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ABSTRAK
BOYMA TOGATOROP. D1B013093. Hubungan Tekonologi Alsintan

Terhadap Produktivitas Padi Sawah Di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam

Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Di bimbing oleh Bapak Idris Sardi, SP,M.Si

dan Ibu Aprollita, SP,M.Si.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberdayaan dengan

menggunakan teknologi Alsintan terhadap produktivitas padi sawah dan untuk

melihat perbandingan produktivitas padi sawah antara petani yang menggunakan

Alsintan dengan petani yang tidak menggunakan Alsintan di Desa Sri Agung

Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode penarikan

sampel dengan menggunakan metode porposive dengan jumlah sampel petani

yang menggunakan Alsintan sebanyak 23 yang diambil dari anggota kelompok

tani dan 25 sampel yang diambil dari petani yang tidak tergabung dalam

kelompok tani. Analisis data menggunakan analisis statistik korelasi rank

spearman yaitu untuk melihat hubungan teknologi Alsintan terhadap produktivitas

padi sawah dan uji t untuk melihat perbandingan produktivitas padi sawah antara

petani yang menggunakan Alsintan dan petani yang tidak menggunakan Alsintan.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 februari sampai dengan 18 maret

2017.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) besarnya derajat keeratan

hubungan pemberdayaan penggunaan Alsintan terhadap produktivitas padi sawah

adalah sebesar 83,52%  sedangkan  untuk t hitungnya 6,959  dan t tabel 2,069.

(2) terdapat perbandingan produktivitas padi antara petani yang menggunakan

Alsintan dengan petani yang tidak menggunakan Alsintan dengan tingkat

perbandingan 12,77. Dari hasil penelitian ini diharapkan supaya petani yang

belum menggunakan Alsintan didorong untuk menggunakan Alsintan, karena

berdampak terhadap produktivitas padi

Kata Kunci: Pemberdayaan, Alsintan, Produktivitas
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian hingga saat ini masih memiliki peranan yang sangat

penting di dalam suatu pembangunan nasional dan juga sebagai penopang

perekonomian bangsa. Mengingat bahwa Negara Indonesia adalah negara agraris

yang rata-rata mata pencaharian penduduknya adalah bekerja sebagai petani.

Sehubungan dengan pembangunan pertanian disebutkan bahwa suatu

pembangunan pertanian adalah mewujudkan swasembada pangan dan

meningkatkan produksi hasil pertanian baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Usaha dari suatu proses  pembangunan itu tidak lepas dari adanya

informasi dan teknologi pertanian yang efektif serta informasi yang tepat dengan

harapan akan terjadi perubahan perilaku maupun kemampuan petani dalam

kegiatan usaha tani dan peningkatan produksi guna mewujudkan tujuan dari suatu

proses pembangunan yaitu swasembada beras (Soetriono dan Anik, 2016).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam suatu pembangunan masyarakat

mengandung arti bahwa manusia di tempatkan pada posisi pelaku dan penerima

manfaat, proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Menurut P. Jansen

(1970) menyatakan bahwa “pembangunan” masyarakat adalah sutu proses yang

multi dimensional yang struktural yang meliputi semua aspek kemasyarakatan,

tetapi pada permulaan diperlukan terutama pengembangan ekonomi.

Pertanian Indonesia masih rata-rata dalam proses dan pelaksanaan

mekanisasi untuk mengadopsi teknologi modern yang ramah lingkungan, guna

membantu para petani dalam usaha tani. Teknologi pertanian diterapkan kepada

petani, guna membantu petani dalam proses produksi yang maksimal dan untuk
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memenuhi kebutuhan manusia yang semakin besar. Teknologi pertanian mampu

menggantikan tenaga manusia di dalam usaha tani yang mampu meningkatkan

produksi dari hasil usaha tani. Sebuah teknologi pertanian yang modern, seorang

petani mampu mencukupi kebutuhan pangan sekitar 18 orang dengan

menggunakan teknologi, dibandingkan dengan manual (tenaga manusia) yang

hanya mampu mencukupi 5-6 orang saja.

Teknologi juga mampu meningkatkan produksi yang lebih besar

dibandingkan dengan tenaga manual atau manusia, karena teknologi diciptakan

sebagai pengganti tenaga manusia dan sudah dirancang guna meningkatkan

produksi pertanian yang maksimal (contoh mesin bajak sawah atau hand tractor;

kualitas bajakan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman (padi) bajakan

yang dalam akan membuat padi tumbuh subur dan berpengaruh terhadap hasil

panen. Hand tractor bisa membajak sawah 50 cm pada bajakan awal dibanding

dengan menggunakan cangkul hanya ±20 cm). Sehingga kebutuhan pangan

manusia tercukupi seiring dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat dari

tahun ketahun (Harris dan lambert, 1990). Kebutuhan manusia tidak akan

tercukupi ketika tidak dibarengi dengan kemajuan teknologi yang ramah

lingkungan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan alih fungsi

lahan pertanian secara besar-besaran dan akan berimbas terhadap krisis pangan.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk

dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih

berkualitas. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi

dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan
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berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan

pendidikan untuk penyadaran dan memampukan diri mereka. Proses

pemberdayaan petani harus melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar

terjadi perubahan perilaku pada diri semua pihak (individu, kelompok,

kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya

kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif dan berkelanjutan.

Sedangkan menurut Ravik Karsidi (2010) petugas pemberdayaan masyarakat

sebagai outsider people dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:peran konsultan, peran

pembimbing dan peran penyampaian informasi, sehingga kelompok sasaran

(masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan.

Peningkatan produksi padi di Provinsi Jambi bukan hanya ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan daerah saja, tetapi diharapkan dengan peningkatan ini dapat

memberikan sumbangan terhadap peningkatan produksi padi Nasional. Adapun

cara untuk melakukan produksi dapat dilakukan melalui diversifikasi,

ekstensifikasi dan rehabilitasi yang ditunjukkan untuk pengembangan sistem

pertanian serta peningkatan produksi dan pendapatan petani (Indro Purwono,

1992).

Desa Sri Agung merupakan salah satu sentra lumbung padi nasional

terutama bagi Provinsi Jambi yang letaknya berada di Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Kecamatan Batang Asam. Sistem usaha tani, dari segi penggunaan

teknologi yang ada di Desa Sri Agung dari tahun ketahun mengalami

perkembangan terutama dari penggunaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan)

yang menjadi suatu program pemberdayaan dari pemerintah guna mencapai
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produksi yang maksimal. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) menjadi faktor

penting dalam mendukung produksi pangan di Provinsi Jambi.

Alsintan merupakan suatu teknologi yang mampu meminimalisir semua

faktor-faktor produksi dalam melakukan suatu usaha tani, diantaranya adalah dari

segi waktu, tenaga, bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam setiap

pemanenan padi. Apalagi suatu wilayah pertanian dengan hamparan yang cukup

luas maka alsintan ini akan sangat membantu petani termasuk di dalam suatu

proses usaha tani. Demikian halnya di Kecamatan Batang Asam, luas panen padi

sawah pada tahun 2015 tercatat seluas 1.894 ha, dengan produksi 7.983 ton.

Untuk lebih jelasnya, Hal ini bisa dilihat pada data statistik produksi padi di

tingkat Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tabel 1

Berikut.

Tabel 1. Luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah menurut Kecamatan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2015

Kecamatan Luas panen
( ha )

Produksi
( ton )

Produktivitas
( kw / ha )

Tungkal Ulu 108 445 41,16

Merlung 0 0 0

Batang Asam 1.894 7.983 42,15

Tebing Tinggi 296 1.194 40,33

Renah Mendaluh 53 217 40,85

Muara Papalik 0 0 0

Pengabuan 2.521 10.049 39,86

Senyerang 3.612 14.366 39,77

Tungkal Ilir 229 915 39,95

Bram Itam 196 1.601 40,33

Seberang Kota 136 543 39,94

Betara 173 693 40,07

Kuala Betara 194 781 40,23

Total             2015 9.613 38.786 40,35

2014 8.649 34.767 40,20

2013 20.424 80.923 39,62

2012 18.186 70.649 38,85

2011 22.902 86.624 37,82

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2015.



5

Dari tabel 1 terlihat bahwa, 21% produksi sudah disumbangkan oleh

Kecamatan Batang Asam dari total keseluruhan produksi padi yang ada di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu 38.786. Dari data ini bisa dilihat bahwa

Kecamatan Batang Asam berada pada peringkat ketiga luas lahan yang

diusahakan serta produksi dan produktifitas padi, setelah Kecamatan Pengabuan

dan Senyerang.

Sementara untuk luas lahan padi yang ada di Kecamatan Batang Asam

dapat dibedakan menjadi dua jenis pengairan yaitu pengairan melalui irigasi dan

hujan. Berikut ini merupakan data luas lahan dirinci menurut jenis pengairan pada

tahun 2015, dapat dilihat pada tabel .2

Tabel 2. Luas lahan dirinci menurut jenis pengairan dan Kecamatan di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat 2015

Sumber:Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2015

Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa sebesar 1.074 ha luas lahan irigasi yang

ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan Kecamatan Batang Asam

mempunyai luas lahan irigasi sebesar 951 ha setara dengan 96% dari total luas

lahan irigasi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dari data ini dapat

Kecamatan Irigasi (ha) Hujan (ha) Pasang
surut (ha)

Lainnya
(ha)

Jumlah

Tungkal Ulu 63 0 0 0 63

Merlung 0 0 0 0 0

Batang Asam 951 47 0 0 998

Tebing Tinggi 0 0 500 0 500

Renah Mendaluh 60 0 0 0 60

Muara Papalik 0 0 0 0 0

Pengabuan 0 0 3.118 0 3.118

Senyerang 0 0 3.638 0 3.638

Tungkal Ilir 0 0 550 0 550

Bram Itam 0 0 760 0 760

Seberang Kota 0 0 181 0 181

Betara 0 0 229 0 229

Kuala Betara 0 0 721 0 721

Jumlah 1.074 47 9.697 0 10.818
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disimpulkan bahwa Kecamatan Batang Asam merupakan sistem pertanian irigasi

yang paling besar dari kecamatan lainnya.

Kecamatan Batang Asam yang di dalamnya terdapat Desa Sri Agung

merupakan kawasan pertanian padi sawah dengan jenis pengairan irigasi yang

berasal dari sungai yang bernama sungai Tantang yang menjadi sumber utama air

untuk pertanian Desa Sri Agung. Petani di Desa Sri Agung sendiri sebagaian

besar mengusahakan padi sawah sebagai komoditi pertanian utama. Padi sawah

yang diusahakan petani di  Desa Sri Agung adalah jenis padi sawah ceherang

dengan sistem tanam jarwo (jajar legowo) dan juga sitem tabela (tabur benih

langsung), namun petani lebih dominan menggunakan sistem jarwo dalam setiap

musim tanamnya. Adapun musim tanam padi sawah di Desa Sri Agung adalah

sistem ASEP (April September) artinya musim tanam yang dilakukan dalam dua

kali dalam satu tahun yaitu pada periode bulan April dan September.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang sudah dikaji dari beberapa

aspek (salah satunya dari kecepatan waktu pengolahan lahan), maka akan sangat

efisien dan sangat menunjang diterapkannya Alsintan guna membantu petani

didalam melakukan usaha taninya. Dibalik dari sumber daya alam yang sudah

tersedia yaitu berupa irigasi, penggunaan teknologi juga sangat berperan besar

didalam upaya peningkatan produksi padi. Sementara untuk Desa Sri Agung data

produksi padi dapat dilihat pada tabel 3,
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Tabel 3. Produksi pertanian selama 5 tahun terakhir di Desa Sri Agung

Komoditi
Produksi selama 5 tahun ( ton ) / Ha

2011 2012 2013 2014 2015

Padi

Jagung

Kedele

Kacang Tanah

Ubi Kayu

Ubi jalar

Cabe merah

Cabe rawit

Kacang Panjang

Semangka

Jeruk

Timun

5

2

0.5

-

2

-

0.5

1

2.5

-

-

-

5

3

0.5

-

2

-

1

1

2.5

-

-

-

5.5

3.5

0.9

-

3

-

1

1.5

3

-

-

-

6.0

3.5

1

-

3.5

-

1.5

1.5

3

-

-

-

6.5

4

1.3

-

4

-

1.5

2

3.5

-

-

-

Sumber: Data identifikasi Potensi  wilayah

Berdasarkan tabel 3, bahwa produksi padi 5 tahun terakhir ini cukup

meningkat apalagi sudah diterapkannya Alsintan kepada petani. Namun peneliti

ingin melihat apakah peningkatan produksi padi ini sudah sesuai dengan target

pemerintah dan PPL.

Pada dasarnya produksi beras tersebut masih mempunyai peluang yang

sangat besar untuk bisa di tingkatkan apabila semua penanganan usaha taninya di

perhatikan sebaik mungkin, tentunya dilakukan dengan menggunakan Alat dan

Mesin Pertanian (Alsintan). Adapun beberapa Alsintan yang sudah diterapkan di

Desa Sri Agung adalah Handtractor (Traktor Tangan), Mini Tractor (Kendaraan

Pengangkut), Flad Bed Drayer (Mesin Pengering), Rice Transplanter (Mesin

Tanam), Combin Hasvester (Mesin Panen) Dan Power Trasher (Perontok Padi).

Desa Sri Agung merupakan suatu Desa yang rata-rata penduduknya

merupakan penduduk transmigrasi yang bergerak di bidang pertanian serta
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daearah yang tidak luput dari perhatian pemerintah terutama di bidang pertanian.

Program demi program telah banyak direncanakan oleh pemerintah dan sudah

banyak program yang sudah terlaksana guna membantu masyarakat petani lebih

maju dan sejahtera. Salah satu program yang diutamakan oleh pemerintah adalah

Program Pemberdayaan Penggunaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) guna

membantu masyarakat supaya mampu meningkatkan hasil produksi yang lebih

baik, serta untuk menghemat dari segi waktu, tenaga hingga pada biaya produksi

untuk usaha taninya. Program Alsintan ini sendiri di kelola oleh UPJA (Unit

Pelayanan Jasa Alsintan) yang fungsinya sebagai lembaga yang menyediakan jasa

Alsintan kepada petani guna membantu proses usaha tani. Pada prinsipnya UPJA

ini merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Tentunya dalam

penerapan Alsintan ini tidak serta merta diberikan kepada petani, namun peran

penyuluh disini juga sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah

guna memberdayakan petani melalui program penerapan Alsintan. Peran

penyuluh yang dimaksud disini adalah sebagai penggerak sekaligus sebagai guru

dalam penerapan Alsintan.

Program Alsintan sendiri sudah mulai diterapkan pada tahun 2007 kepada

para petani di Desa Sri Agung. Jumlah bantuan Alsintan ini juga tidak sedikit lagi,

namun jumlah bantuan alsintan ini sudah sangat banyak di terima oleh petani

Desa Sri Agung. Untuk lebih jelasnya, Jumlah Alsintan di Desa Sri Agung dapat

di lihat pada Lampiran 1. (lampiran terlampir)

Berdasarkan lampiran 1, dapat dilihat banyaknya bantuan yang diberikan

kepada petani di Desa Sri Agung guna membantu para petani untuk bisa lebih



9

meningkatkan produksi padinya. Dari tahun ketahun secara konsisten pemerintah

selalu memberi dukungan berupa bantuan Alsintan kepada petani.

Dalam suatu program pemberdayaan, tentunya tujuan akhir yang harus

dicapai adalah terwujudnya masyarakat yang berdaya, yang mampu dan

masyarakat yang mandiri guna mewujudkan masyarakat petani yang sejahtera. Di

Desa Sri Agung, program pemberdayaan alsintan dari tahun ketahun semakin

ditingkatkan seiring dengan era teknologi sekarang ini, maka hal ini akan sangat

membantu petani di dalam melakukan usaha taninya. Setelah adanya program

pemberdayaan penerapan Alsintan ini maka semangat para petani di Desa Sri

Agung semakin terpacu untuk melakukan usaha tani terutama padi sawahnya.

Sehingga apa yang menjadi suatu program pemberdayaan ini bisa terwujud

nantinya menjadikan masyarakat petani yang berdaya.

Akan tetapi dengan hadirnya alsintan ini ada suatu hal yang perlu

dicermati pada fenomena ini, karena di dalam melakukan proses usaha taninya

petani sudah lebih dominan menggunakan tenaga mesin. Maka perlu dikaji

nantinya apakah benar dengan adanya alsintan ini mampu membuat produksi padi

semakin meningkat, apakah peningkatan produksi padi ini meningkat secara

signifikan atau tidak Dan apakah program ini hanya sebagai suatu program

permberdayaan yang membuat masyarakat petani menjadi di berdayakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul:”Hubungan Teknologi Alsintan Terhadap Produktivitas Padi Sawah

Didesa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung

Barat.”
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1.2. Rumusan Masalah

Dewasa ini, banyak para ahli (Sugiyono) pembangunan masyarakat

pedesaan yang mengangkat permasalahan ini kepermukaan. Karena masih banyak

petani terkhusus di Indonesia yang mana taraf ekonominya masih berada pada

ekonomi menegah kebawah, dibandingkan dengan petani di negara maju. Sebab

persoalan yang berkaitan dengan peningkatan produksi baik dari segi kapasitas

sumberdaya manusia itu sendiri, modal, bantuan teknologi dan kebijakan tetap

sama dari tahun ketahun walaupun bentuk dari program itu berbeda. Di era

sekarang ini program yang lebih di intensipkan pemerintah adalah penerapan

teknologi pertanian yang maju, yang ramah lingkungan dan program yang lain

juga sudah digalakkan oleh pemerintah guna mendorong pembangunan

perekonomian masyarakat pedesaan terkhusus masyarakat petani yang bertujuan

untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan swasembada pangan.

Sama halnya dengan Desa Sri Agung, bahwa alat dan mesin pertanian

sudah diterapkan ke para petani guna membantu petani dalam melakukan usaha

taninya, produksi padi pun sudah mulai meningkat, namun peningkatan produksi

padi ini belum meningkat secara signifikan yaitu masih rendahnya Produksi Padi

rata-rata 5,5 ton/ha dari potensi 8 ton/ha (berdasarkan informasi dan pengamatan

PPL). Melihat sudah begitu lamanya program Alsintan ini diterapkan, perlu juga

dikaji apakah penggunaan Alsintan ini sudah efisien dan sesuai dengan apa yang

di anjurkan oleh PPL. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, masih banyak

petani yang belum menggunakan jasa Alsintan dalam usaha taninya, salah satu

contoh alat pengering gabah, masih banyak petani yang belum menggunakan
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mesin pengering dalam pengeringan gabah padi sehingga banyak gabah padi yang

tercecer dan dimakan ayam/burung.

Suatu proses penerapan teknologi terutama pada petani tentunya harus

mempertimbangkan beberapa faktor produksi pendukung guna mewujudkan

harapan dari suatu program itu terwujud nyata bagi petani. Beberapa faktor itu

adalah: harus sesuai dengan sumberdaya manusianya, harus sesuai dengan

kemampuan modal yang dimiliki, harus sesuai dengan kebutuhan objek sasaran

dan harus berhubungan terhadap apa yang diharapkan oleh petani yaitu

peningkatan produksi  usaha taninya. Tentu dengan adanya kajian faktor yang

mempengaruhi, maka perlu adanya evaluasi tentang suatu program dimana

program yang sebenarnya menjadi tujuan pokok bisa terealisasi pada masyarakat

yang membutuhkan, sehingga suatu program khususnya pemberdayaan tidak

salah letak, artinya tidak ada ketidak tepatan antara kebutuhan masyarakat dengan

bantuan yang diberikan.

Hingga saat ini telah banyak program, kegiatan maupun fasilitas yang

diberikan pemerintah kepada petani maupun kelembaga tertentu yang

membutuhkan. Adapun program yang dimaksud adalah bantuan pertemuan,

pelatihan permodalan, teknologi dan sarana prasarana, walaupun program ini

beragam tanggapan ataupun respon yang beragam dari petani. Berdasarkan

pengamatan peneliti di lapangan bahwa setiap adanya pertemuan antara petani

dengan penyuluh tentang pengolahan Alsintan, masih banyak petani yang acuh

tak acuh dalam menanggapinya, sehingga belum sepenuhnya petani mengetahui

arti pentingnya Alsintan terhadap usaha tani.
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Bentuk dari tanggapan ini dicerminkan melalui cara pemanfaatan dan

pengolahan program yang beragam pula. Salah satu program yang berjalan adalah

pemberian alat teknologi pertanian, pemberian teknologi pertanian ini memanglah

sangat bagus guna membantu petani dalam mengusahakan usaha taninya. Namun

perlu juga dikaji sudah sejauh mana fungsi dari alsintan ini bagi petani, dan

apakah sudah berdampak signifikan bagi peningkatan produksi. Sehingga apa

yang terkandung dalam aspek pemberdayaan itu nantinya bisa terwujud, yaitu

memandirikan masyarakat itu sendiri dan menjadikan masyarakat itu menjadi

berdaya.

Dengan adanya pemberdayaan petani terutama dalam penerapan Alsintan,

maka petani itu menjadi berdaya dan mempunyai pengetahuan, sehingga

keberlanjutan dari peningkatan produksi itu bisa terwujud. Tentunya dengan

produksi akan berdampak positif juga terhadap perekonomian rumah tangga

petani yang dapat terus berjalan baik sesuai dengan roda perputaran

perekonomian sehari-hari dan mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga petani.

Sementara melalui pengamatan peneliti dilapangan, bahwa tingkat perekonomian

petani di Desa Sri Agung masih tergolong ekonomi menengah kebawah.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dijawab dalam

penelitian ini adalah Bagaimana hubungan tekonologi Alsintan terhadap

produktivitas padi sawah dan perbandingan produktivitas padi petani yang

menggunakan dan petani yang tidak menggunakan Alsintan di Desa Sri Agung

Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
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1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana hubungan

teknologi Alsintan terhadap produktivitas padi sawah di Desa Sri Agung

2. Untuk melihat perbandingan produktivitas padi antara petani yang

menggunakan dan petani yang tidak menggunakan Alsintan yang ada di

Desa Sri Agung.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Melalui penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan informasi bagi

pemerintah sebagai penentu kebijakan dan sebagai bahan informasi bagi

petani.

2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh

gelar sarjana pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pemberdayaan

Suatu bentuk perubahan bukan hanya dari segi bentuk fisik, namun

perubahan bisa juga dikaitkan terhadap bentuk suatu program. Program yang

dimaksud yakni suatu program yang dilakukan terhadap masyarakat baik pada

tingkat individu, keluarga, kelompok  maupun komunitas adalah upaya

memberdayakan (mengembangkan petani dari keadaan kurang berdaya menjadi

mempunyai daya), untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Rukminto, 2003).

Dalam hal ini akan membuat masyarakat menjadi mempunyai kemampuan

tersendiri, menjadi mandiri dan mempunyai daya.

Dalam mencapai kemandirian tentu tidak secara langsung bisa terwujud

tanpa adanya suatu proses ataupun suatu alur (cara) sehingga masyarakat itu

benar-benar berdaya dan mempunyai kemampuan. Perubahan yang terlihat

ditingkat petani sebagai akibat dari introduksi teknologi adalah perubahan pada

cara budidaya usaha taninya.

Suharto (2005) mengartikan pemberdayaan sebagai sebuah proses dimana

orang menjadi cukup kuat untuk berpartispasi dalam berbagai pengontrolan atas

berbagai program dan mempengaruhi atas kejadian-kejadian serta lembaga-

lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pendekatan utama dalam konsep

pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai

proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu

sendiri. Berdasarkan konsep tersebut, maka pemberdayaan harus mengikuti

pendekatan sebagai berikut: (1) terarah, (2) pelaksanaannya dilakukan oleh

masyarakat sasaran, (3) menggunakan pendekatan kelompok.
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Menurut Pranarka dan Vidhiyandika (1996) proses pemberdayaan

mengandung dua kecenderungan, yakni :

a. Proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau

kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.

Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna

mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi (kecenderungan

primer dari makna pemberdayaan).

b. Proses mestimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai

kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui

proses dialog atau konsientisasi. Konsientisasi mengandung arti proses

pemahaman situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan hubungan-

hubungan politik, ekonomi dan  sosial.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model

pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun

dari beberapa hal sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan

terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan

faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha

pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem

pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif

untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem

politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematik akan menciptakan dua

kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tuna daya

(Prajono dan Pranarka, 1996). Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu

masyarakat yang berkuasa dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan
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melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah guna mencapai masyarakat yang

berdaya (empowerment of the powerless). Sehingga masyarakat itu lebih berdaya

dari sebelumnya, dalam arti wewenang dan tanggung jawabnya termasuk

kemampuan individual yang dimilikinya.

Alur pemikiran diatas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu

sendiri atau yang dikenal dengan istilah empowerment yang berawal dari kata

daya (power). Daya yang berarti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat

diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar, untuk memotong

lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan

lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan dalam:

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat

menigkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa

yang mereka perlukan

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang

mempengaruhi mereka (suharto, 2005).

Menurut Ife (dalam suharto, 2005) bahwa, pemberdayaan memuat dua

pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini bukan

hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan penguasaan

atau kekuasaan klien (sasaran) atas:

a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam

membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
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b. Pendefenisian kebutuhan sebagai kemampuan menentukan kebutuhan

selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

c. Ide atau gagasan diartikan sebagai kemampuan mengekspresikan dan

menyumbangkan gagasan dalam satu forum atau diskusi secara bebas dan

tanpa tekanan.

d. Lembaga-lembaga kemampuan menjangkau, menggunakan dan

mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan

sosial, pendidikan dan kesehatan.

e. Sumber-sumber maksutnya adalah kemampuan memobilisasi sumber-

sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

f. Aktifitas ekonomi merupakan kemampuan memanfaatkan dan mengelola

mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.

g. Reproduksi yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran,

perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak

mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan

masyarakat. Sehingga apa yang mereka perlukan dalam menopang

keberlangsungan kehidupan yang sejahtera, dan masyarakat itu sendiri pun

mempunyai wewenang dalam menggarap kehidupan petani.

