
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Adopsi Inovasi 

Menurut Mardikanto (1993), adopsi dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku 

baik yang berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun ketrampilan 

(psycomotoric) pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan 

penyuluh oleh masyarakat sasarannya.  Penerimaan disini mengandung arti tidak 

sekedar tahu, tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan atau menerapkannya 

dengan benar serta menghayatinya dalam kehidupan dan usahataninya. 

 

Menurut Soekartawi (1988), inovasi adalah suatu ide yang dipandang baru oleh 

seseorang.  Karena latar belakang seseorang ini berbeda-beda maka dalam menilai 

secara objektif, apakah suatu ide baru yang dimaksud itu adalah sangat relatif sifatnya.  

Inovasi mungkin berupa suatu teknologi baru, cara organisasi yang baru, cara 

pemasaran hasil yang baru, dan sebagainya, 

 

Menurut Van den Ban dan Hawkins (1999), inovasi adalah suatu gagasan, metode atau 

objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru, tetapi tidak selalu merupakan hasil dari 

penelitian mutakhir. 

Rogers dan Shoemaker (1981) mengungkapkan bahwa inovasi adalah gagasan, 

tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang, dan elemen-elemen yang 

terkandung dalam adopsi inovasi adalah (a) sikap mental untuk melakukan adopsi 



inovasi, (b) adanya konfirmasi dari keputusan yang telah diambil.  Inovasi tidak 

sekedar sebagai sesuatu yang baru, tetapi lebih luas dari itu yakni sesuatu yang dinilai 

baru atau dapat mendorong terjadinya pembaharuan dalam masyarakat atau pada 

lokalitas tertentu (Lionberger dan Gwin, 1982 dalam Mardikanto, 1993). 

 

Rogers dan Shoemaker (1981) mengemukakan bahwa didalam proses adopsi ada lima 

tahap yang dilalui, yaitu: 

1. Tahap Kesadaran (Awarness), yaitu dimana seseorang mengetahui adanya ide-ide 

baru tetapi kekurangan informasi mengenai hal itu. 

2. Tahap Minat (Interest), dimana seseorang mulai menaruh minat terhadap inovasi 

dan mencari informasi yang lebih banyak mengenai inovasi itu. 

3. Tahap Penilaian (Evaluation), dimana seseorang mengadakan penilaian terhadap ide 

baru dan dihubungkan dengan situasi dirinya sendiri saat ini dan masa mendatang 

dan menentukan mencobanya atau tidak. 

4. Tahap Percobaan (Trial), dimana seseorang menerapkan ide-ide baru itu dalam skala 

kecil untuk menentukan kegunaanya, apakah sesuai dengan situasinya. 

5. Tahap Penerimaan (Adopsi), dimana seseorang menggunakan ide baru itu secara 

tetap dalam skala yang luas. 

 

Rogers dan Shoemaker (1987) menyatakan bahwa tahapan dari proses pengambilan 

keputusan inovasi mencakup :  

1.  Tahap pegenalan, dimana seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh 

beberapa pengertian tentang bagaimana inovasi itu berfungsi. 

2.  Tahap Persuasi, ketika seorang individu (atau unit pengambil keputusan lainnya) 

membentuk sikap baik atau tidak baik  



3.  Tahap Keputusan, muncul ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan 

lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan adopsi atau 

penolakan sebuah inovasi. 

4.  Tahapan Konfirmasi, ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya 

mencari penguatan terhadap keputusan penerimaan atau penolakan inovasi yang 

sudah dibuat sebelumnya. 

 

Keempat tahapan di atas diuraikan secara terperinci dalam model yang di kemukakan 

pada gambar.1 yang terdiri dari tiga bagian utama yaitu:         (1) Antecedent, (2) Proses 

dan (3) Konsekwensi.  Antecedent adalah variabel-variabel yang ada pada situasi 

sebelum diperkenalkannya suatu inovasi.  Antecedent terdiri dari:  a) ciri-ciri 

kepribadian seseorang, b) ciri-ciri sosialnya, c) kuatnya kebutuhan nyata terhadap 

inovasi.  Semua variabel ini mempengaruhi proses keputusan inovasi yang terjadi pada 

setiap orang.  Selain itu variabel sistem sosial seperti norma sistem, toleransi terhadap 

penyimpangan dan kepaduan komunikasi juga mempengaruhi sifat proses keputusan 

inovasi para anggota sistem sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber dan saluran komunikasi memberi rangsangan (informasi) kepada seseorang 

selama proses keputusan inovasi itu berlangsung.  Seseorang pertamakali mengenaldan 

mengetahui inovasi terutama dari saluran media massa.  Pada tahap persuasi, seseorang 

membentuk persepsinya terhadap inovasi dari saluran yang lebih dekat dan antar 

pribadi.  Seseorang yang telah memutuskan untuk menerima inovasi (pada tahap 

keputusan ) ada kemungkinan untuk meneruskan atau menghentikan penggunaanya.   

