar 12-22%. 

 Awal mulanya sistem tanam jajar legowo di Indonesia mendapat anjuran 

dari Litbang Pertanian kemudian teknologinya direkomendasikan ke menteri 

pertanian. Untuk masuknya sistem tanam jajar legowo  ke setiap provinsi di 

Indonesia yaitu melalui BPTP pusat masing-masing provinsi di Indonesia, 

kemudian BPTP menyampaikan kepada penyuluh pertanian disetiap 

kabupaten/kota. Sistem tanam jajar legowo ini sendiri di Indonesia telah 

dilaksanakan dibeberapa daerah, salah satunya ialah di Provinsi Jambi. 

 Masuknya Sistem tanam jajar legowo di Provinsi Jambi pada tahun 2008. 

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi telah mendapatkan anjuran 

membudidayakan tanaman padi sawah dengan menerapkan sistem tanam jajar 

legowo. Kabupaten Muaro Jambi termasuk kabupaten yang telah menerapkan 

sistem tanam jajar legowo padi sawah di Provinsi Jambi. Hal itu dapat dilihat dari 

keseluruhan luas tanam padi sawah di Kabupaten Muaro Jambi yaitu seluas 

11.242 ha dan aplikasi sistem tanam jajar legowonya sudah mencapai 48% dan 



sisanya masih menggunakan sistem tanam biasa/tegel. Untuk mengetahui luas 

lahan, presentase aplikasi sistem tanam jajar legowo dan produktivitas padi sawah 

dari masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Luas Panen, Persentase Aplikasi Sistem Tanam Jajar Legowo dan 

Produktivitas Padi Sawah di Provinsi  Jambi Tahun 2014 

No Kabupaten/Kota 

Luas 

Panen 

(Ha) 

Aplikasi 

Sistem 

Tanam 

Jajar 

legowo(%) 

Produktivitas (Ton/Ha) 

Sistem 

Tanam 

Biasa 

(Tegel) 

Sistem 

Tanam 

Jajar 

legowo 

1 Kerinci 28.133 25 
4,9 

6,8 

2 Merangin 12.103 35 
5,4  

6,5 

3 Sarolangun 7.124 40 
4,5  

6,0 

4 Batang Hari 7.681 45 
5,4  

6,9 

5 Muaro Jambi 10.150 48 
4,0  

6,1 

6 Tanjab Timur 26.109 30 
3,8  

5,6 

7 Tanjab Barat 8.403 45 
4,7  

6,8 

8 Tebo 4.386 40 
4,4  

5,1 

9 Bungo 8.192 45 
4,1  

6,3 



10 Kota Jambi 1.361 30 
3,6 

5,5 

11 Sungai Penuh 8.080 10 
3,9  

6,8 

Jumlah 121.722 35.72 43.8 114.3 

 
Sumber : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Jambi Tahun 2015 

 Tabel 1 memperlihatkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi 

membudidayakan tanaman padi sawah dan telah menerapkan sistem tanam jajar 

legowo. Kabupaten Muaro Jambi memiliki persentasi aplikasi sistem tanam jajar 

legowo terbesar yaitu 48%. Hal ini berdampak terhadap tingginya produktivitas 

usahatani padi sawah dengan sistem tanam jajar legowo yaitu sebesar 6,1 Ton/Ha. 

Hal ini membuktikan bahwa dengan menerapkan sistem tanam jajar legowo 

memang terbukti dapat meningkatkan produktivitas usahatani padi sawah di 

Kabupaten Muaro Jambi. Sistem Tanam Jajar Legowo di Kabupaten Muaro Jambi 

disosialisasikan kepada petani mulai pada tahun 2008 oleh PPL melalui 

pertemuan-pertemuan dalam kegiatan penyuluhan pertanian serta BPP dan Dinas 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi. 