Meskipun belum ada kesepahaman dan pengertian yang baku tentang

pemberdayaan masyarakat atau yang secara umum juga dikenal dengan

community development, nampaknya cukup penting dan berguna untuk
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mengadopsi pengertian pemberdayaan masyarakat yang dirilis oleh tim deliveri

(2004) sebagai salah satu acuan. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan

suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat

meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses

sumberdaya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat

sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (people of comunity centered

development).

Berdasarkan pengertian tentang comunity development, secara sederhana

dapat disarikan beberapa kunci dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang sengaja untuk memfasilitasi

masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya

lokal yang dimiliki. Sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan

kemandirian.

Sedangkan paradigma alternatif dalam komunikasi pembangunan melihat

perlunya memasukkan masalah kesamaan, pemeliharaan lingkungan dan

perlindungan budaya asli dalam konsep pembangunan. Pendekatan pemberdayaan

banyak digunakan dalam pengorganisasian komunitas, pendidikan dan psikologi

komunitas. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan dalam banyak hal dan

dapat diamati pada berbagai level yakni individual, organisasi dan komunitas.

Ditingkat komunitas pemberdayaan berarti proses meningkatan kontrol

kelompok-kelompok terhadap konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi

anggota kelompok dan orang lain dalam komunitas yang lebih luas (Melkote,

2002 diacu dalam Muclhis, 2009). Sedangkan ditingkat individu pemberdayaan

didefenisikan sebagai perasaan psikologis berkenan dengan pengendalian atau
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pengaruh pribadi dan kepedulian terhadap pengaruh sosial yang aktual, kekuasaan

politis dan hukum yang  legal.

Berdasarkan beberapa konsep tentang pemberdayaan tersebut,

pemberdayaan komunitas memiliki sejumlah aspek penting, yakni:

1. Tindakan sosial yang berproses. Pemberdayaan tidak mungkin bisa instan,

tidak mungkin sekali jadi, tapi membutuhkan proses

2. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tindakan. Pemberdayaan

meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan

tindakan sosial/bersama.

3. Dilakukan secara bersama-sama. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan

secara sendiri-sendiri atau tergantung pada pihak tertentu, melainkan

dilakukan oleh para anggota komunitas secara bersama-sama, dalam kerja

sama, saling tergantung satu sama lain.

4. Bertujuan untuk mendorong komunitas basis agar mampu: memecahkan

masalah, memenuhi kebutuhan, partisipasi dalam kejadian-kejadian dan

lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan komunitas, ikut

mengontrol kejadian-kejadian dan lembaga-lembaga yang mempengaruhi

kehidupan komunitas, menguasai berkuasa atas kehidupan mereka dan

komunitas, dan mengusahakan kehidupan bersama yang lebih baik dalam

komunitas, mensyaratkan dimilikinya keterampilan, pengetahuan dan

kekuasaan/kekuatan yang cukup pada diri para anggota komunitas.

Lebih lanjut, aspek-aspek pemberdayaan komunitas diatas bisa

dirumuskan sebagai indikator keberdayaan komunitas itu sendiri. Artinya,

komunitas bisa dinilai telah berdaya jika: terus berproses merencanakan,
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mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan sosial bersama mampu

memecahkan masalah secara mandiri, mampu berpartisipasi, ikut mengontrol dan

mempengaruhi kejadian-kejadian atau lembaga-lembaga yang mempengaruhi

komunitas, harus memiliki pengetahuan, ketampilan dan kekuatan yang memadai.

Melkode dan Steves (2001) diacu dalam Muchlis (2009) juga

menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah konsep inti dari pengorganisasian.

Mereka menganggap ketidaksamaan kekuasaan merupakan masalah utama dari

masalah pembangunan. Menurut mereka pemberdayaan adalah suatu proses

dimana individu atau organisasi memperoleh kontrol dan menguasainya melalui

suatu kondisi sosial ekonomi, melalui partisipasi demokrasi dalam komunitasnya

dan melalui kisah mereka sendiri.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah

“proses” bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan

mempunyai tiga tahapan yaitu: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan

(Wrihatnolo, 2007 diacu dalam Muchlis, 2009). Tahap pertama adalah tahap

penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan

dalam bentuk peberian penyadaran bahwa mereka mempuyai hak untuk

mempunyai sesuatu. Tujuan utamanya adalah bahwa mereka perlu diberdayakan

yang dimulai dari diri mereka sendiri. Tahap kedua adalah pengkapasitasan

(capasity building) atau sederhananya adalah memampukan. Dalam konteks ini

dilakukan melalui tiga aspek, yaitu (1) memampukan manusia, baik dalam

konteks individu maupun kelompok; (2) memampukan organisasi dapat dilakukan

dalam bentuk struktur organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas

tertentu; (3) memampukan sistem nilai (aturan main). Tahap ketiga adalah
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pemberian daya itu sendiri. Pada tahap ini, kepada target diberikan daya,

kekuasaan, otoritas atau peluang.

Melalui beberapa tahapan tersebut yang sudah dibahas sebelumnya maka,

apa yang dituliskan dalam buku Sukino (2014), yang berjudul Membangun

Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani, bahwa pemberdayaan yag

berhasil itu ada tiga hal yang harus diperhatikan (1) pembangunan yang dilakukan

masyarakat tani harus demokrasi, (2) serta mengembangkan sistem partisipasi dan

(3) memberikan otonomi yang lebih luas terhadap masyarakat tani untuk

membangun desanya.

Pemberdayaan merupakan salah satu langkah dalam menjalankan suatu

kebijakan pembangunan, karena pada prinsipnya suatu pembangunan adalah

mewujudnyatakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan mandiri serta

mempunyai kemampuan didalam mengelola segala sumber daya yang

dimilikinya. Tentunya dalam suatu program pemberdayaan dalam bentuk

Alsintan, tentunya ini merupakan suatu langkah didalam mekanisasi pertanian

demi merubah pola pertanian yang primitif ke arah pola pertanian yang modern.

Pola pertanian yang moderen tentu mengandung banyak fenomena, dalam

penelitian ini pola pertanian moderen yang dimaksut adalah pemberdayaan kepada

petani dibidang Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan). Pemberdayaan ini guna

membantu petani didalam mengefisienkan faktor produksi dalam melakukan

usaha taninya. Dalam pemberdayaan sesuatu yang baru tentunya tidak mudah

dilakukan, berbagai proses harus dilewati. Dengan adanya program pemberdayaan

Alsintan ini memberikan suatu inovasi yang baru kepada petani guna menunjang

usaha tani lebih baik dan lebih produktif.
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Dalam menerapkan suatu teknologi yang baru tentu harus ada peran-peran

pihak tertentu didalam penerapan teknologi, baik dari pihak pemerintah, penyuluh

maupun dari petani (sasaran/komunitas). Demi terjalinnya kebersamaan

diperlukan perubahan-perubahan yang bersifat pembaharuan yang biasa disebut

dengan istilah inovativeness yang mengandung arti suatu ide, perilaku, produk,

informasi dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui diterima dan

digunakan, diterapkan dan dilaksanakan oleh sebagian besar petani dalam lokasi

atau wilayah tertentu yang dapat digunakan untuk mendorong terjadinya

perubahan-perubahan disegala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya

perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat

yang bersangkutan (Mardikanto, 1996).

2.1.1. Konsep Penyuluh Dalam Pemberdayaan

Menurut Rogers (1983) penyuluh diartikan sebagai seseorang yang atas

nama pemerintah atau lembaga penyuluh berkewajiban untuk mempengaruhi

proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluh untuk

mengadopsi inovasi. Oleh karena itu seorang penyuluh haruslah memiliki kualitas

tertentu baik yang menyangkut tentang kepribadian, pengetahuan, sikap dan

keterampilan menyuluh yang profesional.

Suatu proses pemberdayaan, tentunya peran dari seorang penyuluh

sangatlah dibutuhkan demi terwujudnya masyarakat yang mandiri. Penyuluh

adalah sebagai motoring sekaligus pemotifasi bagi petani serta sebagai agen

pembawa perubahan. Dalam penerapan teknologi yang baru dan suatu pola yang

baru yang belum pernah diterapkan oleh petani, tentu harus ada yang namanya

proses pelatihan, proses pelatihan tentunya dengan adanya pengenalan teknologi,
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sehingga proses pelatihan bisa berjalan. Pelatihan tidak lain adalah bagian yang

tidak terpisahkan dari program penyuluh, yaitu sebagai penggerak dan sekaligus

sebagai guru.

Sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan

pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui

penyuluhan. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan

pelaku usaha agar mereka tahu, mampu dan mau menolong dan

mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi,

permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan

kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pelaku utama adalah masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan,

petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta

keluarga intinya, sedangkan pelaku usaha dalah perorangan warga negara

Indonesia atau koorporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang

mengolah hasil pertanian, perikanan dan kehutanan.

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran aktif

penyuluh pertanian di tingkat lapangan. Seorang penyuluh pertanian dituntut

untuk dapat merubah perilaku (Behavior) pelaku utama dan pelaku usaha baik

dari aspek kognitif (pengetahuan, pengertian, penerapan analisis, sintesis, dan

evaluasi), aspek efektif (sikap, minat, nilai, apresiasi, kecenderungan) dan aspek

psikomotorik (kemampuan, ketepatan, ketahanan dan keharmonisan) dalam

mengadopsi inovasi teknologi usaha tani yang sedang dilaksanakan.
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2.1.2. Petani

Menurut Hermanto (1993), petani adalah setiap orang yang melakukan

usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya dalam bidang

pertanian dalam arti luas, yang meliputi usaha tani pertanian, peternakan,

perikanan dan pemungutan hasil hutan.

Petani adalah orang yang mengusahakan langsung atau tidak langsung atau

sewaktu-waktu dalam kegiatan usaha tani dan kesibukan yang lain yang

berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan keluarga petani dipedesaan

(Mardikamto, 1982). Petani dan keluarganya inilah sebagai sasaran penyuluh

pertanian, yang harus diubah perilakunya dalam praktik-praktik bertani dan

berusaha tani guna meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

Namun di dalam penerapan suatu teknologi yang baru, faktor usia sangat

berpengaruh, karena petani yang usianya ≥ 50 tahun biasanya petani tersebut akan

semakin lamban dalam mengadopsi ilmu baru dan mereka lebih dominan

melakukan kebiasaan yang sudah sering mereka lakukan. Umur juga akan

mempengaruhi prestasi kerja, karena pada usia produktiflah prestasi kerja yang

paling maksimal. Berikut ini data produktif petani Indonesia yang dikutip dari

badan pusat statistik yang disajikan dalam tabel 4, berikut:

Tabel 4. Data umur produktif petani Indonesia
Umur Petani Variabel

0 – 14 Tahun Belum Produktif

15 – 64 Tahun Produktif

65 Tahun Keatas Tidak Produktif

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015
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2.2. Program Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan)

Pembangunan agroindustri diperlukan dukungan Alat dan Mesin Pertanian

selanjutnya dinamakan Alsintan (Rahmat Dan Hediarto, 1998). Profesionalisme

dalam pengelolaan usaha tani dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

terutama kecakapan dan keterampilan yang sesuai kemajuan teknologi dan

sumberdaya alam dengan produk unggulan daerah secara komparatif dan

kompetitif merupakan faktor penentu keberhasilan agribsnis dan agroindustri.

Komoditas tersebut harus dijamin dari segi kualiatas, kuantitas dan kontinitas dan

ramah lingkungan, sehingga laku dipasar dunia dan dapat memberikan nilai

tambah bagi keluarga petani. Dengan demikian, pendekatan pembangunan

pertanian harus berbasis iptek unggul, karena mata konsumen di seluruh dunia

telah terbuka untuk menentukan produk pertanian dan makanan dengan keamanan

dan standar kualitas tinggi, residu pestisida dan ramah lingkungan (Harris dan

Lambert, 1990).

Dalam pemanfaatan teknologi Alsintan yang ramah lingkungan dan

mengacu kepada perbedaan kondisi spesifik wilayah merupakan keharusan dan

unsur penting untuk meningkatkan efisiensi produksi per satuan lahan dan waktu,

meningkatkan intensitas tanam dan mendukung pengolahan hasil dengan produk

olahan berkualitas dan berdaya saing tinggi. Menurut Kasryno, F (1998) untuk

penelitian dan pengembangan rekayasa Alsintan antara lain adalah

mengembangkan teknologi yang mampu meningkatkan produktifitas dan nilai

tambah, melalui pengolahan hasil dan perbaikan mutu, yang cocok untuk

kawasan wilayah padat karya. Untuk wilayah perluasan baru diperlukan teknologi

tepat guna (appropiate teknology) untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah
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dengan bertumpu pada keterbatasan, tenaga kerja, kapital dan sumberdaya

pertanian lainnya.

Rekayasa dan pemanfaatan Alsintan khususnya pada subsektor tanaman

pangan dan hortikultura bertujuan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja dan

meringankan biaya tenaga kerja sehari-hari (drudgery), sehingga tercapai efisiensi

dan mutu produksi yang sesuai dengan keinginan. Efisiensi persatuan waktu akan

menciptakan kesempatan kerja baru dan penyebaran industri kecil dipedesaan.

Penggunaan Alsintan saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok petani untuk

mengelola usaha taninya seperti mengolah tanah, penanaman, panen dan pasca

panen, dengan semakin kurangnya ketersediaan tenaga kerja, karena telah banyak

yang beralih propesi ke non pertanian, sehingga mengakibatkan upah tenaga kerja

semakin mahal. Menyadari hal seperti ini, maka tidak ada pilihan lain selain

menggunakan tenaga Alsintan untuk mengolah usaha taninya. Penggunaan jasa

Alsintan di beberapa daerah yang ada dikabupaten Tanjung Jabung Barat sudah

berlangsung di laksanakan dan dimulainya program Alsintan di Desa Sri Agung

dimulai pada tahun 2007 hingga pada saat ini. Penggunaan jasa Alsintan ini

sendiri dari tahun ketahun semakin ditambah dan jumlah yang diberikan juga

semakin di tambah dengan beragam jenis fungsi masing-masing.

Pelayanan jasa Alsintan ini biasanya di sebut sebagai UPJA (Unit

Pelayanan Jasa Alsintan), UPJA ini merupakan suatu komponen yang sangat

membantu para petani terutama didalam pelayanan teknologi Alsintan bagi petani.

Desa Sri Agung Sendiri mempunyai lembaga UPJA sebagai lembaga yang

mengelola penyediaan Alsintan bagi para petani di Desa Sri Agung. Untuk lebih
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jelasnya, dapat dilihat pada lampiran 1, yang sudah dibahas sebelumnya. Adapun

Alsintan yang digunakan di Desa Sri Agung adalah sebagai berikut:

2.2.1. Hand tractor (Traktor Tangan)

Dalam melakukan usaha tani padi sawah hal yang pertama kali dilakukan

adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan yang bagus akan menetukan juga

terhadap kualitas dan kuantitas dari pada padi itu sendiri. Proses pengolahan lahan

ini juga harus diperhatikan dari segi waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan

dalam pengolahan lahan. Lahan yag luas tentu memerlukan waktu yang cukup

banyak dalam mengolah lahan apabila menggunakan tenaga manusia dan waktu

yang diperlukan juga cukup banyak (contoh kasus: pengolahan lahan dalam luas 1

ha).

Dengan kendala ini maka peran teknologi sangat dibutuhkan demi

menimalisir waktu, tenaga kerja, upah dan kualitas bajakan. Hand tractor

merupakan suatu alat pertanian yang digunakan untuk pembajakan lahan

pertanian. Hand tractor sendiri sangat membantu petani di dalam melakukan

proses pengolahan lahan. Dengan menggunakan hand tractor dapat menekan dari

segi waktu, tenaga kerja, upah tenaga kerja dan kualitas bajakan. Penggunaan

hand tractor akan bisa membantu 50% keuntungan dari semua sisi bagi petani

didalam pengolahan lahan pertanian (Harris & Lambert, 1990). Di Desa Sri

Agung sendiri hand tractor sudah lama digunakan oleh petani di dalam

pengolahan lahan dan hal ini terbukti sangat membantu petani apalagi luas lahan

yang dikelola petani cukup luas.
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2.2.2. Rice Transplanter ( Mesin Tanam Padi)

Rice Transplanter sendiri merupakan suatu teknologi yang canggih yang

sangat membantu petani didalam melakukan proses penaman padi di sawah. Rice

transplanter merupakan teknologi pengganti tangan manusia didalam menanam

padi disawah, artinya teknologi ini terkhusus penanam padi yang cepat, ekonomis,

hemat dan tepat waktu. Dengan menggunakan Rice Transplanter akan

menguntungkan petani 70%  dalam waktu penanaman padi dalam ukuran 1 ha.

Artinya Rice Transplanter bisa melawan tenaga manusia 10 orang dan lebih cepat

dari 6 orang tenaga petani dalam 1 detik( Harris & Lambert, 1990).

2.2.3. Mini Tractor (Mesin Pengangkut)

Mini tractor (mesin pengangkut) adalah teknologi pertanian yang

berfungsi sebagai pengangkut. Pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan

gabah setelah panen dari sawah kerumah ataupun unit penyimpanan gabah padi.

dengan menggunakan mini tractor sebagai media pengangkutan gabah dapat

menekan kehilangan gabah berkisar 0,5-1,5%. Artinya pemilik gabah dapat lebih

berhati-hati dalam pengangkutan, lebih cepat dan praktis (AAK, 1990).

2.2.4. Flat Bed Drayer (Mesin Pengering)

Secara teoritis proses pengeringan gabah padi merupakan suatu tindak

lanjut dari pemanenan padi dan menjaga agar kualitas dari pada padi tetap terjaga.

Flat bed drayer sendiri sudah digunakan oleh petani di Desa Sri Agung sebagai

media pengering padi. Teknologi ini dapat meningkatkan kualitas dari pada padi

dan dapat menekan kehilangan hasil sebesar 1%. Dibandingkan dengan

pengeringan dilakukan secara manual (dijemur dilapangan terbuka) tingkat
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kehilangan hasil bisa mencapai 1,5-2,2% karena sebagian besar tercecer dimakan

ayam atau burung (Wiset L.G).

Hasil pengujian di delta saleh dan delta telang kabupaten musi bayuasin

penggunaan mesin pengering flat bed drayer dapat mempersingkat waktu

pengeringan menjadi sekitar 8-9 jam sampai kadar air gabah 14% meningkatkan

mutu gabah/beras serta rendemen giling.

2.2.5. Combin Hasvester (Mesin Panen)

Combin hasvester merupakan suatu teknologi mesin panen padi yang pada

mulanya dikembangkan di Negara Korea Selatan dan Jepang. Combin hasvester

pada dasarnya sebagai mesin pemanen padi yang membantu petani didalam

pemanenan padi. Teknologi ini sangat membantu dari segi tenaga kerja, waktu,

biaya panen serta kecepatan pemanenan.

Tingkat kehilangan gabah pun sangat kering dibandingkan dengan cara

manual. Namun dalam pemanenan perlu juga dikaji beberapa faktor yang

mempengaruhi dalam menunjang proses panen diantarnya umur padi dan

pengamatan teoritis (deskripsi varietas dan pengukuran kadar air gabah). Proses

pemanenan padi dengan manggunakan combin hasvester sangat membantu petani

didalam pemanenan padi, yang bisa menghemat dari segi kecepatan waktu 75%

dibanding menggunakan tenaga manusia. Dalam kurun waktu terakhir ini

penggunaan Alsintan dikalangan pertanian sudah semakin berkembang untuk

mengatasi keterbatasan tenaga kerja dipedesaan. Kapasitas kerja dari combin

hasvester sendiri 5,05 jam/ha (Sigit nugraha, 2012).
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2.2.6. Power Trasher Padi (Mesin Perontok Padi)

Power trasher padi merupakan sebuah perontokan padi yang bertujuan

untuk melepaskan padi dari malainya dengan cara memberikan tekanan atau

pukulan terhadap malai. Proses perontokan gabah memberikan kontribusi cukup

besar tehadap kehilangan hasil padi. Penggunaan power trasher padi sebagai

media perontok padi dapat menekan tingkat kehilangan hasil, menekan tingkat

tenaga kerja serta memperbaiki mutu gabah dan beras yang dihasilkan.

Perontokan padi juga harus diperhatikan dari segi waktu, cepat lambatnya

waktu perontokan padi akan berpengaruh terhadap kehilangan gabah dan kualitas

dari pada padi. Padi yang terlalu lama ditumpuk maka sangat berpengaruh

terhadap reaksi enzimatis sehingga padi cepat berkecambah, butir kuning,

berjamur dan rusak. Dengan menggunakan power trasher akan lebih cepat

dibanding dengan perontokan manual 5,05 jam/ha dibanding tenaga manusia 252

jam/orang/ha dengan susut panen dan perontokan sebesar 2,51% (Sigit nugraha,

2012).

2.3. Konsep Produksi

Mosher (1973) usaha tani merupakan proses produksi pertanian yaitu

suatu proses kegiatan yang mengusahakan input untuk menghasilkan produk

(output). Input adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi,

sedangkan output hasil tanaman yang dihasilkan oleh usaha tani. Nurhapsa

(2013), konsep produksi merupakan suatu konsep yang tidak terlepas dari prinsip

dasar ilmu ekonomi yaitu dengan faktor produksi yang terbatas (tertentu)

bagaimana dapat menghasilkan output yang semaksimal mungkin atau untuk
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menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu bagaimana dapat menekan biaya

seminimal mungkin. Dengan kata lain produksi merupakan ukuran relatif

kemampuan perusahaan di dalam menggunakan input untuk menghasilkan output

tertentu pada tingkat tehknologi tertentu.

Pengelolaan usaha tani adalah kemampuan petani dalam menentukan,

mengorganisir dan mengkoordinasikan faktor produksi yang dikuasai sebaik-

baiknya dan mampu memberikan produksi pertanian sebagaimana yang

diharapkan.

Dalam kaitannya dengan pertanian, produksi merupakan esensi dari suatu

perekonomian. Untuk berproduksi diperlukan sejumlah input dimana umumnya

input yang digunakan pada sektor pertanian adalah ketersediaan lahan, tenaga

kerja dan tekonologi pertanian. Produksi dan operasi dalam ekonomi menurut

Assauri (2008) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan

usaha untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa.

Produksi dapat dinyatakan sebagai perangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi

dalam menciptakan komoditas berupa kegiatan usaha lainnya. Dengan demikian

dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai

input atau masukan untuk menghasilkan produksi.

Di dalam melakukan usaha tani tentunya  yang diharapkan oleh petani

adalah produksi yang maksimal dan suatu produksi yang lebih baik dari pada hasil

produksi sebelumnya. Dalam memaksimalkan produksi usaha pertanian tentunya

melibatkan beberapa hal faktor produksi diantaranya: lahan, petani sebagai tenaga

kerja, bibit, pupuk dan tentunya teknologi yang sangat menunjang pertanian

dalam membantu petani melaksanakan usaha taninya. Tinggi rendahnya suatu
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produksi ditentukan oleh penerapan teknologi yang efektif, dengan produksi yang

maksimal tentunya akan menjadi jalan bagi petani untuk meningkatkan

pendapatan petani demi menuju kesejahteraan para petani.

Kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan produksi persatuan luas

dilakukan dengan upaya perbaikan teknologi yaitu dengan program intensifikasi.

Dimana kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan tersebut antara lain meliputi

ketersediaan lahan, ketenaga kerjaan, bibit unggul, pupuk dan penggunaan

Alsintan.

Produksi padi sawah dapat diperoleh secara maksimal apabila

penerapan/penggunaan teknologi yang ramah lingkungan digunakan secara

berkala dan berkelanjutan, walaupun faktor produksi lain sangat menunjang dalam

peningkatan produksi, faktor produksi lain yang dimaksut antara lain, pestisida

hingga modal. Luas lahan dalam menunjang produksi juga sangat berperan

penting dalam menunjang suatu proses produksi. Luas lahan merupakan ukuran

potensi ekonomi petani untuk mengelola usahanya yang berpengaruh terhadap

usaha tani dan lahan merupakan faktor penting. Dimana terdapat hubungan positif

dari tingkat luas lahan yang dimiliki petani dengan produksi yang dihasilkan.

2.3.1. Ketersediaan Lahan

Luas lahan merupakan salah satu faktor produksi dalam menunjang

produksi yang maksimal. Luas lahan sangat berpengaruh terhadap produksi padi,

karena dengan tingkat teknologi yang sama semakin luas lahan yang dapat

ditanami padi, maka diduga akan semakin besar total produksinya. Seiring

bergulirnya waktu, ketesediaan lahan pertanian semakin sempit karena seiring

pertumbuhan penduduk. Namun implementasi perluasan areal dilakukan melalui
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upaya optimalisasi lahan dengan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana, seperti:

JITUT (Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani), JIDES (Jaringan Irigasi Pedesaan)

dan penambahan baku lahan sawah (cetak sawah baru) disertai dengan indeks

pertanaman dan dan pengolahan air irigasi yang teratur. Dalam faktor produksi

usaha tani ketersediaan lahan akan sangat berpengaruh terhadap efesiensi

penggunaan teknologi pertanian. Hamparan lahan yang luas akan memungkinkan

jumlah faktor produksi lebih besar namun sesuai juga dengan hasil produksi yang

didapat. Desa Sri Agung sendiri sudah mengelolah lahan untuk padi sawah seluas

460 ha, berdasarkan data yang diperoleh dari BP3K Desa Sri Agung tahun 2015.

2.3.2. Tenaga Kerja

Dalam suatu proses usaha tani tentu tidak kala pentingnya tenaga kerja

untuk proses suatu usaha tani, karena tenaga kerja sendiri akan sangat

berpengaruh terhadap selesai tidaknya suatu kegiatan usaha tani. Tenaga kerja

sendiri mempunyai dampak yang positif terhadap produksi padi, karena semakin

tinggi jumlah tenaga kerja hingga pada jumlah tertentu maka tentu akan semakin

cepat terselesaikan target yang direncanakan.

Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah suatu alat

kekuatan fisik dan otak manusia yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan

ditujukan pada usaha produksi (Daniel, 2004). Tenaga kerja masusia dibedakan

atas tenaga kerja pria, wanita dan anak-anak. Tenaga manusia dapat mengerjakan

semua jenis pekerjaan pada kegiatan usahatani berdasarkan tingkat

kemampuannya. Berkaitan dengan umur, jika umur relatif muda akan lebih cepat

menyelesaikan pekerjaan dibandingkan umur yang relatif tua. Disisi lain tenaga

kerja yang relatif tua lebih berpengalaman sehingga lebih trampil dalam
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menyelesaikan pekerjaan dari pada yang kurang berpengalaman. Pendidikan akan

mempengaruhi cara berfikir dan bekerja, orang yang memiliki pendidikan tinggi,

lebih mudah melakukan suatu pekerjaan (Hernanto, 1996).

Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan

perlu dipertimbangkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan

saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga

kerja perlu pula diperhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada faktor

produksi tenaga kerja yaitu; (1) tersedianya tenaga kerja, (2) kualitas tenaga kerja,

(3) jenis kelamin, (4) tenaga kerja musiman, dan (5) upah tenaga kerja.

2.3.3. Benih unggul

Benih merupakan suatu hal yang paling di pertimbangkan dalam proses

usaha tani terlebih usaha tani padi sawah. Benih yang bermutu mempunyai

kemampuan teknis yang lebih tinggi jika dibanding dengan benih yang bermutu

rendah. Benih yang unggul juga akan sangat berpengaruh terhadap lama tidaknya

tanaman/padi masa panennya, karena benih sendiri merupakan sejumlah tanaman

yang unggul dari segi apapun yang sudah siap tanam dan kualitasnya pun sudah

teruji baik dari segi laboratorium maupun kajian dilapangan tentunya sudah

melalui berbagai kajian-kajian yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Benih

padi sawah yang ditanam oleh petani di Desa Sri Agung kebanyakan

menggunakan varietas padi ciherang dengan model penanaman  jajar legowo

(jargo) dan tabela (tabur benih langsung).

Benih yang ditanam oleh petani ini merupakan benih unggul yang sudah

teruji skala kualitas dan mutunya di laboratorium, karena padi yang dihasilkan

nantinya akan dijadikan lagi sebagai bibit unggul dan di uji lagi di laboratorium.
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Varietas unggul merupakan jenis padi yang mempunyai sifat-sifat lebih baik dari

pada jenis lainnya, yaitu:

 Daya hasil tinggi

 Umur pendek

 Mampu mempergunakan pupuk yang sebaik-baiknya

 Tahan terhadap kerebahan

 Tahan terhadap hama/penyakit

2.3.4. Pupuk

Pupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah baik organik maupun

anorganik dengan maksud untuk menggantikan unsur hara yang hilang dalam

tanah dan untuk meningkatkan produksi tanaman.

Pupuk merupakan hal yang tidak bisa dilupakan didalam mendorong

pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi dari tanaman. Bagi petani tidak

asing lagi dalam memilih pupuk yang lebih bagus untuk komoditi tanaman yang

mereka tanam. Namun, fakta dilapangan ada kecenderungan bagi petani untuk

memakai pupuk sebagai proses instan dalam melakukan usaha tani. Pupuk yang

dimaksud disini adalah penggunaan pupuk kimia, tanpa mempertimbangkan

keberlanjutan unsur hara didalam tanah. Kebanyakan petani dilapangan memakai

pupuk kimia, dibandingkan menggunakan pupuk organik. Pupuk yang biasanya

digunakan dalam usahatani padi sawah adalah pupuk urea, ZA, SP36, KCL dan

pupuk organik. Untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi maka penggunaan

pupuk harus sesuai dengan takaran yang telah ditentukan.

2.3.5. Penggunaan Alsintan

Alsintan merupakan suatu teknologi pertanian akibat dari refolusi

teknologi yang terjadi di negara-negara maju. Alsintan sendiri diciptakan guna
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membantu petani didalam melakukan usaha tani, supaya didalam melakukan

usaha taninya bisa meminimalisir segala faktor produksi yang mempengaruhi

terhadap usaha tani. Petani Desa Sri Agung sendiri sudah menggunakan Alsintan

sejak tahun 2007 sebagai pengganti tenaga manusia dalam pengolahan lahan.

Alsintan merupakan teknologi yang bertujuan untuk menggantikan tenaga

manusia yang memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas pertanian, baik

dari segi pembajakan sawah, penanaman, pemanenan, perontokan, pengeringan,

pengangukutan, bisa dilihat pada lampiran 1.

Banyak ahli yang sudah mengkaji lebih dalam tentang perbandingan

tentang penggunaan teknologi Alsintan dibandingkan dengan menggunakan

tenaga manusia. Hasilnya dengan hadirnya teknologi alsintan ini sangat

membantu petani dalam melakukan usaha tani, hampir 75% dapat menghemat

faktor produksi yang dikeluarkan petani selama melakukan usaha taninya.

Alsintan sendiri bertujuan untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan petani

(waktu pengolahan, pemanenan, pengeringan dll), jumlah tenaga kerja, lama kerja

pengolahan lahan dan peluang penting adalah peningkatan produksi padi.

2.4. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan

pertimbangan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Trisna

Subarna (2013) mengenai “Apresiasi Petani Terhadap Teknologi Dan Penyuluhan

Pertanian Dalam Peningkatan Produksi Padi Di Jawa Barat”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa teknologi yang mempunyai peranan penting dan diperlukan

dalam upaya peningkatan produksi padi adalah suatu teknologi yang bisa
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memobilisasi petani didalam meningkatkan produksi padinya, adapun teknologi

yang dimaksud adalah teknologi peningkatan kesuburan lahan, teknologi

meminimalkan kehilangan hasil panen, varietas ungul yang baru. Penerapan

teknologi yang sudah dijalankan oleh petani ini dan yang paling penting dan

diapresiasi oleh petani adalah VUB, sedangkan teknologi kehilangan hasil panen

kinerjanya kurang diapresiasi oleh petani, sehingga kedua teknologi ini

merupakan faktor yang sangat berperan dan diperlukan dalam peningkatan

produksi padi. Komponen penyuluh yang mempunyai peranan penting dalam

upaya peningkatan produksi padi adalah frekuensi kehadiran penyuluh dan saat ini

kinerjanya diapresiasi rendah oleh petani.

Dalam peningkatan produksi padi diperlukan beberapa faktor produksi

diantaranya: peningkatan teknologi kesuburan lahan dengan memanfaatkan jerami

hasil panen, penyediaan varietas unggul baru melalui pengembangan, pembinaan

penangkar benih ditingkat kelompok tani dengan meningkatkan peranan balai

benih padi, peningkatan penerapan teknologi dan kelembagaan untuk

memaksimalkan hasil panen  melalui penerapan kelembagaan jasa panen dan

penerapan power tresher, meningkatkan frekuensi interaksi penyuluh pertanian

dengan petani atau kelompok tani melalui penambahan jumlah penyuluh dan

biaya operasional penyuluh pertanian.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Sigit Nugraha (2012) mengenai

“Inovasi Teknologi Pasca Panen Untuk Mengurangi Susut Hasil dan

Mempertahankan Mutu Gabah Beras Ditingkat Petani Di Kabupaten Sukabumi

Provinsi Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan angka
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susut paskapanen padi akan mendorong tercapainya produksi 70,2 juta ton gabah

dan program swasembada beras 10 juta ton.

Inovasi teknologi paska panen dapat dilakukan mulai dari yang paling

sederhana yaitu panen yang dilakukan dengan sabit atau sabit bergerigi atau

dengan perontokan dengan menggunakan pedal tresher sampai dengan teknologi

yang paling maju, yaitu panen dan perontokan dilakukan dengan combine

harvester. Inovasi sederhana yang perlu mendapat perhatian dan mudah

diterapkan yaitu panen dengan sistem berkelompok dengan anggota 10-15 orang,

dengan cara panen potong atas. Hasil panen langsung dimasukkan kedalam

karung dan perontokan dilakukan dengan power trasher. Perbaikan mutu gabah

dengan menekan kandungan hampa kotoran, butiran hijau dan mengapur serta

butir kuning dan rusak dapat meningkatkan harga jual padi. usaha mengurangi

susut hasil selama penanganan pascapanen padi dapat dilaksanakan apabila

sinergi diantara stakeholder dapat tercapai dengan baik, mulai dari petani,

penyedia peralatan, regulasi peraturan pemerintah serta dukungan modal ataupun

bantuan dalam rangka pengadaan peralatan. Mutu gabah dan beras yang baik akan

memberikan nilai tawar yang tinggi dan akan berdampak terhadap nilai tawar

yang tinggi dan akan berdampak  terhadap nilai tambah yang diperoleh petani.

Berikutnya lagi penelitian yang dilakukan oleh Mahdalena (2007) yang

berjudul “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Kepercayaan Petani Dengan

Tingkat Penerapan Teknologi Panen Dan Pasca Panen Padi Sawah Dikecamatan

Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengetahuan petani terhadap teknologi panen dan pasca panen padi sawah

(pemanenan, perontokan, pengangkutan, penegringan, pembersihan dan
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penyimpanan) dikecamatan tanah tumbuh tergolong rendah dimana hanya 29,17%

yang memiliki pengetahuan tentang teknologi dari jumlah sampel yang diambil

yaitu 48 sampel. Namun tingkat kepercayaan petani terhadap teknologi tergolong

tinggi dimana dari 48 sampel, 72,29% memiliki kepercayaan akan teknologi.

Penerapan teknologi panen dan pascapanen tergolong rendah hanya 45,83%

petani yang menggunakan teknologi dari total jumlah sampel.

2.5. Kerangka Pemikiran

Perekonomian masyarakat di Desa Sri Agung lebih banyak di topang dari

segi pertanian. Kebanyakan petani disana melakukan usaha tani padi sawah di

dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. petani dalam melakukan usaha

tani sudah dibantu oleh pemerintah. Adapun bantuan yang diberikan oleh

pemerintah adalah alat dan mesin pertanian (Alsintan). Alsintan yang dimaksud

adalah Handtractor, Mini Tractor, Flat Bed Drayer (Mesin Pengering), Rice

Transplanter (Mesin Tanam), Combin Hasvester (Mesin Panen), Power Trasher

Padi.

Pada usahatani padi sawah, suatu keberhasilan dalam peningkatan

produksi, tentunya ada hal faktor produksi yang mempengaruhi. Faktor produksi

yang dimaksud adalah dari segi Alat dan mesin pertanian (Alsintan). Suatu

program penerapan teknologi yang sangat membantu petani di dalam melakukan

usaha taninya, guna meningkatkan produksi padi dan untuk mewujudkan

swasembada beras.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis apakah ada hubungan

penggunaan Alsintan yang diterapkan oleh petani terhadap produktivitas padi
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sawah dan melihat perbandingan produksi padi petani yang menggunakan

Alsintan dan petani yang tidak menggunakan Alsintan di Desa Sri Agung dengan

menggunakan analisis korelasi rank spearman dan uji t. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada skema kerangka pemikiran berikut ini:

Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian.

Gambar 1. Skema kerangka pemikiran hubungan Teknologi Alsintan (alat

dan mesin pertanian) Terhadap Produktivitas Padi Sawah di

Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung

Jabung Barat.

petani

Alsintan

Usaha tani padi sawah

Produktivitas  padiHubungan

Analisis korelasi
rank spearman

Petani yang
menggunakan

Petani yang tidak
menggunakan
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2.6. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik hipotesis yaitu

1. Diduga dengan adanya pemberdayaan penggunaan Alsintan kepada petani

padi sawah terdapat hubungannya terhadap produktivitas padi.

2. Adanya perbandingan produktivitas padi antara petani yang menggunakan

dan Petani yang tidak menggunakan Alsintan di Desa Sri Agung

Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lokasi penelitian ini di tentukan dengan

sengaja dengan pertimbangan bahwa Desa Sri Agung yang Berada Di Kecamatan

Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Desa yang

telah diterapkannya program pemberdayaan penggunaan alat dan mesin pertanian

(Alsintan) guna meningkatkan produksi padi sawah.

Objek dari penelitian ini adalah petani padi sawah yang dipilih dari

anggota kelompok tani dan petani yang tidak tergabung kedalam kelompok tani

yang berada di Desa Sri Agung, dan yang akan diteliti adalah sejauh mana

hubungan pemberdayaan penggunaan Alsintan terhadap peningkatan produksi

padi dan untuk melihat perbandingan antara petani yang menggunakan Alsintan

dengan petani yang tidak menggunakan Alsintan di Desa Sri Agung.

Adapun data yang akan di perlukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk analisis uji hipotesis 1:

1.1. Identitas petani sampel meliputi : nama, umur, pendidikan terakhir, luas

lahan, jenis kelamin, status keanggotaan dalam kelompok tani

1.2. Data mengenai nama dan fungsi Alsintan yang sudah di terapkan kepada

petani padi sawah di Desa Sri Agung

1.3. Data-data mengenai produktivitas padi sawah yang di dapat oleh petani

dalam kurun waktu 1 musim tanam

1.4. Data-data pendukung lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini
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2. Untuk analisis uji hipotesis 2:

2.1. Identitas petani sampel meliputi : nama, umur, pendidikan terakhir, luas

lahan, jenis kelamin, status keanggotaan dalam kelompok tani

2.2. Data mengenai nama dan fungsi alat pertanian yang digunakan oleh petani

padi sawah di Desa Sri Agung

2.3. Data-data mengenai produktivitas padi sawah yang di dapat oleh petani

dalam kurun waktu 1 musim tanam

2.4. Data-data pendukung lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini

3.2. Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui

wawancara langsung dengan petani sampel yang dipandu melalui kuisioner yang

telah di persiapkan. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung dari instansi

yang berkaitan dalam penelitian ini, hasil-hasil penelitian, majalah-majalah

ilmiah, jurnal dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara

terstruktur dengan petani yang dipandu oleh kuesioner yang sudah dipersiapkan

serta pengamatan langsung kelokasi penelitian.

3.3. Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah simple random

sampling. Teknik ini digunakan karena populasi mempunyai kesempatan yang

sama untuk dipilih sebagai sampel. Apabila besarnya sampel yang di inginkan itu
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berbeda-beda, maka besarnya kesempatan bagi tiap satuan elementer  untuk

dipilih tentu berbeda-beda pula. Dalam penelitian ini sampel yang akan di

gunakan terdiri dari dua variabel yaitu sampel dari kelompok tani (untuk uji

hipotesis 1 dan 2) dan petani keseluruhan yang ada di Desa Sri Agung (untuk uji

hipotesis 2). Berdasarkan informasi yang didapat dari BP3K Desa Sri Agung,

bahwa kelompok tani ada 12 kelompok dengan jumlah anggota 370 petani tahun

2016 dan total petani secara keseluruhan di Desa Sri Agung 1510 orang tahun

2016.

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan rumus dari Taro Yamane (dalam Ridwan, 2009) yaitu dengan

ketentuan apabila sampel lebih dari 100 orang, maka presisi pengambilan sampel

yang digunakan sebesar 10% - 15% atau 20% - 25%. Pada penelitian ini jumlah

sampel lebih dari 100 orang, maka presisi pengambilan sampel yang akan

digunakan adalah 20% dengan rumus:

1. Untuk menentukan sampel dari kelompok tani (uji hipotesis 1 dan 2) maka

rumus yang digunakan adalah:

n =

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi petani padi sawah

d2 = tingkat presisi ( ditetapkan 20%)

berdasarkan rumus diatas, diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

n =

n = ( , )
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n = 23,41

n = 23 orang

Dari perhitungan sampel dengan menggunakan rumus diatas, maka di

peroleh jumlah sampel dari anggota kelompok tani sebanyak 23 petani sampel

yang melaksanakan usaha tani padi sawah. Kemudian jumlah responden di Desa

Sri Agung yang akan dijadikan sebagai sampel dipilih berdasarkan jumlah petani

yang tergabung dalam anggota kelompok tani, secara alokasi sampel proporsional

(Usman dan Purnomo, 2008) dengan rumus:

ni = ×
dimana :

ni = total sub sampel

Ni = total sub populasi

N = total populasi

N = total sampel

Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

 Sri maju = × 23 = 1 responden

 Karya makmur1 = × 23 = 1 responden

 Sido makmur = × 23 = 2 responden

 Karya baru = × 23 = 2 responden

 Sido mukti = × 23 = 2 responden

 Panca usaha = × 23 = 1 responden

 Sumber baru = × 23 = 2 responden
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 Pelita jaya = × 23 = 2 responden

 Harapan jaya = × 23 = 3 responden

 Sidodadi = × 23 = 2 responden

 Marga utomo = × 23 = 3 responden

 Sido rukun = × 23 = 2 responden

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5. Rincian nama kelompok tani, jumlah anggota dan jumlah sampel
Nama kelompok tani Jumlah anggota Sampel
Sri Maju 28 1
Karya Makmur 1 25 1
Sido Makmur 30 2
Karya Baru 29 2
Sido Mukti 30 2
Panca Usaha 28 1
Sumber Baru 30 2
Pelita Jaya 30 2
Harapan Jaya 46 3
Sidodadi 29 2
Margo Utomo 35 3
Sido Rukun 30 2

Jumlah 370 23
Sumber : Poktan Desa Sri Agung2015

2. Untuk menentukan sampel dari petani keseluruhan (uji hipotesis 2) maka

rumus yang digunakan adalah:

n =

dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi petani padi sawah

d2 = tingkat presisi ( ditetapkan 20%)

berdasarkan rumus diatas, diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

n =
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n = ( , )
n = 24,59

n = 25 orang

Dari perhitungan sampel dengan menggunakan rumus diatas, maka di

peroleh jumlah sampel dari petani keseluruhan sebanyak 25 petani sampel yang

melaksanakan usaha tani padi sawah.

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang bertujuan untuk menyederhanakan

suatu data yang sudah diperoleh supaya data yang diperoleh dapat lebih mudah

dibaca, dimengerti dan di interpretasikan. Data yang diperoleh dari responden

dianalisis secara deskriptif dan statistik non parametrik. Analisis deskriptip itu

sendiri digunakan untuk mengetahui frekuensi pemberdayaan penggunaan

Alsintan dan hubungannya terhadap produktivitas padi. Sedangkan statistik non

parametrik akan menjawab dari pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui

hubungan pemberdayaan penggunaan Alsintan terhadap  produktivitas padi sawah

dan untuk melihat perbandingan produktivitas padi petani yang menggunakan dan

petani yang tidak menggunakan Alsintan, dengan menggunakan alat analisis:

1. Hubungan pemberdayaan penggunaan Alsintan terhadap produktivitas padi

sawah dengan analisis korelasi rank spearman menurut siegel (1994) dengan

rumus sebagai berikut:

rs =
∑ ∑ ∑∑ .∑
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Dimana : ∑x = − ∑Tx
∑y = − ∑Ty

Karena N > 10 maka diteruskan dengan uji t student dengan rumus :

t hitung = rs

keterangan:

rs = koefisien korelasi Rank Spearman

X = nilai skor untuk setiap faktor yang mempengaruhi

Y = nilai skor pengamatan produktivitas

N = jumlah sampel

T = faktor koreksi

di = jumlah selisih nilai rank berpasangan

Untuk menguji hipotesis :

H1 = Terdapat hubungan penggunaan Alsintan terhadap produktivitas padi sawah

H0 = Tidak terdapat hubungan penggunaan Alsintan terhadap produktivitas padi

sawah.

2. Perbandingan produktivitas padi petani yang menggunakan dan petani yang

tidak menggunakan Alsintan dengan analisis uji t.

Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang

berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk

perbandingan. Uji-t adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui

apakah ada perbedaan antara nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil

perhitungan statistik. Dengan kata lain untuk menunjukkan seberapa jauh

pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat berdasarkan variasi data
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yang ada. Adapun rumus uji t yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus

polled Varians .

Berikut adalah rumus uji-t polled varians:

t = ( )
Keterangan :

t = Uji beda dua rata-rata

= Rata-rata produksi petani yang menggunakan Alsintan

= Rata-rata produktivita padi petani yang tidak menggunakan

Alsintan

= Jumlah sampel petani yang menggunakan Alsintan

= Jumlah sampel petani yang tidak menggunakan Alsintan

= Varians produktivitas padi petani yang menerapkan Alsintan

= Varians produktivitas padi petani yang tidak menggunakan

Alsintan

Hipotesis yang diajukan :

H0 ditolak   = Diduga produktivitas padi lebih rendah dengan menggunakan

Alsintan dibandingkan dengan tidak menggunakan Alsintan

H1 diterima = Diduga produktivitas padi lebih tinggi dengan menggunakan

Alsintan dibandingkan dengan tidak menggunakan Alsintan

Kaidah pengambilan keputusan :

Jika  thitung ≤ ttabel (α = 5 % db =  n1 + n2 – 2) terima H0, Tolak H1.

Jika thitung ≥ ttabel (α = 5 %  db = n1 + n2 – 2) tolak H0, Terima H1.
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3.5. Konsepsi Pengukuran

Penelitian ini terdiri dari dua kategori sampel yaitu yang menggunakan

Alsintan dan yang tidak menggunakan Alsintan, sehingga didalam konsepsi

pengukuran penelitian ini dibedakan menjadi dua batasan penelitian.

1. Petani yang menggunakan Alsintan

Pengertian dan batasan operasional yang digunakan untuk beberapa istilah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.1.Data pemberdayaan penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang

bertujuan untuk peningkatan produksi padi sawah, berikut beberapa

Alsintan yangdigunakan petani:

1.1.1. Hand tractor (traktor tangan) kegiatan yang pertama dalam melakukan

usaha tani adalah pembajakan lahan sawah, pembajakan lahan sawah

akan sagat berpegaruh terhadap produksi padi, apabila kualitas bajakan

tidak bagus maka akan berpengaruh pada pertumbuhan padi sehingga

berakibat kepada produksi padi

- Tinggi : 19 – 30

- Rendah : 6 – 18

1.1.2. Mini tractor (mesin pengangkut) adalah teknologi pertanian yang

berfungsi sebagai pengangkut gabah padi setelah panen ketempat

penyimpanan, yang bisa membantu petani untuk meminimalisir

kehilangan gabah pada saat panen

- Tinggi : 19 – 30

- Rendah : 6 – 18
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1.1.3. Flad bed drayer (mesin pengering) secara teoritis pengeringan

merupakan suatu tindak lanjut dari pemanenan padi dan menjaga agar

kualitas padi tetap terjaga

- Tinggi : 19 – 30

- Rendah : 6 – 18

1.1.4. Rice transplanter (mesin tanam) merupakan teknologi canggih yang

sangat membantu petani didalam melakukan proses penanaman padi

sebagai tindak lanjut dari usaha tani padi sawah, yang bisa mengganti

tenaga manusia dan membantu petani dalam efisiensi waktu tanam

padi

- Tinggi : 19 – 30

- Rendah : 6 – 18

1.1.5. Combine hasvester (mesin panen) teknologi ini merupakan teknologi

yang bergerak dibidang pemanen padi yang cepat dan tepat yang bisa

menekan tingkat susut padi disaat proses pemanenan

- Tinggi : 19 – 30

- Rendah : 6 – 18

1.2. Identitas petani sampel meliputi: nama, umur, pendidikan terakhir, luas

lahan, jenis kelamin, status keanggotaan dalam kelompok tani.

1.2.1. Petani sampel adalah petani yang mempunyai pemberdayaan dan

hubungannya dengan peningktan produksi padi sawah

1.2.2. Umur adalah usia dalam tahun yang dihitung mulai dari sejak lahir

hingga penelitian ini dilakukan. Maka tingkat umur dapat dibagi dalam

kategori kelompok umur yaitu:
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Belum produktif : 0 – 14 Tahun

Produktif : 15 – 65 Tahun

Tidak Produktif : 65 Tahun keatas

1.2.3. Pendidikan adalah lamanya petani mengikuti pendidikan yang formal,

yaitu dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi

Tinggi : SLTP-Perguruan tinggi

Rendah : SD-tidak sekolah

1.2.4. Luas penguasaan lahan adalah luas lahan yang diusahakan petani

dalam berusaha tani padi

Sempit : 0,5 ha

Luas : > 2 ha

1.3. Data produksi padi adalah hasil panen padi sawah yang dihitung dalam

kurun waktu satu tahun. Produksi minimal yang menjadi standart baku di

daerah penelitian adalah 4 ton/ha.

Tinggi : 31 – 50

Rendah : 10 – 30

2. Petani yang tidak menggunakan Alsintan

Pengertian dan batasan operasional yang digunakan untuk beberapa istilah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1. Data penggunaan alat-alat pertanian yang digunakan petani didalam

melakukan usaha taninya, berikut dapat dijelaskan dibawah ini:

2.1.1. Pengolahan lahan/pembajakan, kegiatan yang pertama dalam

melakukan usaha tani adalah pembajakan lahan sawah, pembajakan

lahan sawah akan sagat berpegaruh terhadap produksi padi, apabila
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kualitas bajakan tidak bagus maka akan berpengaruh pada

pertumbuhan padi sehingga berakibat kepada produksi padi

- Tinggi : 15 – 25

- Rendah : 5 – 14

2.1.2. Pengangkutan gabah padi, adalah teknik/cara pertanian yang berfungsi

sebagai pengangkut gabah padi setelah panen ketempat penyimpanan,

yang bisa membantu petani untuk meminimalisir kehilangan gabah

pada saat panen

- Tinggi : 12 – 20

- Rendah : 4 – 11

2.1.3. Pengeringan gabah padi, secara teoritis pengeringan merupakan suatu

tindak lanjut dari pemanenan padi dan menjaga agar kualitas padi tetap

terjaga

- Tinggi : 15 – 25

- Rendah : 4 – 14

2.1.4. Penanaman padi, merupakan penanaman benih padi yang sudah

dibibitkan terlebih dulu, lalu di tanam ke lahan sawah yang sudah

diolah sebelumnya.

- Tinggi : 12 – 20

- Rendah : 4 – 11

2.1.5. Pemanenan, merupakan suatu tindak lanjut usaha tani yang mana padi

sudah layak panen dan sesuai dengan umur yang sudah ditentukan

yaitu 120 hari setelah tanam.

- Tinggi : 12 – 20
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- Rendah : 4 – 11

2.2. Identitas petani sampel meliputi: nama, umur, pendidikan terakhir, luas

lahan, jenis kelamin.

2.2.1. Petani sampel adalah petani yang melakukan usaha tani padi sawah

yang berdomisili di Desa Sri Agung.