Diskontinuasi (tidak meneruskan penggunaan inovasi) itu terjadi mungkin karena 

seseorang menemukan ide lain yang lebih baru atau bisa jadi kerena kecewa terhadap 

hasil inovasi.  Mungkin pula pada tahap keputusan seseorang menolak inovasi tetapi 



beberapa waktu kemudian mengadopsi karena pendangannya terhadap inovasi telah 

berubah. 

 

Seseorang biasanya mencari informasi lebih lanjut pada tahap konfirmasi, karena ia 

ingin mencari penguat bagi keputusannya kadang-kadang seseorang memperoleh pesan-

pesan yang bertentangan (dengan keputusan yang dibuatnya).  Hal ini menyebabkan 

terjadinya diskontinuansi atau terjadi pengadopsian terlambat. (Rogers dan Shoemaker, 

1987) 

 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi 

 

Soekartawi (1988) mengungkapkan bahwa beberapa hal penting yang mempengaruhi 

cepat atau lambatnya proses adopsi inovasi adalah:  

a. Umur, makin muda petani biasanya mempunyai semangat untuk ingin 

mengetahui apa yang mereka belum ketahui. 

b. Pendidikan, petani yang berpendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam 

melaksanakan adopsi inovasi.  

c. Keberanian mengambil resiko, biasanya petani-petani kecil mempunyai sifat 

menolak resiko (risk averter).  Mereka berani mengambil resiko kalau adopsi 

inovasi itu benar-benar telah mereka yakini.  

d. Pola hubungan, yang dimaksud dengan pola hubungan adalah apakah petani 

berada dalam lingkup pola hubungan kosmopolit atau lokalit.  Biasanya petani 

yang berada dalam pola hubungan yang kosmopolit lebih cepat melakukan adopsi 

inovasi. 

e. Sikap terhadap perubahan, kebanyakan petani kecil agak lamban dalam mengubah 

sikapnya terhadap suatu perubahan.  Hal ini disebabkan karena sumberdaya yang 



mereka miliki, sehingga mereka agak sulit untuk mengubah sikapnya untuk 

menerima adopsi inovasi. 

f. Motivasi berkarya, untuk menumbuhkan motivasi berkarya memang sering kali 

tidak mudah, khususnya bagi petani-petani kecil.  Hal ini disebabkan karena 

keterbatasan yang dimiliki oleh petani. 

g. Aspirasi, faktor aspirasi perlu ditumbuhkan bagi petani, bila petani tidak memiliki 

aspirasi dalam proses adopsi inovasi maka adopsi inovasi tersebut sulit dilakukan. 

h. Fatalisme, makin tinggi resiko dan ketidakpastian dari petani maka proses adopsi 

inovasi akan berjalan lebih lambat atau bahkan tidak berjalan sama sekali. 

i. Sistem kepercayaan tertentu, makin tertutup suatu sistem sosial dalam masyarakat 

terhadap sentuhan luar maka makin sulit pula anggota masyarakatnya untuk 

melakukan adopsi inovasi.  

j. Karakteristik psikologi, karakteristik psikologi dari petani dan anggota masyarakat 

disekitarnya juga menentukan cepat tidaknya proses adopsi inovasi.  Bila karakter 

anggota masyarakat mendukung situasi yang memungkinkan adanya adopsi 

inovasi, maka proses adopsi inovasi akan berjalan lebih cepat. 

 

Mardikanto (1992) mengungkapkan bahwa kecepatan adopsi inovasi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

1. Sifat inovasinya sendiri, baik yang bersifat intrinsik (yang melekat pada 

inovasinya sendiri) maupun sifat ekstrinsik (menurut/dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungan).  

Sifat instriktrik inovasi itu mencakup : 

a. Informasi ilmiah yang melekat/dilekatkan pada inovasinya. 

b. Nilai-nilai atau keunggulan-keunggulan. 

c. Tingkat kerumitan (kompleksitas) inovasi. 



d. Mudah/tidaknya dikomunikasikan (kekomunikatifan) inovasi. 

e. Mudah tidaknya inovasi itu dicoba (trial-ability). 

f. Mudah tidaknya inovasi tersebut diamati (observability) 

Sedang sifat-sifat ekstrintik meliputi : 

a. Kesesuaian (compatibility) inovasi dengan lingkungan setempat. 

b. Tingkat keunggulan relatif dari inovasi yang ditawarkan, atau keunggulan lain 

yang dimiliki oleh inovasi dibandingkan dengan teknologi yang sudah ada 

yang akan diperbaharui/digantikan. 

