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ABSTRAK

Eka Patmia Nita. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat
Petani dalam Berusahatani Kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara (dibimbing oleh Suaedi dan Marlia Muklim).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi rendahnya minat petani dalam berusahatani kakao di Desa
Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode
penelitian yang digunakan yaitu observasi, kuisioner dan dokumentasi dengan 22
petani sebagai responden. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari 215
petani di lokasi penelitian. Adapun metode analisis data menggunakan analisis
regresi linear berganda dengan program SPSS versi 25. Hasil dari analisis regresi
linear berganda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat
petani dalam berusahatani kakao diperoleh persamaan sebagai berikut: Y = 5,951
+ 0,020X1 – 0,088X2 + 0,016X3 + 0,396X4 – 0,357X5 + 0,272X6 + 0,078X7 dan
nilai signifikansi 0,076 ˃ 0.05 yang berarti bahwa secara bersama-sama seluruh
variabel independen tidak berpengaruh terhadap rendahnya minat petani. Dari uji
R2 diketahui bahwa rendahnya minat petani dalam berusahatani kakao mampu
dijelaskan sebesar 54% oleh variabel independen yaitu luas lahan, pengalaman,
pendidikan, pendapatan, bantuan, harga komoditi, dan harga pupuk sementara
sebesar 46% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
Uji lanjut menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan harga
komoditi memiliki pengaruh nyata terhadap rendahnya minat petani karena nilai
signifikansi ˂ 0,05.

Kata Kunci: Minat; Pengaruh; Kakao.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kakao (Theobroma Cacao L.) merupakan

salah satu komoditas

perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional
khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa
Negara. Indonesia memiliki potensi menjadi produsen utama kakao dilingkup
dunia apabila berbagai permasalahan yang dihadapi perkebunan kakao dapat
diatasi dan agribisnis kakao dikembangkan dan dikelola secara baik.
Pulau Sulawesi merupakan penghasil kakao utama di Indonesia. Sulawesi
Selatan adalah salah satu propinsi di Pulau Sulawesi panghasil kakao rakyat
terbesar. Produksi kakao di Sulawesi Selatan dari tahun 2018 dan 2019 masingmasing 125.000 dan 118.80 ton (Badan Pusat Statistik, 2021). Kakao adalah
komoditi perkebunan yang cukup menonjol dalam memberikan kotribusi yang
besar untuk menggerakkan perekonomian di Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten
Luwu Utara memiliki 15 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 166 Desa. Pada tahun
2017, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.502,58 km², yang hampir sebagian
besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani.
Produksi dan luas lahan kakao di Kabupaten Luwu Utara mengalami
peningkatan pada tahun 2015. Hal tersebut berdasarkan data yang telah
dikeluarkan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP)
Luwu Utara. Dimana luas tanaman kakao tahun 2015 yakni 36.212 ha dengan
produksi 22.296 ton biji kakao kering. Ditahun 2016, luas tanaman kakao
mengalami peningkatan yaitu 38.127 ha dan produksi 26.120 ton biji kering,
tahun 2017 luas tanaman kakao menjadi 39.410 ha dan produksi 26.274 ton biji
kering. Namun, keberhasilan tanaman kakao di Kabupaten Luwu Utara ini tidak
berlangsung lama. Pada sekitar tahun 2017-2020 para masyarakat atau petani
mulai melakukan peralihan lahan dengan kata lain para petani mulai mengganti
tanaman kakao yang ada di lahan perkebunannya dengan jenis tanaman baru yang
dianggap lebih menghasilkan dan lebih produktif dari pada tanaman kakao.
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Desa Mulyasari adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Luwu
Utara. Masyarakat di Desa Mulyasari sebagian besar mempunyai mata
pencaharian sebagai petani.

Tanaman kakao di Desa Mulyasari produksinya

menurun dan tidak memuaskan para petani. Hal tersebut didasarkan pada beragam
masalah yang menjadi penyebab turunnya produksi kakao baik itu serangan hama
penyakit ataupun usia tanaman kakao relatif tua akibat dari turunnya produksi
kakao tersebut petani mengalih fungsikan lahannya menjadi lahan jagung.
Minat merupakan keinginan yang dimiliki seseorang untuk melakukan hal
yang ia sukai. Minat seseorang tergantung pada kebiasaan - kebiasaan yang sering
dilakukannya. Penggunaan minat disini sebagai sebuah aspek kunci terhadap
kesesuaian antara seseorang dan pekerjaan, menjadikan suatu alasan mengapa
para petani tidak berminat untuk berusahatani kakao. Masyarakat juga sebagian
adalah petani yang terdiri dari individu-individu yang minat sosialnya berbeda.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti
mengangkat judul penelitian “Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya
Minat Petani dalam Berusahatani Kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi
rendahnya minat petani dalam berusahatani kakao di Desa Mulyasari Kecamatan
Sukamaju Kabupaten Luwu Utara?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi rendahnya minat petani dalam berusahatani kakao di Desa
Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
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1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan
dibidang pertanian terutama yang berkaitan dengan penyebab rendahnya minat
petani dalam berusaha tani kakao.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bagi petani, dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi minat petani dalam berusahatani kakao di Desa Mulyasari
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
b. Bagi pemerintah, dapat bermanfaat dalam membantu membuat kebijakan yang
menunjang perbaikan maupun implementasi program-program kedepannya.
c. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan bagi
peneliti selanjutnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori
1. Konsep Minat
Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan
yang besar terhadap sesuatu (Khairani, 2017). Lebih lanjut Khairani (2017)
menjelaskan bahwa minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor
yang menimbulkan ketertarikan secara
suatu

objek

atau

kegiatan

yang

efektif yang menyebabkan dipilihnya
menguntungkan,

menyenangkan

dan

mendatangkan kepuasan pada dirinya. Minat tidak serta merta langsung muncul
dalam diri seorang individu melainkan juga berkembang beriringan dengan fisik
dan mentalnya, lingkungan juga akan mempengaruhi bagaimana minat individu
terbentuk. Budaya yang dianut juga tak lepas dari perkembangan minat.
Minat sangat berbeda dengan bakat, dimana minat timbul dari pengenalan
kepada lingkungan atau hasil dari interaksi serta belajar dengan lingkungannya
(Khairani, 2017). Apabila minat seseorang terhadap sesuatu sudah ia miliki maka
akan menjadi potensi serta peluang bagi dirinya untuk meraih kesuksesan
dibidang yang diminatinya karena minat pada diri seseorang akan melahirkan
energi luar biasa yang menginspirasi sehingga membuat seseorang mampu
berjuang untuk mendapatkan apa yang diminatinya itu.
Minat bagi sebagian orang merupakan sumber motivasi yang akan
mendorong dalam melakukan apa yang diinginkannya ketika seseorang menilai
kalau apa yang dilakukannya itu bermanfaat maka dalam dirinya akan tumbuh
minat kemudian dari minat tersebut akan memunculkan kepuasan, apabila
kepuasan menurun maka akan berpengaruh juga terhadap minatnya yang ikut
menurun (Khairani, 2017). Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa tingkah laku individu terhadap sesuatu dipengaruhi oleh adanya minat
yang timbul dalam dirinya. Begitu pula minat yang dirasakan petani di Desa
Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dimana minat
memberikan dorongan pada petani untuk berusaha lebih giat dalam mengolah
lahan pertaniannya.
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1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Petani dalam Berusahatani
Adapun

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

minat

petani

dalam

berusahatani adalah sebagai berikut:
a. Luas Lahan
Tanah adalah salah satu faktor produksi penting bagi pertanian karena
tanah adalah tempat dimana suatu usahatani dan tempat hasil produksi dari usaha
tani tersebut dihasilkan dengan kata lain tanah merupakan tempat tumbuhnya
tanaman yang dibudidayakan (Sukirno, 2019). Luas lahan yang dimiliki petani
merupakan suatu yang sangat penting dalam proses produksi maupun dalam suatu
usahatani karena apabila luas lahan yang dimiliki seorang petani sempit maka
pasti usaha yang dilakukannya kurang efisien dibandingan dengan lahan yang luas
kecuali apabila usaha yang dijalannya diolah dengan sistem pengolahan serta
teknologi yang tepat.
Lahan merupakan faktor penting khususnya dalam sektor pertanian karena
lahan memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang akan sangat menguntungkan bagi
pemiliknya. Luas lahan yang dimiliki juga sangat mempengaruhi minat dalam
berusahatani misalkan jika luas lahan kakao semakin luas maka minat petani
dalam menanamnya juga akan tinggi.
b. Pengalaman
Pengalaman adalah pengetahuan serta keterampilan yang dikuasai
seseorang selama melakukan perkerjaannya dalam jangka waktu tertentu yang
dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap apa yang dikerjakan (Octavianus
dan Adolfina, 2018). Pengalaman memberikan reaksi yang merangsang kegiatan
yang dilakukan para petani dalam lingkungannya menjadi menyenangkan dan
memberi energi positif.
Pengalaman merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi seorang
petani untuk menerima suatu inovasi, karena pengalaman berusahatani mereka
tumbuh seiring dengan waktu yang dialaminya. Dengan pengalaman bertani yang
mereka miliki akan sangat membantu dalam menghadapi masalah-masalah dalam
pertanian, lain halnya dengan petani yang minim pengalaman bagi mereka akan
kesulitas menghadapi hambatannya. Produktivitas petani juga semakin tinggi jika

6

petani memiliki banyak pengalaman karena dalam mengusahakan usahataninya
akan semakin baik (Khairani, 2013).
c. Pendapatan
Pendapatan adalah hasil dari pemanfaatan ekonomi selama periode yang
disepakati dalam bentuk arus masuk (Pranasista, 2019). Dilihat dari definisi diatas
dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah dana yang diterima dari
perusahaan atas pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki dimana pendapatan ini
juga mempengaruhi minat seseorang.
Pendapatan merupakan suatu faktor yang dapat digunakan untuk
mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga. Usahatani yang menghasilkan
banyak keuntungan akan menarik minat petani untuk mengusahakannya.
d. Pendidikan
Pendidikan adalah bidang ilmu pembelajaran yang melahirkan nilai-nilai,
pengetahuan, pengalaman dan keterampilan kepada generasi muda sebagai bentuk
usaha dari generasi tua dalam menyiapkan fungsi hidup generasi selanjutnya baik
itu jasmani maupun rohani (Kurniawan, 2017). Jika seorang petani yang memiliki
latar belakang pendidikan yang rendah maka mereka mengalami kesulitan dalam
mencari pekerjaan hal ini dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dan
kemampuan. Jika seorang petani tidak memiliki pendidikan tinggi dan tidak ada
pekerjaan lain maka hal tersebut akan memberikan kesadaran kepada petani
bahwa Indonesia adalah Negara agraris yang dapat dimanfaatkan sumber tanahnya
justru apabila setiap petani berpendidikan tinggi maka minat untuk bertani akan
berkurang, karena status sosial yang ada didalam diri tiap individu akan
mempengaruhi minat dalam melakukan suatu pekerjaan.
e. Bantuan
Bantuan secara signifikan juga mempengaruhi minat petani, dengan
adanya bantuan dari pemerintah melalui instansi pertanian maka akan
memberikan kontribusi yang positif terhadap minat petani sehingga minat petani
semakin meningkat. Bantuan yang diperoleh petani berupa faktor produksi
maupun teknologi akan mampu menghasilkan atau menaikkan produksi serta
menambah minat petani semakin tinggi karena bantuan tersebut menjadi
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pendorong para petani untuk tetap bekerja pada pertanian kakao (Virianita dkk,
2019).
f. Harga Komoditi
Menurut Kotler dan Amstrong (2014) menyatakan bahwa harga adalah
jumlah yang harus dibayar pelanggan untuk dapat memperoleh produk yang
diinginkan. Dengan kata lain harga komoditi merupakan besarnya nilai dari
produk atau hasil pertanian yang dijual petani yang nantinya akan memberi
keuntungan atas komoditinya.
Harga komoditi yang mahal dipasaran akan menarik minat petani. Selain
itu harga komoditi yang mahal juga ditentukan dari produk yang berkualitas baik.
Penjualan dari hasil produksi yang berkualitas bagus tentunya akan mendapat
penerimaan atau pendapatan yang tinggi. Sehingga hal itu akan memotivasi petani
untuk menanam komoditi tersebut pada musim tanam selanjutnya. Sedangkan jika
harga komoditi murah atau rendah maka minat petani terhadap komoditi
tersebutpun akan berkurang bahkan petani memilih untuk menanam komoditi lain
yang harga komoditinya tinggi.
g. Harga Pupuk
Pupuk merupakan unsur penting bagi pertanian karena pupuk mengandung
unsur hara dan nutrisi yang akan diserap tanaman sebagai penopang tumbuh serta
berkembangnya tanaman. Harga pupuk yang tergolong murah akan menarik
perhatian petani. Pemberian pupuk yang optimal dapat diberikan jika pupuk yang
diperlukan tersedia bagi petani. Tersedianya pupuk dipasar tergantung pada harga
pupuk tersebut karena jika harga pupuk dipasar tinggi maka petani akan
mempertimbangkan untuk membelinya atau petani meminimalisir penggunaan
pupuk untuk usahataninya.
3. Usahatani
Usahatani merupakan ilmu mengenai bagaimana seorang petani belajar
untuk mampu mengkoordinasi dan mengorganisasikan faktor produksi yang
dimilikinya dengan seefisien mungkin sehingga menghasilkan suatu keuntungan
(Suratiyah, 2015). Ilmu usaha tani merupakan
mengenai tata cara petani

