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ABSTRAK  

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan adopsi inovasi 
dalam pengolahan kopi menjadi kopi bubuk di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat. Faktor-faktor yang berhubungan dengan adopsi inovasi yang dimaksud meliputi sifat 
inovasi, sifat sasaran, cara pengambilan keputusan, saluran komunikasi yang digunakan, keadaan 
penyuluh dan ragam sumber informasi. Penelitian ini menggunakan metode statistik non 
parametrik melalui uji chi – square dengan tabel kontingensi 2x2. Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa adopsi inovasi dalam pengolahan kopi bubuk tergolong tinggi, tingkat pengolahan kopi 
bubuk oleh petani sampel juga tergolong tinggi dan terdapat hubungan antara adopsi inovasi 
dalam pengolahan kopi bubuk dengan perolehan nilai x

2
hitung = 7,15 >x

2
tabel =3,84 maka 

keputusannya terima H1 Artinya terdapat hubungan yang nyata antara adopsi inovasi dengan 
pengolahan kopi menjadi kopi bubuk di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
tahun 2017.  
Kata Kunci : Adopsi, Inovasi, Adopsi Inovasi, Pengolahan kopi bubuk 
 

ABSTRACT 
 

This research was aimed to know the relationship between the factors that associated with the 
adoption of innovation in the coffee processing into grilled coffee in Betara sub-district, Tanjung 
Jabung Barat regency. The factors that associated with the adoption of innovation are covering 
the nature of innovation, the nature of the target, the decision-making, the communication used, 
a state of the field extension and variety of the information. The data was analysed by chi – 
square test with 2x2 contingency table. The results research indicated that the adoption of 
innovation in the coffee processing was relatively high, the adoption of innovation in coffee 
processing conducted by farmer was also relatively high and there is a relationship between the 
adoption of innovation in the coffee processing with a value of x

2
test (7,15)>x

2
tab(3,84) it means 

that the alternative hypotesis is accapted, there is a significant relationship between the 
adoption of innovation in the coffee processing in Betara sub-district, Tanjung Jabung Barat 
regency. 
Keywords : Adoption, Innovation, Adoption of Innovation, the coffee processing  
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PENDAHULUAN 
 

Indonesia terkenal sebagai negara agraris atau negara yang sebagian besar 
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dan usaha pertanian juga 
sebenarnya merupakan hal tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya 
masyarakat yang hidup di daerah pedesaan. Bekerja sebagai petani pun bagi masyarakat 
adalah hal yang biasa, bukan tergolong pekerjaan baru. Sejak dari zaman nenek moyang 
hingga sekarang yang namanya pertanian adalah merupakan aktivitas yang rutin dan 
wajib. Pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung 
perekonomian di Indonesia. Terbukti bahwa sektor pertanian mampu menyerap tenaga 
kerja yang sangat besar, menyumbang pendapatan Negara, meningkatkan devisa 
bahkan mampu bertahan saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia. 

Dari data Tanjung Jabung Barat Dalam Angka (2015), Kecamatan Betara 
merupakan salah satu daerah penghasil utama kopi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
dengan luas lahan 1.536 ha pada tahun 2015. Pengembangan agribisnis komoditas kopi 
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih cukup terbuka, baik melalui program 
perluasan, intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas, maupun perbaikan mutu dan 
pengembangan industri hilir. Kopi yang berasal dari daerah ini terbukti telah menjadi 
produk spesial karena memiliki karakter citarasa khas dengan kawasan penanamannya 
secara administratif. 