2. Sifat sasarannya, dalam hal sifat sasaran terbagi menjadi lima golongan  yaitu : (1) 

golongan pelopor, (2) pengetrap dini  (3) pengetrap awal, (4) pengetrap akhir, (5) 

penolak atau lagard. 

3. Cara pengambilan keputusan. Terlepas dari ragam karekteristik individu dan 

masyarakat, cara pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mengadopsi suatu 

inovasi juga akan mempengaruhi kecepatan adopsi.  Jika keputusan dilakukan 

secara pribadi relatif lebih cepat dibanding pengambilan keputusan berdasarkan 

keputusan bersama (kelompok) warga masayarakat yang lain, apalagi jika harus 

menunggu peraturan-peraturan tertentu ( seperti rekomendasi pemerintah/ 

penguasa). 

4. Saluran komunikasi yang digunakan.  Jika inovasinya dapat dengan mudah dan 

jelas disampaikan lewat media masa atau kelompok sasarannya dapat dengan 

mudah menerima inovasi yang disampaikan melalui media massa,  maka proses 

adopsi akan berlangsung relatif lebih cepat dibandingkan dengan inovasi yang 

harus disampaikan lewat media antar pribadi.  



5. Keadaan penyuluh.  Semakin rajin penyuluh menawarkan inovasi, proses adopsi 

akan semakin cepat.  Hal ini terwujud jika penyuluh mampu berkomunikasi secara 

efektif dan terampil menggunakan saluran komunikasi yang paling efektif. 

6. Ragam sumber informasi.  Kecepatan adopsi inovasi yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok sasaran penyuluh pada tiap tahapan adopsi juga sangat 

dipengaruhi oleh ragam sumber informasi yang menyampaikannya. 

 

Menurut Van Den Ban dan Hawkins (1999), kecepatan  suatu adopsi inovasi 

dipengaruhi hal - hal sebagai berikut : 

1. Keuntungan relatif 

Apakah inovasi memungkinkan petani mencapai tujuannya dengan lebih baik, 

atau dengan biaya yang lebih rendah daripada yang telah dilakukan sebelumnya.  

Keuntungan relatif ini dipengaruhi oleh pemberian insentif pada petani, misalnya 

menyediakan benih dengan harga subsidi. Insentif demikian bisa memotivasi 

untuk mencoba suatu inovasi, tetapi seringkali sulit bagi petani untuk melihat 

manfaat yang disebabkan oleh berbagai kemungkinan.   

2. Keselarasan/Kompatibilitas 

Kompatibilitas berkaitan dengan nilai sosial budaya dan kepercayaan, dengan 

gagasan yang diperkenalkan sebelumnya atau dengan keperluan yang dirasakan 

oleh petani.   

3. Tingkat kerumitan/Kompleksitas 

Inovasi sering gagal karena tidak diterapkan secara benar.  Beberapa hal 

diantaranya memerlukan pengetahuan atau keterampilan khusus.  Setiap inovasi 

sangat mudah dimengerti dan disampaikan manakala cukup sederhana, tidak 

rumit, baik dalam arti mudahnya bagi komunikator maupun mudah dipahami dan 

dipergunakan oleh komunikannya.  



4. Dapat dicoba/triabilitas 

Petani cenderung untuk mengadopsi inovasi jika telah dicoba dalam skala kecil 

dilahannya sendiri terbukti lebih baik daripada mengadopsi inovasi dengan cepat 

dalam skala besar.  Inovasi cepat tersebut menyangkut banyak resiko.  

Kemudahan untuk dicoba ada hubungannya dengan kemudahan memilah. 

5. Bisa diminati/Observability 

Suatu inovasi akan lebih cepat diadopsi manakala pengaruhnya atau hasilnya 

mudah atau cepat dilihat atau diamati oleh komunikannya. 

 

Menurut Roger (1987), kecepatan adopsi adalah tingkat kecepatan penerimaan inovasi 

oleh anggota sistem sosial.  Kecepatan ini biasanya diukur dengan jumlah penerimaan 

yang mengadopsi suatu ide baru dalam periode waktu tertentu. Variabel kecepatan 

inovasi terdiri dari empat elemen yaitu : 

1. Proses keputusan inovasi,  dimulai dari seseorang mengetahui sampai 

memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap 

keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. 

2. Sifat saluran komunikasi adalah suatu alat yang digunakan untuk menyebarkan 

suatu inovasi. 

3. Ciri sistem sosial, difusi inovasi terjadi dalam suatu sistem sosial. Dalam suatu 

sistem sosial terdapat struktur sosial, individu atau kelompok individu, dan norma-

norma tertentu. 

4. Agen pembaru adalah bentuk lain dari orang berpengaruh, yang mampu 

mempengaruhi sikap orang lain untuk menerima suatu inovasi.  Dengan demikian, 

kemampuan dan keterampilan agen perubah yang berperan besar terhadap 

diterima atau ditolaknya inovasi tertentu.   