sebuah ilmu yang berisikan

dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki

seefektif dan seefisien mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan
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maksimal. Efektif maksudnya disini adalah petani mampu memanfaatkan sumber
daya dengan sebaik-baiknya, sedangkan efesien artinya bahwa hasil dari
pemanfaatan sumber daya tersebut nantinya menghasilkan suatu output
(keluaran).
Petani atau produsen akan menghasilkan produktivitas usahatani yang
tinggi apabila petani dapat mengalokasikan sumberdaya dengan baik. Faktor
produksi usahatani memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk berproduksi
secara berkelanjutan, namun nilai produktivitas dapat ditingkatkan dengan
pengelolaan yang sesuai.
4. Tanaman Kakao
Tanaman kakao merupakan komoditi unggulan dari Provinsi Sulawesi
Tengah dan saat ini kakao merupakan komoditi perkebunan ketiga terbesar setelah
kelapa sawit, dan karet. Kakao yang lebih familiar dengan nama buah coklat yang
merupakan jenis komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kakao
mampu mencapai tinggi 10 meter dengan masa produksi pertamanya diumur
tanaman 4-5 tahun. Jenis-jenis yang lebih dikenal di Indonesia adalah jenis
Criollo, Trinitario serta Farastero (Basoali, 2019).
Tanaman kakao tumbuh di wilayah yang memiliki iklim tropis, dengan
ketinggian wilayah 0-800 mdpl, curah hujan mencapai 1.100-1.300 mm/tahun.
Karakteristik tanahnya gembur, dengan lempung berpasir, lempung berliat dan
penuh dengan bahan organik dengan nilai pH 6,5-7,5. Suhu ideal yang dibutuhkan
untuk tanaman ini tumbuh adalah 30oC-32 oC dengan kelembapan udara mencapai
40%.
Tanaman kakao menghasilkan bunga yang tumbuh pada cabang ataupun
pada batang. Bunga yang dihasilkannya adalah bunga sempurna dimana daun
kelopak berjumlah 5 helai berbentuk lanset berwarna putih kekuningan atau
kemerahan. Tipe penyerbukan tanaman kakao terbagi atas dua macam, yaitu self
fertil dan self compatible. Buah yang dihasilkan tanaman kakao berupa buah buni.
Buah kakao berwarna hijau dan merah jika masih muda lalu berubah warna
menjadi orange jika sudah memasuki masa panen.
Menurut

Agristud

Diary (2017)

dibudidayakan di Indonesia terdiri atas:

jenis-jenis

Kakao

yang

lazim
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a. Kakao Criollo
Kakao Criollo adalah tipe kakao yang menghasilkan biji kakao kering
premium yang biasa dikenal sebagai Fine Flavour Cocoa, choiced Cocoa, Edel
Cocoa, atau Kakao Mulia. Kakao Criollo dibedakan atas 2 jenis, yaitu: Central
America Criollos dan South America Criollos. Kakao criollo memasok kurang
dari 7 % produksi kakao dunia yang dihasilkan oleh negara Equador, Venezuela,
Trinidad, Grenada, Jamaika, Srilanka serta Indonesia. Ciri-cirinya Kakao Criollo
adalah sebagai berikut: pertumbuhan tanaman kurang kuat dengan produksi yang
rendah serta lamban berbuah, tunas muda berbulu, agak peka terhadap hama dan
penyakit, terdapat 10 alur dengan letaknya berselang seling (5 alur ahak dalam
dan 5 alur dangkal), memiliki tongkol buah berwarna hijau atau merah bila masih
muda dan kuning orange ketika sudah matang, buah kakaonya berbentuk tumpul,
sedikit bengkok dan tidak memiliki bottle neck, memiliki tekstur kulit yang kasar
berbintil, tipis dan lunak, bijinya terdapat 30-40 biji ditiap buah kakao, dan biji
bulat telur dengan kotiledon berwarna putih pada saat kering.
b. Kakao Forastero
Kakao Forastero adalah tipe kakao yang menghasilkan biji kering dengan
tingkat mutu sedang yang dikenal sebagai ordinary cacao atau kakao baku. 93%
produksi kakao di dunia merupakan jenis Bulk cacao yang dihasilkan dari negara
di Afrika Barat, Brazil dan Dominica. Ciri-ciri Tanaman Kakao Forastero adalah
sebagai

berikut:

pertumbuhan

tanaman

kuat

dan

produktivitas

tinggi

menghasilkan buah lebih cepat relatif lebih tahan terhadap hama dan penyakit
kulit buah agak keras namun permukaaannya halus, buah memiliki bottle neck
ada juga yang tidak, endosperm berwarna ungu tua dan berbentuk gepeng pada
waktu basa, kulit buah berwarna hijau dengan alur kulit buah dalam.
c. Kakao Trinitaro
Kakao Trinitaro adalah kakao yang berasal dari persilangan alami dari
kakao Criollo dan Forastero. Ciri-ciri dari Kakao jenis ini adalah sebagai berikut:
memiliki masa pertumbuhan yang cepat, produktivitas tinggi, bentuk buah
bermacam-macam dengan warna kulit buah berwarna merah dan hijau, warna
kotiledon berwarna ungu dan ungu tua ketika masih basah.
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang
sama namun tidak sama secara keseluruhan sehingga karya penelitian tetap asli
dan penelitian yang relevan ini bukan digunakan sebagai jiplakan melainkan
untuk membantu peneliti mencari relevansi pada penelitian. Hasil penelitian yang
relevan dengan penelitian ini adalah penelitian seputar minat, dan faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat minat dilingkungan petani.
Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian faktorfaktor yang mempengaruhi minimnya minat petani dalam berusahatani kakao
adalah sebagai berikut:
1. Sitty Muawiyah Panurat (2014) dalam jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Minat Petani Berusahatani Padi di Desa Sendangan
Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa”. Adapun tujuan penelitiannya yaitu
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani dalam
berusahatani padi sawah di Desa Sendangan. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan alat
bantu software SPSS 16. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa luas lahan
dan pendapatan berpengaruh sangat nyata terhadap minat petani. Bantuan dan
pengalaman, pendidikan berpengaruh tidak nyata terhadap minat.
2.

Alvita Raissa Marza, dkk (2020) dalam jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Minat Pemuda Pedesaan dalam Melanjutkan Usahatani
Padi di Kabupaten Lampung Tengah”. Adapun tujuan penelitiannya yaitu
untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat pemuda
pedesaan dalam melanjutkan usahatani padi di Kabupaten Lampung Tengah.
Teknik analisis data yang digunakan adalah digunakan adalah analisis
menggunakan regresi logistik (logistic regression model). Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa faktor pendorong pemuda pedesaan untuk bekerja di
sektor pertanian khususnya usahatani padi adalah keterbatasan kesempatan
kerja, tingkat pendidikan yang rendah, ajakan teman, kehendak orang tua, dan
mengisi waktu luang. Sedangkan faktor penarik pemuda pedesaan untuk
bekerja di sektor pertanian khususnya usahatani padi adalah tingkat
pendapatan dan ketersediaan luas lahan.
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3. Deswanti Fajar Ayuningsih (2020) dalam skripsi yang berjudul “FaktorFaktor yang Mempengaruhi Minat Anak Petani dalam Melanjutkan Usahatani
Padi di Desa Muara Rungga Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten
Empat Lawang”. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apa
saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat anak petani dalam melanjutkan
usahatani padi di Desa Muara Rungga. Teknik analisis data yang digunakan
adalah metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat
anak petani dalam melanjutkan usahatani padi berpengaruh secara signifikan
adalah umur dan pendidikan. Sedangkan luas lahan, pendapatan, dan jumlah
anggota rumah tangga tidak berpengaruh.
4. Ardiyono Muhammad, Dkk (2016), dalam jurnal yang berjudul “FaktorFaktor yang Mempengaruhi Minat Petani dalam Berusahatani Padi di
Kecamatan Kebakkramat

Kabupaten Karanganyar”. Adapun tujuan

penelitiannya adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi
minat petani dalam berusahatani padi di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten
Karanganyar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Binary
Logistic Regression. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang
berpengaruh nyata dengan nilai Odd Ratio yaitu: variabel harga komoditi,
variabel harga benih, variabel harga pupuk dan variabel ketersediaan air.
Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh adalah luas lahan, pengalaman,
umur, pendidikan, bantuan pemerintah, dan pergiliran tanam.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan terdapat persamaan dan
perbedaan pada proposal penelitian ini. Adapun persamaannya adalah membahas
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani dalam berusahatani.
Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitiannya yang berbeda dan komoditas
yang diteliti, namun pada proposal penelitian ini membahas tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi minimnya minat petani dalam berusahatani kakao.
2.3 Kerangka Pikir
Kerangka berpikir yakni model konseptual mengenai teori yang berkaitan
dengan bermacam aspek yang sudah diidentifikasi sebagai perihal yang bernilai
jadi kerangka berpikir merupakan suatu uraian yang melandasi penjelasan
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(Sugiyono, 2017). Kerangka pikir disini berfungsi untuk menggambarkan
pengaruh antara luas lahan, pendidikan, pengalaman, bantuan, pendapatan, harga
komoditi dan harga pupuk terhadap tingkat minat petani dalam menanam kakao.
Berikut gambar kerangka pikir pengkajian tingkat minat petani dalam
berusahatani kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu
Utara.
Tanaman Kakao

