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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untukmengetahui hubungan pemberdayaan dengan menggunakan
Alsintan terhadap produktivitas padi sawah dan untuk membandingkan 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 purposive 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 sehingga total sampel adalah 48
sampel. Analisis data menggunakan analisis statistik korelasi rank spearman yaitu untuk melihat
hubungan pemberdayaan penggunaan Alsintan terhadap peningkatan produksi padi sawah dan
uji t untuk melihat perbandingan produksi 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 produksi padi sawah adalah
sebesar 83,52% sedangkan untuk t hitung6,959 dan t tabel 2,069. (2) terdapat perbandingan
produksi 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 dapat
meningkatkan produksi padi sawah dan perbandingan produksi padi yang menggunakan dan
yang tidak menggunakan Alsintan cukup signifikan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Alsintan, Produksi.

ABSTRACT

The purpose of this research to know relations empowerment by using Alsintan for
improving rice production and comparing production rice farming between the farmer using
Alsintan and don’t in at Sri Agung Village the KecamatanBatang Asam Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.A method of withdrawal sample using the method purposive with the sample of the
farmers who uses Alsintan 23 taken from members of the group farming and 25 samples to be
taken from the farmers who do not joined in the farmers and the total sample is 48 samples
.Data analysis using analysis of statistical correlation rank the spearman which is to look at the
relationship empowerment the use of Alsintan on increased production rice farming and the t to
compare production rice farming between the that uses Alsintan or farmers who do not use
Alsintan. This study was conducted on 18 February to 18 March 2017.The result showed that ( 1 )
the degrees close relationship empowerment Alsintan to the production of rice fields was in
83,52 % while for t count 6,959 and t table 2,069 .( 2 ) rice production is comparison between the
using Alsintan with farmers do not use Alsintan with a comparison 12,77.From the research is
expected to farmers who still not use Alsintan driven to use Alsintan , because it can increase the
production of rice fields and comparison rice production who used and do not usedAlsintan
significant .

Keywords: Empowerment , Alsintan, Production.
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PENDAHULUAN

Sektor pertanian hingga saat ini masih memiliki peranan yang sangat penting
didalam 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.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 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.

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, P. 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 diDesa Sri Agung dari tahun ketahun mengalami
perkembangan terutama dari penggunaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang
menjadi suatu program pemberdayaan dari pemerintah guna mencapai produksi yang
maksimal. Demikian halnya di Kecamatan Batang Asam, bahwa luas panen padi sawah
pada tahun 2015 tercatat seluas 1.894 ha,dengan produksi 7.983 ton. 21% produksi
sudah disumbangkan oleh Kecamatan Batang Asam dari total keseluruhan produksi padi
yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu 38.786. Sistem pertanian yang ada di
Batang Asam adalah sistem pertanian irigasi sebesar 1.074 ha luas lahan irigasi yang ada
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan desa Sri Agungmempunyai luas lahan
irigasi sebesar 951 ha setara dengan 96% dari total luas lahan irigasi yang ada di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sementara untuk Desa Sri Agung data produksi padi 5 tahun terakhir ini cukup
meningkat apalagi sudah diterapkannya Alsintan kepada petani yaitu rata-rata 6,0
hingga 6,5 ton/ha (Badan Pusat Statistik,2015). 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). Alsintan
ini sendiri sudah mulai dilaksanakan mulai tahun 2007 dan mempunyai sebuah lembaga
yang menjadi sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi
Alsintan ini yaitu UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) (Balai Penyuluh Pertanian
Perikanan dan KehutananSri Agung, 2016).

Dalam hubungan pemberdayaan penggunaan Alsintan ini maka yang menjadi
masalah penelitian ini adalah bagaimana hubungan pemberdayaan penggunaan Alsintan
terhadap peningkatan produksi padi sawah dan penerapan petani terhadap Alsintan dan
perbandingan produksi padi petani yang menggunakan dan petani yang tidak
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menggunakan Alsintan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung
Jabung Barat. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk (1)
Mengetahui bagaimana hubungan pemberdayaan penggunaan Alsintan terhadap
peningkatan produksi padi sawah di Desa Sri Agung.(2) Untuk melihat perbandingan
produksi padi antara petani yang menggunakan dan petani yang tidak menggunakan
Alsintan yang ada di Desa Sri Agung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dengan pertimbangan bahwa Desa Sri Agung 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.
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder.