2.2.2. Umur adalah usia dalam tahun yang dihitung mulai dari sejak lahir

hingga penelitian ini dilakukan. Maka tingkat umur dapat dibagi dalam

kategori kelompok umur yaitu:

Belum produktif : 0 – 14 Tahun

Produktif : 15 – 65 Tahun

Tidak Produktif : 65 Tahun keatas

2.2.3. Pendidikan adalah lamanya petani mengikuti pendidikan yang formal,

yaitu dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi

Tinggi : SLTP-Perguruan tinggi

Rendah : SD-tidak sekolah

2.2.4. Luas penguasaan lahan adalah luas lahan yang diusahakan petani

dalam berusaha tani padi

Sempit : 0,5 ha

Luas : > 2 ha

2.3. Data produksi padi adalah hasil panen padi sawah yang dihitung dalam

kurun waktu satu tahun. Produksi minimal yang menjadi standart baku di

daerah penelitian adalah 4 ton/ha.

Tinggi : 31 – 50

Rendah : 10 – 30
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1. Kondisi Keadaan Geografis Dan Iklim

Kecamatan Batang Asam merupakan salah satu kecamatan yang berada di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Kecamatan Batang Asam

sendiri memiliki 11 Desa. Dalam penelitian ini salah satu Desa yang di pilih oleh

peneliti adalah Desa Sri Agung. Desa Sri Agung sendiri memiliki 4 dusun dan 16

RT. Desa Sri Agung mempunyai bentuk topografi yang terdiri dari 98 % datar,

bergelombang atau berbukit 2 % yang mempunyai luas wilayah ± 1.000 Ha

dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan          : Desa Rawa Medang

b. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan       : Desa Suban

c. Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Desa Rawang Kempas

d. Sebelah Timur berbatasan Dengan : Kelurahan dusun kebun

Dengan jarak tempuh dari Desa Sri Agung ke Ibu Kota Kecamatan adalah

± 8 KM, Jarak dari Desa Sri Agung ke Ibu Kota Kabupaten Kuala Tungkal adalah

± 168 KM. Desa Sri Agung merupakan salah satu Desa yang sudah dijadikan

sebagai salah satu desa sentra lumbung padi nasional terkhusus di provinsi jambi,

dimana keadaan lahan serta iklim yang sangat mendukung untuk dijadikan

sebagai sentra pertanian terutama komoditi padi. Tanah di Desa Sri Agung

terbagi kepada beberapa jenis diantaranya:

a. Podzolik : 800 Ha

b. Deganosol : 15 Ha

c. Glisol : 25 Ha
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d. Aluvial : 110 Ha

Jumlah : 1.000 Ha

Serta Karakteristik Lahan dan Iklim di Desa Sri Agung adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Keasaman Tanah =  5,0 pH s/d 6,0 pH

b. Kemiringan % =  38 %

c. Ketinggian Tempat (DPC) = 48  meter  s/d  50  meter DPL

d. Kedalaman Gambut = -

e. Suhu rata-rata =  30-33 °C

Berdasarkan beberapa kajian dan pertimbangan diatas maka usaha tani padi sawah

sangat efektif dikembangkannya di Desa Sri Agung karena sesuai dengan syarat

tumbuh tanaman padi terkhusus padi sawah.

4.1.2. Keadaan Fisik Daerah

Melihat dari keadaan topografi Desa Sri Agung yang mana luas daerah

keseluruhan dikategorikan kedalam bentuk topografi datar 98% dan berbukit

hanya 2% dari total keseluruhan wilayah Desa yaitu 1000 ha. Secara umum Desa

Sri Agung merupakan sentra pertanian yang mana lahannya sebagaian besar

merupakan lahan yang datar dan sistem pengairannya merupakan sistem irigasi

dari hulu sampai hilir dan merupakan salah satu Desa yang mempunyai embung

air sendiri yang berasal dari sungai tantang. Iklim di Desa Sri Agung sendiri

mempunyai 2 iklim yaitu kemarau dan penghujan dan iklim ini sendiri akan

sangat berpengaruh terhadap pola tanam padi yang ada. Pola tanam padi yang

dilaksanakan di Desa Sri Agung sendiri adalah ASEP (April September) yaitu

penanaman padi dilakukan dalam dua kali dalam satu tahun. Namun walaupun

dalam musim kemarau pola tanam tidak terganggu karena sudah adanya sistem
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drainase air yang teraliri mulai dari hulu sampai ke hilir areal pertanian begitu

juga dengan sebaliknya.

4.1.3. Sarana Dan Prasarana

4.1.3.1. Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang yang mutlak yang harus

di fasilitasi pemerintah sebagai wadah untuk tempat mencari ilmu, mencerdaskan

anak bangsa dan sebagai proses pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang

berkualitas. Sarana pendidikan di Desa Sri Agung sendiri cukup lengkap dengan

tersedianya jenjang pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga pada

tingkat sekolah dasar. Di Desa Sri Agung sendiri memiliki 2 sekolah, 1 sekolah

dasar dan 1 sekolah khusus madrasah. Dari tingkat pendidikan bahwa masyarakat

Desa Sri Agung sudah pernah duduk dibangku pendidikan guna membangun

SDM.

4.1.3.2. Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Desa Sri Agung yaitu puskesmas pembantu

(postu) dan tenaga pembantu oleh bidan dan tenaga medis lainnya. Disamping

postu sebagai sarana kesehatan ada juga poliklinik (balai pelayanan masyarakat)

sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini

juga menandakan bahwa pelayanan kesehatan yang ada di Desa Sri Agung masih

belum memadai.

4.1.3.3. Agama

Penduduk Desa Sri Agung sebagian besar memeluk agama Islam dan

sebahagian penduduknya memeluk agama kristen. Untuk menjalankan

peribadatan bagi masyarakat Desa Sri Agung dapat beribadah pada sarana
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peribadatan yang sudah tersedia. Adapaun sarana peribadatan yang ada di Desa

Sri Agung dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Sarana Ibadah Di Desa Sri Agung Tahun 2016
Rumah Ibadah Jumlah

Masjid 1

Mushalla 3

Gereja 2

Jumlah 6

Sumber : Monografi Desa 2016

Dari tabel 6 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sri Agung

memeluk agama Islam dan dari segi ketersediaan rumah peribadatan yang cukup

sehingga masyarakat bisa menjalankan peribadatannya masing-masing sesuai

dengan ketentuan ajaran agama masing-masing pemeluk.

4.1.3.4. Transportasi

Sarana transportasi tidak lah kalah pentingnya dalam mendukung proses

pembangunan pertanian di pedesaan dan juga sebagai pendorong dalam

memajukan perekonomian masayarakat. Transportasi diartikan disini untuk

pengangkutan barang-barang hasil pertanian petani ke pasaran untuk diperjual

belikan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Desa Sri Agung sendiri

merupakan Desa yang berbeda dengan Desa lainnya, karena Desa ini memiliki

kondisi jalan yang bagus jalan dari hulu sampai hilir sudah tersaluri jalan aspal

dengan kondisi yang bagus. Kendaraan yang digunakan masyarakat Desa Sri

Agung cukup modern di mulai dari sepeda dayung, sepeda motor, mobil dll.

Kebanyakan petani menggunakan modal jasa ojek sebagai alat pengangkut hasil

pertanian dan juga mobil untuk mengangkut gabah dari sawah petani serta

menggunakan teknologi hand tractor juga.
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4.2. Keadaan Penduduk

4.2.1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya yang sangat berperan didalam

pertumbuhan daerah dan pembangunan suatu negara. Sumberdaya manusia yang

berkualitas maka akan sangat berpengaruh didalam percepatan perkembangan

suatu daerah ataupun negara. Jumlah KK yang ada di Desa Sri Agung  hingga

pada tahun 2016 sebanyak  675 KK dengan total penduduk sebanyak 2.715 jiwa

yang terdiri dari laki-laki 1.270 jiwa dan perempuan 1.445 jiwa. Untuk lebih

jelasnya jumlah penduduk sesuai dengan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

Dusun/RT/ Desa
Jenis Kelamin ( Jiwa)

Jumlah (Jiwa)
Laki-laki Perempuan

Dusun I

Dusun II

Dusun III

458

347

465

507

495

443

965

842

908

Jumlah 1270 1445 2715

Sumber: data Monografi Desa 2016

Dari tabel 7 ini menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di setiap dusun

yang ada di Desa Sri Agung cukup merata untuk setiap Dusunnya. Di Desa ini

juga rasa keaktifan dan rasa tanggung jawab akan data administrasi kependudukan

masih sangat kental, artinya penduduk tersebut aktif selalu melaporkan apabila

ada bayi yang lahir dan bahkan apabila ada yang meninggal dunia. Setiap ketua

RT pun selalu mempertanggung jawabkan keadaan penduduknya untuk setiap RT,

berdasarkan hasil penelitian bahwa setiap ketua RT memiliki daftar riwayat

warganya, mulai dari yang lahir, meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan

bahkan apabila ada warganya yang cerai juga ikut terdaftar dalam administrasi

penduduk ketua RT untuk setiap ketua RT yang ada di Desa Sri Agung.
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4.2.2. Keadaan Mata Pencaharian

Jenis mata pencaharian akan sangat mempengaruhi perekonomian setiap

rumah tangga dan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Pada

prinsipnya mata pencaharian penduduk ada dua macam yaitu mata pencaharian

utama dan mata pencaharian sampingan. Penduduk di Desa Sri Agung sendiri

sebagian besar bermata pencaharian sabagai petani terutama petani padi sawah

sebagai mata pencaharian utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8.  Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2016

Jenis Pekerjaan
Jumlah ( Orang )

Ket
Laki-Laki Perempuan Jumlah

Petani

PNS/Polri/TNI

Karyawan Swasta

Pedagang

Nelayan

Tukang

IRT ( Ibu Rumah Tangga)

865

12

65

37

-

104

-

645

15

45

35

-

-

419

1510

27

110

72

-

104

419

Jumlah 1083 1159 2242

Sumber: Data Monografi desa

Dari tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Sri

Agung bermata pencaharian sebagai petani didalam memenuhi setiap kebutuhan

hidup keluarganya. Hal ini juga mencerminkan bahwa Desa ini merupakan Desa

sentra pertanian yang mengusahakan komoditi padi sawah pada umumnya.

4.3. Gambaran Umum Petani Sampel

Sebuah pembangunan Nasional maupun regional yang harus diperhatikan

pertam kali adalah aspek SDM nya, demi terwujudnya tujuan dari pembangunan

itu sendiri yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial maupun ekonomi
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masyarakat. Setiap manusia mempunyai identitas supaya lebih mudah mengenali

dan identitas itu sendiri bisa melibatkan yang namanya ciri-ciri dan karakternya.

Berdasarkan hasil olahan data primer dari penelitian ini terhadap petani yang

dijadikan sampel, maka dapt dijelaskan ciri-ciri karakteristik petani yang meliputi:

umur, tingkat pendidikan petani sampel, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan

yang dimiliki masing-masing sampel.

4.3.1. Umur Sampel

Menurut Hernanto (1989) pada umumnya petani yang berumur dan sehat

mempunyai kemampuan fisik yang lebih cepat menrima hal-halyang baru yang

dianjurkan, hal ini di sebabkan karena petani yang lebih muda berani mengambil

resiko. Begitu juga sebaliknya, petani yang umurnya lebih tua akan lebih sulit

menerima hal-hal yang baru dan dalam pengambilan keputusan petani yang lebih

tua akan lebih memikirkan resiko yang akan di temukan. Namun petani yang

muda cenderung dinamis sehingga ia cepat mendapatkan pengalaman baru yang

berharga bagi perkembangan hidupnya dimasa yang akan datang. Umur petani

sampel dalam penelitian ini bervariasi yaitu mulai usia 30-59 tahun.

Dalam penelitian ini sampel terdiri dari dua kategori, yaitu petani yang

berasal dari kelompok tani dan petani diluar dari kelompok tani atau petani

keseluruhan. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi petani berdasarkan umur di

daerah penelitian dapat dilihat pada tabel 9.
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Tabel 9. Distribusi petani sampel berdasarkan kelompok umur petani yang
berasal dari kelompok tani di daerah penelitian tahun 2017

Sumber : hasil olahan data primer tahun 2017

Sedangkan untuk petani diluar dari kelompok tani dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Distribusi petani sampel berdasarkan kelompok umur petani diluar dari
kelompok tani di daerah penelitian tahun 2017

Sumber : hasil olahan data primer tahun 2017

Berdasarkan tabel 9 dan 10 menunjukkan bahwa hampir 100% petani yang

dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini  masih berada dalam usia produktif,

artinya dengan usia yang masih produktif ini maka akan sangat lebih mudah

menerima inovasi yang baru dan lebih cepat didalam menyerap cara penerapan

segala inovasi yang baru tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ken Suratiyah

(2011) bahwa usia yang masih produktif akan mempengaruhi daya tangkap, daya

serap sebuah inovasi baru. Lebih lanjut dijelaskan lagi bahwa, dari segi ketahanan

fisik juga masih baik didalam mengelola dan melakukan usaha tani terkhusus padi

sawah, serta kemampuan bekerja yang lebih dan lebih respon terhadap introduksi

teknologi baru.

Kelompok umur

(tahun)

Frekuensi (orang) Persentase (%)

30 – 39 10 40

40 – 49 8 32

50 – 59 7 28

Jumlah 25 100

Kelompok umur

(tahun)

Frekuensi (orang) Persentase (%)

30 – 39 4 17,39

40 – 49 11 47,82

50 – 59 8 34,78

Jumlah 23 100
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4.3.2. Tingkat Pendidikan Sampel

Pendidikan adalah salah satu segi yang paling penting didalam

pembangunan, keterampilan maupun sikap seseorang yang akan dilaksanakan

secara terencana sehingga diperoleh perubahan dalam meningkatkan taraf hidup.

Pendidikan juga memberikan pengetahuan bukan saja dari pendidikan formal

namun pendidikan non formal juga perlu dilakukan seperti melaksanakan usaha

tani, menerapkan teknologi, tetapi juga merupakan landasan untuk pengembangan

diri maupun kemampuan untuk mengelola segala SDA yang ada di sekitar

lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendidikan  formal di

daerah penelitian meliputi tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan ada juga petani

yang tidak tamat SD, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 11.

Tabel 11. Distribusi petani sampel yang berasal dari kelompok tani berdasarkan
pendidikan di daerah penelitian tahun 2017

Pendidikan Frekuensi (orang) Persentase (%)

Tidak sekolah - 0,00

SD 11 47,82

SMP 9 39,13

SMA 3 10,04

Jumlah 23 100

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017

Sedangkan untuk petani diluar dari kelompok tani dapat kita lihat pada tabel 12.

Tabel 12. Distribusi frekuensi pendidikan petani sampel di daerah    penelitian
tahun 2017

Pendidikan Frekuensi (orang) Persentase (%)
Tidak sekolah 2 8

SD 18 72
SMP 5 20
SMA - 0

Jumlah 25 100
Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017
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Tabel 11 dan 12, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani yang

dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini sudah cukup baik artinya petani

yang tingkat pendidikannya hanya sebatas SD sudah dibawah 50 % dari pada total

sampel yang diambil yaitu hanya 47,82% saja yang tamat SD. Ada juga petani

yang tidak sekolah yaitu sebanyak 8% terkhusus petani yang diluar kelompok

tani. Berdasarkan data ini, menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Sri

Agung sudah tergolong tinggi. Dengan hal ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan

bahwa daya serap ataupun daya tangkap petani terhadap sebuah inovasi yang baru

cukup tinggi, sehingga dengan pengenalan akan inovasi teknologi yang baru cepat

dan tanggap terhadap informasi, karena petani sudah hampir tidak ada lagi yang

buta huruf. Hal ini sejalan dengan pendapat soekartawi (1988), bahwa semakin

tinggi pendidikan petani maka semakin cepat pula dalam mengadopsi inovasi.

Menurut Hernanto (1993), bahwa pendidikan yang dimiliki petani akan

mempengaruhi dalam mengadopsi teknologi dan kemampuan petani dalam

mengelola usaha taninya.

4.3.3. Luas Lahan

Jumlah luas lahan yang dimiliki atau yang di usahakan oleh petani adalah

sebagai salah satu alat ukur dalam melihat kepuasan dalam berusaha tani. Luas

lahan yang dimiliki oleh petani akan sangat berpengaruh terhadap produksi yang

akan di dapat oleh petani itu sendiri, semakin luas lahan di usakan petani makan

akan semakin tinggi produksi yang akan didapat, begitu juga sebaliknya semakin

sempit luas lahan yang diusakan petani maka produksi yang di dapat juga akan

semakin sedikit. Untuk lebih jelasnya tentang luas luas lahan yang dimiliki oleh
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petan berdasarkan yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini dapt dilihat

pada tabel 13.

Tabel 13. Distribusi frekuensi petani sampel yang berasal dari kelompok tani
berdasarkan luas lahan di daerah penelitian tahun 2017

Luas lahan (ha) Frekuensi (orang) Persentase (%)

0,25 – 0,75 1 4,34

1 – 1,50 8 34,78

1,75 – 2 10 43,47

2,25 – 2,75 1 4,34

3 – 3,50 3 13,04

Jumlah 23 100

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017

Sedangkan untuk petani diluar dari kelompok tani dapat kita lihat pada tabel 14.

Tabel 14. Distribusi frekuensi petani sampel diluar dari kelompok tani
berdasarkan luas lahan di daerah penelitian tahun 2017

Luas lahan (ha) Frekuensi (orang) Persentase (%)

0,25 – 0,75 9 36

1 – 1,50 16 64

1,75 – 2 - -

2,25 – 2,75 - -

3 – 3,50 - -

Jumlah 25 100

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017

Dari tabel 13 dan 14, menunjukkan bahwa luas lahan yang di usakan oleh

petani sudah termasuk kedalam kategori penguasaan lahan yang luas yaitu 1 – 3

ha yang setara dengan 43,47% pada setiap petaninya. Namun ada juga sebahagian

petani yang memiliki luas lahan yang tidak luas yaitu 36% terkhusus petani yang

ada di luar dari kelompok tani. Dari informasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa

rata-rata produksi yang didapat oleh setiap petani sudah termasuk dalam kategori

produksi yang tingi. Petani yang mengusahakan lahan yang rendah sedikit yaitu
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4,34% yang berasal dari kelompok tani. Hal ini sejalan dengan pendapat

Mubyarto (1987), bahwa luas lahan yang di usahakan oleh petani akan

mempengaruhi setiap keputusan petani didalam melakukan usaha taninya. Luas

garapan berpengaruh terhadap petani didalam mengadopsi teknologi, dimana

petani yang luas garapan lahannya sempit cenderung berusaha meningkatkan

produktivitasnya dengan menggunakan teknologi baru.

4.3.4. Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota rumah tangga merupakan banyaknya orang yang menjadi

beban atau menjadi tanggung jawab keluarga. Faktor keluarga meruapakan faktor

yang paling berpengaruh terhadap keputusan petani mau lebih giat didalam

berusaha tani karena akan ada menjadi beban tanggungan yang harus di cukupi

demi kesejahteraan hidup. Berdasarkan data primer yang didapat dilokasi

penelitian, bahwa jumlah tanggungan keluarga bagi setiap keluarga petani

tergolong rendah yang berkisar antara 2-4 orang. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Distribusi petani berdasarkan jumlah anggota keluarga petani yang
berasal dari kelompok tani di daerah penelitian tahun 2017

Jumlah anggota

keluarga

Frekuensi (orang) Persentase (%)

2 – 3 4 17,39

4 – 5 19 82,60

Jumlah 23 100

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017

Sedangkan untuk petani diluar dari kelompok tani dapat kita lihat pada tabel 16
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Tabel 16. Distribusi frekuensi jumlah anggota keluarga petani sampel diluar dari
kelompok tani di daerah penelitian tahun 2017

Jumlah anggota

keluarga

Frekuensi (orang) Persentase (%)

2 – 3 11 44

4 – 5 14 56

Jumlah 25 100

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017

Berdasarkan tabel 15 dan 16 diatas, menunjukkan bahwa jumlah anggota

keluarga bagi setiap petani masih tergolong rendah artinya beban yang menjadi

tanggungan di keluarga sipetani masih tercukupi dengan penguasaan lahan yang

di usakan oleh masing-masing petani. Tanggungan yang paling banyak di

keluarga petani adalah 4 – 5 orang yaitu 82,60% terkhusus yang berasal dari

kelompok tani. Sedangkan yang diluar kelompok tani 56% memiliki jumlah

tanggungan keluarga 4-5 orang. berdasarkan data ini juga, maka jumlah tenaga

kerja yang bisa digunakan dalam melakukan usaha tani cukup tersedia dengan

masing-masing jumlah anggota keluarga yang bisa dijadikan sebgai tambahan

tenaga kerja. Jumlah anggota keluarga juga akan berpengaruh terhadap perputaran

perekonomian keluarga petani, artinya semakin banyak jumlah anggota keluarga

maka biaya kebutuhan keluarga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya.

4.4. Pemberdayaan  Penggunaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan)

4.4.1. Hand Tractor (Traktor Tangan)

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha tani hal yang pertama sekali

diperhatikan adalah proses awal yaitu pengolahan lahan (terkhusus padi sawah),

pengolahan lahan yang baik maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang
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akan di dapat, dan dalam proses pengolahan lahan juga harus memperhatikan dari

segi waktu, biaya dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan adanya

teknologi sekarang ini maka akan sangat membantu petani dalam melakukan

usaha taninya terkhusus di dalam meningkatkan produksi pertaniannya. hand

tractor merupakan sebuah tehknologi yang moderen terutama dalam usahata tani.

Teknologi ini di khususkan didalam pembajakan tanah atau pengolahan lahan. Di

Desa sri Agung sendiri hand tractor sudah sering digunakan oleh petani didalam

melakukan usaha taninya, bahkan didalam setiap melakukan pengolahan lahan

setiap musim tanamnya selalu menggunakan hand tractor, untuk lebih jelasnya

tingkat penerapan hand tractor pada petani di Desa Sri Agung dapat dilihat pada

tabel 17.

Tabel 17. Skor pemberdayaan petani yang menggunakan hand tractor dalam
usaha tani padi sawah di Desa Sri Agung tahun 2017

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

6 – 18 Rendah - -

19 – 30 Tinggi 23 100

Jumlah 23 100

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017

Berdasarkan tabel 17, menunjukkan bahwa petani di Desa Sri Agung

sudah memakai ataupun menerapkan hand tractor sebagai alat untuk mengolah

tanah, yaitu 100% petani terkhusus yang berasal dari kelompok tani telah

menggunakan hand tractor.

4.4.2. Rice Trans Planter (Mesin Tanam Padi)

Sebuah usaha tani terkhusus padi sawah, penanaman juga meruapakan

suatu tahapan usaha tani yang tidak kala penting untuk di perhatikan. Penanaman

merupakan salah satu cara menanam benih yang nantinya hasil yang diharapkan
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akan maksimal dengan pola tanam yang benar dan sesuia anjuran. Sama halnya

dengan rice trans planter, teknologi ini merupakan suatu teknologi terkhusus

untuk penanaman benih padi ke lahan tanaman/sawah. Teknologi ini sangat

bermanfaat bagi para petani, karena sangat berpengaruh juga terhadap hasil

produksi padi, teknologi ini juga di desain dengan rapi dan sesuai dengan pola

tanam padi Jarwo (jajar legowo) dengan pola tanam 4:1. Pola tanam ini

merupakan pola tanam yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman terkhusus

varietas unggul, dan sangat membantu terhadap proses potosintesi pada tanaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Petani di desa sri agung

sendiri penggunaan rice trans planter sudah cukup tinggi bagi kalangan petani

terkhusus yang berasal dari kelompok tani. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat

pada tabel 18.

Tabel 18. Skor pemberdayaan petani yang menggunakan rice trans planter
dalam usaha tani padi sawah di Desa Sri Agung tahun 2017

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

6 – 18 Rendah 1 4,34

19 – 30 Tinggi 22 95,65

Jumlah 23 100

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017

Dari tabel 18 menunjukkan bahwa penggunaan rice transplanter sebagai

alat penanam padi sudah cukup tinggi yaitu 95,65% petani sudah menggunakan

rice transplanter alat untuk menanam padi di lahan sawah. Untuk petani yang

belum menggunakan rice transplanter sebagai alat untuk menanam padi hanya

4,34% saja dari total sampel yang diambil 23 sampel petani. Petani yang tidak

menggunakan rice transplanter ini dikarenakan luas penguasaan lahan yang tidak

terlalu luas, dan karena masih ada tradisi gotong royong di sebagian petani.
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Gotong royong untuk proses penanam padi ini masih ada karena petani masih

lebih suka menggunakan pola tanam 6;1 dan bahkan 8;1 untuk pola tanam jarwo

nya. Sementara kalau pakai rice transplanter pola tanamnya sudah diatur 4;1.

Gotong royong ini masih tetap ada dikalangan petani karena adanya faktor yaitu

arisan antara ibu-ibu yang mana suaminya tergabung dalam kelompok tani.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan sifat gotong ini dilakukan hanya pada

proses penanam padi saja.

4.4.3. Mini Tractor (Mesin Pengangkut)

Mini tractor merupakan sebuah teknologi yag di desain khusus untuk

pengangkutan gabah dari sawah ketempat penyimpanan sementara atau rumah. Di

Desa Sri Agung sendiri penggunaan mini tractor sudah tinggi didalam

pengangkutan gabah hasil panen ke tempat penyimpanan. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini:

Tabel 19. Skor pemberdayaan petani yang menggunakan mini tractor dalam
usaha tani padi sawah di Desa Sri Agung tahun 2017

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)

6 – 18 Rendah 3 10,04

19 – 30 Tinggi 20 86,95

Jumlah 23 100

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017

Dari tabel 19, ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan mini tractor

tinggi di Desa Sri Agung yaitu 86,95%. Mini tractor merupakan teknologi yang

sangat membantu bagi petani terkhusus dalam pengangkutan gabah padi dari

lahan ke rumah. Artinya mini tractor ini bisa menjangkau dari semua titik dari

hulu-hilir sehingga petani sangat terbantu didalam proses pengangkutan. Petani

yang tidak menggunakan mini tractor sebagai alat pengangkutan adalah 10,04%.
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Hal ini terjadi karena ada posisi lahan petani sangat dekat dengan jalan utama.

Maka petani tersebut lebih dominan mengunakan mobil sebagai media

pengangkutan dilain hal juga karena posisi jalan sudah bisa di lalui mobil

walaupun belum sepenuhnya mulai dari hulu sampai hilir, maka ada sebagian

petani yang menggunakan mobil sebagai pengangkutan gabah dari sawah

kerumah.