Produksi kakao menurun

Minat petani berusahatani
Kakao menurun

Faktor- faktor yang mempengaruhi

Luas Lahan
Pendidikan
Pengalaman
Pendapatan

Rendahnya minat petani
berusahatani kakao di Desa
Mulyasari

Bantuan
Harga Komoditi
Harga Pupuk
Gambar 1. Kerangka Pikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini sebatas untuk
mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi rendahnya minat petani dalam
berusahatani kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu
Utara, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur pengaruh
dari tiap indikator variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari
pendekatan kuantitatif yang menggunakan analisis regresi linear berganda
nantinya akan dijabarkan dalam bentuk pendeskripsian terhadap objek terkait
yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
regresi linier berganda dimana metode ini digunakan oleh peneliti untuk
mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel independen (bebas) terhadap
variabel dependen (terikat).
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan metode survei. Pemilihan lokasi
dilakukan karena Desa Mulyasari tepatnya di Kecamatan Sukamaju Kabupaten
Luwu Utara merupakan Desa yang memiliki tingkat petani kakao yang rendah.
Penelitian ini berlangsung pada tanggal 05 Juli - 04 September 2021.
3.3 Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas suatu objek atau
subjek yang dianggap mempunyai kualitas dan karakteristik yang sesuai dengan
yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (Sugiyono, 2017). Dengan
demikian dapat

ditarik kesimpulannya bahwa Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh petani di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu
Utara yaitu sebanyak 215 orang petani yang sebelumnya pernah membudidayakan
tanaman kakao.
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Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi (Sugiyono, 2018). Jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat
diambil 10-15 % atau 20-25% atau lebih (Sugiyono, 2017). Penentuan sampel
pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin.
n=
Dimana :
n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
e = Presentase kesalahan pengambilan sampel masih bisa ditolerir, e = 0,1
Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut :
nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar
nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil
Berdasarkan jumlah populasi yang ada sebanyak 215 orang, maka jumlah
sampel dalam penelitian ini adalah :
n=
n=
n=
n=
n=
n = 22, 39 dibulatkan menjadi 22
Berdasarkan hal tersebut, karena jumlah populasinya lebih dari 100 yaitu
sebanyak 215 orang, maka peneliti mengambil sampel sebesar 10,23 % dari
jumlah populasi yang ada di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten
Luwu Utara yaitu sebanyak 22 orang. Oleh karena itu teknik pengambilan sampel
pada penelitian ini adalah system random sampling atau diambil secara acak.
Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dijadikan
sampel penelitian. Adapun cara pengambilan sampel pada penelitian ini
menggunakan nomor undian yang nantinya setiap anggota populasi akan
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diberikan penomoran dari 1-215 yang mewakili identitas responden, kemudian
peneliti akan mengambil secara acak sebanyak 22 kertas yang berisi nomor
tersebut, dari hasil pengambilan 22 sampel itulah yang akan menjadi responden
pada penelitian ini.
3.4 Teknik Pengambilan Data
Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini
yaitu:
1. Observasi
Observasi yaitu teknik pengambilan dan pengumpulan data dengan peneliti
terjun secara langsung kelapangan dengan memperhatikan keadaan dan kegiatan
objek penelitian. Tipe observasi yang dilakukan yaitu observasi langsung dengan
pengamatan terhadap petani di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten
Luwu Utara.
2. Kuisioner
Kuisioner yaitu memberikan selembar pernyataan tertulis yang diberikan
kepada responden untuk mengungkapkan mengenai bagaimana

sikap atau

persepsi yang dirasakan oleh responden. Dengan menggunakan metode ini
peneliti menggali informasi terkait minat petani dalam berusahatani kakao di Desa
Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengambil foto
responden ketika sedang melakukan pengisian kuisioner. Metode dokumentasi
digunakan untuk mengumpulkan informasi dari Badan Penyuluh Pertanian (BPP)
di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Data yang
diambil dari BPP yaitu data petani seperti nama, luas lahan, jenis kelamin, umur,
dan data lainnya yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, selain itu
dokumentasi berisikan lampiran foto terkait penelitian yang dilakukan.
3.5 Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.
1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu
atau perseorangan dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden.
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Adapun data primer pada penelitian ini dilakukan dengan pengisian kuisioner
oleh petani di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang memiliki
keterkaitan dengan permasalahan penelitian seperti Badan Pusat Statistik (BPS)
Luwu Utara, Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sukamaju, dan dari
literatur yang relevan.
3.6 Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi sebuah
informasi dimana data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan dapat
berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan khususnya yang berhubungan
dengan penelitian. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya
diolah menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Metode analisis
regresi linear berganda dengan alat bantu program IBM SPSS Statistics version 25.
Analisis regresi linier berganda yaitu suatu teknik analisis data untuk
mengetahui bagaimana hubungan antara variabel independen (bebas) dengan
variabel dependen(terikat). Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk
mencaritahu kemana arah hubungan antara variabel independen (bebas) dengan
variabel dependen (terikat) apakah masing-masing variabel independen (bebas)
terhadap varaiabel dependen (terikat) (Sugiyino, 2018).
Analisis yang digunakan merupakan persamaan Regresi Linear Berganda
dengan model sebagai berikut:
Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +β5X5 + β6X6 + β7X7
Keterangan:
Y

=Variabel dependen (Minat Petani)

a

= Konstanta

β1 – β5 = Koefisien Regresi
X1

= Luas Lahan (Ha)

X2

= Pengalaman

X3

= Pendidikan

X4

= Pendapatan

X5

= Bantuan

X6

= Harga Komoditi
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X7

= Harga Pupuk
Adapun variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Variabel Independen (Bebas X)
Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab
terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) Sugiyono (2016).
Variabel Independen (bebas) dalam penelitian ini meliputi :
a. Luas lahan (X1)
b. Pengalaman (X2)
c. Pendidikan (X3)
d. Pendapatan (X4)
e. Bantuan (X5)
f. Harga Komoditi (X6)
g. Harga Pupuk (X7)
2. Variabel Dependen (Terikat Y)
Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat
karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Adapun variabel dependen
(terikat) dalam penelitian ini adalah minat petani.
Analisis data yang digunakan untuk mengukur persepsi, pendapat atau
sikap petani tentang variabel independen (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7)) dengan
variabel dependen (Y) yaitu menggunakan skala likert, dalam Skala Likert
terdapat tingkat pengukuran dengan menggunakan skor, yaitu mulai dari skor 1
sampai 5 yang artinya tingkat pengukuran setiap item pernyataan di kuesioner.
Jawaban responden pada tiap item kuesioner mempunyai nilai dimana nilai (1)
dikatakan nilai sangat tidak setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju,
dan nilai untuk titik (5) dikatakan nilai sangat Setuju.
a. Uji Asumsi Klasik
Tahapan pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan uji regresi
linear berganda adalah pelaksanaan analisis uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik
adalah uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut
terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar
dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linier
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Unbiased Estimator). Adapun cara untuk mengetahui apakah model regresi yang
akan digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria BLUE maka perlu
dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan
Uji Heteroskedastisitas.
1) Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data
yang akan digunakan untuk uji hipotesis yaitu data dari variabel dependen dan
independen berdistribusi secara normal ataukah tidak. Untuk mengetahui apakah
data penelitian memiliki distribusi yang normal atau tidak melalui uji KolmogrovSmirnov yang memiliki ketentuan sebagai berikut : Data dikatakan berdisitribusi
normal apabila pada hasil uji Kolmogrov-Smirnov terhadap nilai residual dari
analisis regresi linier berganda, dihasilkan nilai signifikansi yang besarnya > 0,05.
2) Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas ini ditujukan untuk mengetahui apakah masingmasing variabel bebasnya berhubungan secara linier atau saling berkorelasi.
Model regresi dinyatakan memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased
Estimator) apabila tidak terdapat multikolinieritas. Multikolinieritas dapat
diketahui melalui beberapa pengujian salah satunya yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu dengan menghitung nilai VIF dan Tolerance dari masingmasing variabel bebas. Untuk mengetahui apakah pada data penelitian
mengandung multikolinieritas atau tidak, dapat didasarkan pada asumsi berikut:
Apabila nilai VIF>10 dan nilai Tolerance<0.1, maka data dapat dikatakan
mengandung multikolinieritas. Sedangkan apabila nilai VIF<10 dan nilai
Tolerance>0.1, maka data dapat dikatakan tidak mengandung multikolinieritas.
3) Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk dapat menguji apakah model
regresi memiliki keragaman error yang sama atau tidak. Asumsi keragaman error
yang sama ini disebut dengan homoskedastisitas, sedangkan heteroskedastisitas
yaitu terjadi jika keragaman nilai errornya tidak konstan atau berbeda. Hendaknya
untuk dapat memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), nilai
error pada setiap pengamatan nilainya konstan. Apabila pada data setelah
dilakukan pengujian dinyatakan mengandung heteroskedastisitas maka terjadi
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penyimpangan syarat asumsi klasik, dimana terdapat syarat dalam kriteria BLUE
(BestLinier Unbiased Estimator), model regresi harusnya tidak mengandung
heteroskedastisitas.
b. Uji Hipotesis
Uji statistik F adalah pengujian ketepatan terhadap fungsi regresi sampel
dalam menaksir nilai yang aktual. Jika nilai signifikan F < 0,05, maka model
regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Uji statistik F
juga memperlihatkan apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam
model yang mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji
statistik F mempunyai signifikan 0,05 (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian
hipotesis dalam penggunaan statistik F adalah ketika nilai signifikansi F < 0,05,
maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua independen
secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018).
Uji koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,
2018). Nilai koefisien determinasi terletak pada 0 dan 1. Klasifikasi koefisien
korelasi yaitu, 0 (tidak ada korelasi), 0-0,49 (korelasi lemah), 0,50 (korelasi
moderat), 0,51-0,99 (korelasi kuat), 1.00 (korelasi sempurna). Nilai R 2 yang kecil
berarti

kemampuan

variabel-variabel

independen

dalam

menjelaskan

variabelvariabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti
variabelveriabel

independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).
Uji t statistik akan dilakukan dalam penelitian ini karena uji t statitik
digunakan untuk menguji apakah variabel independent Luas lahan (X1),
Pengalaman (X2), Pendidikan (X3), Pendapatan (X4), Bantuan (X5), Harga
Komoditi (X6) dan Harga Pupuk (X7) yang digunakan satu persatu berpengaruh
terhadap variabel dependent minat petani (Y). Pengujian ini dilakukan dengan
asumsi bahwa variabel-variabel lain adalah nol. Formula hipotesisnya:
H0 = Variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
H1 = Variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
Apabila nilai signifikansinya < α (0,05) artinya H0 ditolak. Begitupula apabila
nilai signifikansinya > α (0,05) maka H0 diterima.
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3.7 Definisi Operasional
Untuk mempermudah dalam pengambilan data dan menyamakan persepsi
dalam peneltian ini, maka disusun definisi operasional variabel sebagai berikut:
1.

Minat adalah perasaan senang ketika mengerjakan sesuatu hal tanpa adanya
suruhan dari orang lain yang menimbulkan kepuasan dalam diri ketika
dikerjakan.

2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah hal-hal yang menyebabkan
timbulnya minat dalam diri individu.

3.

Petani adalah orang yang berusahatani di Desa Mulyasari Kecamatan
Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

4.

Minimnya minat adalah rendahnya petani yang membudidayakan tanaman
kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

5.

Kakao adalah tanaman yang sedikit dibudidayakan oleh petani di Desa
Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

6.

Usahatani adalah kegiatan mengelolah faktor-faktor produksi untuk
menghasilkan sebuah output atau keuntungan.

7.

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk
mengetahui pengaruh antara variabel independen ke variabel dependen.

8.