Tingginya persentase aplikasi penerapan sistem tanam jajar legowo di 

Kabupaten Muaro Jambi berdampak terhadap tingginya produkstivitas usahatani 

padi sawah yang ada pada beberapa kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, 

dimana kita ketahui tujuan utama dari penerapan sistem tanam jajar legowo ini 

untuk mendapatkan produksi dan produktivitas yang optimal, seperti Kecamatan 

Jambi Luar Kota yang memiliki produktivitas dan persentase aplikasi sistem 

tanam jajar legowo tertinggi di bandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2. 



Tabel 2. Luas Tanam, Luas Panen, Aplikasi Sistem Tanam Jajar Legowo, 

Produktivitas Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Muaro Jambi Tahun 2014 

 

No Kecamatan 

Luas 

Tanam 

(Ha) 

Luas 

Panen 

(Ha) 

Aplikasi 

Sistem 

Tanam 

Jajar 

legowo (%) 

Produktivitas 

(Ton/Ha) 

Sistem 

Tanam 

Biasa 

(Tegel) 

Sistem 

Tanam 

Jajar 

legowo 

1 Sekernan 1.678 1.596 30 4,6 
4,9 

2 Muaro Sebo 2.488 2.418 40 4,8 
5,0 

3 Jaluko 1.425 1.400 70 4,9 
5,8 

4 Mestong 10 3 - 4,5 
- 

5 Sungai Bahar - - - - 
- 

6 Sungai Gelam 10 5 - 4,6 
- 

7 Kumpeh Ulu 1.006 1.055 65 4,8 
5,0 

8 Kumpeh 4.706 4.484 35 4,8 
5,2 

Jumlah 11.316 10.958 48 33 25.9 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2015 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa hampir seluruh kecamatan yang berada di 

Kabupaten Muaro Jambi membudidayakan tanaman padi sawah dan telah 



menerapkan sistem tanam jajar legowo, namun hanya Kecamatan Sungai Bahar 

yang sama sekali tidak membudidayakan tanaman padi sawah. Persentase aplikasi 

sistem tanam jajar legowo tertinggi terdapat di Kecamatan Jaluko yaitu sebesar 

70% dengan Produktivitas padi sawah sistem jajar legowo juga tertinggi yaitu 5,8 

ton/ha dengan luas panen 1.400 ha dan kecamatan yang persentase aplikasi sistem 

tanam jajar legowo terendah ialah Kecamatan Sekernan hanya 30% dengan 

produktivitas sistem tanam jajar legowo terendah yaitu hanya 4,9 ton/ha dengan 

luas panen 1.596 ha.  

Tingginya persentase aplikasi sistem tanam jajar legowo dan produktivitas 

padi sawah sistem jajar legowo di Kecamatan Jambi Luar Kota dapat dijadikan 

sebagai daerah yang cocok untuk dijadikan contoh sebagai pengembangan 

usahatani padi sawah menggunakan sistem tanam jajar legowo bagi kecamatan 

lainnya, hal ini juga menarik karena Kecamatan Jambi Luar Kota terbilang 

memiliki luas tanam padi sawah yang kecil, namun memiliki produktivitas yang 

tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki luas tanam yang besar 

namun produktivitas padi sawahnya rendah.  

Kecamatan Jambi Luar Kota di wilayahnya terdapat 20 desa/kelurahan  

yang mana diatara desa/kelurahan tersebut hanya 12 desa/kelurahan yang 

membudidayakan tanaman padi sawah yaitu Kelurahan Pijoan, Desa Muara 

Pijoan, Sungai Duren, Pematang Jering, Penyengat Olak, Senaung, Kedemangan, 

Rengas Bandung, Sembubuk, Mendalo Laut, Simpang Limo, Sarang Burung 

Menurut data Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Jambi Luar 

Kota 2014, Desa Mendalo Laut merupakan desa yang memiliki persentase 

aplikasi sistem tanam jajar legowo tertinggi yaitu  sebesar 80% sedangkan  



produktivitas padi sawahnya 4,6 ton/ha dengan luas panen 76 ha, sedangkan untuk 

aplikasi sistem tanam jajar legowo terendah yaitu terdapat pada Desa Simpang 

Limo hanya sebesar 10%. Untuk mengetahui persentase aplikasi sistem tanam 

jajar legowo disetiap desa yang ada di Kecamatan Jaluko dapat dilihat pada Tabel 

3.  