Pengolahan kopi bubuk (ground coffee) yang mampu menjadi andalan petani 
karena kebutuhan akan permintaan semakin meningkat, membuat pendapatan petani 
semakin bertambah dengan memproduksi kopi bubuk ini (Muslim, 2016). Dengan 
pengolahan yang tepat akan tercipta mutu dan rasa yang khas dari Kopi Liberika 
tersebut. Petani kopi yang ada di Kecamatan  Betara masih ada yang belum mau 
memproduksi hasil kopinya menjadi kopi bubuk, padahal dengan memproduksi kopi 
bubuk bisa meningkatkan pendapatan petani dari pada menjualnya langsung ke 
pedagang pengumpul. Kecepatan adopsi inovasi sangat tergantung pada sikap sasaran, 
Pada dasarnya respon seseorang berhubungan dengan sikap. 

Tanaman kopi yang terkenal di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat adalah Kopi Liberika. Kopi liberika merupakan sumber pendapatan utama bagi 
masyarakat yang mendiami wilayah dataran rendah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat yang terletak dipesisir pantai kota Kuala Tungkal. Kondisi geografis yang 
sesuai untuk budidaya Kopi liberika karena kopi ini tumbuh di lahan gambut. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan adopsi inovasi 
dalam pengolahan kopi menjadi kopi bubuk di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
adopsi dalam pengolahan kopi menjadi kopi bubuk (ground coffee) di Kecamatan Betara 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mekar Jaya dan Desa Serdang Jaya di 
Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun pemilihan tempat 
penelitian ini dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan dasar pertimbangan bahwa 
Desa Mekar Jaya dan Desa Serdang Jaya adalah mayoritas penduduknya mengolah kopi 
menjadi bubuk. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah petani yang mengolah 
kopi bubuk baik itu dijual, dikonsumsi ataupun sebagai buruh pengolah kopi bubuk dll. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode snowball sampling karena 
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belum diketahuinya dengan pasti jumlah petani yang mengolah kopi menjadi bubuk. 
Metode ini merupakan teknik penentuan sampel yang  mula-mulanya jumlahnya kecil 
kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama dipilih satu atau dua orang, 
tetapi karena dengan kedua sampel ini belum merasa melengkapi data yang diberikan, 
maka peneliti akan mencari orang lain yang dipandang lebih mengetahui dan dapat 
melengkapi data dari kedua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, hingga jumlah 
sampel semakin banyak dan dianggap mencukupi (Sugiyono,2009) 

Responden dalam penelitian ini merupakan petani kopi liberika tungkal komposit 
yang mengusahakan budidaya kopi produktif. Jumlah responden diharapkan mampu 
memenuhi syarat dan mampu melengkapi data penelitian yang akan dilakukan. 
Berdasarkan data di daerah penelitian yang mengolah kopi menjadi bubuk, peneliti 
menentukan jumlah responden sebanyak 40 orang petani kopi. Sehingga masing-masing 
desa memiliki responden sebanyak 20 orang petani. 

Analisis data dilakukan menggunakan metode statistik non parametric dengan uji 
Chi – Square dengan tabel kontingensi (2x2)dan didukung dengan tabel tabulasi 
frekuensi dan presentase (%).Menurut Siegel (2011), jika sel berisi frekuensi ≥5 maka 
digunakan rumus sebagai berikut : 

x2= 
           

                    
 

 
Sedangkan jika terdapat sel yang berisi frekuensi < 5 digunakan rumus sebagai berikut : 
 

x2= 
 [        

 

 
]
 

                    
 

Analisis ini berdasarkan dengan perolehan data dalam tabel kontingensi berikut : 

Tabel 1. Tabel Analisis Kontingensi 2x2 

Adopsi Inovasi 
Pengolahan Kopi Bubuk 

Jumlah 
Tinggi Rendah 

Tinggi         
Rendah         

Jumlah           

 
Nilai (X2) pada tabel derajat bebas (Db) = 1 pada tingkat kepercayaan 95% adalah 

3,84 dapat dibandingkan antara x2hitung dengan x2 tabel dengan keputusan sebagai 
berikut : 

1. Jika x2 hitung [ ≤ x2  = 5 % db = (b – 1) (k-1) ] terima Ho 

2. Jika x2 hitung [ > x2  = 5 % db = (b – 1) (k-1) ] tolak Ho 

 Selanjutnya untuk mengukur hubungan  antara kedua variabel digunakan 
koefisien kontingensi dengan rumus sebagai berikut : 