Skala likert digunakan untuk mengukur pendapat petani mengenai faktor
yang mempengaruhi minat petani.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
1. Gambaran Lokasi Penelitian
Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu di Desa Mulyasari
yang terletak di wilayah Kecamatan Sukamaju wilayah kerja BPP Kecamatan
Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, tepatnya 25 km arah utara kota Masamba.
Desa Mulyasari memiliki luas wilayah 3,65km² atau seluas 300,65 Ha yang terdiri
dari 4 Dusun yaitu : Dusun Mulyasari, Dusun Sumberjo, Dusun kalitiri dan Dusun
Dewata. Desa Mulyasari tepatnya terletak di arah Barat Daya Kota Kecamatan
Sukamaju yang berjarak 2,5 km, dengan batas-batas sebagai berikut :
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tulung Indah.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wonosari.
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukadamai.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukaharapan.
Desa Mulyasari mempunyai topografi yang seluruhnya terdiri dari tanah
datar dengan kemiringan kurang dari 5%, dan ketinggian dari permukaan laut +
30 m (DPL). Jenis tanah pada umumnya di Desa Mulyasari adalah topsolit merah
kuning dengan struktur tanah lempung berpasir. Adapun tingkat keasaman tanah
(PH) tanah berkisar antara 4,5 sampai 6,5 atau asam sampai netral, namun
sebagian besar lahan persawahan di Desa Mulyasari bersifat asam dengan
kandungan Fe yang cukup tinggi hal ini dikarenakan keadaan lahan yang sering
tergenang terutama pada musim hujan karena pembuangan air yang kurang
sempurna. Iklim di wilayah binaan Mulyasari pada umumnya digolongkan dalam
tipe B dan C, dengan curah hujan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Adapun data
curah hujan selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa curah hujan
tertinggi berada pada bulan Juni, Juli dan Agustus dan curah hujan terendah pada
bulan Januari dan Februari. Keadaan suhu di Desa Mulyasari cukup normal yaitu
pada bulan basah suhu berkisar antara 20-220C dan pada bulan kering suhu
berkisar antara 23-260C. Penyinaran matahari pada umumnya di Kecamatan
Sukamaju khususnya di Desa Mulyasari cukup merata disepanjang tahun baik
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pada musim penghujan maupun pada musim kemarau, karena hujan sering terjadi
pada malam hari, sehingga penyinaran matahari di pagi hari cukup normal.
a. Keadaan Penduduk
Penduduk adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah
dalam waktu tertentu atau bertempat tinggal pada suatu tempat yang memiliki
aturan yang mengikat sehingga dapat hidup berdampingan secara utuh dan diatur
oleh kaidah yang berlaku di daerah tersebut.
Jumlah penduduk di Desa Mulyasari yaitu sebanyak 1.611 jiwa
diantaranya laki-laki berjumlah 834 Jiwa dan perempuan berjumlah 777 jiwa.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Mulyasari
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
Nama Desa
Laki – laki
Perempuan
Jumlah Penduduk
Mulyasari
834
777
1.611
Jumlah
1.611
Sumber: Kantor Desa Mulyasari (2021)
Berdasarkan data pada tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan
jumlah penduduk secara keseluruhan yang bermukim atau tinggal menetap di
Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara sebanyak 1.611
jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 834 jiwa dan perempuan sebanyak 777
jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Mulyasari
lebih banyak laki-laki daripada perempuan dengan selisih 57 jiwa dengan jumlah
penduduk yang ada.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun di Desa Mulyasari Kecamatan
Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
No.
Nama Dusun
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Persentase
(Orang)
(%)
1.
Mulyasari
266
266
532
33,02
2.
Sumberejo
262
206
468
29,05
3.
Kalitiri
217
223
440
27,31
4.
Dewata
89
82
171
10,62
Jumlah
834
777
1.611
100,00
Sumber: Kantor Desa Mulyasari (2021)
Berdasarkan data pada tabel 2 di atas jumlah penduduk yang ada di Desa
Mulyasari sebanyak 1.611 jiwa yang terbagi atas 4 Dusun yang dimana jumlah
penduduk yang ada di Dusun Mulyasari sebanyak 538 jiwa atau sebesar 33,02 %,
Dusun Sumberejo sebanyak 468 jiwa atau sebesar 29,05 %, Dusun Kalitiri
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sebanyak 440 jiwa atau sebesar 27,31 % dan di Dusun Dewata sebanyak 171 jiwa
atau sebesar 10,62%.
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur kesejahteraan suatu masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dizaman
dewasa ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi semua
manusia karena keberhasilan pembangunan suatu bangsa dapat dilihat dari sumber
daya manusianya (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan hal yang paling
penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat,
dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan.
Kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya tingkat keterampilan kewirausahaan,
sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan dengan
sendirinya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Untuk lebih mengetahui lebih
rinci tingkat pendidikan di Desa Mulyasari dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Tingkat Pendidikan di Desa Mulyasari
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
No.
Pendidikan
Jumlah (Orang)
Persentase (%)
1.
Belum Sekolah
260
16,14
2.
Tidak Tamat SD
46
2,86
3.
SD
527
32,7
4.
SMP
383
23,7
5.
SMA
350
21,7
6.
Diplomat DIII/DI
3
0,18
7.
Sarjana
42
2,60
Jumlah
1.611
100,00
Sumber: Kantor Desa Mulyasari (2021)
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendudukan yang belum sekolah
sebanyak 260 jiwa dengan persentase 16.14%, tidak tamat SD berjumlah 46 jiwa
dengan persentase 2.86%, SD berjumlah 527 jiwa dengan persentase 32,7%, SMP
berjumlah 383 dengan persentase 23,7%, SMA berjumlah 350 jiwa dengan
persentase 21,7%, Diplomat DII/DI sebanyak 3 jiwa dengan persentase 0,18% dan
yang sarjana berjumlah 42 jiwa dengan persentase 2,60%. Di desa Mulyasari
tingkat pendidikan masih dalam kategori rendah hal ini dapat dilihat dari
presentasi tingkat pendidikan dimana persentasi tertinggi berada pada tingkat SD.
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c. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah suatu unsur mutlak

yang harus dimiliki

disuatu wilayah. Sarana dan prasarana dalam suatu wilayah sangat berperan untuk
mengembangkan kegiatan ekonomi dan kelancaran pembangun wilayah tersebut.
Dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomi dan kelancaran pembangunan
disuatu daerah sangat ditentukan dari tersedianya sarana dan prasarana yang erat
kaitannya dengan keagamaan, perekonomian, pendidikan dan sosial budaya.
Beberapa sarana dan prasarana yang ada di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:
Tabel 4. Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Desa Mulyasari Kecamatan
Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
No.
Jenis Sarana dan Prasarana
Jumlah
1.
Kantor Desa
1
2.
Poskesdes
1
3.
Posyandu
1
4.
Masjid
4
5.
Sekolah TK
1
6.
Lapangan
1
Jumlah
9
Sumber: Data primer setelah diolah (2021)
Berdasarkan data pada tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan
prasarana yang ada di Desa Mulyasari yaitu Kantor Desa berjumlah 1 unit,
Poskesdes berjumlah 1 unit, posyandu 1 unit, Masjid berjumlah 4 unit, Sekolah
TK berjumlah 1 unit dan Lapangan berjumlah 1 unit.
2. Karakteristik Responden
Populasi dari penelitian ini sebanyak 215 petani yang sebelumnya pernah
berusahatani kakao. Atas dasar penentuan sampel dengan cara pengambilan
sampel pada penelitian ini menggunakan nomor undian yang nantinya setiap
anggota populasi akan diberikan penomoran dari 1-215 yang mewakili identitas
responden, kemudian peneliti akan mengambil secara acak sebanyak 22 kertas
yang berisi nomor tersebut, dari hasil pengambilan 22 sampel itulah yang akan
menjadi responden pada penelitian ini. Adapun karakteristik responden dalam
penelitian ini meliputi umur responden, tingkat pendidikan responden,
pengalaman bertani responden dan tanggungan keluarga yang dimiliki responden
di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
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a. Umur Responden
Umur merupakan salah satu tolak ukur dalam kehidupan seseorang yang
diukur setiap tahun sejak dari tahun lahir sampai sekarang, maka dari itu umur
sangat mempengaruhi kemampuan seseorang baik dari segi kemampuan fisik dan
cara berfikir. Seorang petani dengan umur yang semakin muda maka akan dengan
mudah juga baginya untuk menerima informasi sedangkan petani yang sudah
berumur tua akan sulit baginya untuk menerima informasi seputar pertanian
karena lebih cenderung menggunakan cara tradisional.
Umur masyarakat responden yang ada di lokasi penelitian bervariasi dari
umur 28 tahun sampai 54 tahun. Adapun umur responden dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 5. Identitas Responden Menurut Umur di Desa Mulyasari Kecamatan
Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
No.
Kelompok Umur
Jumlah
Persentase (%)
(Tahun)
1.
25-35
2
9.09
2.
36-45
12
54,55
3.
46-65
8
36,36
Jumlah
22
100,00
Sumber: Data Primer setelah diolah (2021)
Berdasarkan data pada tabel 5 di atas terlihat bahwa kelompok umur
terbesar yaitu 36-45 dengan jumlah 12 responden dengan persentase 54,55%. Hal
ini menunjukan bahwa mayoritas petani yang ada di Desa Mulyasari masih
memiliki fisik yang kuat sehingga mampu mengelolah usahataninya dengan baik.
Badan Pusat Statistika menjelaskan bahwa berdasarkan komposisi
penduduk, umur dikelompokan menjadi 2 yaitu umur 0-15 tahun belum dianggap
sebagai kelompok penduduk yang belum produktif, sedangkan kelompok
penduduk yang berumur 16-60 tahun dianggap sebagai penduduk yang produktif.
Kelompok umur di atas tergolong usia yang masih produktif. Usia produktif
biasanya masih mempunyai semangat yang lebih besar dibandingkan usia yang
non produktif. Sehingga usia produktif adalah usia yang sangat potensial untuk
lebih meningkatkan peran sertanya dalam setiap kegiatan. Usia nonproduktif
masih aktif melakukan usahatani karena responden sudah terbiasa bekerja sejak
kecil, selain itu responden mencari kesibukan untuk menghilangkan rasa jenuh.
Kegiatan usahatani wajar dilakukan oleh responden yang berusia nonproduktif
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karena sudah menjadi rutinitas sehari-hari meskipun kegiatan yang dilakukan
bersifat ringan.
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa pada rentang usia 25
hingga 65 adalah usia yang umumnya petani yang sudah berkeluarga dan sudah
memiliki tanggung jawab atas memenuhi kebutuhan keluarganya seperti
memberikan nafkah keluarga. Maka hal ini juga berkesinambungan antara usia
dengan kondisi fisik masih normal untuk melakukan usahatani. Umur petani
adalah salah satu faktor yang berkaitan erat dengan kemampuan kerja dalam
melaksanakan usahataninya. Umur bisa dijadikan tolak ukur dalam melihat
aktifitas seseorang dalam bekerja karena bilamana usia yang produktif maka
kemungkinan besar seseorang bekerja lebih baik dan maksimal.
b. Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi petani
dalam menyerap informasi, inovasi dan pengetahuan yang diterima untuk
kelangsungan usahataninya. Pendidikan formal telah menjadi pengalaman yang
dimiliki responden. Pendidikan pada umumnya akan mempengaruhi cara berpikir
masyarakat, pendidikan yang relatif tinggi dan umur muda menyebabkan
masyarakat lebih dinamis, pendidikan masyarakat dapat dipengaruhi dari dua
sumber yaitu formal dan non formal. Pendidikan formal umumnya diperoleh
melalui jenjang pendidikan seperti sekolah, sedangkan pendidikan non formal
pada umumnya diperoleh masyarakat melalui pengalaman yang sudah pernah
terjadi pada pekerjaan dan usahanya serta pelatihan yang sudah didapatkan.
Tabel 6. Tingkat Pendidikan Responden di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara
No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah
Persentase (%)
1.
SD
10
45,46
2.
SMP
6
27,27
3.
SMA
6
27,27
Jumlah
22
100,00
Sumber: Data Primer setelah diolah (2021)
Berdasarkan data pada table 6 di atas menunjukan bahwa tingkat
pendidikan SD dengan jumlah 10 responden dengan persentase 45,46%, tingkat
pendidikan SMP dengan jumlah 6 responden dengan persentase 27,27%, dan
tingkat SMA dengan jumlah 6 responden dengan persentase 27,27%.
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Berdasarkan