4.4.4. Flad Bed Drayer (Mesin Pengering)

Flad bed drayer merupakan suatu teknologi yang terkhusus digunakan

sebagai media pengering gabah. Media pengering gabah padi yang biasanya

digunakan oleh petani adalah matahari, namun dengan adanya flad bed drayer

petani sudah lebih terbantu walaupun dalam musim hujan, petani bisa

mengeringkan gabah padinya dengan menggunakan flad bed drayer. Berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa hasil pengeringan yang

dilakukan melalui flad bed drayer sangat banyak di minati oleh para pembeli, dan

juga kandungan air atau serat basah yang terkandung dalam gabah padi lebih

terjaga dibandingka dengan menggunakan sinar matahari. Petani di Desa Sri

Agung sendiri sudah cukup tinggi didalam menerapkan flad bed drayer sebagai

media didalam pengeringan gabah padi. untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada

tabel 20.

Tabel 20. Skor pemberdayaan petani yang menggunakan flad bed drayer dalam
usaha tani padi sawah di Desa Sri Agung tahun 2017

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)
6 – 18 Rendah 6 26,08
19 – 30 Tinggi 17 73,91
Jumlah 23 100

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017
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Tabel 20 menunjukkan bahwa tingkat petani yang menggunakan Alsintan

sudah cukup tinggi yaitu 73,91% petani yang mengunakan flad bed drayer

sebagai media pengering gabah. Namun tidak semua juga petani yang

menggunakan flad bed drayer sebagai media pengering gabah, ada sekitar

26,08% petani yag belum menggunakan flad bed drayer. Petani yang belum

menggunakan flad bed drayer ini dikarenakan karena jumlahnya yang masih

belum tercukupi, flad bed drayer sendiri baru 1 buah yang baru tersedia dan

rencananya baru datang kembali pada pertengahan tahun 2017. Namun keinginan

petani menggunakan flad bed drayer di desa sri agung sangat lah tinggi dan rata-

rata petani menginginkan flad bed drayer ditambah kembali.

4.4.5. Combin Hasvester (Mesin Panen Padi)

Pemanenan merupakan hasil akhir yang sangat ditunggu-tunggu oleh

petani didalam melakukan usaha taninya. Dalam usaha tani padi sawah biasanya

petani didalam melakukan panen masih menggunakan tenaga manusia atau

manual dengan bantuan alat arit sebagai pemotong batang padi. Namun di Desa

Sri Agung sendiri petani didalam melakukan pemanenan sudah menggunakan

tenaga mesin,menggantikan tenaga manual. Tenaga mesin yang sering digunakan

petani adalah combin hasvester, sebagai mesin pemanenan. Untuk lebih jelasnya

tingkat penggunaan combin hasvester sebagai mesin panen berdasarkan penelitian

di lapangan dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. Skor pemberdayaan petani yang menggunakan combin hasvester dalam
usaha tani padi sawah di Desa Sri Agung tahun 2017

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%)
6 – 18 Rendah - -
19 – 30 Tinggi 23 100
Jumlah 23 100

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017
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Dari tabel 21 menunjukkan bahwa sebagian besar petani yang berasal dari

kelompok tani sudah menggunakan combin hasvester yaitu 100% dari jumlah

sampel yang diambil di lokasi penelitian yaitu 23 sampel.

4.5. Penggunaan Alsintan Secara Keseluruhan

Penggunaan Alsintan dikalangan petani di Desa Sri Agung sudah

tergolong sangat tinggi. Penggunaan Alsintan ini yang dimulai dari hand tractor

sebagai pembajakan sawah hingga pada proses pengeringan gabah padi. sebuah

proses usaha tani tentu dimulai dari proses pengolahan lahan, penanaman,

pemanenan hingga pada proses pasca panen. Pembajakan sawah merupakan suatu

proses dimana tanah dibalikkan dan digemburkan serta diratakan dan harus di

sesuaikan dengan kondisi ketersediaan air didalam areal sawah. Proses

pembajakan merupakan tahap yang paling awal yang harus dilakukan oleh petani

didalam melakukan usaha tani.

Lahan pertanian yang dijadikan sebagai lahan sawah yang ada di Desa Sri

Agung rata-rata merupakan lahan datar dan dilengkapai dengan saluran drainase

air yang bagus dan teraliri mulai dari hulu sampai ke hilir. Ketersediaan akan air

di desa ini memang tercukupi terutama pada lahan pertanian. Pengolahan lahan di

Desa Sri Agung sendiri sudah menggunakan teknologi hand tractor sebagai

pengolah lahan atau lebih identiknya pengolahan lahan sawah.

Hand tractor sendiri merupakan teknologi Alsintan yang diberikan

pemerintah kepada petani untuk dapat di kelola demi menunjang akan

peningkatan produksi padi. hand tractor diberikan oleh pemerintah dikhususkan

bagi kelompok tani, namun ada satu lembaga yang didirikan pemerintah untuk
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melembagai Alsintan ini yaitu UPJA (unit pelayanan jasa alsintan). Berdasarkan

hasil tabulasi data bahwa penggunaan hand tractor ini dikalangan petani sudah

tergolong tinggi terutama bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani yaitu

100% petani menggunakan hand tractor dalam pengolahan lahan sawah dari total

sampel yang diambil 23 petani sampel yang bersal dari kelompok tani. Artinya

bahwa handtractor ini selalu digunakan oleh petani dalam setiap musim tanamnya,

dikarenakan hand tractor mampu meningkatkan produksi padi dengan hasil dari

bajakan sawah yang bagus dan lebih dalam daripada dengan menggunakan

cangkul atau cara manual lainnya.

Setelah proses pengolahan lahan sawah dilakukan dan sudah siap untuk

tanam maka petani tinggal melakukan penanaman padi di sawah yang sudah di

olah terlebih dahulu. Musim tanam yang ada di Desa Sri Agung sendiri memiliki

dua musim tanam yaitu 2 musim tanam dalam 1 tahun, sering disebut musim

tanam ASEP (April September). Benih padi yang biasa ditanam oleh petani sesuai

dengan anjuran PPL, yaitu penggunaan bibit unggul dengan jenis bibit ceherang

dengan beragam varietas. Pola tanam yang dilakukan petani di Desa tersebut

adalah pola tanam Jarwo (jajar legowo).

Penggunaan rice transplanter sendiri sudah tunggi dikalangan petani yaitu

95,65% dari jumlah petani yang dijadikan sebagai sampel yaitu 23 petani.Petani

di Desa Sri Agung sendiri dalam melakukan penanam padi sudah menggunakan

tenaga mesin yaitu rice transplanter, sebuah teknologi yang khusus digunakan

sebagai mesin tanam padi. penggunaan rice transplanter ini sangat membantu

kepada petani, terutama dalam kerapian jarak antar tanaman, rice transplanter

sendiri sudah diatur jarak dan jumlah benih padi pada setiap lobang tanam, artinya
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benih padi yang di tanam itu tidak ada yang terlalu banyak atau terlalu sedikit

semuanya sama rata. Jumlah benih setia lobangnya itu berjumlah 3-4 benih dan

pola tanamnya 4:1 dan jarak antar setiap tanamnya 30cm untuk setiap jarak

tanamnya. Jadi dari segi usaha taninya pola tanam yang seperti ini sangat bagus

bagi pertumbuhan padi karena akan membantu proses fotosintesis bagi tanaman

dan membantu mengurangi terjadinya serangan hama seperti tikus. Namun,

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih ada petani yang belum

menggunakan rice transplanter sebagai alat untuk menanam padi yaitu sebesar

4,31%.

Proses perawatan padi dimulai dari proses pembersihan dari gulma,

pemupukan, penyemprotan itu semua dilakukan oleh petani sebagai rutinitas

usaha tani padi sawah. Suatu hal yang palingditunggu-tunggu oleh petani adalah

proses pemanenan padi. Panen yang dilakukan oleh petani adalah pada saat umur

padi sudah sesuai dengan standar umur panen yaitu disaat umur lebih kurang dari

100 hari dihitung dari benih mulai di semaikan. Sesuai dengan jenis varietas yang

ditanam oleh petani Desa Sri Agung adalah varietas unggul yang memiliki usia

panen yang cepat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa tingkat penggunaan

combin hasvester sebagai mesin panen padi sangat tinggi digunakan oleh petani.

Berdasarkan hasil tabulasi diperoleh sebesar 100% petani menggunakan combin

hasvester dari jumlah sampel yang diambil yaitu 23 petani. Artinya bahwa tingkat

penggunaan combin hasvester sebagai mesin panen di tingkat petani sudah

tergolong tinggi dan petani yang dijadikan sampel hampir tidak ada lagi yang

tidak menggunakan combin hasvester.
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Pada pengangkutan gabah sebgaian besar petani sampel (86,95%)

mengangkut gabah dengan menggunakan teknologi mini tractor, dimana gabah

terlebih dahulu di bungkus dengan karung dan dijahit bukan lagi di ikat. Gabah

yang diibungkus dengan karung ini bertujuan agar gabah tidak tercecer dan

mempermudah petani untuk mengangkut setiap gabah padinya.

Pada tahap penegeringan gabah yangsudah diangkut dari sawah, sebagian

besar petani sampel sudah menggunakan teknologi flad bed drayer sebagai media

pengeringan gabah tidak lagi menggunakan bantuan matahari sebagai media

pengering gabah padi. petani yang menggunakan flad bed drayer sebagai

pengering gabah yaitu 79,91% dari julah sampel penelitian. Artinya bahwa tingkat

penggunaan flad bed drayer sudah cukup tinggi dikalangan petani, namun

penggunaan flad bed drayer dikalangan petani belum sepenuhnnya, masih ada

petani yang belum menggunakannya yaitu 26,08% petani yang dijadikan sampel.

Skor pemberdayaan tingkat penggunaan Alsintan oleh petani padi sawah secara

keseluruhan di daerah penelitian dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Skor pemberdayaan petani yang menggunakan Alsintan secara
keseluruhan dalam usaha tani padi sawah di Desa Sri Agung tahun
2017

Kategori Frekuensi Persentase (%)

Rendah - -

Tinggi 23 100

Jumlah 23 100

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017

Berdasarkan tabel 22, menunjukkan bahwa tingkat penggunaan Alsintan

dikalangan petani yang berasal dari kelompok tani yang pada pada penelitian ini

dijadikan sebagai sampel, sudah sangat tinggi di dalam melakukan setiap usaha
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tani pada per musim tanamnya. Dengan penggunaan Alsintan ini petani

mempercayai bahwa tingkat produksi padi petani semakin meningkat.

4.6. Hubungan Teknologi Alsintan Terhadap Produktivitas Padi Sawah

4.6.1. Hand Tractor (Tractor Tangan)

Penggunaan hand tractor dikalangan petani sudah tergolong tinggi pada

setiap musim tanamnya, dan petani mengakui bahwa penggunaan handtractor ini

berpengaruh juga terhadap produksi padi, walaupun pengaruhnya tidak secara

langsung seperti penggunaan pupuk, namun hand tractor ini mampu

meningkatkan tingkat kesuburan tanah melalui pembajakan tanah yang cukup

dalam dan lebih lembut dibandingkan dengan manual. Untuk lebih jelasnya

hubungan hand tractor terhadap hasil produksi padi sawah dapat dilihat pada

tabel 23.

Tabel 23. Hubungan antara penggunaan hand tractor terhadap produktivitas
padi sawah di daerah penelitian tahun 2017

Hand tractor /

kategori

Produktivitas padi / kategori Jumlah petani sampel

Tinggi Rendah

Tinggi 23 (100%) - 23 (100%)

Rendah - - -

Jumlah 23 (100%) 23 (100%)

Sumber: hasil olahan data primer tahun 2017

Berdasarkan tabel 23 ini menunjukkan bahwa, penggunaan hand tractor

tinggi didalam pengolahan lahan sawah maka berdampak nyata terhadap hasil

produksi padi yang didapat oleh petani itu sendiri. Petani menyadari penggunaan

teknologi ini sangat berdampak pada hasil produksi padi. Hal ini sejalan dengan

penelitian Mahdalena, (2007) dimana tanah yang diolah sesuai dengan anjuran
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pengolahan maka padi akan tumbuh dengan baik dan produksi meningkat 30 %

dari produksi yang menggunakan tenaga manual (cangkul).

Berdasarkan uraian diatas kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan

menggunakan statistik non parametrik dengan uji korelasi rank spearman, didapat

kan hasil sebesar 0,9373 atau 93,73%, hasil analisis ini menunjukkan bahwa

besarnya derajat keeratan hubungan antara tekonologi Alsintan terhadap

produktifvitas padi adalah sebesar 93,73%. Sedangkan untuk nilai t hitung

(12,3241) >  dari t tabel (2,069). Sehingga dari hasil analisis ini dapat disimpulkan

bahwa, sesuai dengan hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat

hubungan yang nyata antara pemberdayaan penggunaan hand tractor terhadap

produktivitas padi sawah.

Oleh karena itu pemberdayaan penggunaan hand tractor sebagai media

pengolah tanah sangat berdampak kepada hasil pertumbuhan dan yang paling

utama adalah hasil produksi padi yang didapat pada setiap musim tanamnya.

Semakin tinggi petani menggunakan hand tractor maka hasil yang didapat pun

semakin tinggi dan pernyataan ini terbukti dengan hasil analisis statistik

menunjukkan 93,73% tingkat penggunaan petani terhadap hand tractor akan

mampu meningkatkan produksi padi untuk setiap musim tanamnya.

4.6.2. Rice Transplanter (Mesin Tanam Padi)

Berdasarkan hasil olahan data yang didapat peneliti dari hasil penelitian

dilapangan bahwa tingkat penggunaan rice transplanter ini sudah cukup tinggi,

petani sudah lebih banyak menggunakan rice transplanter sebagai mesin tanam

padi, dan petani juga meyakini bahwa alat ini berpengaruh nyata terhadap

produksi padi sawah. Petani meyakini semakin rapi tata penanaman, pola jarak
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tanam maka akan semakin bagus pertumbuhan tanaman dan hasil yang didapat

tentu akan semakin bagus. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 24.

Tabel 24. Hubungan antara penggunaan rice transplanter terhadap produktivitas
padi sawah di daerah penelitian tahun 2017

Rice transplanter /

kategori

Produktivitas padi / kategori Jumlah petani

sampel

Tinggi Rendah

Tinggi 22 (95,65%) - 22 (95,65%)

Rendah 1 (4,34%) - 1 (4,34%)

Jumlah 23 (100%) - 23 (100%)

Sumber : hasil olahan data primer tahun 2017

Berdasarkan tabel 24 ini menunjukkan bahwa penggunaan rice

transplanter maka akan berpengaruh terhadap hasil produksi yang didapat oleh

masing-masing petani. Namun tingkat penggunaan rice transplanter ini belum

sepenuhnya petani yang dijadikan sampel menggunakan alat ini, masih ada petani

(4,34%) yang belum menggunakan rice transplanter, walaupun produksi padinya

tetap tinggi berdasarkan hasil tabulasi data. Hal ini sejalan dengan pendapat Harris

dan Lambert, 1990 yang menyatakan bahwa, penggunaan teknologi yang baik

dalam setiap usaha tani terutama dalam penanaman padi maka akan sangat

berdampak terhadap pertumbuhan tanaman yang berakibat kepada hasil produksi.

Berdasarkan uraian diatas kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan

menggunakan statistik non parametrik dengan uji korelasi rank spearman, didapat

kan hasil sebesar 0,7231 atau 72,31%, hasil analisis ini menunjukkan bahwa

besarnya derajat keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan rice

transplanter terhadap produktivitas padi adalah sebesar 72,31%. Sedangkan untuk

nilai t hitung (4,7972) >  dari t tabel (2,069). Sehingga dari hasil analisis ini dapat
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disimpulkan bahwa, sesuai dengan hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima,

artinya terdapat hubungan yang nyata antara pemberdayaan penggunaan rice trans

planter terhadap produktivitas padi sawah.

Oleh karena itu pemberdayaan penggunaan rice transplanter sebagai

media penanam padi sangat berdampak kepada hasil pertumbuhan dan yang

paling utama adalah hasil produksi padi yang didapat pada setiap musim

tanamnya. Semakin tinggi petani menggunakan rice transplanter maka hasil yang

didapat pun semakin tinggi dan pernyataan ini terbukti dengan hasil analisis

statistik menunjukkan 72,31% tingkat penggunaan petani terhadap rice

transplanter akan mampu meningkatkan produksi padi untuk setiap musim

tanamnya.

4.6.3. Mini Tractor (Mesin Pengangkut)

Biasanya petani sangat jarang memerhatikan proses pengangkutan gabah

dari sawah ke tempat penyimpanan (rumah), karena petani terlalu fokus didalam

budidayanya saja. Padahal suatu usaha tani yang baik itu hasil memerhatikan

proses dimulai dari pengolahan, penanaman, perawatan, panen hingga pada proses

pasca panennya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa petani sudah

mulai sadar akan hal itu maka tingkat penggunaan mini tractor ini sudah tinggi

dikalangan petani didalam proses pengangkutan gabah. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 25.

Tabel 25. Hubungan antara penggunaan mini tractor terhadap produktivitas padi
sawah di daerah penelitian tahun 2017

mini tractor /
kategori

Produktivitas padi / kategori Jumlah petani
sampel

Tinggi Rendah
Tinggi 20 (86,95%) - 20 (86,95%)
Rendah 3 (10,04%) - 3 (10,04%)
Jumlah 23 (100%) - 23 (100%)

Sumber : hasil olahan data primer tahun 2017
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Tabel 25 ini menjelaskan bahwa penggunaan mini tractor tinggi maka

produksi juga tinggi walaupun tidak semua petani menggunakan mini tractor

tetapi produksi padinya juga meningkat ini dikarenakan letak lahan sawahnya

berdekatan dengan jalan masyarakat, maka petani tersebut lebih cenderung

menggunakan mobil sebagai media pengangkut. Maka hal ini sesuai dengan pendapat

AAK, 1990 menyatakan bahwa, didalam pengangkutan tingkat persentase hilangnya

gabah yang tercecer selama pengemasan dan pengangkutan tinggi apabila tidak

menggunakan alat yang tepat.

Berdasarkan uraian diatas kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan

menggunakan statistik non parametrik dengan uji korelasi rank spearman, didapat

kan hasil sebesar 0,8165 atau 81,65%, hasil analisis ini menunjukkan bahwa

besarnya derajat keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan mini

tractor terhadap produktivitas padi adalah sebesar 81,65%. Sedangkan untuk nilai

t hitung (6,4808) >  dari t tabel (2,069). Sehingga dari hasil analisis ini dapat

disimpulkan bahwa, sesuai dengan hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima,

artinya terdapat hubungan yang nyata antara pemberdayaan penggunaan mini

tractor terhadap produktivitas padi sawah.

Oleh karena itu pemberdayaan penggunaan mini tractor sebagai media

pengangkutan gabah sangat berdampak kepada hasil susut padi yang tercecer

sehingga tidak banyak padi yang tercecer diwaktu pengangkutan. Semakin tinggi

petani menggunakan mini tractor maka hasil yang didapat pun semakin tinggi dan

pernyataan ini terbukti dengan hasil analisis statistik menunjukkan 81,65% tingkat

penggunaan petani terhadap mini tractor akan berpengaruh terhadap produktivitas

padi untuk setiap musim tanamnya.
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4.6.4. Flad Bed Drayer (Mesin Pengering)

Perkembangan jaman yang semakin canggih bukan saja dinikmati oleh

usaha-usaha lain di luar dari usaha pertanian, namun petani juga ikut serta

menikmati teknologi ini. Sama halnya dengan petani di Desa Sri Agung bahwa

petani didalam melakukan pengeringan gabah padi sudah tidak menggunakan

sinar matahari lagi, namun sudah menggunakan teknologi flad bed drayer sebagai

media pengering gabah padi. Dengan berbagai pertimbangan yang di

pertimbangkan oleh petani sendiri bahwa alat ini akan sangat berpengaruh pada

hasil produksi yang didapat. Untuk memperkuat argumen dapat kita lihat pada

tabel 26.

Tabel 26. Hubungan antara penggunaan Flad bed drayer (mesin pengering)
terhadap produktivitas padi sawah di daerah penelitian tahun 2017

Flad bed drayer

/ kategori

Produktivitas padi / kategori Jumlah petani sampel

Tinggi Rendah

Tinggi 17 (73,91%) - 17 (73,91%)

Rendah 6 (26,08%) - 6 (26,08%)

Jumlah 23 (100%) - 23 (100%)

Sumber : hasil olahan data primer tahun 2017

Dari tabel 26 ini menunjukan bahwa penggunaan teknologi flad bed

drayer ini berpengaruh nyata terhadap produksi akhir yang didapat oleh petani.

Semakin tinggi penggunaan flad bed drayer maka produksi juga semakin tinggi

dan berpengaruh juga terhadap hasil kualitas beras yang dihasilkan. Namun

berdasarkan hasil penelitian dilapangan tidak semua petani yang dijadikan sebagai

sampel menggunakan flad bed drayer masih ada (26,08%) petani yang belum

menggunakan alat ini, walaupun produksinya tetap dalam kategori tinggi
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(berdasarkan hasil olahan data). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wiset L.G.

yang menunjukkan bahwa metode pengeringan akan berpengaruh nyata terhadap

persentase beras yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian diatas kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan

menggunakan statistik non parametrik dengan uji korelasi rank spearman,

didapatkan hasil sebesar 0,8991atau 89,91%, hasil analisis ini menunjukkan

bahwa besarnya derajat keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan flad

bed drayer terhadap produktivitas padi adalah sebesar 89,91%. Sedangkan untuk

nilai t hitung (9,4123) >  dari t tabel (2,069). Sehingga dari hasil analisis ini dapat

disimpulkan bahwa, sesuai dengan hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima,

artinya terdapat hubungan yang nyata antara pemberdayaan penggunaan flad bed

drayer terhadap produktivitas padi sawah.

Oleh karena itu pemberdayaan penggunaan flad bed drayer sebagai media

pengering gabah sangat berdampak kepada hasil serta kualitas beras dan yang

paling utama adalah hasil produksi padi yang didapat pada setiap musim

tanamnya. Semakin tinggi petani menggunakan flad bed drayer maka hasil yang

didapat pun semakin tinggi dan pernyataan ini terbukti dengan hasil analisis

statistik menunjukkan 89,91% tingkat penggunaan petani terhadap flad bed drayer

akan mampu meningkatkan produksi padi untuk setiap musim tanamnya.

4.6.5. Combin Hasvester (Mesin Panen)

Dengan kemajuan jaman yang semakin canggih berpengaruh juga terhadap

tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh petani sebelumnya. Artinya kebiasaan

petani melakukan pemanenan dengan bergotong royong sekarang ini sudah jarang

ditemukan. Dengan adanya teknologi ini maka merubah menset berpikir petani
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kearah yang lebih bagus lagi, artinya petani diarahkan kepenggunaan teknologi

untuk membantu meningkatkan produksi hasil taninya. Petani yang ada di Desa

Sri Agung sebagian besar sudah menggunakan combin hasvester sebagai media

pemanenan untuk menggantikan tenaga-tenaga yang lain.

Berdasarkan pendalam kuesioner yang disusun oleh peneliti bahwa petani

lebih percaya dan lebh yakin menggunakan combin hasvester, dikarenakan akan

bisa menekan tingkat kehilangan gabah diwaktu pemanenan, kerena mengunakan

combin hasvester ini gabah padi langsung masuk kedalam karung tampa ada

proses yang lain lagi, padi di potong dengan sabit alat, dirontokkan dikipas dan

langsung terpisah antara sampah gabah dengan gabah padi dan langsung masuk

kedalam karung. Maka petani meyakini alat ini mamu membantu petani dari segi

waktu irit biaya namun yang paling penting adalah peningkatan produski. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 27.

Tabel 27. Hubungan antara penggunaan combin hasvester terhadap
produktivitas padi sawah di daerah penelitian tahun 2017

Combin
hasvester /

kategori

Produktivitas padi / kategori Jumlah petani
sampel

Tinggi Rendah
Tinggi 23 (100%) - 23 (100,00%)
Rendah - -
Jumlah 23 (100%) - 23 (100%)

Sumber : hasil olahan data primer tahun 2017

Dari tabel 27 ini menyimpulkan bahwa tingkat penggunaan combin

hasvester dikalangan petani yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini

tergolong tinggi dan berpengaruh secara nyata terhadap produksi padi yang

didapat oleh setiap petani. Hal ini sejalan dengan penelitian Sigit Nugraha, 2012

dengan hasil bahwa penggunaan teknologi tresher dan sejenisnya didalam
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pemanenan dapat menekan kehilangan gabah sebesar 2% dan susut pengangkutan

sebesar 1%.

Berdasarkan uraian diatas kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan

menggunakan statistik non parametrik dengan uji korelasi rank spearman,

didapatkan hasil sebesar 1 atau 100%, hasil analisis ini menunjukkan bahwa

besarnya derajat keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan combin

hasvester terhadap produktivitas padi adalah sebesar 100%. Sedangkan untuk nilai

t hitung (4,5825) > dari t tabel (2,069). Sehingga dari hasil analisis ini dapat

disimpulkan bahwa, sesuai dengan hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima,

artinya terdapat hubungan yang nyata antara pemberdayaan penggunaan combin

hasvester terhadap produktivitas padi sawah.

Oleh karena itu pemberdayaan penggunaan combin hasvester sebagai

media pemanenan padi sangat berdampak kepada hasil produksi padi yang didapat

pada setiap musim tanamnya. Semakin tinggi petani menggunakan combin

hasvester maka hasil yang didapat pun semakin tinggi dan pernyataan ini terbukti

dengan hasil analisis statistik menunjukkan 100% tingkat penggunaan petani

terhadap combin hasvester akan berpengaruh terhadap produktivitas padi untuk

setiap musim tanamnya.