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. Metode penarikan sampel
yang digunakan adalah simple random sampling.Dimana sampel dalam penelitian ini
diambil dari anggota kelompok tani dengan menggunakan rumus proportional sampling
dengan presisi 20 % sesuai rumus Taro Yamane dalam Riduwan dan Akidon(2009).
Sehingga didapatlah jumlah sampel sebanyak 23 sampel yang tersebar di 12 kelompok
tani. Sedangkan untuk petani yang tidak tergabung kedalam kelompok tani sebanyak 25
petani sampel yang melaksanakan usaha tani padi sawah.

Selanjutnya untuk menguji hipotesis Hubungan pemberdayaan penggunaan
Alsintan terhadap peningkatan produksi padi sawah dengan menggunakan alat analisis
korelasi rank spearman menurut Siegel, S. (1994) dengan rumus sebagai berikut:

rs = ∑ ∑ ∑∑ .∑
Dimana : ∑x = − ∑Tx ∑y = N − N12 − ∑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 peningkatan produksi
N = Jumlah sampel
T = Faktor koreksi
di = Jumlah selisih nilai rank berpasangan
H1 = Terdapat hubungan penggunaan Alsintan terhadap peningkatan produksi padi

sawah
H0 = Tidak terdapat hubungan penggunaan Alsintan terhadap peningkatan  produksi

padi sawah.
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Selanjutnya untuk melihat Perbandingan produksi padi petani yang
menggunakan dan petani yang tidak menggunakan Alsintan dengan analisis uji t
polledvarians dengan rumus:

t= ( )
Keterangan :

t = Uji beda dua rata-rata
= Rata-rata produksi petani yang menggunakan Alsintan

=Rata-rata produksi padi petani yang tidak menggunakan Alsintan
= Jumlah sampel petani yang menggunakan Alsintan
= Jumlah sampel petani yang tidak menggunakan Alsintan
= Varians produksi padi petani yang menerapkan Alsintan
= Varians produksi padi petani yang tidak menggunakan Alsintan

Hipotesis yang diajukan :
H0 ditolak   = Diduga produksi padi lebih rendah dengan menggunakan Alsintan

dibandingkan dengan tidak menggunakan Alsintan
H1 diterima = Diduga produksi 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.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan  Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
1.1. Hand Tractor (Traktor Tangan)

Dalam melakukan suatu kegiatan usaha tani yang pertama sekali diperhatikan
adalah proses awal yaitu pengolahan lahan (terkhusus padi sawah), pengolahan lahan
yang baik maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan di dapat, dan dalam
proses pengolahan lahan juga harus memperhatikan dari segi waktu, biaya dan
kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.Hand Tractormerupakan sebuah teknologi
yang modern 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 Skor pemberdayaan petani yang menggunakanHand Tractor dalam usaha
tani padisawah di Desa Sri Agung tahun 2017 sudah tergolong tinggi dengan tingkat
persentase 100%. Artinya dari total sampel yang diambil semuanya sudah menggunakan
Hand Tarctor.

1.2. Rice Trans Planter (Mesin Tanam Padi)
Sebuah usaha tani terkhusus padi sawah, penanaman juga merupakan suatu

tahapan usaha tani yang tidak kala penting untuk di perhatikan. Penanaman merupakan
salah satu cara menanam benih yang nantinya hasil yang diharapkan akan maksimal
dengan pola tanam yang benar dan sesuai anjuran. Sama halnya dengan Rice Trans
Planter,teknologi ini merupakan suatu teknologi terkhusus untuk penanaman benih padi
ke lahan tanaman/sawah. Untuk Skor pemberdayaan petani yang menggunakan Rice
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Trans Planterdalam usaha tani padisawah di Desa Sri Agung tahun 2017 sudah tergolong
tinggi. Artinya bahwa penggunaan Rice Transplantersebagai alat penanam padi sudah
cukup tinggi yaitu 95,65% petani sudah menggunakan Rice Transplantersebagaialat
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.
1.3. Mini Tractor (Mesin Pengangkut)