hasil

penyajian

data

tingkat

pendidikan

responden

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani masih rendah akan tetapi meskipun
tingkat pendidikan petani berada pada tingkat SD bukan berarti mereka tidak
dapat mengelolah usahataninya dengan baik, karena usia petani di Desa Mulyasari
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang tergolong masih muda maka
petani juga mudah paham apabila diadakan suatu kegiatan penyuluhan mengenai
inovasi-inovasi baru yang diberikan, selain dari tingkat pendidikan pengalaman
bertani responden juga menentukan keberhasilan usahatani. Apalagi tingkat
sosialisasi antara petani di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten
Luwu Utara cukup erat sehingga ketika petani responden mendapati usahatani
salah seorang petani mengalami kerugian mereka akan saling membantu
memberikan saran dan masukannya.
c. Pengalaman Bertani
Secara umum kegiatan dan manajemen usahatani kakao sangat
dipengaruhi dengan adanya pengalaman dalam bekerja. Masyarakat dalam
mengambil suatu keputusan dan kebijakan mengenai pekerjaan yang dijalani atau
diambil selalu mempertimbangkan resiko produksi yang mungkin terjadi. Setiap
masyarakat yang mempunyai perbedaan kemampuan dalam menerima resiko
tersebut, maka perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan
kemampuan yang dimiliki dalam bekerja. Adapun masyarakat yang kurang
pengalaman tetapi dia mempunyai suatu keterampilan yang sangat baik untuk
dikembangkan, hanya saja hal tersebut sangat jarang dimiliki oleh sebagian
masyarakat. Pengalaman dalam penelitian ini adalah seberapa lama responden
bertani karena pengalaman juga menentukan bagaimana keberhasilan petani
dalam mengelolah usahataninya.
Tabel 7. Pengalaman Bertani Responden di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara
No.
Pengalaman Bertani
Jumlah
Persentase (%)
(Tahun)
1.
˂15
2
9,09
2.
15 - 30
18
81,82
3.
˃30
2
9.09
Jumlah
22
100,00
Sumber: Data Primer setelah diolah (2021)
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Berdasarkan tabel 7 diatas diketahui bahwa dominan responden memiliki
pengalaman bertani 15–30 tahun dengan persentase sebesar 81,82%. Dapat
disimpulkan bahwa pengalaman responden dalam bertani berada pada kategori
tinggi namun petani tetap harus terus belajar mengikuti perkembangan teknologi
dan zaman yang ada.
d. Tanggungan Keluarga
Jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki oleh responden dapat dijadikan
motivasi untuk bekerja lebih baik dan lebih giat lagi, oleh karena itu jumlah
tanggungan keluarga yang harus dinafkahi cukup banyak sehingga petani harus
berusaha lebih giat dalam mengembangkan usahatani yang dilakukannya.
Tanggungan keluarga dalam penelitian ini adalah seberapa banyak anggota
keluarga yang ditanggung oleh petani responden. Banyaknya jumlah tanggungan
keluarga disajikan pada tabel 8.
Tabel 8. Tanggungan Keluarga Responden di Desa Mulyasari Kecamatan
Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
No.
Tanggungan Keluarga
Jumlah
Persentase
(Orang)
1.
4
1
4,55
2.
3
10
45,46
3.
2
7
31,81
4.
1
4
18,18
Jumlah
22
100,00
Sumber: Data Primer setelah diolah (2021)
Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa dari 22 responden jumlah
tanggungan keluarga dari petani di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara dengan nilai presentasi tertinggi sebanyak 45,46% dengan
jumlah 10 orang, kemudian 31,81% dengan jumlah 7 orang, lalu disusul dengan
nilai persentase 18,18% dengan jumlah 4 orang, dan 4,55% dengan jumlah 1
orang maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengisian kuisioner oleh
responden penelitian diketahui bahwa tanggungan keluarga responden di Desa
Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara berada pada kategori
tinggi hal tersebutlah yang memacu semangat petani untuk bekerja lebih giat
dalam mengelolah lahan pertaniannya serta membuat mereka lebih selektif untuk
memilih komoditi yang akan diusahakan karena ada tanggung jawab yang harus
dipenuhi.
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3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas berguna untuk menguji apakah pada suatu model regresi
suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai
distribusi normal atau tidak normal. Pada penelitian ini uji normalitas data
dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu
dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data
memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov
Smirnov menghasilkan nilai signifikansi dibawah 0,05 maka data tidak memiliki
distribusi normal.
Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan distribusi pada grafik P-P
plot. Berikut ini adalah hasil uji normalitas menggunakan P-P plot dengan bantuan
aplikasi SPSS versi 25.

Gambar 2. Grafik Uji Normalitas
Berdasarkan gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa data menyebar
disekitaran garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada grafik
histogram, hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi normal. Selain berdasarkan
grafik di atas normalitas suatu data dapat diketahui melalui nilai Asymp. Sig. (2tailed) dengan melakukan uji One Sample Kolmogorov Smirnov berikut tabel hasil
uji tersebut.
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Tabel 9. Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parametersa,b

22
,0000000
1,02780584
,128
,128
-,101
,128
,200c,d

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Most Extreme Differences

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)
Sumber : Hasil Analisis SPSS (2021)

Berdasarkan tabel 9 uji normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov di
atas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,2 yang berarti data
berdistribusi normal. Hal ini didasarkan pada uji normalitas yang telah memenuhi
ketentuan distribusi data yaitu jika Asymp. Sig. (2-tailed) ˃ 0,05 maka data
berdistribusi normal.
b. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Untuk
mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat
diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF) jika nilai
tolerance ˃ 0.10 dan nilai VIF ˂ 10 maka data tidak terjadi multikolinearitas.
Tabel 10. Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Standardize
Unstandardized
d
Coefficients
Coefficients
Model
1
(Constant)
Luas Lahan
Pengalaman
Pendidikan
Pendapatan
Bantuan
Harga
Komoditi
Harga Pupuk

B
Std. Error
5,951
4,099

Beta

T
1,452

Sig.
,169

Collinearity
Statistics
Toleran
ce
VIF

,020
-,088
,016
,396
-,357
,272

,135
,169
,128
,165
,277
,119

,030
-,141
,032
,528
-,345
,454

,144
-,525
,129
2,396
-1,289
2,275

,887
,608
,899
,031
,218
,039

,737
,447
,510
,667
,451
,814

1,356
2,238
1,960
1,500
2,215
1,229

,078

,220

,077

,355

,728

,688

1,454

Sumber: Hasil Analisis SPSS (2021)
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Berdasarkan tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa data tidak terjadi
multikolinearitas. Hal ini diketahui dari nilai Collinearity Tolerance yang lebih
besar dari 0,10 serta nilai VIF yang lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan
bahwa data bebas dari multikolinearitas dan layak untuk dilakukan analisis regresi
linear berganda.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang
digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis regresi linear
berganda terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan
lainnya. Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu
model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari
nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED.
Apabila titik menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka
dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 3. Grafik Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa titik- titik data
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat diambil
kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
4. Pengaruh Simultan antara Variabel X terhadap Variabel Y ( Uji F)
Pengaruh simultan digunakan untuk melihat pengaruh secara bersamasama antara variabel X yaitu luas lahan, pengalaman, pendidikan, pendapatan,
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bantuan, harga komoditi dan harga pupuk terhadap variabel Y (minat petani dalam
berusahatani kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu
Utara). Untuk mengetahui pengaruh simultan dari variabel X (luas lahan,
pengalaman, pendidikan, pendapatan, bantuan, harga komoditi dan harga pupuk)
terhadap variabel Y(minat petani dalam berusahatani kakao di Desa Mulyasari
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara) digunakan uji F.
Pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat dilihat secara bersamasama dengan menggunakan uji F dan dalam analisis ini didapat dilihat dari nilai
sigrinifikansinya pada taraf kepercayaan α (0,05). Kriteria pengujian hipotesis
dalam penggunaan statistik F adalah ketika nilai signifikansi F < 0,05, maka
hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua independen secara
simultan dan signifikansi mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F disajikan
pada tabel 11 berikut ini.
Tabel 11. Uji Simultan (Uji F)
ANOVAa
Sum of
Mean
Model
Squares
Df
Square
F
Sig.
1
Regression
26,770
7
3,824
2,413
,076b
Residual
22,184
14
1,585
Total
48,955
21
a. Dependent Variable: Minat Petani
b. Predictors: (Constant), Harga Pupuk, Pengalaman, Pendapatan, Luas Lahan,
Harga Komoditi, Pendidikan, Bantuan
Sumber: Hasil Analisis SPSS (2021)
Berdasarkan dari tabel 11 di atas hasil yang diperoleh seperti yang tertera
pada tabel 11, adapun nilai Signifikansi. 0,076 ˃ α (0,05) yang berarti tidak ada
pengaruh secara bersama-sama antara variabel luas lahan, pengalaman,
pendidikan, pendapatan, bantuan, harga komoditi dan harga pupuk secara
bersama-sama terhadap rendahnya minat petani dalam berusahatani kakao di Desa
Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
5. Uji Koefisiensi Determinasi (Uji R2)
Uji R2 adalah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.
Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Jika mendekati 1 maka hubungannya semakin
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erat tetapi jika mendekati 0 maka hubungannya semakin lemah. Penelitian ini
untuk uji koefisien determinasi menggunakan nilai dari R square.
Berdasarkan hasil uji R2 yang dilakukan dengan menggunakan analisis
SPSS maka diperoleh R Square sebesar 0,547 atau 54% yang berarti rendahnya
minat petani dalam berusahatani kakao mampu dijelaskan sebesar 54% oleh
variabel independen yaitu luas lahan, pengalaman, pendidikan, pendapatan,
bantuan, harga komoditi, dan harga pupuk sementara sebesar 46% dijelaskan oleh
faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Adapun hal yang selalu
dikeluhkan oleh petani di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu
Utara ketika memiliki tanaman kakao adalah serangan hama dan juga penyakitpenyakit kakao yang berimbas pada produksi kakao yang menurun drastis selain
dari pada itu curah hujan yang tinggi di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara mengakibatkan bunga kakao rontok sehingga tanaman
kakao tidak berbuah.
6. Pengaruh Parsial antara Variabel X terhadap Variabel Y (Uji t)
Uji t merupakan pengujian secara parsial antara masing-masing variabel
bebas terhadap variabel terikatnya untuk melihat pengaruh masing-masing
variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji statistik t pada dasarnya
menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dengan
menerangkan variasi variabel dependen. Dalam pengkajian ini menggunakan
signifikansi level 0,05 (α = 5%) untuk luas lahan, pengalaman, pendidikan,
pendapatan,bantuan, harga komoditi dan harga pupuk.
Pengujian ini dilakukan dengan asumsi bahwa variabel-variabel lain
adalah nol. Formula hipotesisnya:
H0 = Variabel independen (Luas lahan, pengalaman, pendidikan, pendapatan,
bantuan, harga komoditi dan harga pupuk) tidak berpengaruh nyata terhadap
variabel terikat.
H1 = Variabel independen (Luas lahan, pengalaman, pendidikan, pendapatan,
bantuan, harga komoditi dan harga pupuk) berpengaruh nyata terhadap variabel
terikat. Uji t didasarkan pada ketentuan apabila nilai signifikansinya ˂ 0,05 maka
variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya tetapi
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apabila nilai signifikansinya ˃ 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh
nyata terhadap variabel dependennya.
Tabel 12. Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