4.7. Hubungan Pemberdayaan Tekonologi Alsintan Secara Keseluruhan

Terhadap Produktivitas Padi Sawah

Secara keseluruhan, bahwa petani menginginkan hasil yang sangat

maksimal untuk setiap hasil panennya, dengan semakin banyak faktor produksi

yang dikorbankan maka harapannya akan semakin tinggi produksi yang didapat.
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Sama halnya dengan petani yang ada di Desa Sri Agung bahwa tingkat

penggunaan faktor produksi sudah tegolong tinggi dimulai dari pengolahan lahan

hingga pada proses pasca panen. Namun tingkat produksi yang didapat oleh petani

juga sebanding dengan penggunaan faktor produksi yang dikeluarkan oleh petani.

petani juga meyakini semakin tinggi menggunakan teknologi maka akan sagat

berpengaruh terhadap hasil yang akan didapat, untuk lebih memperkuat argumen

ini dapat kita lihat pada tabel 28.

Tabel 28. Hubungan pemberdayaan antara penggunaan alat dan mesin pertanian
(Alsintan) terhadap produktivitas padi sawah di daerah penelitian
tahun 2017

Alsintan secara
keseluruhan/

kategori

Produktivitas padi / kategori Jumlah petani
sampel

Tinggi Rendah
Tinggi 23 (100%) - 23 (100,00%)

Rendah - - -

Jumlah 23 (100%) - 23 (100%)

Sumber : hasil olahan data primer tahun 2017

Tabel 28 ini menyimpulkan bahwa petani dalam penggunaan Alsintan

sudah tegolong tinggi yang dimulai dari pengolahan lahan hingga pada proses

pasca panen. Dari tabel ini juga menunjukkan bahwa penggunaan Alsintan

berhubungan secara nyata terhadap produktivitas padi sawah para petani, semakin

tinggi menggunakan Alsintan maka akan semakin tinggi hasil produktivitas yang

didapat oleh petani. Hal ini sejalan dengan pendapat Kartasapoetra (1989)

meyatakan bahwa, tanpa adanya perbaikan dalam teknologi penanganan mulai

dari pengolahan, penanaman, panen hingga pada pasca panen, ratusan ribu ton

gabah hasil tanaman padi dapat dikatakan terbuang percuma dan tidak dapat

dimanfaatkan, karena gabah banyak terbuang pada saat panen, hilang ada



87

pengangkuan, tercecer pada saat panen atau hilang pada saat penjemuran

(pengeringan), serta gabah banyak mengalami kerusakan kimiawi dan atau fisik,

seperti gabah banyak yang berkecambah, banyak yang retak, biji menguning dan

lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil olahan data yang didapat dari

lapangan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan penggunaan Alsintan

berhubungan nyata terhadap produktivitas padi sawah yang didapat oleh para

petani. Semakin tinggi petani menggunakan Alsintan maka tingkat produksi yang

didapat oleh petani akan semakin tinggi untuk setiap musim tanamnya.

Berdasarkan uraian diatas kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan

menggunakan statistik non parametrik dengan uji korelasi rank spearman,

didapatkan hasil sebesar 0,8352 atau 83,52%, hasil analisis ini menunjukkan

bahwa besarnya derajat keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan Alat

dan Mesin Pertanian terhadap produktivitas padi adalah sebesar 83,52%.

Sedangkan untuk nilai t hitung (6,959) >  dari t tabel (2,069). Sehingga dari hasil

analisis ini dapat disimpulkan bahwa, sesuai dengan hipotesis bahwa H0 ditolak

dan H1 diterima, artinya terdapat hubungan yang nyata antara pemberdayaan

penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) terhadap produktivitas padi

sawah.

Oleh karena itu pemberdayaan penggunaan Alat dan Mesin Pertanian

(Alsintan) untuk setiap musim tanamnya akan sangat berdampak kepada hasil

produksi padi yang didapat pada setiap musim tanamnya. Semakin tinggi petani

menggunakan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) maka hasil yang didapat pun

semakin tinggi dan pernyataan ini terbukti dengan hasil analisis statistik
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menunjukkan 83,52% tingkat penggunaan petani terhadap Alat dan Mesin

Pertanian (Alsintan) akan mampu meningkatkan produksi padi untuk setiap

musim tanamnya.

4.8. Gambaran Produktivitas Secara Keseluruhan

Produksi merupakan segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan

hasil produksi yang maksimal. Artinya dengan biaya produksi yang seminimal

mungkin akan diperoleh produksi yang maksimal. Hal ini senada dengan yang

terjadi dikalangan petani yang ada di Desa Sri Agung terutama yang berasal dari

kelompok tani yang di jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, bahwa tingkat

penggunaan faktor produksi yang dikorbankan oleh petani selalu diusahakan

seminimal mungkin dengan hasil produksi yang didapat oleh petani cukup

maksimal.

Di Desa Sri Agung sendiri mempunyai standar minimal produksi untuk

setiap musim tanamnya  dalam satuan ha yaitu 4 ton dalam satu ha. Namun untuk

target yang ditargetkan oleh pemerintah melalui penyuluh di Desa Sri Agung

adalah 8 ton/ha untuk setiap musim tanamnya. Namun untuk produksi dikalangan

setiap petani masih sangat sulit untuk mendapatkan hasil produksi sebanyak 8

ton/ha untuk setiap musim tanmnya. Namun untuk setiap tahunnya penyuluh

mengakui bahwa hasil produksi padi sawah untuk kalangan petani terkhusus yang

berasal dari kelompok tani cukup tinggi dan sudah hampir mendekati target yang

di targetkan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabe 29.
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Tabel 29. Skor produktivitas padi sawah secara keseluruhan dalam satu tahun di
daerah penelitian tahun 2017

Kategori Frekuensi Persentase (%)

Rendah - -

Tinggi 23 100

Jumlah 23 100,00

Sumber : hasil olahan data primer tahun 2017

Dari penjelasan tabel 29 ini menyimpulkan bahwa, hasil produksi padi

sawah yang didapat oleh para petani terkhusus yang menggunakan Alsintan dalam

dua kali musim tanam (kurun waktu 1 tahun) tergolong tinggi dan secara

keseluruhan dari total sampel yang dalam penelitian ini semua hasil produksinya

tergolong tinggi.

4.9. Gambaran Petani Yang Tidak Menggunakan Alsintan Secara

Keseluruhan

Usaha tani padi sawah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap

petani didalam setiap musim tanamnya yang dimulai dari pengolahan lahan,

penanaman, perawatan, panen hingga pada proses pasca panen. Namun setiap

petani tentu berbeda-beda setiap penggunaan faktor produksi dalam setiap musim

tanamnya. Di Desa Sri Agung sendiri para petani sudah menggunakan teknologi

didalam setiap usah taninya dalam setiap musim tanamnya, namun kebanyakan

petani yang menggunakan teknologi itu adalah petani yang tergabung dalam

kelompok tani yang ada di Desa Sri Agung.

Petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani dalam melakukan setiap

usaha taninya sama halnya dengan yang dilakukan oleh petani yang tergabung

dalam kelompok tani, namun yang membedakannya adalah mereka yang
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tergabung dalam kelompok tani lebih dominan menggunakan teknologi dalam

setiap usaha tani dan adanya subsidi dari pemerintah yang memudahkan petani

didalam melakukan usaha taninya. Berbanding terbalik dengan petani yang tidak

tergabung dalam kelompok tani, bahwa mereka masih menggunakan alat-alat

tradisional dan menggunakan tenaga manual dalam usaha taninya. Pengolahan

lahan yang dilakukan oleh petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani

masih menggunakan cangkul dan tenaga hewan sebagai pengolah lahan dan ada

juga petani yang sudah ikut menggunakan Alsintan.

Dalam penanaman padi, petani masih lebih banyak menggunakan tenaga

manusia (tenaga ibu-ibu sebagai penanam padi), kebanyakan dikalangan petani

masih lebih sering menggunakan tenaga manual dibandingkan dengan teknologi.

Menggunakan tenaga manual dalam penanaman padi, lebih sering menerapakan

pola 6:1, 8:1 pola yang tidak sesuai dengan anjuran, sehingga sangat berpengaruh

pada pertumbuhan tanaman, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap hasil

produksi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa petani yang tidak

tergabung dalam kelompok tani, penggunaan teknloginya sangat rendah dibanding

dengan menggunakan teknologi, hampir 80% petani menggunakan tenaga manual

terkhusus didalam penanaman padi.

Pemanenan padi yang dilakukan oleh petani yang diluar kelompok tani

masih menggunakan tenaga manual dengan bantuan alat-alat tradisional seperti

arit dll. Petani masih rendah penggunaan teknologinya didalam pemanenan, petani

lebih cenderung malakukan pemanenan secara bergiliran dan ada juga petani yang

melakukan pengupahan, dengan hal ini maka akan sangat berpengaruh juga

terhadap hasil produksi padi, lama panen padi serta tingkat kehilangan hasil gabah
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padi. sama halnya dengan perontokan malai padi, petani masih menggunakan

tenaga manual, sehingga menimbulkan banyak gabah padi yang tercecer.

Pengangkutan gabah padi, petani masih menggunakan tenaga manual,

namun ada juga petani yang menggunakan alat yaitu dengan menggunakan sepeda

motor, dan ada juga dengan menggunakan bantuan hewan ternak masyarakat Desa

menyebutnya dengan sebutan roda pedati. Dibanding dengan petani yang

tergabung dalam kelompok tani mereka sudah menggunakan teknologi sebagai

pengganti tanaga manusia. Dengan hal ini maka akan sangat berpengaruh juga

terhadap kehilangan gabah dan kecepatan waktu pengangkutan, berdasarkan hasil

tabulasi data petani yang diluar dari kelompok tani masih rendah dalam

penggunaan teknologi. Begitu juga dengan pengeringan gabah padi, petani masih

kebanyakan menggunakan pengeringan secara manual yaitu dengan menggunakan

tenaga sinar matahari, maka hal ini akan sangat berpengaruh pada hasil produksi

padi, akan mengakibatkan gabah padi banyak yang tercecer, dimakan burung

ataupun ayam dan dari segi kebersihan pun sangat berdampak.

Berdasarkan hasil tabulasi data yang sudah diolah, disimpulkan bahwa

penggunaan teknologi dikalangan petani yang tidak tergabung kedalam kelompok

tani sangat rendah dibandingkan dengan petani yang tergabung dalam kelompok

tani. Untuk lebih jelasnya tingkat petani yang masih menggunakan tenaga manual

dalam usaha taninya dapat dilihat pada tabel 30.

Tabel 30. Skor petani secara keseluruhan yang masih menggunakan tenaga
manual dalam usaha tani padi sawah di Desa Sri Agung tahun 2017

Kategori Frekuensi Persentase (%)
Rendah - -
Tinggi 25 100
Jumlah 25 100,00

Sumber : hasil olahan data primer tahun 2017



92

Berdasarkan tabel 30, menyimpulkan bahwa petani yang belum tergabung

dalam kelompok tani masih dominan menggunakan tenaga manual didalam usaha

taninya. Sehingga secara nyata akan berpengaruh pada hasil produksi yang

didapat oleh petani tersebut.

4.10. Gambaran Produktivitas Secara Keseluruhan Untuk Petani Yang

Tidak Menggunakan Alsintan

Produksi merupakan segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan

hasil produksi yang maksimal. Artinya dengan biaya produksi yang seminimal

mungkin akan diperoleh produksi yang maksimal. Hal ini senada dengan yang

terjadi dikalangan petani yang ada di Desa Sri Agung terutama yang belum

tergabung dalam kelompok yang di jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini,

bahwa tingkat penggunaan faktor produksi yang dikorbankan oleh petani selalu

diusahakan seminimal mungkin dengan hasil produksi yang didapat oleh petani

cukup maksimal.

Di Desa Sri Agung sendiri mempunyai standar minimal produksi untuk

setiap musim tanamnya  dalam satuan ha yaitu 4 ton dalam satu ha. Namun untuk

target yang ditargetkan oleh pemerintah melalui penyuluh di Desa Sri Agung

adalah 8 ton/ha untuk setiap musim tanamnya. Namun untuk produksi dikalangan

setiap petani masih sangat sulit untuk mendapatkan hasil produksi sebanyak 8

ton/ha untuk setiap musim tanamnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada

tabe 31.
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Tabel 31. Hubungan petani yang menggunakan tenaga manual terhadap
produktivitas padi sawah secara keseluruhan di daerah penelitian
tahun 2017

Cara manual/

kategori

Produktivitas padi / kategori Jumlah petani sampel

Tinggi Rendah

Tinggi 4(16%) 21(84%) 25 (84%)

Rendah - - -

Jumlah 4 (16%) 21(84%) 25 (100%)

Sumber : hasil olahan data primer tahun 2017

Dari penjelasan tabel 31 ini menunjukan bahwa tingkat penggunaan faktor

produksi yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manual tinggi akan tetapi

hasil produksi padi sawah yang didapat oleh para petani yang tidak tergabung

dalam kelompok tani dalam dua kali musim tanam (kurun waktu 1 tahun)

tergolong rendah dan secara keseluruhan dari total sampel yang dalam penelitian

ini semua hasil produksinya tergolong rendah yaitu 86% petani sampel.

Walaupun dalam penelitian ini ada dijumpai petani sampel yang

penggunaan tenaga manual tinggi dan hasil produksinya pun cukup tinggi yaitu

16% petani sampel. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan tenaga

manual dalam usaha tani padi sawah maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil

produksi yang didapat (produksi yang rendah), dibandingkan dengan petani yang

penggunaan teknologinya tinggi maka produksinya tinggi yaitu 100% dari jumlah

petani yang dijadikan sampel (23 petani) produksinya tinggi.
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4.11. Perbandingan Produktivitas Padi Antara Petani Yang Menggunakan

Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) Dengan Petani Yang Tidak

Menggunakan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan)

Suatu keberhasilan akan sebuah program adalah diukur dari hasil yang

diperoleh berdasarkan tujuan yang sudah dibuat sebelumnya. Keberhasilan itu

terwujud dengan melibatkan elemen yang terkait yang ikut serta didalam

mencapai tujuan itu sendiri. Sama halnya dengan pemberdayaan penggunaan Alat

dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang diterapkan terhadap petani padi sawah, yang

nantinya hasil yang didapatkan oleh petani lebih meningkat produksi padinya

dibanding dengan produksi sebelumnya. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian

yang dilakukan di Desa Sri Agung sebagai objek lokasi dalam penelitian ini.

Alsintan ini sendiri diterapkan kepada petani terkhusus kepada petani padi sawah

sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap petani, penerapan Alsintan ini

sudah termasuk kedalam kategori tinggi dikalangan petani sesuai dengan hasil

penelitian dilapangan dan hasil yang didapat oleh petani pun berbanding lurus

dengan produksi padi yang semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian

dilapangan bahwa hasil produksi sudah meningkat apalagi dengan adanya Alsitan

ini, namun dengan fenomena ini muncul sebuah pertanyaan yaitu sejauh mana kita

bisa menjastifikasi bahwa produksi padi sawah dikalangan petani meningkat?.

Dengan pertanyaan muncullah tujuan dalam penelitian ini untuk membandingkan

produksi padi sawah antara petani yang menggunakan Alsintan dengan petani

yang tidak menggunakan Alsintan, supaya hasil penelitian ini lebih konkrit dan

lebih jelas.
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Berdasarkan hasil olahan data yang didapat dari hasil penelitian,

menunjukkan bahwa hasil produksi padi yang didapat oleh petani yang

menggunakan Alsintan tinggi yaitu 23% petani sampel semuanya menggunakan

Alsintan dan hasil yang didapat pun tinggi yaitu semua hasil produksi petani yang

menggunakan Alsintan termasuk kedalam kategori tinggi sampel diambil dari

anggota kelompok tani. Dari temuan peneliti dilapangan bahwa semua petani

menyadari bahwa dengan adanya Alsintan ini sangat berpengaruh terhadap hasil

produksi yang mereka dapat. Hal ini berbanding terbalik dengan petani yang tidak

menggunakan Alsintan, berdasarkan hasil olahan data yang didapat peneliti

dilapangan bahwa tingkat penggunaan tenaga manual masih tinggi dan

penggunaan teknologi Alsintan rendah yang mana sampel diambil dari petani

yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Berdasarkan hasil olahan data yang

didapat di lapangan, para petani diluar dari kelompok tani masih tinggi dalam

penggunaan tenaga manual dalam setiap usaha taninya yaitu 25% tingkat

penggunaan tenaga manual dari total sampel yang diambil sebanyak 25 petani

artinya masih rata-rata petani tingkat penerapan teknologi Alsintan nya masih

rendah. Berdasarkan hasil olahan data bahwa hubungan penggunaan tenaga

manual ini berpengaruh juga terhadap produksi padi yang didapatkan oleh petani,

ditemukan hanya 16% tingkat produksi petani yang tinggi dan 84% tingkat

produksi padinya rendah dari total sampel yang diambil 25 petani.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa hasil produksi

padi untuk setiap musim tanamnya petani yang menggunakan Alsintan tergolong

tinggi dan petani yang tidak menggunakan Alsintan masih tergolong rendah,

walaupun berdasarkan hasil temuan dilapangan ada petani yang mana tingkat
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produksinya tergolong tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan dengan

menggunakan analisis uji t polled menunjukkan bahwa perbandingan produksi

padi antara petani yang menggunakan Alsintan dengan produksi padi yang tidak

menggunakan Alsintan cukup signifikan yaitu12,77.

4.12. Implikasi Hasil Penelitian

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan akan pangan khususnya beras

sebagai kebutuhan pokok manusia, maka produski padi tentu akan ditingkatkan

untuk mampu memenuhi ketersediaan kebutuhan manusia. Salah satu langkah

untuk meningkatkan produksi padi didaerah penelitian adalah dengan melakukan

pemberdayaan penggunaan Alsintan. Terbukti bahwa dengan diterapkannya

Alsintan oleh petani padi sawah produksi sudah tergolong tinggi. Akan tetapi

produksi yang tinggi ini belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan manusia

secara Nasional. Karena tingkat akan kebutuhan akan beras sangat tinggi

dibanding dengan ketersediaan akan beras sangat minim. Peningkkatan produksi

ini tentunya selalu diupayakan baik dari pemerintah maupun dari inisiatif petani

itu sendiri, maka suatu penerapan teknologi Alsintan ini perlu dikembangkan

untuk kalangan petani padi sawah terkhususnya, dimana setiap kendala maupun

resiko yang akan ditemui nantinya bisa diminimalisir seminimal mungkin.

Apalagi didaerah penelitian di Desa Sri Agung yang memiliki luas lahan 1000 ha

yang mana hampir 75% digunakan untuk usaha tani padi sawah, sehingga daerah

ini sangat potensial dikembangkan menajdi salah satu daerah penyumbang

pangan.
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Berdasarkan hasil penelitian dan hasil temuan dilapangan bahwa petani

padi sawah di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung

Jabung Barat memiliki tingkat penerapan teknologi Alsintan tinggi dan hasil

produksi padi sawahnya pun tinggi. Dimana yang menggunakan Alsintan ini

adalah petani yang tergabung dalam anggota kelompok tani, dan petani ini lah

yang lebih mendominasi penggunaan teknologi Alsintan ini. Sementara

dibandingkan dengan petani yang tidak menggunakan Alsintan produksinya

cukup rendah dimana sampel petani diambil dari petani yang tidak tergabung

kedalam kelompok tani.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya

pemberdayaan penggunaan Alsintan terhadap petani padi sawah mampu

meningkatkan hasil produksi padi sawah petani, selain itu juga Alsintan mampu

membantu petani dari segi waktu, tenaga kerja, biaya dan bahkan kualitas dari

hasil kinerja. Dibandingkan dengan petani yang tidak menggunakan Alsintan

produksinya masih dalam kategori rendah, dan hasil wawancara dengan petani

bahwa mereka juga sangat menginginkan teknologi Alsintan ini semakin di

tingkatkan dan dikembangkan terkhusus di daerah penelitian Desa Sri Agung

Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneilitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis korelasi rank

spearman menunjukkan bahwa hubungan pemberdayaan penggunaan Alat

dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang dilakukan di Desa Sri Agung

Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berhubungan

nyata terhadap produktivitas padi serta tingkat penggunaannya termasuk

kedalam kategori tinggi.

2. Berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis uji t

menunjukkan bahwa terdapat perbandingan produktivitas padi antara petani

yang menggunakan Alsintan dengan petani yang tidak menggunakan Alsintan

dengan tingkat perbandingan 12,77. Dimana produktivitas padi sawah petani

yang menggunakan Alsintan sebanyak 12,77 sedangkan produktivitas padi

yang tidak menggunakan Alsintan masih 1.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka penulis menyarankan bahwa

petani yang belum menggunakan Alsintan di desa tersebut serta petani yang ada di

desa-desa lain yang belum menerapkan teknologi Alat dan Mesin Pertanian

(Alsintan) supaya dianjurkan dan didorong untuk menggunakan teknologi

Alsintan karena berdasarkan hasil penelitian dapat meningkatkan produksi padi
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terkhusus padi sawah dan bila dibandingkan produksi padi yang menggunakan

Alsintan dan tidak menggunakan Alsintan tingkat perbandingannya cukup tinggi

dibanding dengan petani yang tidak menggunakan Alsintan.
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lampiran 1. Jumlah alat dan mesin pertanian (Alsintan)

Laporan Jumlah Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan)
Upja Pandawa Lima Desa Sri Agung

Kecamatan Batang Asam
Tahun : 2016

No Nama barang Thn pemberian Asal
Kondisi sekarang

Tempat
Rusak Sedang Baik

Handtractor (traktor tangan)

1 Handtractor 2007 Dinas pertanian jambi 1 Gudang upja

2 Handtractor 2007 Dinas pertanian jambi 1 Gudang upja

3 Handtractor 2007 Dinas pertanian jambi 1 Gudang upja

4 Handtractor 2007 Dinas pertanian jambi 1 Gudang upja

5 Handtractor 2008 Dinas pertanian tanjab 1 Gudang upja

6 Handtractor 2008 Dinas pertanian tanjab 1 Kt. Sido makmur

7 Handtractor 2009 Upja pandawa lima 1 Gudang upja

8 Handtractor 2009 Upja pandawa lima 1 Kt panca usaha

9 Handtractor 2012 Dinas pertanian tanjab 1 Kt. Sido dadi

10 Handtractor 2014 Dinas pertanian jambi 1 Kt. Sido rukun

11 Handtractor 2014 Dinas pertanian jambi 1 Kt. Harapan jaya

12 Handtractor 2014 Dinas pertanian jambi 1 Kt. Sido makmur

13 Handtractor 2014 Dinas pertanian jambi 1 Kt. Pelita jaya

14 Handtractor 2014 Dinas pertanian jambi 1 Kt. Sumber baru

15 Handtractor 2014 Dinas pertanian jambi 1 Gudang upja

16 Handtractor 2014 Dinas pertanian jambi 1 Gudang upja
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17 Handtractor 2015 Pusat 1 Kt. Sumber baru

18 Handtractor 2015 Pusat 1 Gudang upja

19 Handtractor 2015 Pusat 1 Gudang upja

20 Handtractor 2016 Pusat 1 Gudang upja

21 Handtractor 2016 Pusat 1 Gudang upja

22 Handtractor 2016 Pusat 1 Gudang upja

Jumlah 3 6 13

Mini tractor (mesin pengangkut)

1 Mini tractor 2015 Pusat 1 Gudang upja

2 Mini tractor 2015 Pusat 1 Gudang upja

Jumlah 0 0 2

Flat bed drayer (mesin pengering)

1 Mesin pengering 2015 Pusat 1 Lahan gapoktan

Jumlah 0 0 1

No Nama barang Thn pemberian Asal
Kondisi sekarang

Tempat
Rusak Sedang Baik

Rice transplanter (mesin tanam)

1 Mesin tanam 2015 Pusat 1 Kt sido makmur

2 Mesin tanam 2015 Pusat 1 Kt sido rukun

3 Mesin tanam 2015 Pusat 1 Gudang upja

4 Mesin tanam 2015 Pusat 1 Gudang upja

5 Mesin tanam 2016 Pusat 1 Gudang upja

6 Mesin tanam 2016 Pusat 1 Gudang upja

Jumlah 0 0 6 Gudang upja

Combine hasvester (mesin panen)
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1 Futata 2013 Dinas pertanian tanjab 1 Gudang upja

2 Futata 2015 Dinas pertanian jambi 1 Gudang upja

3 Futata 2015 Dinas pertanian jambi 1 Gudang upja

4 Futata 2015 Dinas pertanian jambi 1 Gudang upja

Jumlah 1 0 3

Power trasher padi (perontok padi)

1 Trasher padi 2014 Dinas pertanian tanjab 1 Gudang upja

2 Trasher padi 2014 Dinas pertanian tanjab 1 Gudang upja

3 Trasher padi 2014 Dinas pertanian tanjab 1 Gudang upja

4 Trasher padi 2014 Dinas pertanian tanjab 1 Gudang upja

5 Trasher padi 2015 Dinas pertanian tanjab 1 Gudang upja

Jumlah 0 1 4

Sumber: BP3K Desa Sri Agung
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Lampiran 2. Nama Kelompok Tani, Jumlah Anggota Dan Nama Ketua
Kelompok Tani Di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016

Nama kelompok tani Jumlah anggota
Kelompok tani

Nama ketua
kelompok tani

Sri Maju 28 Abu salim
Karya Makmur 1 25 Purdoso
Sido Makmur 30 Jumali
Karya Baru 29 Wariadi
Sido Mukti 30 Sriwidadi
Panca Usaha 28 Ngaidin
Sumber Baru 30 Subono
Pelita Jaya 30 Tukimin
Harapan Jaya 46 Damiran
Sidodadi 29 M.Hayun
Margo Utomo 35 M.Saman
Sido Rukun 30 Sudiro
Jumlah 370

Sumber : Poktan Desa Sri Agung
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Lampiran 3. Daftar Identitas Responden Yang Menggunakan Alsintan

Nama Umur
(tahun)

Pendidikan
terakhir

Luas
lahan
(ha)