       √
  

     
 

Seterusnya untuk mengukur keeratan hubungan digunakan perhitungan dengan 
menggunakan rumus yaitu : 
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   Diketahui,         √

   

 
    dan   Chit = √

  

     
 

Dengan kategori : 

a. Hubungan digolongkan lemah apabila nilai terletak antara 0 – 0,353 
b. Hubungan digolongkan kuat apabila nilai terletak antara 0,353 – 0,707 

Untuk menghitung terdapat hubungan nyata atau tidak menggunakan rumus 
sebagai berikut : 

      √
    

      
 

Dimana ;         dan          

Jika t hitung ( ≤ t tabel = (               Terima Ho 

Jika t hitung ( > t tabel = (               Tolak Ho 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan Sifat Inovasi dengan Pengolahan Kopi Bubuk  
Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada 

ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan 
baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh inovator (orang yang membuat inovasi). 
Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh inovator melalui berbagai macam aksi ataupun 
penelitian yang terencana.  
Tabel 2. Kontingensi Hubungan Sifat Inovasi dengan Pengolahan Kopi Bubuk di  

   Daerah Penelitian Tahun 2017 

Sifat Inovasi Pengolahan Kopi Bubuk Jumlah 

Tinggi Rendah 

Tinggi 26 6 32 
Rendah 2 6 8 

Jumlah 28 12 40 

 Dari data diatas memperlihatkan bagaimana hubungan sifat inovasi petani dengan 
pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara, yaitu ada kecenderungan bahwa jika sifat 
inovasi tinggi maka tingkat pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara akan tinggi dan 
sebaliknya jika tingkat pengolahan kopi bubuk rendah maka sifat inovasi petani akan 
rendah. Berdasarkan uji statistik uji chi-square. 
Uji ᵪ² diperoleh bahwa X2

 hit = 7,15 > ᵪ² ttab = (  = 5% db = 1) = 3,84 berarti tolak H1 terima 
H0, artinya terdapat hubungan dengan sifat inovasi dengan pengolahan kopi bubuk di 
daerah penelitian di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
 Selanjutnya setelah didapatkan nilai x2 hitung didaptlah Chit yakni 0,388 dan Cmaks 

0,707, artinya derajat hubungan sifat inovasi dengan pengolahan kopi bubuk tergolong 
kuat karena Chit berada diantara 0,353-0,707. Selanjutnya didapatkan nilai thit 4,03 dan 
ttabel 1,68, thit (> ttabel = (  = 5% db = 1) = 38 tolak H0 terima H1 artinya terdapat hubungan 
yang sangat nyata antara sifat inovasi dengan pengolahan kopi bubuk di daerah 
penelitian di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
 Dari pembahasan diatas memperlihatkan hubungan sifat inovasi petani dengan 
pengolahan kopi bubuk di daerah penelitian, yaitu ada kecenderungan jika sifat inovasi 
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rendah maka akan berpengaruh terhadap pengolahan kopi bubuk. Dari beberapa 
indikator pertanyaan untuk mengukur pengolahan kopi bubuk dilihat sifat inovasi, 
apakah sifat inovasi itu bagus atau tidak untuk diterapkan. Ini sejalan dengan teori 
Menurut Robbins (1994) bahwa sifat inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau 
objek yang disadari dan  diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau 
kelompok untuk diadopsi. Sedangkan menurut Rogers (1971) sifat inovasi adalah 
kegiatan penelitian, pengembangan atau perekayasaan yang bertujuan 
mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 
 