 



Mosher (1985) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang terpenting dalam mepengaruhi 

penerimaan hal-hal baru di dalam usahatani bagi petani adalah: 

1. Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin progresif 

petani itu mencari hal-hal baru dalam menerapkannya. 

2. Luas lahan garapan dan besarnya usahatani, petani yang tingkat usahataninya 

besar dan luas biasanya lebih menerima hal-hal baru yang lebih menguntungkan 

dari petani yang skala usahanya kecil. 

3. Keuntungan petani, semakin tinggi keuntungan usahatani petani, maka petani 

tersebut biasanya lebih progresif dalam menghadapi atau menanggapi cara-cara 

baru. 

4. Frekuensi mengikuti penyuluhan yang akan mempengaruhi petani dalam 

menyadarkan akan adanya alternatif-alternatif dan metode lain untuk melakukan 

kegiatan usahatani. 

 

Lionberger (1960) dalam Mardikanto (1993) mengemukakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecepatan seseorang untuk mengadopsi inovasi meliputi: 

1. Umur, semakin tua (di atas 50 tahun), biasanya semakin lamban mengadopsi 

inovasi dan cenderung hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa 

diterapkan oleh warga masyarakat setempat. 

2. Luas usahatani, semakin luas biasanya semakin cepat mengadopsi, karena 

memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. 

3. Tingkat pendapatan, seperti halnya luas usahatani, petani dengan tingkat 

pendapatan semakin tinggi biasanya akan semakin cepat mengadopsi inovasi. 

4. Keberanian mengambil resiko, sebab pada tahap awal biasanya tidak selalu 

berhasil seperti yang diharapkan.  Karena itu, individu yang memiliki keberanian 

menghadapi resiko biasanya lebih inovatif. 



5. Tingkat partisipasinya dalam kelompok/organisasi di luar lingkunganya sendiri.  

Warga masyarakat yang suka bergabung dengan orang-orang di luar sistem 

sosialnya sendiri, umumnya lebih inovatif dibanding mereka yang hanya 

melakukan kontak pribadi dengan warga masyarakat setempat. 

6. Aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru.  Golongan masyarakat yang aktif 

mencari informasi dan ide-ide baru, biasanya lebih inovatif dibanding orang-orang 

yang pasif apalagi yang selalu keptis (tidak percaya) terhadap sesuatu yang baru. 

7. Sumber informasi yang dimanfaatkan.  Golongan yang inovatif, biasanya banyak 

memanfaatkan beragam sumber informasi, seperti: lembaga pendidikan/perguruan 

tinggi, lembaga penelitian, dinas-dinas yang terkait, media massa, tokoh-tokoh 

masyarakat (petani) setempat maupun dari luar, lembaga-lembaga komersial 

(pedagang). 

Mardikanto (1993) menyatakan bahwa ada beberapa  faktor yang mempengaruhi 

kecepatan seseorang dalam mengadopsi inovasi yaitu : 

(1)  Luas usahatani, semakin luas semakin cepat mengadopsi karena memiliki 

kemampuan ekonomi yang lebih baik. 

(2) Tingkat pendapatan, seperti halnya luas usaha tani petani yang tingkat 

pendapatannya semakin tinggi biasanya semakin cepat mengadopsi inovasi. 

(3) Umur, semakin tua (diatas 50 tahun) biasanya semakin lamban mengadopsi 

inovasi dan cenderung hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah bisa 

diterapkan oleh warga masyarakat. 

(4) Aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru, golongan masyarakat yang aktif 

mencari informasi dan ide-ide baru biasanya lebih inovatif dibandingkan dengan 

orang-orang yang pasif, apabila orang yang skeptir (tidak percaya) terhadap hal-

hal baru. 



(5) Tingkat partisipasinya dalam kelompok/organisasi diluar lingkungannya sendiri, 

warga masyakakat yang suka bergabung dengan orang-orang di luar sistem 

sosialnya sendiri, umumnya lebih inovatif dibanding dengan mereka yang hanya 

melakukan kontak pribadi dengan warga masyarakat setempat. 

 

Dixon (dalam mardikanto, 1993) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecepatan seseorang dalam mengadopsi inovasi, yaitu : 

1. Prasangka inter-personal, adanya sifat kelompok masyarakat (terutama yang 

masih tertutup) untuk mencurigai setiap tindakan  orang-orang yang berasal dan 

berbeda di luar  sistem sosialnya. 

2. Pandangan terhadap kondisi lingkungan yang terbatas, sifat adopsi inovasi sangat 

tergantung pada persepsi sasaran terhadap kondisi lingkungan yang terbatas di 

sekitar lingkungan sosialnya. 