Jumlah
anggota
keluarga

Asal kelompok

1 Abu salim 50 SD 3 4 Sri Maju
2 Purdoso 48 SMP 2 5 Karya  makmur1
3 Sarnul 57 SD 0,75 3 Sidomakmur
4 Jumali 46 SD 2 4 Sidomakmur
5 Wardadi 51 SMP 1 4 Karya baru
6 Ansori 50 SD 3 4 Karya baru
7 M.budi 49 SD 1,5 3 Sidomukti
8 Sri widadi 42 SD 2 4 Sidomukti
9 Sutimin 48 SMA 3 4 Panca usaha
10 Subono 50 SMP 2 5 Sumber baru
11 Sutanto 41 SMP 2 4 Sumber baru
12 Bujang hatta 39 SMA 2 4 Pelita jaya
13 Tukimin 53 SMP 1,5 5 Pelita jaya
14 Amirudin 44 SD 2 5 Harapan jaya
15 Jepryanto 39 SMP 2 4 Harapan jaya
16 Damiran 54 SD 1 3 Harapan jaya
17 Yayat suroso 41 SD 1 4 Sidodadi
18 Sugeng rianto 45 SMP 1 3 Sidodadi
19 Anjaswari 43 SD 1 4 Margo utomo
20 Jupryadi 35 SMP 2 5 Margo utomo
21 M.Saman 50 SD 2,5 4 Margo utomo
22 Jaka 39 SMA 1,5 4 Sidorukun
23 Sudiro 47 SMP 2 4 Sidorukun
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Lanjutan

Lampiran 3. Daftar identitas responden yang tidak menggunakan Alsintan

No Nama Umur
(tahun)

Pendidikan Luas lahan
(ha)

Jumlah anggota
keluarga

1 Zainal 48 SMP 0,5 3
2 Rudiman 57 - 1 3
3 Sutarji 47 SMP 0,75 5
4 Samsudin 48 SD 1 4
5 M.Husdiman 35 SMP 1 4
6 Rusdi 31 SD 1 3
7 Asep 53 SD 0,75 3
8 Donimin 45 SD 1 4
9 Hariman 56 - 1 4
10 Samsul 45 SD 0,25 3
11 Hamdani 38 SMP 1 4
12 Hariman T 43 SD 0,5 4
13 Santono 35 SMP 0,5 4
14 Hamizah 50 SD 1 4
15 Samiduk 33 SD 1 4
16 Nasran 35 SD 1 4
17 Lasim 48 SD 0,75 2
18 Jettro 58 SD 1,5 4
19 M.Syamsudin 49 SD 1 3
20 Sugeng 55 SD 1 4
21 Hamidan 39 SD 1 4
22 Gimrot 33 SD 1 2
23 Kandirin 37 SD 0,75 2
24 Budiono 55 SD 0,75 3
25 Mawardi 31 SD 1 3
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Lampiran 4. Skor penilaian penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada usaha tani padi sawah di Desa Sri Agung

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6
1 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 1 1 5 22 T 1 5 1 1 5 18 R
2 5 5 1 5 1 5 22 T 5 5 5 5 5 5 30 T 1 5 5 5 5 22 T
3 5 5 1 5 1 5 22 T 1 1 1 5 1 5 14 R 5 5 1 5 5 26 T
4 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 30 T
5 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 1 5 5 26 T 1 5 1 5 5 18 R
6 5 5 1 5 1 5 22 T 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 30 T
7 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 30 T
8 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 5 30 T 1 5 5 5 5 22 T
9 5 5 5 5 1 5 26 T 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 30 T

10 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 1 5 5 26 T 1 5 1 5 5 22 T
11 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 5 5 5 30 T
12 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 5 30 T 1 5 5 5 5 22 T
13 5 5 1 5 1 5 22 T 5 5 5 5 5 5 30 T 1 5 1 5 5 18 R
14 5 5 1 5 5 5 26 T 5 5 5 5 5 5 30 T 1 5 5 5 5 26 T
15 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 1 5 5 26 T
16 5 5 5 5 1 5 26 T 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 30 T
17 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 30 T
18 5 5 1 5 1 5 22 T 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 5 26 T
19 5 5 5 5 1 5 26 T 5 5 5 5 5 5 30 T 1 5 1 5 5 22 T
20 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 5 30 T 1 5 1 5 5 22 T
21 5 5 1 5 1 5 22 T 5 5 5 5 5 5 30 T 1 5 1 5 5 22 T
22 5 5 5 5 1 5 26 T 5 5 5 5 5 5 30 T 1 5 1 5 5 22 T
23 5 5 1 5 5 5 26 T 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 5 5 5 30 T

Jumlah 115 115 83 115 75 115 618 111 111 111 95 107 115 650 67 115 71 111 115 574
Rata-rata 5 5 3,609 5 3,261 5 26,86957 4,83 4,83 4,83 4,1304 4,652174 5 28,261 2,913 5 3,09 4,83 5 24,9565

Kategori
Mini tractor (mesin pengangkut)

Jumlah Kategori
Hand tractor (traktor tangan)

Jumlah Kategori
Rice transplanter(mesin tanam padi)

Jumlah
No.

Responden
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Lampiran 5. Skor penilaian penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada usaha tani padi sawah di Desa Sri Agung

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 5 5 5 5 5 5 30 T 5 5 1 5 5 5 26 T
2 1 5 5 1 5 5 22 T 5 5 1 5 1 5 22 T
3 1 5 5 1 5 1 18 R 5 5 1 5 5 5 26 T
4 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 5 5 26 T
5 1 1 5 1 5 5 18 R 5 5 1 5 1 5 22 T
6 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 5 5 26 T
7 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 5 5 26 T
8 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 1 5 22 T
9 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 5 5 26 T

10 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 1 5 22 T
11 1 1 5 1 1 1 10 R 5 5 1 5 5 5 26 T
12 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 1 5 22 T
13 1 1 5 1 5 5 18 R 5 5 1 5 5 5 26 T
14 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 5 5 26 T
15 1 1 5 1 5 5 18 R 5 5 1 5 5 5 26 T
16 1 1 5 1 5 5 18 R 5 5 1 5 1 5 22 T
17 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 5 5 26 T
18 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 1 5 22 T
19 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 5 5 26 T
20 1 5 5 1 5 5 22 T 5 5 1 5 1 5 22 T
21 1 5 5 1 5 5 22 T 5 5 1 5 5 5 26 T
22 5 5 5 1 5 5 26 T 5 5 1 5 1 5 22 T
23 1 5 5 1 5 5 22 T 5 5 1 5 5 5 26 T

Jumlah 75 95 115 27 111 107 530 115 115 23 115 79 115 562
Rata-rata 3,26 4,13 5 1,174 4,826 4,6521739 23,04348 5 5 1 5 3,434783 5 24,435

Flad bed drayer (mesin pengering)
Jumlah Kategori

Combin hasvester (mesin panen)
Jumlah Kategori

No.
Responden
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Lampiran 6. Skor penilaian penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) secara keseluruhan

No.
Responden

Hand tractor
Rice

transplant
er

Mini
tractor

Flad bed
drayer

Combin
hasverster

Jumlah
hubungan
kategori

1 30 22 18 30 26 126 T
2 22 30 22 22 22 118 T
3 22 14 26 18 26 106 T
4 30 30 30 26 26 142 T
5 30 26 18 18 22 114 T
6 22 30 30 26 26 134 T
7 30 30 30 26 26 142 T
8 30 30 22 26 22 130 T
9 26 30 30 26 26 138 T

10 30 26 22 26 22 126 T
11 30 26 30 10 26 122 T
12 30 30 22 26 22 130 T
13 22 30 18 18 26 114 T
14 26 30 26 26 26 134 T
15 30 30 26 18 26 130 T
16 26 30 30 18 22 126 T
17 30 30 30 26 26 142 T
18 22 26 26 26 22 122 T
19 26 30 22 26 26 130 T
20 30 30 22 22 22 126 T
21 22 30 22 22 26 122 T
22 26 30 22 26 22 126 T
23 26 30 30 22 26 134 T

jumlah 618 650 574 530 562 2934
rata-rata 26,86956522 28,26087 24,956522 23,04347826 24,43478261 127,565217
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Lampiran 7. Hubungan pemberdayaan penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) terhadap produktivitas padi sawah
No.

Responden
Hand

tractor
Produktiv

itas
kategori

hubungan
Rice

transplanter
Produktivi

tas
kategori
hubungan

Mini tracor
Produktivi

tas
kategori
hubungan

Flad bed
drayer

Produktivi
tas

kategori
hubungan

Combin
hasvester

Produktivi
tas

kategori
hubungan

1 T T TT T T TT R T RT T T TT T T TT
2 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
3 T T TT R T RT T T TT R T RT T T TT
4 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
5 T T TT T T TT R T RT R T RT T T TT
6 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
7 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
8 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
9 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
10 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
11 T T TT T T TT T T TT R T RT T T TT
12 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
13 T T TT T T TT R T RT R T RT T T TT
14 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
15 T T TT T T TT T T TT R T RT T T TT
16 T T TT T T TT T T TT R T RT T T TT
17 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
18 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
19 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
20 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
21 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
22 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
23 T T TT T T TT T T TT T T TT T T TT
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Lampir 8. Hubungan pemberdayaan penggunaan teknologi Alsintan terhadap produktivitas padi sawah
No.Respon

den
alsintan

keseluruhan
produktivi

tas
hubungan
kategori

1 T T TT
2 T T TT
3 T T TT
4 T T TT
5 T T TT
6 T T TT
7 T T TT
8 T T TT
9 T T TT

10 T T TT
11 T T TT
12 T T TT
13 T T TT
14 T T TT
15 T T TT
16 T T TT
17 T T TT
18 T T TT
19 T T TT
20 T T TT
21 T T TT
22 T T TT
23 T T TT
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Lampiran 9. Produktivitas padi sawah petani yang menggunakan Alsintan selama 1 musim tanam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 42 T
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 42 T
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
6 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 42 T
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
8 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 42 T
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
10 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 42 T
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
12 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 42 T
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
15 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 42 T
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
18 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 42 T
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
20 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 42 T
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 T

Jumlah 115 115 115 79 115 115 115 115 115 23 1022
Rata-rata 5 5 5 3,4348 5 5 5 5 5 1 44,4348

No. Responden
Produktivitas padi sawah selama 1 musim tanam

Jumlah Kategori
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Lampiran 10 . Skor penilaian petani yang tidak menggunakan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
No.

responden 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
1 5 5 1 5 1 17 T 5 5 5 1 16 T 1 5 5 1 12 R
2 5 5 1 5 5 21 T 5 5 5 1 16 T 1 1 5 5 12 R
3 1 5 1 5 5 17 T 5 5 5 5 20 T 1 1 5 5 12 R
4 5 5 5 1 5 21 T 5 5 5 5 20 T 1 5 5 5 16 T
5 5 5 5 5 5 25 T 5 5 5 5 20 T 1 1 5 5 12 R
6 5 5 5 5 1 21 T 5 5 5 1 16 T 1 1 5 1 8 R
7 5 5 1 5 5 21 T 5 5 5 1 16 T 1 1 5 5 12 R
8 5 5 1 5 1 17 T 5 5 5 1 16 T 1 1 5 5 12 R
9 5 5 1 5 5 21 T 5 5 5 1 16 T 1 1 5 1 8 R
10 5 5 1 5 1 17 T 5 5 5 5 20 T 1 1 5 5 12 R
11 5 5 5 5 1 21 T 5 5 5 5 20 T 1 1 5 5 12 R
12 5 5 5 5 5 25 T 5 5 5 5 20 T 1 1 5 5 12 R
13 5 5 5 5 1 21 T 5 5 5 1 16 T 5 5 5 1 16 T
14 5 5 1 1 1 13 R 5 5 5 1 16 T 1 1 5 1 8 R
15 5 5 5 5 5 25 T 5 5 5 5 20 T 1 1 5 5 12 R
16 5 5 1 1 1 13 R 5 5 5 5 20 T 1 1 5 5 12 R
17 5 5 1 5 1 17 T 5 5 5 1 16 T 1 1 5 1 8 R
18 5 5 1 1 1 13 R 5 5 5 1 16 T 1 1 5 5 12 R
19 5 5 1 5 1 17 T 5 5 5 5 20 T 1 1 5 1 8 R
20 5 5 1 5 1 17 T 5 5 5 1 16 T 1 1 5 1 8 R
21 5 5 5 1 1 17 T 5 5 5 1 16 T 5 5 5 1 16 T
22 5 5 5 5 1 21 T 5 5 5 1 16 T 1 5 5 1 12 R
23 5 5 1 5 1 17 T 5 5 5 1 16 T 1 5 5 1 12 R
24 5 5 1 1 1 13 R 5 5 5 5 20 T 1 1 5 5 12 R
25 5 5 1 1 1 13 R 5 5 5 1 16 T 1 1 5 5 12 R

Jumlah 121 125 61 97 57 461 125 125 125 65 440 33 49 125 81 288
Rata-rata 4,84 5 2,44 3,88 2,28 18,44 5 5 5 2,6 17,6 1,32 1,96 5 3,24 11,52

Jumlah KategoriKategori
Pengolahan lahan

Jumlah Kategori
Penanaman padi Pengangkutan

Jumlah
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Lampiran 11 . Skor penilaian petani yang tidak menggunakan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
No. Pengeringan Jumlah Kategori Pemanenan Jumlah Kategori

responden 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 5 5 5 5 1 21 T 5 5 5 1 16 T
2 1 5 1 5 5 17 T 5 5 1 1 12 R
3 1 5 5 5 5 21 T 1 1 5 5 12 R
4 5 5 5 5 1 21 T 5 5 5 5 20 T
5 1 5 1 1 5 13 R 5 5 5 5 20 T
6 5 5 5 1 1 17 T 5 5 5 5 20 T
7 1 5 5 1 5 17 T 5 5 5 5 20 T
8 1 5 1 1 5 13 T 5 5 1 5 16 T
9 5 5 5 1 1 17 T 5 5 1 1 12 R
10 5 5 5 1 5 21 T 5 5 1 5 16 T
11 5 5 5 1 1 17 T 5 5 5 1 16 T
12 5 5 5 5 1 21 T 5 5 1 5 16 T
13 1 5 5 5 5 21 T 5 5 5 5 20 T
14 5 5 5 5 1 21 T 5 5 5 1 16 T
15 1 5 1 5 5 17 T 5 5 5 1 16 T
16 5 5 5 5 5 25 T 5 5 1 5 16 T
17 1 5 5 1 5 17 T 5 5 5 1 16 T
18 5 5 5 5 1 21 T 5 5 5 1 16 T
19 1 5 1 5 5 17 T 5 5 5 5 20 T
20 5 5 5 5 1 21 T 5 5 5 1 16 T
21 5 5 5 5 1 21 T 5 5 5 1 16 T
22 5 5 5 1 5 21 T 5 5 5 5 20 T
23 5 5 5 5 1 21 T 5 5 5 1 16 T
24 5 5 5 1 5 21 T 5 5 5 5 20 T
25 5 5 5 1 5 21 T 5 5 1 5 16 T

Jumlah 89 125 105 81 81 481 121 121 97 81 420
Rata-rata 3,56 5 4,2 3,24 3,24 19,24 4,84 4,84 3,88 3,24 16,8
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Lampiran 12. Skor penilaian petani yang tidak menggunakan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) secara keseluruhan
No.responden pengolahan lahan penanaman padi pengangkutan pengeringan pemanenan Jumlah Hubungan kategori

1 17 16 12 21 16 82 T
2 21 16 12 17 12 78 T
3 17 20 12 21 12 82 T
4 21 20 16 21 20 98 T
5 25 20 12 13 20 90 T
6 21 16 8 17 20 82 T
7 21 16 12 17 20 86 T
8 17 16 12 13 16 74 T
9 21 16 8 17 12 74 T

10 17 20 12 21 16 86 T
11 21 20 12 17 16 86 T
12 25 20 12 21 16 94 T
13 21 16 16 21 20 94 T
14 13 16 8 21 16 74 T
15 25 20 12 17 16 90 T
16 13 20 12 25 16 86 T
17 17 16 8 17 16 74 T
18 13 16 12 21 16 78 T
19 17 20 8 17 20 82 T
20 17 16 8 21 16 78 T
21 17 16 16 21 16 86 T
22 21 16 12 21 20 90 T
23 17 16 12 21 16 82 T
24 13 20 12 21 20 86 T
25 13 16 12 21 16 78 T

jumlah 461 440 288 481 420 2090
rata-rata 18,44 17,6 11,52 19,24 16,8 83,6
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Lampiran13. Hubungan petani yang tidak menggunakan Alsintan terhadap produktivitas padi sawah
No.Responden cara manual produktivitas hubungan kategori

1 T R TR
2 T T TT
3 T R TR
4 T R TR
5 T R TR
6 T R TR
7 T T TT
8 T R TR
9 T R TR

10 T R TR
11 T R TR
12 T R TR
13 T R TR
14 T T TT
15 T R TR
16 T T TT
17 T R TR
18 T R TR
19 T R TR
20 T R TR
21 T R TR
22 T R TR
23 T R TR
24 T R TR
25 T T TT
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Lampiran 14. Produktivitas padi petani yang tidak menggunakan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dalam 1 musim tanam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 1 1 5 5 1 5 1 5 1 30 R
2 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 34 T
3 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 30 R
4 5 1 1 5 5 1 5 1 1 1 26 R
5 5 1 1 1 5 5 5 1 5 1 30 R
6 5 1 1 5 5 1 5 5 1 1 30 R
7 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 38 T
8 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 30 R
9 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 30 R
10 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 26 R
11 5 1 5 5 5 5 5 1 1 1 34 T
12 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 22 R
13 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 26 R
14 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 42 T
15 5 5 1 1 5 1 5 5 1 1 30 R
16 5 1 1 5 5 1 5 5 5 1 34 T
17 5 1 5 1 5 1 5 1 1 1 26 R
18 5 1 1 5 5 1 5 1 5 1 30 R
19 5 1 1 1 5 5 5 1 1 1 26 R
20 5 1 5 5 5 1 5 1 5 1 34 T
21 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 30 R
22 5 1 1 5 5 1 5 1 5 1 30 R
23 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 38 T
24 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 26 R
25 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 38 T

Jumlah 125 33 61 73 125 49 125 65 89 25 770
Rata-rata 5 1,32 2,44 2,92 5 1,96 5 2,6 3,56 1 30,8

No. Responden
Produktivitas padi sawah selama 1 musim tanam

Jumlah Kategori
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Lampiran 15. Uji rank spearman hubungan pemberdayaan penggunaan  Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) terhadap produktivitas padi
hand tractor Rice transplanter Mini tractor

X Y hi ki di di2 X Y hi ki di di2 X Y hi ki di di2
1 22 42 3,5 5 -1,5 2,25 14 42 1 5 -4 16 18 42 2 5 -3 9
2 22 42 3,5 5 -1,5 2,25 22 42 2 5 -3 9 18 42 2 5 -3 9
3 22 42 3,5 5 -1,5 2,25 26 42 4,5 5 -0,5 0,25 18 42 2 5 -3 9
4 22 42 3,5 5 -1,5 2,25 26 42 4,5 5 -0,5 0,25 22 42 8 5 3 9
5 22 42 3,5 5 -1,5 2,25 26 42 4,5 5 -0,5 0,25 22 42 8 5 3 9
6 22 42 3,5 5 -1,5 2,25 26 42 4,5 5 -0,5 0,25 22 42 8 5 3 9
7 26 42 9,5 5 4,5 2,25 30 42 15,5 5 10,5 110,25 22 42 8 5 3 9
8 26 42 9,5 5 4,5 2,25 30 42 15,5 5 10,5 110,25 22 42 8 5 3 9
9 26 42 9,5 5 4,5 2,25 30 42 15,5 5 10,5 110,25 22 42 8 5 3 9

10 26 46 9,5 16,5 4,5 20,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 22 46 8 16,5 -8,5 72,25
11 26 46 9,5 16,5 4,5 20,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 22 46 8 16,5 -8,5 72,25
12 26 46 9,5 16,5 4,5 20,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 26 46 13,5 16,5 -3 9
13 30 46 18 16,5 1,5 2,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 26 46 13,5 16,5 -3 9
14 30 46 18 16,5 1,5 2,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 26 46 13,5 16,5 -3 9
15 30 46 18 16,5 1,5 2,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 26 46 13,5 16,5 -3 9
16 30 46 18 16,5 1,5 2,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 30 46 19 16,5 2,5 6,25
17 30 46 18 16,5 1,5 2,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 30 46 19 16,5 2,5 6,25
18 30 46 18 16,5 1,5 2,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 30 46 19 16,5 2,5 6,25
19 30 46 18 16,5 1,5 2,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 30 46 19 16,5 2,5 6,25
20 30 46 18 16,5 1,5 2,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 30 46 19 16,5 2,5 6,25
21 30 46 18 16,5 1,5 2,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 30 46 19 16,5 2,5 6,25
22 30 46 18 16,5 1,5 2,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 30 46 19 16,5 2,5 6,25
23 30 46 18 16,5 1,5 2,25 30 46 15,5 16,5 -1 1 30 46 19 16,5 2,5 6,25

jumlah 618 1022 276 276 34,5 105,75 650 1022 284,5 276 8,5 370,75 574 1022 276 276 0 311,5
rata-rata 26,86957 44,43478 12 12 1,5 4,5978261 28,26087 44,434783 12,3695652 12 0,3696 16,11957 24,957 44,435 12 12 0 13,5435

No.
Responden
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Lampiran 16. Uji rank spearman hubungan pemberdayaan penggunaan  Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) terhadap produktivitas padi
Flad bed drayer Combin hasvester

X Y hi ki di di2 X Y hi ki di di2
1 10 42 1 5 -4 16 22 42 5 5 0 0
2 18 42 4 5 -1 1 22 42 5 5 0 0
3 18 42 4 5 -1 1 22 42 5 5 0 0
4 18 42 4 5 -1 1 22 42 5 5 0 0
5 18 42 4 5 -1 1 22 42 5 5 0 0
6 18 42 4 5 -1 1 22 42 5 5 0 0
7 22 42 8,5 5 3,5 12,25 22 42 5 5 0 0
8 22 42 8,5 5 3,5 12,25 22 42 5 5 0 0
9 22 42 8,5 5 3,5 12,25 22 42 5 5 0 0

10 22 46 8,5 16,5 -8 64 26 46 16,5 16,5 0 0
11 26 46 16,5 16,5 0 0 26 46 16,5 16,5 0 0
12 26 46 16,5 16,5 0 0 26 46 16,5 16,5 0 0
13 26 46 16,5 16,5 0 0 26 46 16,5 16,5 0 0
14 26 46 16,5 16,5 0 0 26 46 16,5 16,5 0 0
15 26 46 16,5 16,5 0 0 26 46 16,5 16,5 0 0
16 26 46 16,5 16,5 0 0 26 46 16,5 16,5 0 0
17 26 46 16,5 16,5 0 0 26 46 16,5 16,5 0 0
18 26 46 16,5 16,5 0 0 26 46 16,5 16,5 0 0
19 26 46 16,5 16,5 0 0 26 46 16,5 16,5 0 0
20 26 46 16,5 16,5 0 0 26 46 16,5 16,5 0 0
21 26 46 16,5 16,5 0 0 26 46 16,5 16,5 0 0
22 26 46 16,5 16,5 0 0 26 46 16,5 16,5 0 0
23 30 46 23 16,5 6,5 42,25 26 46 16,5 16,5 0 0

jumlah 530 1022 276 276 0 164 562 1022 16,5 276 0 0
rata-rata 23,04347826 44,434783 12 12 0 7,13043478 24,4347826 44,4347826 16,5 12 0 0

No.
Responden



122

Lampiran 17. Uji rank spearman penggunaan Alsintan secara keseluruhan terhadap produktivitas padi
Alsintan secara keseluruhan

X Y hi ki di di2
1 110 42 1 5 -4 16
2 118 42 2 5 -3 9
3 122 42 3,5 5 -1,5 2,25
4 122 42 3,5 5 -1,5 2,25
5 126 42 5 5 0 0
6 130 42 8 5 3 9
7 130 42 8 5 3 9
8 130 42 8 5 3 9
9 130 42 8 5 3 9

10 130 46 8 16,5 -8,5 72,25
11 134 46 13,5 16,5 -3 9
12 134 46 13,5 16,5 -3 9
13 134 46 13,5 16,5 -3 9
14 134 46 13,5 16,5 -3 9
15 134 46 13,5 16,5 -3 9
16 134 46 13,5 16,5 -3 9
17 138 46 17,5 16,5 1 1
18 138 46 17,5 16,5 1 1
19 142 46 21 16,5 4,5 20,25
20 142 46 21 16,5 4,5 20,25
21 142 46 21 16,5 4,5 20,25
22 142 46 21 16,5 4,5 20,25
23 142 46 21 16,5 4,5 20,25

jumlah 3038 1022 276 276 0 295
rata-rata 132,0869565 44,434783 12 12 0 12,826087

No.
Responden
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Lanjutan.

Analisis uji korelasi rank spearman hubungan pemberdayaan penggunaan hand

tractor terhadap produktivitas padi sawah.

∑Tx =

=
–

+
–

+
–

= 17,5 + 17,5 + 110

= 145

∑Ty =

=
–

+
–

= 60 + 227,5

= 287,5

∑x = − ∑Tx
= − 145

= 867

∑y = − ∑Ty
= – 287,5

= 724,5
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rs =
∑ ∑ ∑∑ .∑

=
, – ,( , )

=
,,

= 0,9373

rs = 0,9373 artinya bahwa keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan

hand tractor terhadap produktivitas padi sawah adalah sebesar 93,73%.

t hitung = rs

= 0,9373 ( , )
= 0,9373 ,
= 12,3241

t tabel = 2,069

t hitung (12,32) >  dari t tabel (2,069)

Jadi sesuai dengan hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat

hubungan yang nyata antara pemberdayaan penggunaan hand tractor terhadap

produktivitas padi sawah.
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Analisis uji korelasi rank spearman hubungan pemberdayaan penggunaan rice

trans planter terhadap produktivitas padi sawah.

∑Tx =

=
–

+
–

= 5 + 408

= 413

∑Ty =

=
–

+
–

= 60 + 227,5

= 287,5

∑x = − ∑Tx
= − 413

= 599

∑y = − ∑Ty
= – 287,5

= 724,5
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rs =
∑ ∑ ∑∑ .∑

=
, – ,( , )

=
,,

= 0,7231

rs = 0,7231 artinya bahwa keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan

rice trans planter terhadap produktivitas padi sawah adalah sebesar 72,31%.

t hitung = rs

= 0,7231 ( , )
= 0,7231 ,
= 4,7972

t tabel = 2,069

t hitung (4,7972) >  dari t tabel (2,069)

Jadi sesuai dengan hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat

hubungan yang nyata antara pemberdayaan penggunaan rice trans planter

terhadap produktivitas padi sawah.
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Analisis uji korelasi rank spearman hubungan pemberdayaan penggunaan mini

tractor terhadap produktivitas padi sawah.