Hubungan Sifat Sasaran dengan Pengolahan Kopi Bubuk 

Menurut Rogers (1971) mengemukakan hipotesisnya bahwa setiap kelompok 
msyarakat terbagi menjadi lima kelompok individu berdasarkan tingkat kecepatan 
mengadopsi inovasinya yaitu kelompok perintis (innovator), kelompok pelopor, 
kelompok penganut dini, kelompok penganut lambat dan kelompok orang-orang kolot. 
Sehubungan dengan ragam golongan masyarakat ditinjau dari kecepatannya 
mengadopsi inovasi, Lionberger (1960) mengemukakan beberapa faktor yang 
mempengaruhi kecepatan seseorang untuk mengadopsi inovasi yaitu luas usahatani, 
tingkat pendapatan,keberanian, umur, tingkat partisipasinya, aktivitas mencari informasi 
dan sumber informasi yang dimanfaatkan.   
Tabel 3. Kontingensi Hubungan Sifat Sasaran dengan Pengolahan Kopi Bubuk  

 Di Daerah Penelitian Tahun 2017 

Sifat Sasaran Pengolahan Kopi Bubuk Jumlah 

Tinggi Rendah 

Tinggi 24 7 31 
Rendah 4 5 9 

Jumlah 28 12 40 

 Dari data diatas memperlihatkan bagaimana hubungan sifat sasaran petani 
dengan pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara, yaitu ada kecenderungan bahwa 
jika sifat sasaran tinggi maka tingkat pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara akan 
tinggi dan sebaliknya jika tingkat pengolahan kopi bubuk rendah maka sifat inovasi 
petani akan rendah. Berdasarkan uji statistik uji chi-square  
Uji ᵪ² diperoleh bahwa X2

 hit = 2,21 > ᵪ² ttab = (  = 5% db = 1) = 3,84 terima H0. Artinya 
tidak terdapat hubungan yang nyata antara sifat sasaran dengan pengolahan kopi bubuk 
di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
 Selanjutnya setelah didapatkan nilai x2 hitung didaptlah Chit yakni 0,228 dan Cmaks 

0,707, artinya derajat hubungan sifat inovasi dengan pengolahan kopi bubuk tergolong 
lemah karena Chit berada diantara 0-0,353. Selanjutnya didapatkan nilai thit 2,09 dan ttabel 

1,68, thit (> ttabel = (  = 5% db = 1) = 38 tolak H0 terima H1 artinya terdapat hubungan yang 
sangat nyata antara sifat sasaran dengan pengolahan kopi bubuk di daerah penelitian di 
Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Dari pembahasan diatas memperlihatkan hubungan sifat sasaran petani dengan 
pengolahan kopi bubuk di daerah penelitian, yaitu ada kecenderungan jika sifat sasaran 
rendah maka akan berpengaruh terhadap pengolahan kopi bubuk. Dari beberapa 
indikator pertanyaan untuk mengukur pengolahan kopi bubuk dilihat dari sifat sasaran 
bahwa di daerah penelitian petani disana mempunyai pengetahuan yang luas, mudah 
bersosialisasi dengan antar kelompok tani dan bukan termasuk kelompok orang-orang 
kolot. Hal ini didukung oleh pernyataan Rogers (1971) mengemukakan hipotesisnya 
bahwa setiap kelompok msyarakat terbagi menjadi lima kelompok individu berdasarkan 
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tingkat kecepatan mengadopsi inovasinya yaitu kelompok perintis (innovator), kelompok 
pelopor, kelompok penganut dini, kelompok penganut lambat dan kelompok orang-
orang kolot. 
Hubungan Cara Pengambilan Keputusan dengan Pengolahan Kopi Bubuk 
 

Terlepas dari ragam karakteristik individu dan masyarakat, cara pengambilan 
keputusan yang dilakukan untuk mengadopsi sesuatu inovasi juga akan mempengaruhi 
kecepatan adopsi. Tentang hal ini, jika keputusan adopsi dapat dilakukan secara pribadi 
relatif lebih cepat dibanding pengambilan keputusan berdasarkan keputusan bersama 
(kelompok) warga masyarakat yang lain.  
Tabel 4. Kontingensi Hubungan Cara Pengambilan Keputusan dengan  