3. Sikap terhadap penguasa, elit penguasa dinilai sebagai kelompok yang selalu 

mendominasi dan mengeksploitasi warga masyarakat pada umumnya, dan pihak 

lain  sebagai pelindung dan kelompok yang memegang kekuasaan dan mampu 

memecahkan masalah yang mereka hadapi.  Dualisme sikap terhadap penguasa 

seperti ini, sangat berpengaruh terhadap proses adopsi inovasi. 

4. Sikap kekeluargaan, tidak ada satu individu yang dapat mengambil keputusan 

secara sendiri, harus dikosultasikan terlebih dahulu terhadap anggota keluarga 

atau kerabat terdekat.  Oleh karena itu, proses adopsi inovasi menjadi lambat. 

5. Fatalisme, suatu kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk 

merencakan masa depan sendiri. 

6. Kelemahan aspirasi, adalah  lemahnya cita-cita untuk menikmati kehidupan yang 

lebih layak.  Dalam kondisi seperti ini masyarakat bersifat pasrah, dan cukup puas 

dengan apa yang sudah ada, sehingga inovasi akan berjalan dengan lambat. 



7. Hanya berfikir untuk hari ini, dalam tahap ini masyarakat hanya berfikir yang 

cepat dapat dinikmati, umumnya berupa investasi untuk mencapai kebutuhan 

hidup. 

8. Kekosmopolitan, dicirikan dengan frekwensi dan jarak perjalanan yang 

dilakukan, serta pemanfaatan media masa. 

9. Kemampuan berfikir kritis, kemampuan untuk menilai sesuatu keadaan 

(baik/buruk, pantas atau tidak pantas). 

10. Tingkat kemajuan peradabannya, semakin maju peradabannya maka semakin 

cepat proses adopsi inovasi yang terjadi. 

11. Cara pengambilan keputusan, cara pengambilan keputusan yang tidak tergantung 

pada orang lain akan lebih cepat dalam proses adopsi inovasi. 

12. Saluran komunikasi yang digunakan, jika  inovasi dapat disampaikan melalui 

saluran komunikasi yang tepat yaitu menggunakan media masa maka proses 

adopsi inovasi akan berlangsung dengan mudah. 

13. Keadaan penyuluh, aktivitas penyuluh yang giat untuk mempromosikan proses 

adopsi inovasi kepada  masyarakat akan mempercepat proses adopsi inovasi 

tersebut. 

 

3. Jarak Pagar, Penyebaran dan budidaya    

 

1) Penyebaran dan syarat tumbuh jarak pagar 

Jarak  Pagar (Jatropha curcas L) berasal dari daerah tropis Amerika Tengah.  

Jarak Pagar memiliki empat varietas, yaitu varietas Cape Verde, Nicaragua, Ife-

Nigeria, dan varietas Mexico.   



Di antara keempat varietas jarak pagar tersebut, varietas Cape Verde merupakan 

varietas jarak pagar yang paling banyak ditemukan diseluruh dunia termasuk di 

Indonesia.  Klasifikasi ilmiah jarak pagar adalah sebagai berikut: 

Kingdom            : Plantae 

Divisio          : Magnoliophyta 

Kelas          : Magnoliopsida 

      Ordo          : Malpighialis 

      Familia               : Euphorbiaceae 

                  Genus           :  Jatropha 

      Spesies                : J Curcas 

                  Nama Latin          : Jatropha curcas L 

 

  Di Indonesia, jarak pagar mulai ditanam semenjak masa pemerintahan Jepang.  

Tanaman jarak pagar pada waktu itu diperuntukkan sebagai penghasil bahan bakar 

pesawat-pesawat tempur Jepang.  Pada masa itu tanaman jarak pagar 

terkonsentrasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.  Selanjutnya jarak pagar 

menyebar di Kawasan Indonesia Timur seperti    Nusa Tenggara dan Sulawesi lalu 

meluas lagi ke daerah-daerah lain di pelosok negeri (Nurcholis dan Sumarsih, 

2007). 

   

  Jarak pagar dapat tumbuh baik di lahan kering dengan ketinggian 0-500 m dpl.  

Curah hujan yang dikehendaki tanaman ini yakni 300-1000 mm per tahun dan 

suhu lebih dari 20
o
 C.  Jarak pagar sangat toleran terhadap berbagai jenis lahan 

termasuk lahan marginal yang miskin hara.  Namun demikian untuk menunjang 

pertumbuhan optimal diperlukan pH tanah antara 5,5-6,5 (Dinas Perkebunan 

Kabupaten Lampung Selatan, 2007). 