∑Tx =

=
–

+
–

+
–

+
–

= 2 + 42 + 5 + 42

= 91

∑Ty =

=
–

+
–

= 60 + 227,5

= 287,5

∑x = − ∑Tx
= − 91

= 921

∑y = − ∑Ty
= – 287,5

= 724,5

rs =
∑ ∑ ∑∑ .∑
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=
, – ,( , )

= ,
= 0,8165

rs = 0,8165 artinya bahwa keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan

mini tractor terhadap produktivitas padi sawah adalah sebesar 81,65%.

t hitung = rs

= 0,8165 ( , )
= 0,8165 ,
= 6,4808

t tabel = 2,069

t hitung (6,4808) >  dari t tabel (2,069)

Jadi sesuai dengan hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat

hubungan yang nyata antara pemberdayaan penggunaan mini tractor terhadap

produktivitas padi sawah.
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Analisis uji korelasi rank spearman hubungan pemberdayaan penggunaan flad

bed drayer terhadap produktivitas padi sawah.

∑Tx =

=
–

+
–

+
–

= 10 + 5 + 143

= 158

∑Ty =

=
–

+
–

= 60 + 227,5

= 287,5

∑x = − ∑Tx
= − 158

= 854

∑y = − ∑Ty
= – 287,5

= 724,5

rs =
∑ ∑ ∑∑ .∑
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=
, –( , )

=
,,

= 0,8991

rs = 0,8991 artinya bahwa keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan

mini tractor terhadap produktivitas padi sawah adalah sebesar 89,91%.

t hitung = rs

= 0,8991 ( , )
= 0,8991 ,
= 9,4123

t tabel = 2,069

t hitung (9,4123) >  dari t tabel (2,069)

Jadi sesuai dengan hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat

hubungan yang nyata antara pemberdayaan penggunaan flad bed drayer terhadap

produktivitas padi sawah.



131

Analisis uji korelasi rank spearman hubungan pemberdayaan penggunaan combin

hasvester terhadap produktivtas padi sawah.

∑Tx =

=
–

+
–

= 60 + 227,5

= 287,5

∑Ty =

=
–

+
–

= 60 + 227,5

= 287,5

∑x = − ∑Tx
= − 287,5

= 724,5

∑y = − ∑Ty
= – 287,5

= 724,5

rs =
∑ ∑ ∑∑ .∑
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=
, , –, ( , )

=

= 1

rs = 1 artinya bahwa keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan combin

hasvester terhadap produktivitas padi sawah adalah sebesar 100%.

t hitung = rs

= 1 ( )
= 1

= 4,5825

t tabel = 2,069

t hitung (4,5825) >  dari t tabel (2,069)

Jadi sesuai dengan hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat

hubungan yang nyata antara pemberdayaan penggunaan combin hasvester

terhadap produktivitas padi sawah.
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Lanjutan.

Analisis uji korelasi rank spearman hubungan pemberdayaan penggunaan Alat

dan Mesin Pertanian (Alsintan) terhadap produktivitas padi sawah.

∑Tx =

=
–

+
–

+
–

+
–

+
–

= 0,5 + 10 +17,5 + 0,5 + 10

= 38,5

∑Ty =

=
–

+
–

= 60 + 227,5

= 287,5

∑x = − ∑Tx
= − 38,5

= 973,5

∑y = − ∑Ty
= – 287,5

= 724,5
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rs =
∑ ∑ ∑∑ .∑

=
, , –, ( , )

= ,
= 0,8352

rs = 0,8352 artinya bahwa keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan

combin hasvester terhadap produktivitas padi sawah adalah sebesar 83,52%.

t hitung = rs

= 0,8352 (0,8352)
= 0,8352 ,
= 6,959

t tabel = 2,069

t hitung (6,959) >  dari t tabel (2,069)

Jadi sesuai dengan hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat

hubungan yang nyata antara pemberdayaan penggunaan Alat dan Mesin Pertanian

(Alsintan) terhadap produktivitas padi sawah.
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Lampiran 18. Analisis uji t perbandingan antara produktivitas padi yang

menggunakan Alsintan dengan produktivitas padi yang tidak

menggunakan Alsintan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang

Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

t = ( )
t = , – ,, , , ( )
t = ,, , ( )
t = ,, , ( )
t = ,, ( , )
t = ,,
t = 12,77
selanjutnya t hitung tersebut dibandingkat dengan t tabel dengan dk = 23 + 25 – 2

= 46. Dengan demikian  dk adalah 46 dan taraf kesalahan 5% maka t tabel =

2,021(uji dua pihak). Dalam hal ini, bila t hitung lebih besar dari t tabel (12,77 >

2,021). Dengan demikian h1 diterima h0 ditolak. Kesimpulannya terdapat

perbandingan yang signifikan, antara produktivitas padi yang menggunakan

Alsintan dibandingkan dengan produktivitas padi yang tidak menggunakan

Alsintan.
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Luas lahan, produksi dan Produktivitas Padi Sawah Petani Yang Menggunakan

Alsintan Dalam Kurun Waktu Satu Kali Musim Tanam.

No Luas lahan
(ha)

Produksi
(ton)

Produktivitas
(ton/ha)

1 3 15,5 5,16
2 2 9,2 4,6
3 0,75 4 5,33
4 2 9,3 4,65
5 1 5,2 5,2
6 4 18,8 4,7
7 1,5 8,4 5,6
8 2 9,8 4,9
9 3 14,5 4,83
10 2 10 5
11 2 9,6 4,8
12 2 9,5 4,75
13 1,5 8 5,33
14 2 9,8 4,9
15 2 9,5 4,75
16 1 6,5 6,5
17 1 8,4 8,4
18 1 8,2 8,2
19 1 7,7 7,7
20 2 10 5
21 2,5 11,3 4,52
22 1,5 8 5,33
23 2 9,5 4,75

Jumlah 41,75 220,7 121,9
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Luas lahan, produksi dan produktivitas padi petani yang tidak menggunakan

Alsintan dalam kurun waktu satu kali musim tanam.

No Luas lahan
(ha)

Produksi
(ton)

Produktivitas
(ton/ha)

1 0,5 2,7 5,4
2 1 4 4
3 0,75 3,2 4,26
4 1 3,8 3,8
5 1 4 4
6 1 3,5 3,5
7 0,75 2,4 3,2
8 1 4 4
9 1 4,2 4,2
10 0,25 1,7 6,8
11 1 3,6 3,6
12 0,5 2 4
13 0,5 2,3 4,6
14 1 3,9 3,9
15 1 4,2 4,2
16 1 4 4
17 0,75 3,4 4,53
18 0,5 2,2 4,4
19 1 3,7 3,7
20 1 4,3 4,3
21 1 4,3 4,3
22 1 3,8 3,8
23 0,75 3 4
24 0,75 3,1 4,13
25 1 4,2 4,2

jumlah 21 85,5 104,52
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Kuisioner petani yang menggunakan Alsintan

Lampiran 19: Kuisioner hubungan teknologi Alsintan terhadap produktivitas padi

sawah di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten

Tanjung Jabung Barat

I. Identias petani sampel:
Nama :
Umur :................. Tahun
Pendidikan terakhir :
Jumlah anggota keluarga :................ Orang
Luas lahan :................Hektar
Asal kelompok tani :
Alamat :

II. Penggunaan faktor-faktor produksi dalam melakukan usaha tani padi

sawah

2.1. Luas lahan

no Luas lahan Ya Tidak

1 Apakah luas lahan yang sedang bapak/ibu kelola

sekarang ini berpengaruh terhadap peningkatan hasil

produksi padi ?

2 Apakah bapak/ibu pernah menggunakan teknologi

Alsintan dalam mengelola lahan pertanian?

3 Dengan luas lahan yang bapak/ibu usahakan

sekarang apakah efisien jika menggunakan jasa

Alsintan?

2.2. Tenaga Kerja

No Tenaga kerja Ya Tidak

1 Dalam melakukan usaha tani apakah bapak/ibu

menggunakan Alsintan?

2 Apakah tenaga kerjaa yang bapak/ibu berpengaruh

terhadap hasil produksi padi?
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3 Apakah bapak/ibu mempekerjakan anggota keluarga

sebagai tenaga kerja dalam usaha tani?

4 Selama melakukan usaha tani apakah bapak/ibu

mengupah tenaga kerja?

5 Berapa kali bapak/ibu dalam sebulan melakukan

kontrol alokasi tenaga kerja keluarga? (tiap hari – 1

kali sebbulan)

6 Dalam mempekerjakan tenaga kerja, apakah

bapak/ibu mampu memberi upah terhadap pekerja?

2.3. Varietas Unggul

No Varietas unggul Ya Tidak

1 Apakah bapak/ibu menggunakan varietas unggul

sesuai anjuran PPL dalam setiap usaha tani padi

sawah?

2 Apak bapak/ibu mengetahui karakteristik varietas

unggul? (dapat beradaptasi terhadap lingkungan,

jenis tanah setempat, daya hasil tinggi dan tahan

rebah)

3 Apakah berpengaruh penggunaan varietas unggul

terhadap waktu panen bapak/ibu dari waktu panen

biasanya?

4 Apakah produksi padi bapak/ibu meningkat dengan

menggunakan varietas unggul?

2.4. Pemupukan

No Pemupukan Tahu Tidak tahu

1 Apakah bapak/ibu tahu jenis pupuk sesuai yang

dianjurkan oleh PPL? (pupuk anjuran PPL sesuai

dengan kondisi tanah adalah Pupuk N,P dan K)

2 Apakah bapak/ibu tahu dosis pupuk N,P dan K yang

sesuai anjuran?

(N diberi 150kg/ha dengan 2 kali aplikasi sementara
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P dan K diberi pada umur 7-10 hari setelah tanam

dengan dosis 100kg, SP 36/ha dengan Kcl 100kg/ha).

3 Dalam melakukan pemupukan apakah bapak/ibu

selalu mengikuti anjuran yang diberikan oleh PPL?

4 Apakah bapak/ibu tahu penerapan pupuk organik saat

pengolahan tanah sesuai anjuran? (saat pembajakan

ke 2 sebanyak 1 – 2 ton/ha)

5 Apakah bapak/ibu selalu menggunakan pupuk kimia

dalam setiap usaha padi sawah?

III. Pemberdayaan Alat Dan mesin Pertanian (Alsintan)

3.1. Hand Tractor (Traktor Tangan)

No Hand Tractor Ya

(5)

Tidak

(1)

1 Apakah bapak/ibu selalu menggunakan hand tractor

dalam pembajakan sawah?

2 Apakah bapak/ibu tahu melakukan pengolahan lahan

sesuai dengan anjuran?

(dibajak, diratakan dan digaru)

3 Dalam melakukan pembajakan lahan dengan

menggunakan hand tractor apakah berdampak

terhadap produksi padi sawah bapak/ibu?

4 Apakah bapak/ibu terbantu dengan menggunakan

hand tractor dalam pengolahan lahan? (waktu, upah

tenaga kerja, kualitas bajakan)

5 Apakah bapak/ibu pernah diberikan pelatihan oleh
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PPL dalam menggunakan hand tractor?

6 Dalam proses pemberdayaan Alsintan terutama hand

tractor, apakah bapak/ibu menjadi berdaya dengan

adanya proses pemberdayaan?

3.2. Rice Transplanter (Mesin Tanam Padi)

No Rice Transplanter Ya

(5)

Tidak

(1)

1 Apakah bapak/ibu selalu menggunakan rice

transplanter dalam penanaman padi?

2 Apakah bapak/ibu terbantu dengan menggunakan

rice trans planter sebagai mesin tanama padi?

(waktu, upak tenaga kerja, kerapian jarak tanam)

3 Apakah bapak/ibu tahu berapa lama waktu bibit padi

di persemaian sesuai dengan anjuran? (bibit padi

dipersemaian selama 2 minggu sudah siap tanam)

4 Apakah bapak/ibu melihat ada pengaruh

pertumbuhan padi dengan menggunakan rice trans

planter?

5 Apakah bapak/ibu pernah diberikan pelatihan oleh

PPL dalam menggunakan handtractor?

6 Dalam proses pemberdayaan Alsintan terutama

handtractor, apakah bapak/ibu menjadi berdaya

dengan adanya proses pemberdayaan?

3.3. Mini Tractor (Mesin Pengangkut)
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No Mini Tractor Ya

(5)

Tidak

(1)

1 Apakah bapak/ibu selalu menggunakan mini tractor

dalam pengangkutan gabah padi?

2 Apakah bapak/ibu lebih terbantu dengan

menggunakan mini tractor? (waktu, kehilangan

gabah, tenaga kerja)

3 Apakah bapak/ibu tahu pengemasan yang baik waktu

panen sesuai yang dianjurkan? (menggunakan karung

plastik dan diikat)

4 Apakah bapak/ibu tertarik menggunakan mini tractor

sebagai mesin pengangkut untuk usaha tani

berikutnya?

5 Apakah bapak/ibu pernah diberikan pelatihan oleh

PPL dalam menggunakan mini tractor?

6 Dalam proses pemberdayaan Alsintan terutama mini

tractor, apakah bapak/ibu menjadi berdaya dengan

adanya proses pemberdayaan?

3.4. Flat Bed Drayer (mesin pengering)

No Flat Bed Drayer Ya

(5)

Tidak

(1)

1 Apakah bapak/ibu selalu menggunakan flat bed

drayer sebagai pengering padi?

2 Apakah bapak/ibu terbantu dengan menggunakan flat

bed drayer dari keefektipan waktu pengeringan padi?
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3 Apakah bapak/ibu tahu lama waktu pengeringan

sesuai anjuran untuk menjaga kadar air gabah padi?

(waktu pengeringan padi yang baik adalah 8-9 jam

dan kandungan kadar air 14%)

4 Apakah tingkat kehilangan hasil padi bapak/ibu

waktu pengeringan meningkat dengan menggunakan

flat bed drayer sebagai mesin pengering?

5 Apakah bapak/ibu pernah diberikan pelatihan oleh

PPL dalam menggunakan flat bed drayer?

6 Dalam proses pemberdayaan Alsintan terutama flat

bed drayer, apakah bapak/ibu menjadi berdaya

dengan adanya proses pemberdayaan?

3.5. Combin Hasvester (mesin panen)

No Combin Hasvester Ya

(5)

Tidak

(1)

1 Apakah bapak/ibu selalu menggunakan combin

hasvester dalam pemanenan padi?

2 Apakah bapak/ibu terbantu dengan menggunakan

combin hasvester sebagai mesin panen? (tenaga

kerja, waktu, upah tenaga kerja, kecepatan panen).

3 Apakah tingkat kehilangan hasil panen padi

bapak/ibu meningkat saat pemanenan dengan

menggunakan combin hasvester?

4 Apakah bapak/ibu berniat untuk menggunakan
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combin hasvester untuk pemanenan padi periode

berikutnya?

5 Apakah bapak/ibu pernah diberikan pelatihan oleh

PPL dalam menggunakan combin hasvester?

6 Dalam proses pemberdayaan Alsintan terutama

combin hasvester, apakah bapak/ibu menjadi berdaya

dengan adanya proses pemberdayaan?

3.6. Power Trasher Padi (Perontok padi)

No Power Trasher Padi Ya

(5)

Tidak

(1)

1 Apakah bapak/ibu selalu menggunakan power

trasher padi sebagai mesin perontok padi?

2 Apakah menurut bapak/ibu peran power trasher padi

dapat meminimalisir kehilangan gabah padi disaat

perontokan?

3 Apakah produksi padi bapak/ibu meningkat dengan

menggunakan power trasher padi?

4 Apakah bapak/ibu berniat menggunakan power

trasher padi untuk usaha padi berikutnya?

5 Apakah bapak/ibu tahu perontokan padi yang sesuai

dengan anjuran? (tidak menumpuk berhari-hari demi

menjaga kehilangan hasil)

6 Apakah bapak/ibu tahu panen yang tepat sesuai

waktu yang dianjurkan? (padi berumur 30-35 hari



145

setelah berbunga, 95% malai sudah menguning)

7 Apakah bapak/ibu pernah diberikan pelatihan oleh

PPL dalam menggunakan power trasher padi?

8 Dalam proses pemberdayaan Alsintan terutama

power trasher padi, apakah bapak/ibu menjadi

berdaya dengan adanya proses pemberdayaan?

Lampiran 20. Kuisioner data produksi padi sawah selama satu kali msim tanam

No Produksi Padi Sawah Selama Satu Tahun Tinggi

(5)

Rendah

(1)

1 Dalam 1 tahun berapa kali bapak/ibu menanam padi?

2 Berapa hasil panen gabah padi bapak/ibu terakhir?

3 Apakah produksi padi bapak/ibu meningkat dari

tahun ketahun?

4 Apakah ada dampak yang positif dengan

menggunakan Alsintan dalam melakukan usaha tani

bapak/ibu?

5 Apakah hasil panen padi bapak/ibu bisa untuk

mencukupi kebutuhan pokok keluarga? (pangan,

papan dan sandang)

6 Hasil panen bapak/ibu dijual atau dikonsumsi

sendiri?

7 Apakah biaya produksi selama bapak/ibu melakukan

usaha tani padi sawah tertutupi dengan hasil produksi
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padi?

8 Apakah dalam jarak tanam setiap menanam padi itu

bapak/ibu mampu memenuhi kebutuhan rumah

tangga?

9 Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya

pemberdayaan Alsintan terhadap petani guna

peningkatan produksi padi?

10 Apakah ada keinginan bapak/ibu untuk

menggantikan tanaman padi dengan tanaman

monokultur lainnya seperti sawit, karet?
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Lampiran 21 : Kuisioner Petani Yang Tidak Menggunakan Alsintan

I. Identias petani sampel:
Nama :
Umur :................. Tahun
Pendidikan terakhir :
Jumlah anggota keluarga :................ Orang
Luas lahan :................Hektar
Alamat :

II. Penggunaan faktor-faktor produksi dalam melakukan usaha tani padi

sawah

a. Luas lahan

no Luas lahan Ya Tidak

1 Apakah luas lahan yang sedang bapak/ibu kelola

sekarang ini berpengaruh terhadap peningkatan hasil

produksi padi ?

2 Apakah bapak/ibu masih menggunakan tenaga

manual dalam mengelola lahan ?

3 Dengan luas lahan yang bapak/ibu usahakan

sekarang apakah efisien jika menggunakan jasa

manual atau tenaga manusia?

b. Tenaga Kerja

No Tenaga kerja Ya Tidak

1 Dalam melakukan usaha tani apakah bapak/ibu

menggunakan tenaga manusia?

2 Apakah tenaga kerja yang bapak/ibu berpengaruh

terhadap hasil produksi padi?

3 Apakah bapak/ibu mempekerjakan anggota keluarga

sebagai tenaga kerja dalam usaha tani?

4 Selama melakukan usaha tani apakah bapak/ibu

mengupah tenaga kerja?



148

5 Berapa kali bapak/ibu dalam sebulan melakukan

kontrol alokasi tenaga kerja keluarga? (tiap hari – 1

kali sebulan)

6 Dalam mempekerjakan tenaga kerja, apakah

bapak/ibu mampu memberi upah terhadap pekerja?

c. Varietas Unggul

No Varietas unggul Ya Tidak

1 Apakah bapak/ibu menggunakan varietas unggul

sesuai anjuran PPL dalam setiap usaha tani padi

sawah?

2 Apak bapak/ibu mengetahui karakteristik varietas

unggul? (dapat beradaptasi terhadap lingkungan,

jenis tanah setempat, daya hasil tinggi dan tahan

rebah)

3 Apakah berpengaruh penggunaan varietas unggul

terhadap waktu panen bapak/ibu dari waktu panen

biasanya?

4 Apakah produksi padi bapak/ibu meningkat dengan

menggunakan varietas unggul?

d. Pemupukan

No Pemupukan Tahu Tidak tahu

1 Apakah bapak/ibu tahu jenis pupuk sesuai yang

dianjurkan oleh PPL? (pupuk anjuran PPL sesuai

dengan kondisi tanah adalah Pupuk N,P dan K)

2 Apakah bapak/ibu tahu dosis pupuk N,P dan K yang

sesuai anjuran?

(N diberi 150kg/ha dengan 2 kali aplikasi sementara

P dan K diberi pada umur 7-10 hari setelah tanam

dengan dosis 100kg, SP 36/ha dengan Kcl 100kg/ha).

3 Dalam melakukan pemupukan apakah bapak/ibu

selalu mengikuti anjuran yang diberikan oleh PPL?
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4 Apakah bapak/ibu tahu penerapan pupuk organik saat

pengolahan tanah sesuai anjuran? (saat pembajakan

ke 2 sebanyak 1 – 2 ton/ha)

5 Apakah bapak/ibu selalu menggunakan pupuk kimia

dalam setiap usaha padi sawah?

III. Pengolahan lahan

No Pengolahan lahan Ya

(5)

Tidak

(1)

1 Apakah bapak/ibu selalu menggunakan tenaga

manual dalam mengolah lahan?

2 Apakah bapak/ibu tahu melakukan pengolahan lahan

sesuai dengan anjuran?

(dibajak, diratakan dan digaru)

3 Dalam melakukan pembajakan lahan dengan manual

apakah berdampak terhadap produksi padi sawah

bapak/ibu?

4 Apakah bapak/ibu terbantu dengan menggunakan

tenaga manual dalam pengolahan lahan? (waktu,

upah tenaga kerja, kualitas bajakan)

5 Apakah bapak/ibu pernah diberikan penyuluhan akan

pengenalan teknologi pertanian?

IV. Penanaman padi

No Penanaman padi Ya

(5)

Tidak

(1)

1 Apakah bapak/ibu selalu menggunakan tenaga
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manusia dalam penanaman padi?

2 Apakah bapak/ibu terbantu dengan menggunakan

tenaga manusia sebagai mesin tanama padi? (waktu,

upak tenaga kerja, kerapian jarak tanam)

3 Apakah bapak/ibu tahu berapa lama waktu bibit padi

di persemaian sesuai dengan anjuran? (bibit padi

dipersemaian selama 2 minggu sudah siap tanam)

4 Apakah bapak/ibu pernah diberikan penyuluhan akan

adanya teknologi penanam padi sebagai pengganti

tenaga manusia oleh PPL?

V. Pengangkutan

No pengangkutan Ya

(5)

Tidak

(1)

1 Apakah bapak/ibu masih menggunakan tenaga

manual dalam pengangkutan gabah padi?

2 Apakah bapak/ibu lebih terbantu dengan

menggunakan tenaga manual dari tenaga lainnya?

(waktu, kehilangan gabah, tenaga kerja)

3 Apakah bapak/ibu tahu pengemasan yang baik waktu

panen sesuai yang dianjurkan? (menggunakan karung

plastik dan diikat)

4 Apakah bapak/ibu pernah diberikan penyuluhan

tentang teknologi mesin pengangkut sebagai

pengganti tenaga manual oleh PPL?
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VI. Pengeringan

No Pengeringan Ya

(5)

Tidak

(1)

1 Apakah bapak/ibu masih menggunakan matahri

sebagai pengering padi?

2 Apakah bapak/ibu terbantu dengan menggunakan

matahari dari keefektipan waktu pengeringan padi?

3 Apakah bapak/ibu tahu lama waktu pengeringan

sesuai anjuran untuk menjaga kadar air gabah padi?

(waktu pengeringan padi yang baik adalah 8-9 jam

dan kandungan kadar air 14%)

4 Apakah tingkat kehilangan hasil padi bapak/ibu

waktu pengeringan meningkat dengan menggunakan

matahri sebagai pengering?

5 Apakah bapak/ibu pernah diberikan pelatihan oleh

PPL tentang teknologi pengering gabah padi selain

matahari?

VII.Pemanenan

No Pemanenan Ya

(5)

Tidak

(1)

1 Apakah bapak/ibu masih menggunakan tenaga

manual dalam pemanenan padi?

2 Apakah bapak/ibu terbantu dengan menggunakan

tenaga manual dalam pemanenan padi? (tenaga kerja,

waktu, upah tenaga kerja, kecepatan panen).
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3 Apakah tingkat kehilangan hasil panen padi

bapak/ibu berpengaruh terhadap tenaga kerja

pemanenan padi?

4 Apakah bapak/ibu pernah diberikan pelatihan oleh

PPL dalam menggunakan teknologi dalam

pemanenan padi?

Lampiran 22. Kuisioner data produksi padi sawah selama satu tahun

No Produksi Padi Sawah Selama Satu Tahun Tinggi

(5)

Rendah

(1)

1 Dalam 1 tahun berapa kali bapak/ibu menanam padi?

2 Berapa hasil panen gabah padi bapak/ibu terakhir?

3 Apakah produksi padi bapak/ibu meningkat dari

tahun ketahun?

4 Apakah bapak/ibu tertarik untuk beralih dengan

menggunkan teknologi untuk usaha tani selanjutnya?

5 Apakah hasil panen padi bapak/ibu bisa untuk

mencukupi kebutuhan pokok keluarga? (pangan,

papan dan sandang)

6 Hasil panen bapak/ibu dijual atau dikonsumsi

sendiri?

7 Apakah biaya produksi selama bapak/ibu melakukan

usaha tani padi sawah tertutupi dengan hasil produksi

padi?
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8 Apakah dalam jarak tanam setiap menanam padi itu

bapak/ibu mampu memenuhi kebutuhan rumah

tangga?

9 Apakah bapak/ibu setuju apabila ada program dari

pemerintah untuk menerapkan teknologi usaha tani

padi sawah?

10 Apakah ada keinginan bapak/ibu untuk

menggantikan tanaman padi dengan tanaman

monokultur lainnya seperti sawit, karet?
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Peta wilayah desa sri agung
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Pemanenan padi secara manual

Pemanenan padi dengan menggunakan Combin Hasvester

Kondisi lahan yang sudah habis dipanen
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Pengolahan lahan dengan menggunakan Hand Tracor

Penggantian roda hand tractor untuk pembajakan sawah

Diskusi bersama dengan petani di tengah sawah
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Belajar bawa hand tractor

Kantor BP3K Desa Sri Agung

Foto bersama dengan petani di tengah persawahan