 Pengolahan Kopi Bubuk Di Daerah Penelitian Tahun 2017 

Cara Pengambilan 
Keputusan 

Pengolahan Kopi Bubuk Jumlah 

Tinggi Rendah 

Tinggi 26 4 30 
Rendah 2 8 10 

Jumlah 28 12 40 

 Dari data diatas memperlihatkan bagaimana hubungan cara pengambilan 
keputusan petani dengan pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara, yaitu ada 
kecenderungan bahwa jika cara pengambilan keputusan tinggi maka tingkat pengolahan 
kopi bubuk di Kecamatan Betara akan tinggi dan sebaliknya jika tingkat pengolahan kopi 
bubuk rendah maka cara pengambilan keputusan petani akan rendah. Berdasarkan uji 
statistik uji chi-square.  

Uji ᵪ² diperoleh bahwa X2
 hit = 12,85 > ᵪ² ttab = (  = 5% db = 1) = 3,84 berarti tolak H0 

terima H1 Artinya terdapat hubungan yang nyata antara cara pengambilan keputusan 
dengan pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  
Selanjutnya setelah didapatkan nilai x2 hitung didapatlah Chit yakni 0,492 dan Cmaks 0,707, 
artinya derajat hubungan cara pengambilan keputusan dengan pengolahan kopi bubuk 
tergolong kuat karena Chit berada diantara 0,353-0,707. Selanjutnya didapatkan nilai thit  
5,95 dan ttabel 1,68 thit (> ttabel = (  = 5% db = 1) = 38 tolak H0 terima H1 artinya terdapat 
hubungan yang sangat nyata antara cara pengambilan keputusan dengan pengolahan 
kopi bubuk di daerah penelitian di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Dari pembahasan diatas memperlihatkan hubungan cara pengambilan keputusan 
petani dengan pengolahan kopi bubuk di daerah penelitian, yaitu tidak ada 
kecenderungan jika cara pengambilan keputusan rendah maka tidak akan berpengaruh 
terhadap pengolahan kopi bubuk. Hal ini sejalan dengan teori Menurut Terry (1960) 
pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau 
lebih, tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu 
diantara alternatif-alternatif yang memungkinkan.  Hal ini didukung oleh pernyataan 
Mardikanto (1993) bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis 
terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang 
dan alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan 
merupakan tindakan yang paling tepat. 
 
Hubungan Saluran Komunikasi Yang Digunakan dengan Pengolahan Kopi Bubuk 

Jika inovasi dapat dengan mudah dan jelas dapat disampaikan lewat media massa 
atau sebaliknya jika kelompok sasarannya dapat dengan mudah menerima inovasi yang 
disampaikan melalui media massa, maka proses adopsi akan berlangsung relatif cepat 
dibanding dengan inovasi yang harus disampaikan lewat media antar pribadi.  
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Tabel 5. Kontingensi Hubungan Saluran Komunikasi Yang Digunakan dengan  
 Pengolahan Kopi Bubuk Di Daerah Penelitian Tahun 2017 

Saluran Komunikasi 
Yang Digunakan 

Pengolahan Kopi Bubuk Jumlah 

Tinggi Rendah 

Tinggi 25 5 30 
Rendah 3 7 10 

Jumlah 28 12 40 

 Dari data diatas memperlihatkan bagaimana hubungan saluran komunikasi yang 
digunakan petani dengan pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara, yaitu ada 
kecenderungan bahwa jika saluran komunikasi yang digunakan tinggi maka tingkat 
pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara akan tinggi dan sebaliknya jika tingkat 
pengolahan kopi bubuk rendah maka saluran komunikasi yang digunakan petani akan 
rendah. Berdasarkan uji statistik uji chi-square. Uji ᵪ² diperoleh bahwa X2

 hit = 7,7 > ᵪ² ttab = 
(  = 5% db = 1) = 3,84 berarti tolak H0 terima H1 Artinya terdapat hubungan yang nyata 
antara saluran komunikasi yang digunakan dengan pengolahan kopi bubuk di Kecamatan 
Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  