5,951

Std. Error
4,099

Luas Lahan

,020

,135

Pengalaman

-,088

Pendidikan
Pendapatan

Standardized
Coefficients
T
1,452

Sig.
,169

,030

,144

,887

,169

-,141

-,525

,608

,016

,128

,032

,129

,899

,396

,165

,528

2,396

,031

-,357

,277

-,345

-1,289

,218

Harga Komoditi

,272

,119

,454

2,275

,039

Harga Pupuk

,078

,220

,077

,355

,728

Bantuan

Beta

a. Dependent Variable: Minat Petani
Sumber: Hasil Analisis SPSS (2021)
Berdasarkan analisis uji t yang dilakukan maka diketahui bahwa variabel
yang memiliki pengaruh secara parsial terhadap minat petani dalam berusahatani
kakao adalah pendapatan dan harga komoditi, karena nilai signifikansi ˂ α (0.05).
Sedangkan untuk variabel luas lahan, pengalaman, pendidikan, bantuan dan harga
pupuk memiliki nilai signifikansinya lebih besar dari nilai α (0,05) sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel luas lahan, pengalaman, pendidikan, bantuan dan
harga pupuk tidak memiliki pengaruh secara nyata terhadap rendahnya minat
petani dalam berusahatani kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
regresi linear berganda dengan alat olah data SPSS versi 25. Analisis regresi linear
berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara
variabel independen (Luas lahan, pengalaman, pendidikan, pendapatan, bantuan,
harga komoditi dan harga pupuk) terhadap variabel dependen (Minat petani dalam
berusahatani kakao). Perhitungan model regresi linear berganda dilakukan
menggunakan program SPSS 25. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
minat petani dalam berusahatani kakao disajikan dalam tabel 13 dibawah.
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Tabel 13. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
No.

Variabel

Koefisien

t hitung

Signifikansi

Simpulan
Tidak
Berpengaruh
Tidak
Berpengaruh
Tidak
Berpengaruh

1.

Luas lahan

0,020

0,144

0,887

2.

Pengalaman

-0,088

-0,525

0,608

3.

Pendidikan

0,016

0,129

0,899

4.

Pendapatan

0,396

2,396

0,031

Berpengaruh

5.

Bantuan

-0,357

-1,289

0,218

Tidak
Berpengaruh

6.

Harga Komoditi

0,272

2,275

0,039

Berpengaruh

7.

Harga Pupuk

0,078

0,355

0,728

Tidak
Berpengaruh

R

0,739

R. Square

0,547

Constant

5,951

F

2,413

Asymp. Sig.
(2-tailed)

0,200

Sumber : Hasil Analisis SPSS (2021)
Persamaan statistik yang terbentuk dari analisis regresi linear berganda
pada tabel 13 adalah :
Y = 5,951 + 0,020X1 – 0,088X2 + 0,016X3 + 0,396X4 – 0,357X5 + 0,272X6
+ 0,078X7
Persamaan model regresi di atas dapat diartikan bahwa nilai minat petani
(Y) adalah 5,951 jika nilai luas lahan (X1), pengalaman (X2), pendidikan (X3),
pendapatan (X4), bantuan (X5), harga komoditi (X6), dan harga pupuk (X7) = 0.
a. Pengaruh Variabel Luas Lahan Terhadap Minat Petani dalam Berusahatani
Kakao
Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel luas
lahan diperoleh nilai signifikansi 0,169 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal
ini berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dan disimpulkan bahwa luas lahan
tidak berpengaruh terhadap minat petani dalam berusahatani kakao. Hasil
penelitian ini sama dengan penelitian Muhammad (2016) yang hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa luas lahan tidak mempengaruhi minat petani dalam
berusahatani padi di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
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Hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa 5 tahun terakhir ini banyak
petani di Desa Mulyasari yang beralih komoditi dari kakao ke jagung sehingga
menyebabkan luas lahan kakao petani berkurang. Petani berpendapat bahwa
budidaya kakao sulit dilakukan karena petani tidak dapat mengatasi seranganserangan hama dan penyakit yang mengakibatkan produksi kakao menurun
drastis. Petani di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
mengalihkan lahannya yang sebelumnya tanaman kakao ke tanaman jagung dan
sayuran karena dinilai keuntungan yang didapat cukup untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangganya. Selain itu tanaman jagung dan sayuran tidak
membutuhkan biaya perawatan yang besar seperti tanaman kakao.
Koefisien regresi variabel luas lahan adalah 0,020 artinya setiap
peningkatan 1 satuan nilai luas lahan, maka tingkat minat petani dalam
berusahatani kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu
Utara meningkat sebesar 0,020 dengan syarat variabel pengalaman, pendidikan,
pendapatan, bantuan, harga komoditi dan harga pupuk adalah konstan atau 0.
b. Pengaruh Variabel Pengalaman Terhadap Minat Petani dalam Berusahatani
Kakao
Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel
pengalaman diperoleh nilai signifikansi 0,608 lebih besar dari taraf signifikansi
0,05. Hal ini berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dan dapat disimpulkan
bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap minat petani dalam berusahatani
kakao. Hal ini sesuai dengan penelitian Muhammad (2016) yang menyatakan
bahwa pengalaman tidak berpengaruh nyata terhadap minat petani dalam
berusahatani padi di Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
Hasil penelitian dilokasi penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
pengalaman bertani petani di Desa Mulyasari sekitar 15-30 tahun. Pengalaman
merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai petani selama melakukan
pekerjaan dalam jangka waktu tertentu yang dapat mempengaruhi minat seseorang
terhadap apa yang dikerjakan. Melalui pengalaman petani akan memutuskan
apakah akan melakukan suatu hal atau tidak karena sudah dapat menilai sesuatu
itu baik atau tidak untuk dilakukan. Namun petani engan untuk berusahatani
kakao karena dari pengalaman bertani mereka tidak menemukan adanya
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keuntungan dari pengalaman tersebut terhadap usahatani kakaonya. Pengalaman
bertani yang rata-rata sudah lama dalam berusahatani memiliki minat yang rendah
dalam usahatani kakaonya karena petani sudah memiliki petimbanganpertimbangan yang diperoleh dari pengalaman usahatani tersebut. 17 dari 22
responden menyatakan bahwa dari pengalaman bertani yang lama membuat
responden lebih berminat untuk berusahatani jagung daripada kakao.
Koefisien regresi variabel pengalaman adalah -0,088 artinya setiap
peningkatan 1 satuan nilai pengalaman, maka tingkat minat petani dalam
berusahatani kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu
Utara menurun sebesar 0,088 dengan syarat variabel luas lahan, pendidikan,
pendapatan, bantuan, harga komoditi, dan harga pupuk adalah konstan atau 0.
c. Pengaruh Variabel Pendidikan Terhadap Minat Petani dalam Berusahatani
Kakao
Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel
pendidikan diperoleh nilai signifikansi 0,899 lebih besar dari taraf signifikansi
0,05. Hal ini berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dan disimpulkan bahwa
pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat petani dalam berusahatani kakao.
Hal yang sama juga diperoleh oleh Panurat (2014) dalam penelitiannya bahwa
pendidikan formal tidak berpengaruh nyata terhadap minat petani berusahatani
padi di Desa Sendang Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa.
Pendidikan diukur dengan melihat jenjang pendidikan terakhir dari petani
responden. Keadaan pendidikan di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju ratarata SD yang berjumlah 10 orang Kenyataannya hasil penelitian dilapangan
menunjukkan bahwa petani dengan pendidikan rendah maupun tinggi tidak
mempengaruhi minat petani dalam berusahatani kakao. Bagi responden untuk
menjadi seorang petani tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi karena
keterampilan dan informasi yang dimiliki sudah cukup untuk bisa menjadi petani
kakao. pendidikan formal tidak berpengaruh terhadap minat petani dalam
berusahatani kakao karena di sekolah tidak pernah mendapat pengetahuan tentang
budidaya kakao di sekolahnya dulu. Petani lebih membutuhkan pendidikan
nonformal seperti penyuluhan dan pelatihan agar kemampuan petani semakin
meningkat.
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Koefisien regresi variabel pendidikan adalah 0,016 artinya setiap
peningkatan 1 satuan nilai pendidikan, maka tingkat minat petani dalam
berusahatani kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu
Utara meningkat sebesar 0,016 dengan syarat variabel luas lahan, pengalaman,
pendapatan, bantuan, harga komoditi dan harga pupuk adalah konstan atau 0.
d. Pengaruh Variabel Pendapatan Terhadap Minat Petani dalam Berusahatani
Kakao
Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan variabel pendapatan
diperoleh nilai signifikansi 0,031 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini
berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dan disimpulkan bahwa pendapatan
berpengaruh terhadap minat petani dalam berusahatani kakao. Nilai t hitung yang
bertanda positif menunjukkan bahwa pendapatan memiliki hubungan yang searah
dengan minat petani dalam berusahatani kakao. Hal ini sesuai dengan penelitian
Marza (2020) bahwa pendapatan berpengaruh nyata terhadap minat Pemuda
Pedesaan dalam Melanjutkan Usahatani Padi di Kabupaten Lampung Tengah.
Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa 19 dari 22 responden
menyatakan bahwa ketika tanaman kakaonya masih tergolong muda dan produktif
pendapatan yang dihasilkan petanipun cukup menguntungkan tetapi jika usia
tanaman sudah tua dan mudah terserang hama dan penyakit maka produksi kebun
kakaonya menurun dan pendapatan yang diperoleh sangat minim. Pendapatan
merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup petani selain itu jumlah
pendapatan juga mengukur tingkat kesejahteraan petani. Begitu yang dirasakan
petani di Desa Mulyasari dimana dengan tingkat pendapatan dari komoditi kakao
yang pernah diusahakan tergolong kurang maka petani memilih mengganti
tanaman kakao ke tanaman yang lebih yang nilai ekonomisnya tinggi dan proses
perawatannya mudah.
Koefisien regresi variabel pendapatan adalah 0,396 artinya setiap
peningkatan 1 satuan nilai pendapatan, maka tingkat minat petani dalam
berusahatani kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu
Utara meningkat sebesar 0,396 dengan syarat variabel luas lahan, pengalaman,
pendidikan, bantuan, harga komoditi dan harga pupuk adalah konstan atau 0.
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e. Pengaruh Variabel Bantuan Terhadap Minat Petani dalam Berusahatani Kakao
Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel bantuan
diperoleh nilai signifikansi 0,218 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini
berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dan disimpulkan bahwa bantuan tidak
berpengaruh terhadap minat petani dalam berusahatani kakao. Hasil penelitian ini
sesuai dengan penelitian Muhammad (2016) yang menunjukkan bahwa bantuan
tidak berpengaruh

nyata terhadap minat

petani dalam berusahatani padi di

Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
Di Desa Mulyasari Petani yang bergabung dalam kelompok tani
memperoleh bantuan dari pemerintah melalui perantara BPP (Badan Penyuluh
Pertanian). Bantuan yang diberikan berupa alat pertanian,dan juga pupuk
bersubsidi yang lebih murah akan tetapi adanya bantuan tersebut tidak menarik
minat petani responden untuk terus berusahatani kakao. bantuan yang
peruntuhkan untuk kelompok tani kakao ternyata oleh petani responden sendiri
dialihkan kekomoditi lain yaitu tanaman jagung, akibatnya tanaman kakao yang
harusnya diberikan pupuk yang cukup malah takaran pemberian pupuknya
dikurangi. Dari penyataan 16 dari 22 responden mereka mengungkapkan bahwa
bantuan tidak menarik minat mereka untuk berusahatani kakao.
Koefisien regresi variabel bantuan adalah -0,357 artinya setiap
peningkatan 1 satuan nilai bantuan, maka tingkat minat petani dalam berusahatani
kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara menurun
sebesar 0,357 dengan syarat variabel luas lahan, pengalaman, pendidikan,
pendapatan, harga komoditi dan harga pupuk adalah konstan atau 0.
f.