 

2) Deskripsi botani jarak pagar 

 

  Batang jarak pagar beruas-ruas berwarna abu-abu, mengandung getah berwarna 

putih dan pada setiap ruas terdapat titik tumbuh daun atau cabang.  Percabangan 

tanaman ini tidak teratur dan bentuk ranting bulat dan tebal.  Tinggi tanaman Jarak 

pagar tanpa pemangkasan dapat mencapai 5-10 m.  Jarak pagar memiliki 3-5 cm 

akar tunggang dan dari akar-akar tungang tersebut akan muncul akar lateral yang 

memanjang ke samping dengan radius penyebaran mencapai 0,5 m dari batang 

pokok.  Daun jarak pagar berwarna hijau muda sampai hijau tua dan memiliki 5-7 

lekukan.  Susunan daun pada batang berbentuk spiral dengan posisi berselang-

seling.  Panjang tangkai daun bervariasi antara 3,5-15 cm.  Bagian pangkal daun 

berbentuk jantung dan tepi daun halus (Nurcholis dan S. Sumarsih, 2007, Dinas 

Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, 2007, Prana, 2006). 

 

  Masih menurut Nurcholis dan S. Sumarsih (2007), Dinas Perkebunan Kabupaten 

Lampung Selatan, (2007), serta Prana (2006), tanaman jarak pagar bersifat 

monocious (berumah satu), bunganya berkelamin satu namun ada juga yang 

bersifat hermafrodit.  Bunga muncul dari percabangan secara terminal dan 

umumnya bayak terbentuk pada musim kemarau dan sedikit pada musim hujan.  

Bunga tersusun pada malai yang bercabang melebar yang merupakan bunga-

bunga tunggal dengan panjang tangkai bervariasi antara 6-23 mm.  Secara 

keseluruhan bunga jarak pagar berbentuk lonceng dengan jumlah mahkota 

sebayak 5 helai berwarna putih kekuning-kuningan dan ada pula yang berwarna 

kehijau-hijauan.   

  

Penyerbukan pada tanaman jarak pagar terjadi secara alami melalui perantaraan 

serangga yakni jarak pagar telah berumur 5-6 bulan semenjak berkecambah.  



Penyerbukan yang berhasil akan disusul dengan terbentuknya buah yang tersusun 

dalam tandan buah dimana tiap tandan terdapat 10–15  buah.  Bentuk buah jarak 

pagar bulat telur dengan permukaan halus dan panjang mencapai 3 cm.  Tiap buah 

memiliki tiga biji yang berbentuk bulat panjang (7-11 mm) dan bercangkang tipis 

berwarna hitam.  Kematangan biji dapat dilihat dari perubahan warna kulit buah 

yang semula hijau berubah menjadi kuning.  Pemanenan dilakukan saat kulit buah 

jarak pagar telah berwarna kuning.  Biji jarak yang kering umumnya mengandung 

6,20% air, 18,00% protein, 38,00% lemak/minyak, 17,00% karbohidrat, 15,50% 

serat, dan 5,30% abu (Nurcholis dan S. Sumarsih, 2007, Dinas Perkebunan 

Kabupaten Lampung Selatan, 2007, Prana, 2006). 

 

3) Budidaya  tanaman jarak pagar 

 

 

Tanaman jarak pagar  dapat ditanam pada berbagai jenis tanah, pada lahan dataran 

rendah maupun di lereng bukit yang tidak tergenang dan memiliki drainase yang 

baik.  Pilih lahan terbuka karena jarak pagar memerlukan penyinaran matahari 

secara penuh.   

 

a. Pengolahan lahan 

Persiapan lahan meliputi pembersihan lahan dan pembuatan lubang 

tanam.  Sebelum dilakukan pengolahan tanah, lahan sebaiknya dibersihkan 

dari semak belukar atau gulma.  Pengolahan tanah dengan bajak atau cangkul, 

kemudian dibuat  lubang tanam berukuran 30 x 30 x 30 cm dengan jarak 2 x 2 

m. Tanah bagian atas dicampur dengan pupuk kandang atau kompos, setiap 

lubang secara merata, kemudian dimasukkan kembali ke dalam lubang tanam. 

Pada tanah yang bertekstur sedang hingga berat perlu dibuat saluran drainase, 

karena tanaman jarak pagar tidak tahan genangan. (Sudrajat, 2006) 



b. Penggunaan benih 

Bahan tanam dapat berasal dari setek cabang atau batang, maupun benih. 