Selanjutnya setelah didapatkan nilai x2 hitung didaptlah Chit yakni 0,401 dan Cmaks 

0,707, artinya derajat hubungan saluran komunikasi yang digunakan dengan pengolahan 
kopi bubuk tergolong kuat karena Chit berada diantara 0,353-0,707. Selanjutnya 
didapatkan nilai thit 4,24 dan ttabel 1,68, thit (> ttabel = (  = 5% db = 1) = 38 tolak H0 terima H1 
artinya terdapat hubungan yang sangat nyata antara saluran komunikasi yang digunakan 
dengan pengolahan kopi bubuk di daerah penelitian di Kecamatan Betara Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat. 
 Dari pembahasan diatas memperlihatkan hubungan saluran komunikasi yang 
digunakan petani dengan pengolahan kopi bubuk di daerah penelitian, yaitu ada 
kecenderungan hubungan jika saluran komunikasi yang digunakan  tinggi maka akan 
berpengaruh terhadap kecepatan adopsi inovasi pengolahan kopi bubuk, ini sejalan 
dengan teori Menurut Rogers (1971), menyatakan bahwa saluran komunikasi adalah 
alat atau media yang dapat dimanfaatkan oleh individu-individu atau kelompok serta 
organisasi yang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan (message) mereka. 
Jika inovasi dapat dengan mudah dan jelas dapat disampaikan lewat media massa atau 
sebaliknya jika kelompok sasarannya dapat dengan mudah menerima inovasi yang 
disampaikan melalui media massa, maka proses adopsi akan berlangsung relatif cepat 
dibanding dengan inovasi yang harus disampaikan lewat media antar pribadi. 
 
Hubungan Keadaan Penyuluh dengan Pengolahan Kopi Bubuk 

Selain faktor-faktor yang telah dikemukakan diatas, kecepatan adopsi juga sangat 
ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan penyuluh, khususnya tentang upaya yang 
dilakukan penyuluh untuk “mempromosikan” inovasinya. Semakin rajin penyuluh untuk 
memberikan inovasi, proses adopsi inovasi akan semakin cepat pula. Demikian juga, jika 
penyuluh mampu berkomunikasi secara efektif dan terampil menggunakan saluran 
komunikasi yang paling efektif. Proses adopsi pasti akan berlangsung lebih cepat 
dibanding dengan yang lainnya.  
Tabel 6. Kontingensi Hubungan Keadaan Penyuluh dengan Pengolahan 
  Kopi Bubuk Di Daerah Penelitian Tahun 2017 

Keadaan Penyuluh Pengolahan Kopi Bubuk Jumlah 

Tinggi Rendah 

Tinggi 25 4 29 
Rendah 3 8 11 
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Jumlah 28 12 40 

 Dari data diatas memperlihatkan bagaimana hubungan keadaan penyuluh petani 
dengan pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara, yaitu tidak ada kecenderungan 
bahwa jika keadaan penyuluh tinggi maka tingkat pengolahan kopi bubuk di Kecamatan 
Betara akan tinggi dan sebaliknya jika tingkat pengolahan kopi bubuk rendah maka 
keadaan penyuluh petani akan rendah. Berdasarkan uji statistik uji chi-square. Uji ᵪ² 
diperoleh bahwa X2

 hit = 10,53 > ᵪ² ttab = (  = 5% db = 1) = 3,84 berarti tolak H0 terima H1. 
Artinya terdapat hubungan yang nyata antara keadaan penyuluh dengan pengolahan 
kopi bubuk di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
 Selanjutnya setelah didapatkan nilai x2 hitung didaptlah Chit yakni 0,456 dan Cmaks 