Tabel 3. Luas Tanam, Panen, Aplikasi Sistem Tanam Jajar Legowo dan 

Produktivitas Padi Sawah Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan 

Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014. 

 

No Desa/Kelurahan 

Luas (Ha) 
Aplikasi 

Sistem 

Tanam 

Jajar 

Legowo 

(%) 

Produksi 

(Ton) 
Produktivitas 

(Ton/Ha) 
Tanam Panen 

1 Kelurahan Pijoan 
174 161 

48 676.2 4.2 

2 Danau Sarang Elang 
- - 

- - - 

3 Muara Pijoan 
25 20 

- 82 4.1 

4 Simp. Sungai Duren 
- - 

- - - 

5 Sungai Duren 
145 139 

55 569.9 4.1 

6 Pematang Jering 
15 12 

- 46.8 3.9 

7 Muhajirin 
- - 

- - - 

8 Sungai Bertam 
- - 

- - - 

9 Maro Sebo 
- - 

- - - 

10 Mendalo Indah 
- - 

- - - 

11 MendaloDarat 
- - 

- - - 

12 Pematang  Gajah 
- - 

- - - 

13 Penyengat Olak 
291 283 

70 1.245,2 4.4 

14 Senaung 
282 267 

61 1.174,8 4.4 

15 Kedemangan 
80 67 

62 301.5 4.5 

16 Rengas Bandung 
160 141 

52 592.2 4.2 



17 Sembubuk 
35 25 

- 100 4.0 

18 Mendalo Laut 
90 76 

80 349.6 4.6 

19 Simpang  Limo 
75 64 

20 256 4.2 

20 Sarang Burung 
25 20 

- 80 4.2 

Jumlah 
1.397 1.275 

- 3.056,6 4,46 

 
Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jambi Luar Kota kabupaten 

Muaro Jambi 2015. 

 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa Desa Mendalo Laut memiliki nilai 

produktivitas dan tingkat aplikasi sistem tanam jajar legowo yang tinggi 

dibandingkan dengan desa-desa lain, yaitu sebesar 4,6 ton dan 80%. Hal ini 

menunjukkkan bahwa Desa Mendalo Laut dengan menerapkan sistem tanam jajar 

legowo dapat mencapai produktivitas tertinggi meski hanya dengan luas tanam 

hanya sebesar 90 ha. Sedangkan Desa Simpang Limo merupakan desa yang 

memiliki tingkat aplikasi jajar legowo terendah yaitu sebesar 20% dengan 

produktivitas sebesar 4,2 Ton/Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat 

penerapan jajar legowo yang rendah memberikan dampak pada rendahnya 

produktivitas padi sawah di Desa Simpang Limo. 

 Sistem tanam jajar legowo ini merupakan program pemerintah yang mulai 

diperkenalkan kepada para petani di Kecamatan Jambi Luar Kota pada tahun 2009 

melalui program kerja Balai Penyuluhan Pertanian. Penyebarluasan informasi 

jajar  legowo melalui penyuluhan pada pertemuan kelompok tani, anjang sana, 

dan sekolah lapang petani. Para petani yang tergabung dalam berbagai kelompok 

tani diberikan pendidikan pelatihan untuk praktek budidaya padi dengan sistem 

jajar legowo. Hampir seluruh desa di Kecamatan Jambi Luar Kota yang 

membudidayakan usahatani padi sawah dengan menerapkan sistem jajar legowo.  



 Sistem tanam jajar legowo pada usahatani padi sawah sebaiknya dapat 

diterapkan oleh petani sehingga mampu meningkatkan hasil produksi dan 

produktivitas. Namun masih ada beberapa  petani yang belum menerapkan sistem 

tanam jajar legowo ini. Hal ini diduga terjadi dikarenakan terdapat perbedaan 

keputusan petani dalam menerima atau menyerap suatu inovasi baru seperti sistem 

tanam jajar legowo ini. 