Bahkan penyediaan bibit dengan teknik kultur jaringan dimungkinkan.  Jika 

menggunakan setek dipilih cabang atau batang yang telah cukup berkayu, 

sedangkan untuk benih dipilih dari biji yang telah cukup tua yaitu diambil dari 

buah yang telah masak di pohon. Menurut Hambali dkk (2006), saat ini di 

Indonesia belum ada varietas maupun klon unggul jarak pagar, sehingga 

sumber benih masih mengandalkan pengumpulan dari petani. (Sudrajat, 2006) 

c. Pembibitan 

Pembibitan dapat dilakukan di polibag atau di bedengan.  Setiap polibag 

ditanami 1 (satu)  benih.  Tempat pembibitan diberi naungan / atap dengan 

bahan dapat berupa daun kelapa, jerami atau paranet.  Lama di pembibitan 2 – 

3 bulan.  Kegiatan yang dilakukan selama pembibitan antara lain penyiraman 

(setiap hari 2 kali pagi dan sore), penyiangan, dan seleksi. (Sudrajat, 2006) 

d. Penanaman 

 

Penanaman jarak pagar dapat dilakukan secara monokultur atau tumpang sari.  

Jarak tanam secara monokultur 2 m x 2 m, sedang secara tumpang sari dengan 

palawija disesuaikan dengan kebutuhan lahan untuk palawija.  Pada 

pertanaman tumpangsari digunakan jarak tanam 3 m x 2 m (1660 tanaman/ha), 

atau 4 m x 2 m (1250 tanaman/ha).  Tanaman jarak pagar dapat pula 

digunakan atau ditanam sebagai pagar / pembatas lahan atau untuk konservasi. 

Untuk tujuan ini maka jarak tanam antar tanaman dapat dipersempit menjadi 1 

m atau 0,5 m.   



Penanaman dilakukan setelah lubang tanam yang dibuat dibiarkan selama 2-3 

minggu.  Penanaman dilakukan pada saat tanah dalam kondisi cukup lembab / 

basah, untuk menghindari stress pada saat pertumbuhan awal tanaman.  Pada 

penanaman di daerah tadah hujan sebaiknya dilakukan pada awal musim 

penghujan, sehingga kebutuhan air dapat terjamin saat pertumbuhan awal 

pertanaman hingga tanaman mampu beradaptasi.  Pemindahan tanaman 

dilakukan dengan memotong polibag pada bagian bawah dan dibuat irisan 

pada polibag sampai ujung, selanjutnya masukkan bibit kedalam lubang tanam 

yang telah disiapkan.  Bibit yang dibutuhkan untuk 1 ha dengan jarak tanam 2 

m x 2 m adalah 2.500 tanaman.  Perlu disiapkan 500 tanaman (20%) sebagai 

cadangan untuk sulaman. (Sudrajat, 2006) 

e. Pemeliharaan 

1. Pemupukan  

Agar berproduksi maksimal, tanaman jarak pagar perlu dipupuk. Dosis 

pupuk yang diberikan tergantung dari kesuburan tanah. Secara umum dosis 

tahun ke-1, 40 g Urea + 40 g SP-36 + 20 g KCl  dan 2 kg pupuk organik / 

tanaman. Kebutuhan pupuk tahun ke-2, 3 dan 4 lebih tinggi dan disesuaikan 

dengan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Pupuk diberikan pada 

parit yang dibuat melingkari tanaman (1/2-3/4 tajuk), sedalam 5-10 cm, 

kemudian ditutup kembali dengan tanah. 

2. Pengairan 

Tanaman jarak pagar butuh sedikit air, tetapi pada tahun pertama butuh 

pengairan terutama pada musim kemarau.  Pada pertanaman yang luas di 

daerah tanah hujan, perlu dilakukan teknik pemanenan air pada musim 



penghujan dalam bentuk penyimpan air selanjutnya dapat digunakan untuk 

mengairi tanaman pada musim kemarau.   

Untuk daerah pengembangan yang ada sumber airnya dimungkinkan untuk 

melakukan pengairan.  Akan tetapi untuk pengembangan di lahan kering / 

kritis dimana tidak memungkinkan untuk melakukan pengairan, diusahakan 

penanaman dengan bibit yang berumur 1-2 bulan yang ditanam pada awal 

musim penghujan.  Pemberian bahan organik pada lubang tanam sangat 

berperan untuk menjaga kelembaban tanah di sekitar perakaran.  

3. Pemangkasan  

Pemangkasan bertujuan untuk merangsang percabangan, pemangkasan 

dilakukan pada batang utama yang telah cukup berkayu (warna cokelat 

keabu-abuan), setinggi 30 cm dari permukaan tanah.  Kemudian 

pemangkasan selanjutnya dilakukan setelah cabang-cabang yang terbentuk 

cukup berkayu disisahkan 2 cabang dengan posisi bersilangan dari 3 cabang 

yang terbentuk pada pemangkasan pertama,  sehingga total jumlah cabang 

yang terbentuk pada pemangkasan ke-2 sebanyak 6 cabang (3 cabang 

pertama dikali 2 cabang ke-2).  Jumlah cabang pada pemangkasan ke-4 

mencapai 40 cabang.  