0,707, artinya derajat hubungan keadaan penyuluh dengan pengolahan kopi bubuk 
tergolong lemah karena Chit berada diantara 0-0,353. Selanjutnya didapatkan nilai thit 
5,18 dan ttabel 1,68, thit (> ttabel = (  = 5% db = 1) = 38 tolak H0 terima H1 artinya terdapat 
hubungan yang sangat nyata antara keadaan penyuluh dengan pengolahan kopi bubuk 
di daerah penelitian di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 Dari pembahasan diatas memperlihatkan hubungan keadaan penyuluh petani 
dengan pengolahan kopi bubuk di daerah penelitian, yaitu ada kecenderungan jika 
keadaan penyuluh tinggi maka akan berpengaruh terhadap pengetahuan, sikap dan 
keterampilan dalam pengolahan kopi bubuk. Ini sejalan dengan teori Menurut 
Mardikanto (1993) tujuan yang sebenarnya dari penyuluhan adalah terjadinya 
perubahan perilaku sasarannya. Hal ini merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung dengan 
indera manusia. Dengan demikian, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses 
perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) di kalangan masyarakat agar 
mereka tahu, mau, mampu melaksanakan perubahan-perubahan demi tercapainya 
peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan 
keluarga yang ingin dicapai. 

 
Hubungan Ragam Sumber Informasi dengan Pengolahan Kopi Bubuk 

Selain faktor-faktor diatas, kecepatan adopsi inovasi yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok sasaran penyuluhan pada tiap tahapan adopsi juga sangat 
dipengaruhi oleh ragam sumber informasi seperti media massa, teman atau tetangga, 
penyuluh dan pedagang.  
Tabel 7. Kontingensi Hubungan Ragam Sumber Informasi dengan Pengolahan 

 Kopi Bubuk Di Daerah Penelitian Tahun 2017 

Ragam Sumber 
Informasi 

Pengolahan Kopi Bubuk Jumlah 

Tinggi Rendah 

Tinggi 25 4 29 
Rendah 3 8 11 

Jumlah 28 12 40 

Dari data diatas memperlihatkan bagaimana hubungan ragam sumber informasi 
petani dengan pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara, yaitu tidak ada 
kecenderungan bahwa jika ragam sumber informasi tinggi maka tingkat pengolahan kopi 
bubuk di Kecamatan Betara akan tinggi dan sebaliknya jika tingkat pengolahan kopi 
bubuk rendah maka keadaan penyuluh petani akan rendah. Berdasarkan uji statistik uji 
chi-square.Uji ᵪ² diperoleh bahwa X2

 hit = 10,53 > ᵪ² ttab = (  = 5% db = 1) = 3,84 berarti 
tolak H0 terima H1 Artinya terdapat hubungan yang nyata antara ragam sumber 
informasi dengan pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat. 
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Selanjutnya setelah didapatkan nilai x2 hitung didaptlah Chit yakni 0,456 dan Cmaks 

0,707, artinya derajat hubungan ragam sumber informasi yang digunakan dengan 
pengolahan kopi bubuk tergolong kuat karena Chit berada diantara 0,353-0,707. 
Selanjutnya didapatkan nilai thit 5,18 dan ttabel 1,68, thit (> ttabel = (  = 5% db = 1) = 38 tolak 
H0 terima H1 artinya terdapat hubungan yang sangat nyata antara ragam sumber 
informasi dengan pengolahan kopi bubuk di daerah penelitian di Kecamatan Betara 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Dari pembahasan diatas memperlihatkan hubungan ragam sumber informasi 
petani dengan pengolahan kopi bubuk di daerah penelitian, yaitu ada kecenderungan 
jika ragam sumber informasi tinggi maka akan berpengaruh terhadap pengetahuan 
seseorang dan dengan pengetahuan tersebut bisa menimbulkan kesadaran ini sejalan 
dengan teori Menurut pendapat Hernanto (1996) bahwa semakin banyak memiliki 
informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan terhadap seseorang dan 
dengan pengetahuan tersebut bisa menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang itu 
akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 
 
 Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Adopsi Inovasi Dalam Pengolahan Kopi 
Menjadi Kopi Bubuk Di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
 Adopsi inovasi dalam pengolahan kopi bubuk tidak terlepas dari kesiapan objek 
tersebut karena mengadopsi suatu hal inovasi yang baru tentu tidak mudah dilakukan, 
dibutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang tepat. Hal ini mengarah pada komponen 
sifat inovasi, sifat sasaran, cara pengambilan keputusan, saluran komunikasi yang 
digunakan, keadaan penyuluh, dan ragam sumber informasi yang didapat. Penilaian 
petani terhadap pengolahan kopi bubuk akan timbul suatu respon yang mengarah untuk 
menerapkan atau tidak menerapkan secara berkelanjutan. Berikut uraian faktor-faktor 
yang berhubungan dengan adopsi inovasi dalam pengolahan kopi menjadi kopi bubuk di 
Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 sebagai berikut : 
Tabel 8. Kontingensi Hubungan Antara Adopsi Inovasi Dalam Pengolahan Kopi  

 Menjadi Kopi Bubuk Di Kecamatan Betara Tahun 2017 

Adopsi Inovasi Pengolahan Kopi Bubuk Jumlah 

Tinggi Rendah 

Tinggi 26 9 35 
Rendah 2 3 5 

Jumlah 28 12 40 

 Berdasarkan data diatas, bahwa adanya hubungan antara adopsi inovasi dengan 
pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara terbukti bahwa faktor-faktor adopsi inovasi 
berkaitan dengan pengolahan kopi bubuk sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 
(SOP), ini berarti petani disana sudah banyak menerapkan pengolahan kopi bubuk sesuai 
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. 

Berdasarkan uji statistik uji chi-square Uji ᵪ² diperoleh bahwa X2
 hit = 7,15 > ᵪ² ttab = 

(  = 5% db = 1) = 3,84 berarti tolak H0 terima H1 Artinya terdapat hubungan yang nyata 
antara adopsi inovasi dengan pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat. 

Selanjutnya setelah didapatkan nilai x2 hitung didapatlah Chit yakni 0,388 dan 
Cmaks 0,707, artinya derajat hubungan adopsi inovasi yang digunakan dengan pengolahan 
kopi bubuk tergolong kuat karena Chit berada diantara 0,353-0,707. Selanjutnya 
didapatkan nilai thit 4,03 dan ttabel 1,68, thit (> ttabel = (  = 5% db = 1) = 38 tolak H0 terima H1 
artinya terdapat hubungan yang sangat nyata antara adopsi inovasi dengan pengolahan 
kopi bubuk di daerah penelitian di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
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Ini sejalan dengan teori Mardikanto (1993) bahwa Kecepatan adopsi inovasi sangat 
tergantung pada sikap sasaran terhadap lingkungan sosial dan ada faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Pada dasarnya respon berhubungan dengan sikap. Hal ini 
menunjukkan bahwa respon positif terhadap inovasi dapat dimanifestasikan dalam 
perubahan sikap, begitu pula sebaliknya, respon negatif akan menghambat perubahan 
sikap seseorang. 

 
 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan analisis Chi-Square, diperoleh bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara faktor-faktor yang berhubungan dengan adopsi inovasi dalam 
pengolahan kopi menjadi kopi bubuk di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat. X2

hit adalah 7,15 berarti tolak H0 terima H1 Artinya terdapat hubungan yang nyata 
antara adopsi inovasi dengan pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Betara Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat yang memiliki hubungan kuat dengan nilai Chit 0,388. Jika dilihat 
dari thit 4,03 maka keputusannya tolak H0 terima H1 artinya terdapat hubungan yang 
nyata antara Adopsi Inovasi dengan pengolahan kopi bubuk di daerah penelitian di 
Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
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