Mini Tractor merupakan sebuah teknologi yang 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 Skor pemberdayaan petani yang
menggunakan Mini Tractor dalam usaha tani padi sawah di Desa Sri Agung tahun 2017
sudah tergolong tinggi. Artinya bahwa tingkat penggunaan Mini Tractor 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.
1.4. Flad Bed Drayer (Mesin Pengering)

Flad Bed Drayer merupakan suatu teknologi yangkhusus digunakan sebagai
media pengering gabah padi. 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.Untuk Skor pemberdayaan petani yang
menggunakan Flad Bed Drayer dalam usaha tani padisawah di Desa Sri Agung tahun
2017 sudah tergolong tinggi. Artinya bahwa 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 yang belum
menggunakanFlad Bed Drayer.
1.5. 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 Skor pemberdayaan petani yang menggunakan
Combin Hasvester, dalam usaha tani padi sawah di Desa Sri Agung tahun 2017 tergolong
tinggi. Artinya 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.

2. 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. Skor pemberdayaan tingkat penggunaan Alsintan oleh petani padi
sawah secara keseluruhan di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel1.
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Tabel 1.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 23 100,00
Berdasarkan Tabel 1 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 tani
pada per musim tanamnya. Dengan penggunaan Alsintan ini petani mempercayai bahwa
tingkat produksi padi petani semakin meningkat.

3.Hubungan Teknologi Alsintan Terhadap Produktivitas Padi Sawah
3.1. Hand Tractor (Tractor Tangan)

Penggunaan Hand Tractor dikalangan petani sudah tergolong tinggi pada setiap
musim tanamnya, dan petani mengakui bahwa penggunaan Hand Tractor 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 hubungan antara penggunaan Hand Tractor
terhadap peningkatan produksi padi sawah di daerah penelitian tahun 2017 sudah
tergolong tinggi. Artinya 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 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 hasil
sebesar 0,9373 atau 93,73%, hasil analisis ini menunjukkan bahwa besarnya derajat
keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan Hand Tractor terhadap
peningkatan produksi 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 peningkatan
produksi padi sawah.

3.2.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.
Untuk hubungan antara penggunaan Rice Transplanterterhadap peningkatan produksi
padi sawah di daerah penelitian tahun 2017 sudah tergolong tinggi. Artinya bahwa
penggunaan Rice Transplanter tinggimaka 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
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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 hasil
sebesar 0,7231 atau 72,31%, hasil analisis ini menunjukkan bahwa besarnya derajat
keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan Rice Transplanter terhadap
peningkatan produksi padi adalah sebesar 72,31%. Sedangkan untuk nilai t hitung
(4,7972) > 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 Rice Transplanter terhadap peningkatan
produksi padi sawah.
3.3. 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. Untuk hubungan antara penggunaan Mini Tractorterhadap peningkatan
produksi padi sawah di daerah penelitian tahun 2017 sudah tergolong tinggi. Artinya
bahwa penggunaan Mini Tractortinggi maka produksi juga tinggi walaupun tidak semua
petani menggunakan Mini Tractortetapi produksi padinya juga meningkat ini
dikarenakan letak lahan sawahnya berdekatan dengan jalan masyarakat, maka petani
tersebut lebih cenderung menggunakan mobil sebagai media pengangkut.