 Melihat dari kondisi latar belakang petani yang berbeda-beda 

menyebabkan perbedaan dan keberagaman keputusan petani dalam menerapkan 

sistem tanam jajar legowo. Ini berarti terdapat faktor penting yang berhubugan 

dengan petani dalam keputusan petani dalam menerapakan sistem tanam jajar 

legowo. Adapun faktor yang diduga berhubungan dengan keputusan petani dalam 

menerapkan sistem tanam jajar legowo yakni sifat inovasi, umur, dan tingkat 

pendapatan. 

Dilihat dari sifat inovasinya, dapat dibedakan dalam sifat intrinsik (yang 

melekat pada inovasinya sendiri) maupun sifat ektrinsik yang dipengaruhi oleh 

keadaan lingkungan (Mardikanto,1988). Kemudian yang tidak kalah pentingnya 

ialah faktor umur, dimana umur merupakan salah satu faktor yang berkaitan erat 

dengan kemampuan kerja dalam melaksanakan kegiatan usahatani, umur dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat aktivitas seseorang dalam bekerja 

bilamana dengan kondisi umur yang masih produktif maka kemungkinan besar 

seseorang dapat bekerja dengan baik dan maksimal. 

Di Indonesia usia yang dikatakan produktif adalah mereka yang bekerja 

pada usia 15 sampai 59 tahun, dimana pada usia tersebut seseorang dapat 

dikatakan memiliki kemampuan fisik yang baik dan produktif dalam mengolah 



usahanya. Selain itu umur juga mempengaruhi petani dalam mengaplikasikan 

kerja bidang usahataninya (Hernanto,1991 dalam Ikram Hadi, 2016). Untuk 

melihat umur petani yang produktif maupun non produktif di Kecamatan Jambi 

Luar Kota dapat dilihat pada Tabel 4.  

Terlihat bahwa petani di daerah penelitian berada pada umur yang 

memiliki kemampuan fisik yang baik dan produktif, yaitu selang umur 28–57 

tahun sebanyak 43 orang (77%). Ini berarti para petani mempunyai kemampuan 

untuk bekerja secara maksimal untuk mengelola usahataninya. Selain itu, pada 

kondisi umur petani seperti ini memiliki kemampuan fisik yang mendukung 

dalam upaya peningkatan usahataninya, sehingga memungkinkan untuk lebih 

mudah menerima atau menerapkan inovasi baru. Untuk Lebih Jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Distribusi Frekuensi dan Persentase Petani Berdasarkan Umur di 

Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 

2016 

No Kelompok Umur (Tahun) 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase (%) 

1 28 – 35 6 11 

2 36 – 42 13 23 

3 43 – 49 10 18 

4 50 – 56 14 25 

5 57 – 63 7 12 



6 64 – 70 4 7 

7 71 – 74 2 4 

 Jumlah 56 100 

Sumber : Hasil olahan data primer 2016 

  Kemudian yang terakhir ialah faktor tingkat pendapatan, pendapatan yang 

berupa uang adalah wujud nyata yang harus  dimiliki oleh setiap manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemauan dan kesanggupan seseorang untuk 

bekerja berangkat dari adanya kebutuhan dalam dirinya. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut yang mendorong seseorang bekerja untuk mendapatkan pendapatan guna 

memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya (Candra, 2010). Petani dengan 

tingkat pendapatan semakin tinggi biasanya akan semakin cepat mengadopsi 

inovasi dan sebaliknya, petani yang berpenghasilan rendah adalah lambat dalam 

melakukan difusi inovasi (Mardikanto, 1993). 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keputusan Petani Dalam 

Menerapkan Sistem Tanam Jajar Legowo Pada Usahatani Padi Sawah di 

Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ”. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Dalam membudidayakan usahatani padi ada beberapa hal yang menjadi 

tantangan salah satunya yaitu bagaimana mendapatkan produksi padi yang 

optimal. Untuk mendapatkan produksi padi yang optimal dibutuhkan upaya yang 

sangat serius dari pemerintah, karena jika diperhatikan masih banyak petani yang 

belum mau melaksanakan anjuran dari penyuluh pertanian sepenuhnya. Pada 



kenyataanya masih banyak petani yang bercocok tanam padi tanpa menggunakan 

jarak tanam yang beraturan. Padahal dengan pengaturan jarak tanam yang tepat 

dan teknik yang benar akan memperoleh efesiensi dan efektifitas dalam bercocok 

tanam. 