Pengaruh Variabel Harga Komoditi Terhadap Minat Petani dalam
Berusahatani Kakao
Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel harga

komoditi diperoleh nilai signifikansi 0,039 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05.
Hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima dan disimpulkan bahwa harga
komoditi berpengaruh terhadap minat petani dalam berusahatani kakao. Nilai t
hitung yang bertanda positif menunjukkan bahwa harga komoditi memiliki
hubungan yang searah dengan minat petani dalam berusahatani kakao. Hasil
analisis ini sama dengan penelitian Muhammad (2016) bahwa Harga Komoditi
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berpengaruh nyata terhadap minat petani dalam berusahatani padi di Kecamatan
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
Hasil dilapangan menunjukkan bahwa di Desa Mulyasari Kecamatan
Sukamaju Kabupaten Luwu Utara bagi petani apabila harga suatu komoditi
mengalami kenaikan maka petani akan tertarik untuk berusahatani komoditi
tersebut karena harga komoditi yang mereka usahakan akan menentuan tingkat
keuntungan usahanya. Setiap keputusan yang diambil oleh petani pastinya
memperhatikan harga sebagai poin utama atau sebagai dasar atas pengambilan
keputusan terhadap suatu kegiatan dan inovasi. Petani menjual kakaonya dalam
kondisi basah dengan harga Rp25.000 per kg sedangkan untuk kakao kering
dengan harga Rp 27.000 – Rp30.000 per kg. Meskipun harga kakao yang
tergolong mahal tetapi produksi kakao yang dimiliki petani responden menurun.
Akibat penurun produksi yang terjadi secara beransur-ansur menyebabkan petani
tidak melanjutkan usahatani kakaonya.
Koefisien regresi variabel harga komoditi adalah 0,272 artinya setiap
peningkatan 1 satuan nilai harga komoditi, maka tingkat minat petani dalam
berusahatani kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu
Utara meningkat sebesar 0,272 dengan syarat variabel luas lahan, pengalaman,
pendidikan, pendapatan, bantuan dan harga pupuk adalah konstan atau 0.
g.

Pengaruh Variabel Harga Pupuk Terhadap Minat Petani dalam Berusahatani
Kakao
Berdasarkan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel harga

pupuk diperoleh nilai signifikansi 0,728 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05.
Hal ini berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dan disimpulkan bahwa harga
pupuk tidak berpengaruh terhadap minat petani dalam berusahatani kakao.
Penelitian dari Listiani (2019) menunjukkan hasil analisis yang sama yaitu harga
pupuk tidak berpengaruh terhadap minat petani berusahatani padi di Kecamatan
Mlonggo Kabupaten Jepara.
Hasil dilapangan menunjukkan bahwa menurut petani responden budidaya
kakao memerlukan perawatan yang ekstra terutama dalam hal pemupukan tetapi
di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ketersediaan
pupuk terbatas selain itu harganya yang melambung tinggi membuat petani
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responden kesulitan, apalagi hasil produksi kakao petani menurun akibat serangan
hama dan penyakit. Akibatnya jika petani memperoleh pupuk petani lebih
memanfaatkan pupuk tersebut untuk komoditi lainnya seperti jagung dan sayur
mayur.
Koefisien regresi variabel harga pupuk adalah 0,078 artinya setiap
peningkatan 1 satuan nilai harga pupuk, maka tingkat minat petani dalam
berusahatani kakao di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu
Utara meningkat sebesar 0,078 dengan syarat variabel luas lahan, pengalaman,
pendidikan, bantuan, dan harga komoditi adalah konstan atau 0.
4.2 Pembahasan
Di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
mayoritas petani berusahatani jagung, sayuran, kelapa sawit dan kakao akan tetapi
untuk komoditi kakao sendiri banyak petani yang mengalih fungsikan lahannya
karena tanaman kakaonya yang usianya relatif tua, selain itu adanya serangan
hama dan penyakit bagi petani responden sangat sulit untuk diatasi. Sebagian
petani yang masih menanam tanaman kakao mereka hanya menanamnya
dipekarangan rumah dengan luas lahan yang seadanya. Hal ini dilakukan karena
bagi petani responden dari pada lahan pekarangan kosong lebih baik dimanfaatkan
menjadi lahan kakao yang hasilnya dapat digunakan untuk tambahan kebutuhan
sehari-hari. Meskipun tanaman kakaonya hanya didaerah pekarangan rumah
petani tetapi dari segi perawatan tanaman kakaonya dapat dikategorikan kurang
karena mereka hanya menanamnya saja tanpa diberikan pupuk dan juga diberikan
penyemprotan hama.
Di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
rendahnya minat petani dalam berusahatani kakao dipengaruhi oleh pendapatan
dan harga komoditi. Adapun faktor-faktor yang lainnya yaitu luas lahan,
pengalaman, pendidikan, bantuan dan harga pupuk tidak memiliki pengaruh
terhadap rendahnya minat petani. Akibat dari serangan penyakit dan hama pada
tanaman kakao menyebabkan produksi kakao petani menurun yang berimbas pada
peralihan alih fungsi lahan kakao. Dampak negatif yang dirasakan dari produksi
kakao yang menurun adalah pendapatan petani yang dinilai belum cukup untuk
memenuhi kebutuhannya.
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Selama melakukan penelitian ini, semua data diambil berdasarkan kondisi
yang ada di Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang
kemudian data tersebut diolah dan diinterpretasikan ke dalam bahasa yang mudah
dipahami dan dimengerti. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu mulai dari
bulan Juli sampai dengan September, lokasi penelitian yang mudah dijangkau
memudahkan peneliti dalam memperoleh data penelitian selain dari pada itu
petani responden menerima dengan baik kedatangan peneliti.
Berdasarkan teori yang telah diuraikan pada bab II ada 7 faktor – faktor
yang mempengaruhi minat petani dalam berusahatani kakao yaitu luas lahan,
pengalaman, pendidikan, pendapatan, bantuan, harga komoditi dan harga pupuk.
Namun penelitian yang dilakukan di Desa Mulyasari menunjukkan bahwa hanya 2
variabel yang mempengaruhi rendahnya minat petani dalam berusahatani kakao
yaitu variabel pendapatan dan harga komoditi.

Penelitian ini selaras dengan

penelitian yang dilakukan oleh Ardiyono Muhammad (2016) yang berjudul
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Petani dalam Berusahatani Padi di
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yang menunjukkan bahwa
harga komoditi berpengaruh terhadap minat petani. Selain itu Alvita Raissa Marza
(2020) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Minat Pemuda Pedesaan dalam Melanjutkan Usahatani Padi di Kabupaten
Lampung

Tengah,

hasil

penelitiannya

menunjukan

bahwa

pendapatan

berpengaruh terhadap minat petani.
Adapun kelebihan dari penelitian ini yaitu lokasi penelitian yang mudah
dijangkau sehingga lebih memudahkan penulis untuk memperoleh data yang
dibutuhkan selama penelitian dan tidak membutuhkan waktu yang lama serta
tidak membutuhkan banyak biaya. Sedangkan kelemahan dalam pelaksanaan
penelitian ini adalah melihat adanya serangan virus covid-19 terhadap dunia
mengakibatkan beberapa kegiatan dikurangi seperti kegiatan penyuluhan
seputaran kakao yang dapat menambah pengetahuan petani tidak dapat terlaksana,
padahal kegiatan seperti ini sangat bernilai positif untuk menambah minat petani
dalam berusahatani kakao.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara
serempak (Uji F) tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel luas
lahan, pengalaman, pendidikan, pendapatan, bantuan, harga komoditi dan harga
pupuk terhadap rendahnya minat petani dalam berusahatani kakao di Desa
Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dengan nilai
Signifikansi 0,076 ˃ α (0,05). Sedangkan secara parsial (Uji t) variabel
independen yang berpengaruh terhadap rendahnya minat petani dalam
berusahatani kakao di Desa Mulyasari kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu
Utara adalah pendapatan dan harga komoditi, dengan nilai signifikansi ˂ 0,05.
Dari uji R2 diketahui bahwa rendahnya minat petani dalam berusahatani kakao
mampu dijelaskan sebesar 54% oleh variabel independen yaitu luas lahan,
pengalaman, pendidikan, pendapatan, bantuan, harga komoditi, dan harga pupuk
sementara sebesar 46% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam
penelitian ini.
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada petani di Desa Mulyasari
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara diharapkan petani lebih memiliki
kesadaran ketika memperoleh bantuan yang seharusnya dikhususkan untuk
tanaman kakao maka petani harus fokuskan bantuan tersebut ke tanaman
kakaonya. Selain itu disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan
penelitian dengan menggunakan variabel lain yang belum digunakan dalam
penelitian ini.
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Lampiran 1. Kuisioner Penelitian

No. Responden :
Tgl. Kuisioner :

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO
Jln. Latamacelling No. 19 Kota Palopo, Sulawesi Selatan
Tlp. 0471-22111, Fax. 0471-325055, Website: www.uncp.ac.id
INSTRUMEN PENELITIAN
Judul Penelitian

: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat
Petani dalam Berusahatani Kakao di Desa Mulyasari
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara

Nama Peneliti

: Eka Patmia Nita

NIM

: 1702405134

Petunjuk Pengisian Kuisioner
1.

Berikut terdapat sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan penelitian yang
akan dilakukan oleh peneliti. Anda diharapkan membaca pernyataan tersebut
dengan benar.

2.

Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda check list
(√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia.

3.

Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternative jawaban yang
mengacu pada teknik skala Likert, yaitu:
(SS) Sangat Setuju, (S) Setuju, (R) Ragu, (TS) Tidak Setuju, (STS) Sangat
Tidak Setuju.

4.

Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

1. Identitas Responden
1. Nama Lengkap

: ........................................

2. Umur

: ........................................

3. Jenis Kelamin

:

Laki-Laki

4. Pendidikan

:

SD

5. Status

:

Menikah

Belum Menikah

1-3 orang

4-6 orang

6. Jumlah Tanggungan :

Perempuan
SMP

SMA

S1
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1.

Luas Lahan

No.
1.

Pernyataan
Luas lahan mempengaruhi keinginan
dalam berusahatani kakao.
2. Apabila lahan pertanian saya luas saya
akan menanam kakao.
3. Luas lahan yang saya
miliki
menentukan jumlah pendapatan dan
biaya perawatan kakao.
2. Pengalaman

SS

S

R

TS

STS

No.
1.