Berdasarkan uraian diatas kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan
menggunakan statistik non parametrik dengan uji korelasi rank spearman, didapat hasil
sebesar 0,8165 atau 81,65%, hasil analisis ini menunjukkan bahwa besarnya derajat
keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan Mini Tractorterhadap
peningkatan produksi 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 Tractorterhadap peningkatan
produksi padi sawah. 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.
3.4. 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 Drayersebagai media pengering gabah
padi. Untuk hubungan antara penggunaan Flad Bed Drayer(mesin pengering) terhadap
peningkatan produksi padi sawah di daerah penelitian tahun 2017 sudah tergolong
tinggi. Artinya bahwa penggunaan teknologi Flad Bed Drayerini berpengaruh nyata
terhadap produksi akhir yang didapat oleh petani. Semakin tinggi penggunaan Flad Bed
Drayermaka 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 Drayermasih ada (26,08%)
petani yang belum menggunakan alat ini, walaupun produksinya tetap dalam kategori
tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wiset L.G. yang menunjukkan bahwa
metode pengeringan akan berpengaruh nyata terhadap persentase beras yang
dihasilkan.
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Berdasarkan uraian diatas kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan
menggunakan statistik non parametrik dengan uji korelasi rank spearman, didapat hasil
sebesar 0,8991atau 89,91%, hasil analisis ini menunjukkan bahwa besarnya derajat
keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan Flad Bed Drayerterhadap
peningkatan produksi 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 Drayerterhadap peningkatan
produksi padi sawah.
3.5. 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 kearah yang lebih
bagus lagi, artinya petani diarahkan kepenggunaan teknologi untuk membantu
meningkatkan produksi hasil taninya. Untuk hubungan antara penggunaan Combin
Hasvester (mesin panen) terhadap peningkatan produksi padi sawah di daerah
penelitian tahun 2017 tergolong tinggi. Artinya bahwa tingkat penggunaan Combin
Hasvesterdikalangan petani yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini
tergolong tinggi dan berpengaruh secara nyata terhadap produki padi yang didapat oleh
setiap petani. Hal ini sejalan dengan penelitian Sigit Nugraha, 2012 dengan hasil bahwa
penggunaan teknologi tresher dan sejenisnya didalam 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, didapat hasil
sebesar 1 atau 100%, hasil analisis ini menunjukkan bahwa besarnya derajat keeratan
hubungan antara pemberdayaan penggunaan Combin Hasvesterterhadap peningkatan
produksi 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 Hasvesterterhadap peningkatan produksi
padi sawah.

4.Hubungan Pemberdayaan Penggunaan Alsintan Secara KeseluruhanTerhadap
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. 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 2.
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Tabel 2.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 Jumlahpetani
sampel

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

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

Tabel 2 ini menyimpulkan bahwa petani dalam penggunaan Alsintan sudah
tegolong tinggi yang dimulai dari pengolahan lahan hingga pada proses pasca panen.
Tabel ini juga menunjukkan bahwa penggunaan Alsintan berhubungan secara nyata
terhadap produksi padi sawah para petani, semakin tinggi menggunakan Alsintan maka
akan semakin tinggi hasil produksi 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 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 uraian diatas kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan
menggunakan statistik non parametrik dengan uji korelasi rank spearman, didapat hasil
sebesar 0,8352 atau 83,52%, hasil analisis ini menunjukkan bahwa besarnya derajat
keeratan hubungan antara pemberdayaan penggunaan Alat dan Mesin
Pertanianterhadap peningkatan produksi 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 peningkatan produksi padi sawah.

5. 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 sejalan 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. Untuk Skor produksi padi sawah
secara keseluruhan dalam satu tahun di daerah penelitian tahun 2017 sudah tergolong
tinggi. Artinya 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.
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6.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 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. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.Hubungan Petani Yang Menggunakan Tenaga Manual Terhadap Produktivitas
Padi Sawah Secara Keseluruhan Di Daerah Penelitian Tahun 2017.

Caramanual/
kategori

Produktivitas padi / kategori Jumlah petani sampel

Tinggi Rendah
Tinggi 4(16%) 21(84%) 25 (84%)
Rendah - - -
Jumlah 4 (16%) 21(84%) 25 (100%)

Dari penjelasan Tabel 3 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.

6.Perbandingan Produktivitas Padi Antara Petani Yang Menggunakan Alat dan Mesin
Pertanian (Alsintan) Dengan Petani Yang Tidak Menggunakan Alat dan Mesin
Pertanian (Alsintan)

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
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. Dimana produksi padi sawah petani
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yang menggunakan Alsintan sebanyak 12,77 sedangkan produksi padi yang tidak
menggunakan Alsintan masih 1.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa,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 peningkatan produksi padi serta tingkat penggunaannya
termasuk kedalam kategori tinggi. Berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan
analisis uji t menunjukkan bahwa perbandingan produksi padi antara petani yang
menggunakan Alsintan dengan petani yang tidak menggunakan Alsintan adalah 12,77.
Dimana produksi padi sawah petani yang menggunakan Alsintan sebanyak 12,77
sedangkan produksi padi yang tidak menggunakan Alsintan masih 1.
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