Dalam melaksanakan usahataninya petani selalu menerapkan cara atau 

teknik yang berbeda dengan petani lainnya walaupun tujuan sebenarnya adalah 

sama yaitu untuk meningkatkan produktivitas yang bermuara pada peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan keluarnganya. Usaha yang dilakukan salah satunya 

yaitu dengan menerapkan teknologi padi sawah melalui pendekatan pengelolaan 

tanaman terpadu sistem tanam jajar legowo.  

Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang sebagian besar 

petaninya telah mendapatkan anjuran dari penyuluh pertanian agar dapat 

menjalankan program pemerintahan dengan menerapkan sistem tanam jajar 

legowo. Petani di Kecamatan Jambi Luar Kota sudah mengenal sistem tanam jajar 

legowo sejak tahun 2008 melalui pertemuan-pertemuan dalam kegiatan 

penyuluhan pertanian serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Muaro Jambi. Sistem tanam jajar legowo sendiri di Kecamatan Jambi Luar Kota 

baru benar-benar diterapakan oleh sebagian petani pada tahun 2009.  

Sistem tanam jajar legowo tersebut sampai sekarang tetap diterapkan oleh 

petani walaupun program yang diberikan oleh pemerintah telah dihentikan, 

contohnya seperti subsidi pupuk dan bibit unggul. Hal ini terjadi diduga petani 

telah merasakan keuntungan dari menerapkan sistem tanam jajar legowo. Namun 

dengan begitupun masih terdapat beberapa desa yang rendah persentase penerapan 



sistem tanam jajar legowonya dan ada juga yang sudah tinggi persentase 

penerapan sistem tanam jajar legowonya. 

 Hal ini dikarenakan sistem jajar legowo merupakan suatu inovasi baru 

bagi petani, sehinggah dalam mengaplikasikannya petani membutuhkan waktu 

untuk mempelajarinya sehingga respon yang diberikan belum baik untuk 

menerapkannya dalam budidaya padi sawah. Melihat kondisi latar belakang petani 

yang berbeda-beda, menyebabkan perbedaan keputusan petani dalam menerapkan 

sistem tanam jajar legowo.  

 Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan keputusan petani dalam 

menerapkan suatu inovasi atau teknologi pertanian. Dalam hal ini ialah faktor 

yang diduga berhubungan dengan keputusan petani dalam menerapkan sistem 

tanam jajar legowo di Kecamatan Jambi Luar Kota ialah faktor Sifat inovasi, 

umur, dan tingkat pendapatan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa rumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana tingkat penerapan sistem tanam jajar legowo padi sawah di 

Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ? 

2. Bagaimana manfaat sistem tanam jajar legowo yang diterapkan oleh petani 

padi sawah di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ? 

3. Bagaimana hubungan faktor sifat inovasi, umur, dan tingkat pendapatan 

dengan keputusan petani dalam menerapkan sistem tanam jajar legowo padi 

sawah di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 



1.3.1 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat penerapan sistem tanam jajar legowo di Kecamatan 

Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. 

2. Untuk mengetahui manfaat sistem tanam jajar legowo yang diterapkan oleh 

petani padi sawah di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ? 

3. Untuk mengetahui hubungan faktor sifat inovasi, umur, dan tingkat 

pendapatan dengan keputusan petani dalam menerapkan sistem tanam jajar 

legowo padi sawah di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. 

 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana pada Fakultas 

Pertanian Universitas Jambi. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan kajian dalam 

bidangpenelitian serupa. 

3. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sumbangan 

pemikiran atau informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 

 