SS

S

R

TS

STS

SS

S

R

TS

STS

SS

S

R

TS

STS

TS

STS

Pernyataan
Menjadi petani kakao membutuhkan
banyak pengalaman.
2. Apabila
saya
memiliki
banyak
pengalaman saya akan berusahatani
kakao.
3. Pengalaman menentukan hasil usahatani
yang dibudidayakan.
3. Pendidikan
No.

Pernyataan

Pendidikan saya akan saya gunakan
untuk usahatani kakao.
2. Menjadi petani kakao membutuhkan
pendidikan yang tinggi.
bermanfaat
dalam
3. Pendidikan
mengembangkan usahatani.
4. Pendapatan
1.

No.
1.

Pernyataan
Pendapatan dari usahatani kakao
mencukupi kebutuhan sehari-hari.
2. Pendapatan usahatani kakao sesuai
dengan harapan.
3. Pendapatan usahatani kakao setiap
bulannya meningkat.
5. Bantuan
No.
1.
2.
3.

Pernyataan
Bantuan berdampak besar kepada
usahatani yang dibudidayakan.
Bantuan
berpengaruh
terhadap
kemauan saya berusahatani kakao.
Bantuan
dibutuhkan
untuk
kelangsungan usahatani.

SS

S

R
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6.

7.

Harga Komoditi
No

Pernyataan

SS

1.

Harga komoditi kakao
dengan kualitas bijinya.

2.

Harga kakao memiliki manfaat yang
lebih bagus dibandingkan dengan
usahatani lainnya.

3.

Penentuan harga kakao ditentukan oleh
pengepul atau perusahaan, dan petani
tidak dapat merubahnya.

S

R

TS

STS

disesuaikan

Harga Pupuk

No.

Pernyataan

SS

1.

Ketersediaan pupuk yang cukup dan
dan
murah
akan
membantu
mengembangkan usahatani.

2.

Petani mengharapkan harga
terjangkau untuk usahataninya.

pupuk

3.

Harga
pupuk
yang
mempengaruhi penggunaan
untuk usahatani.

mahal
pupuk

S

R

TS

STS

S

R

TS

STS

Tingkat Minat Petani dalam Berusahatani Kakao
No.

Pernyataan

SS

1.

Saya sadar minat petani
berusahatani kakao rendah

dalam

2.

Saya setuju bahwa usahatani kakao
cocok dibudidayakan di Desa Mulyasari

3.

saya memilih berusahatani kakao karena
hasil
panen
yang
menjanjikan
kebutuhan

4.

Saya sadar usahatani kakao memerlukan
perawatan yang baik
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Data Petani
No
Nama

Lama
Usaha
Tani

Pendidikan

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

Keterangan:
TTS : Tidak Tamat Sekolah
SD
: Sekolah Dasar
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SMA : Sekolah Menengah Atas

Tanggungan
Keluarga

Luas
Lahan

Usia
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Lampiran 2. Transkip Kuisioner
Nama responden 1

: Rasmidi

Peneliti

: Eka Patmia Nita

Tempat

: Desa Mulyasari

Waktu

: 05 Juli 2021

1.

Luas Lahan

No.
1.

Pernyataan
Luas lahan mempengaruhi keinginan
dalam berusahatani kakao.
2. Apabila lahan pertanian saya luas saya
akan menanam kakao.
3. Luas lahan yang saya
miliki
menentukan jumlah pendapatan dan
biaya perawatan kakao.
2. Pengalaman
No.
1.

Pernyataan
Menjadi petani kakao membutuhkan
banyak pengalaman.
2. Apabila
saya
memiliki
banyak
pengalaman saya akan berusahatani
kakao.
3. Pengalaman menentukan hasil usahatani
yang dibudidayakan.
3. Pendidikan
No.

Pernyataan

Pendidikan saya akan saya gunakan
untuk usahatani kakao.
2. Menjadi petani kakao membutuhkan
pendidikan yang tinggi.
bermanfaat
dalam
3. Pendidikan
mengembangkan usahatani.
4. Pendapatan
1.

No.
1.
2.
3.

Pernyataan
Pendapatan dari usahatani kakao
mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Pendapatan usahatani kakao sesuai
dengan harapan.
Pendapatan usahatani kakao setiap
bulannya meningkat.

SS

S

R

TS

STS

TS

STS

TS

STS

TS

STS

√
√
√

SS

S

R

√
√
√

SS

S

R

√
√
√

SS

S

R

√
√
√
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5.

Bantuan

No.
1.

Pernyataan
Bantuan berdampak besar kepada
usahatani yang dibudidayakan.
2. Bantuan
berpengaruh
terhadap
kemauan saya berusahatani kakao.
3. Bantuan
dibutuhkan
untuk
kelangsungan usahatani.
6. Harga Komoditi

S

R

TS

STS

R

TS

STS

TS

STS

√
√
√

No

Pernyataan

1.

Harga komoditi kakao
dengan kualitas bijinya.

disesuaikan

√

2.

Harga kakao memiliki manfaat yang
lebih bagus dibandingkan dengan
usahatani lainnya.

√

Penentuan harga kakao ditentukan oleh
pengepul atau perusahaan, dan petani
tidak dapat merubahnya.

√

3.

7.

SS

SS

S

Harga Pupuk

No.

Pernyataan

SS

1.

Ketersediaan pupuk yang cukup dan
dan
murah
akan
membantu
mengembangkan usahatani.

√

2.

Petani mengharapkan harga
terjangkau untuk usahataninya.

pupuk

3.

Harga
pupuk
yang
mempengaruhi penggunaan
untuk usahatani.

mahal
pupuk

S

R

√

√
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Tingkat Minat Petani dalam Berusahatani Kakao
No.

Pernyataan

SS

S

R

1.

Saya sadar minat petani
berusahatani kakao rendah

2.

Saya setuju bahwa usahatani kakao
cocok dibudidayakan di Desa Mulyasari

√

3.

saya memilih berusahatani kakao karena
hasil
panen
yang
menjanjikan
kebutuhan

√

4.

dalam

Saya sadar usahatani kakao memerlukan
perawatan yang baik

TS
√

√

STS
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Lampiran 3. Identitas Responden
No

Nama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rasmidi
Bambang
Sukiran
Meskan
Sukino
Sugiyo
Seswanto
Edi Setiawan
Bejo
Hadi
Ansar
Sukas
Sukadi
Lani
Sugianto
Husen
Langgeng
Endra
Wangsa
Ikhsanudin
Sugiman
Rasak
Sumantri

19.
20.
21.
22.

Lama
Bertani
(Tahun)
15
20
30
20
20
22
15
18
35
20
22
30
20
15
21
30
20
13

Pendidikan

Tanggungan
Keluarga

SMA
SD
SD
SMA
SMP
SMP
SD
SD
SD
SMA
SMP
SMP
SD
SD
SMA
SMP
SMP
SMA

3
1
1
1
3
3
3
2
2
3
2
2
3
1
3
2
3
3

Luas
Lahan
(Ha)
1
1,4
1,5
1,5
1,4
0,25
0,25
1
0,37
0,37
1,35
0.58
0.20
0,25
0,80
0,35
0,75
0,45

SMA
SD
SD
SD

3
2
2
4

0,50
0,45
1,45
1,54

13
35
30
20

Keterangan:
TTS : Tidak Tamat Sekolah
SD
: Sekolah Dasar
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SMA : Sekolah Menengah Atas

Usia
47
38
52
33
37
42
36
36
50
38
38
46
39
44
36
50
38
28
43
54
48
50
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Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Universitas Cokroaminoto Palopo

Gambar 4. Surat Izin Penelitian
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Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Kantor Desa Mulyasari Kecamatan
Sukamaju Kabupaten Luwu Utara

Gambar 5. Surat Izin Penelitian dari Kantor Desa
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Lampiran 6. Peta Lokasi Penelitian Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara

Gambar 6. Peta Lokasi Penelitian
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Lampiran 7. Rekap Jawaban Kuisioner Responden
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

X1
10
14
15
15
10
14
12
10
11
10
11
9
13
10
9
12
12
15
14
10
6
13

X2
12
9
13
14
12
9
13
7
10
12
8
7
14
12
11
15
15
13
8
11
12
12

X3
12
7
15
6
12
5
8
6
6
12
7
5
12
12
6
12
8
7
6
9
12
10

X4
11
11
11
9
8
9
8
8
12
11
15
9
8
12
9
11
9
9
10
12
10
15

X5
12
9
9
9
9
11
7
12
10
10
11
12
9
9
11
8
10
9
11
10
11
13

X6
12
9
8
11
7
8
7
6
6
14
12
12
8
6
6
10
12
6
8
12
8
7

X7
12
11
8
11
10
12
8
11
8
11
9
10
13
10
9
10
11
10
12
13
12
11

Y
10
10
9
8
8
7
9
6
9
10
13
9
9
8
6
9
10
10
10
10
10
9
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Lampiran 8. Uji Asumsi Klasik

Coefficientsa

Model
1
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
5,951
4,099

Luas Lahan
,020
,135
Pengalaman
-,088
,169
Pendidikan
,016
,128
Pendapatan
,396
,165
Bantuan
-,357
,277
Harga
,272
,119
Komoditi
Harga Pupuk
,078
,220
a. Dependent Variable: Minat Petani

Standardi
zed
Coefficien
ts
Beta

Collinearity
Statistics
Tolera
nce
VIF

t
1,452

Sig.
,169

,030
,144
-,141 -,525
,032
,129
,528 2,396
-,345 -1,289
,454 2,275

,887
,608
,899
,031
,218
,039

,737
,447
,510
,667
,451
,814

1,356
2,238
1,960
1,500
2,215
1,229

,728

,688

1,454

,077

,355
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

22
a,b

Normal Parameters

Mean

Most Extreme Differences

Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

,0000000
1,02780584
,128
,128
-,101
,128
,200c,d
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Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
ANOVAa
Sum of
Squares
26,770

Model
1
Regression

Residual
22,184
Total
48,955
a. Dependent Variable: Minat Petani

Df

Mean Square
7
3,824
14
21

F
2,413

Sig.
,076b

1,585

b. Predictors: (Constant), Harga Pupuk, Pengalaman, Pendapatan, Luas Lahan, Harga
Komoditi, Pendidikan, Bantuan

Model Summary
Model
1

R
,739a

R Square
,547

Adjusted R Square
,320

Std. Error of the
Estimate
1,25880

a. Predictors: (Constant), Harga Pupuk, Pengalaman, Pendapatan, Luas Lahan, Harga
Komoditi, Pendidikan, Bantuan

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
5,951
4,099
,020
,135
,030
-,088
,169
-,141
,016
,128
,032
,396
,165
,528
-,357
,277
-,345
,272
,119
,454

Model
1
(Constant)
Luas Lahan
Pengalaman
Pendidikan
Pendapatan
Bantuan
Harga
Komoditi
Harga Pupuk
,078
a. Dependent Variable: Minat Petani

,220

,077

T
1,452
,144
-,525
,129
2,396
-1,289
2,275

Sig.
,169
,887
,608
,899
,031
,218
,039

,355

,728
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Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

Gambar 7. Pengisian Kuisioner oleh Responden

Gambar 8. Pengisian Kuisioner oleh Responden
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Gambar 9. Pengisian Kuisioner oleh Responden

Gambar 10. Pengisian Kuisioner oleh Responden
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Gambar 11. Pengisian Kuisioner oleh Responden

Gambar 12. Pengisian Kuisioner oleh Responden
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Gambar 13. Pengisian Kuisioner oleh Responden