 

4. Pengendalian Gulma  

Penyiangan sangat penting terutama pada periode awal pertumbuhan 

tanaman.  Penyiangan dapat dilakukan secara kultur teknis (pengolahan 

tanah, pemberian mulsa seresah atau tanaman penutup tanah), mekanis 

dengan cangkul atau ternak, serta kimiawi dengan herbisida seperti 

Glyphosate  (purna tumbuh, sistemik, dan non-selektif), methyl halosifop 



(purna tumbuh, sistemik, efektif untuk teki), dan oxyfluorfen (pra tumbuh, 

sistemik, nonselektif).   

5. Hama dan Penyakit Tanaman 

Tanaman jarak sebenarnya jarang diserang hama ataupun penyakit, namun 

bisa jadi terserang jika kondisi lahan kurang bersih ataupun ada semak yang 

dapat menjadi inang sementara bagi hama-hama tertentu.  Pengendalian 

hama terpadu yaitu dengan menjaga kebersihan lahan merupakan tindakan 

preventif yang paling mudah dilakukan sebelum hama menjadi tak 

terkendali dan merugikan. 

Hama yang kadang menyerang tanaman jarak adalah sejenis kutu putih.  

Tanaman jarak sering tumbuh liar sehingga kutu putih sering 

menjadikannya inang sementara.  Disamping kutu putih , jarak juga 

mungkin diserang ulat yang menyerang daun. (Sudrajat, 2006) 

f.  Panen dan pasca panen 

 

Tanaman jarak pagar mulai berbunga setelah berumur 3-4 bulan dan 

pembentukan buah tejadi saat berumur 4-5 bulan dan akan masak pada umur 

5-6 bulan.  Biasanya pada satu tangkai terdiri dari 10-15 buah, tetapi buah 

tersebut tidak masak secara serempak. Karena itu, pemanenan bisa dilakukan 

ketika 75% buah di tangkai tersebut telah mengering dan sisa buah lainnya 

berwarna kuning kehijauan.  Ciri buah yang telah kering adalah berwarna 

kuning hingga kecoklatan dan batas antara ruang biji tampak jelas bergaris.  

Jika pemanenan menunggu buah kering semua dikhawatirkan buah yang lebih 

dulu kering akan pecah dan bijinya berhamburan. 



Setelah dipetik buah dijemur sampai kadar air 7-9 %  kemudian siap untuk 

dibijikan.  Buah jarak pagar yang dipanen pada saat berwarna kuning 

menghasilkan vigor dan daya kecambah yang paling baik, sehingga baik untuk 

produksi benih.  Kadar minyak dari biji jarak berkisar 28%-35%.  Biji jarak 

pagar yang telah kering karena dijemur kemudian dimasukkan kedalam suatu 

wadah/tempat dan disimpan ditempat yang tidak terkena langsung sinar 

matahari dan tidak bersentuhan langsung dengan lantai.  (Sudrajat, 2006) 

Adopsi inovasi terhadap budidaya tanaman jarak pagar akan dilihat dari kecepatan 

penyebaran inovasi kepada petani dalam melakukan penerapan budidaya tanaman 

jarak pagar yaitu dengan memperhatikan pengolahan lahan, penggunaan benih, 

pembibitan tanaman, penanaman tanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan 

pascapanen. 

 

4. Potensi Tanaman Jarak Pagar  

 

Tanaman Jarak Pagar (Jatropha curcas L) sudah dikenal di Indonesia sejak 

pendudukan Jepang, yaitu sebagai tanaman tanggul angin (wind barrier) di pantai 

utara dan selatan P. Jawa, sekaligus sebagai cadangan bahan bakar untuk tank-tank 

Jepang.  Pada waktu itu, ketika deterjen dan sabun cuci masih menjadi barang langka, 

oleh masyarakat desa buahnya bisa dijadikan sebagai bahan untuk mencuci pakaian, 

karena buahnya mampu mengeluarkan busa seperti sabun.  

 

Tanaman jarak ada dua jenis yaitu Jarak Kepyar (Ricinus communis) dan Jarak Pagar 

(Jatropha curcas L).  Jarak Kepyar juga menghasilkan minyak dan digunakan untuk 

industri otomotif, industri farmasi dan kosmetika, sehingga sudah lama dibudidayakan 



secara komersial.  Jarak pagar dibanyak negara yang miskin sumber daya BBM, telah 

dikembangkan sebagai tanaman yang menghasilkan minyak pengganti solar dan 

minyak tanah, sedangkan di Indonesia belum berkembang secara komersial karena 

tidak bisa bersaing dengan BBM solar dan minyak tanah yang pada waktu yang lalu 

relatif murah karena disubsidi pemerintah. Menurut hasil riset Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi (BPPT), Indonesia memiliki 60 jenis tanaman yang berpotensi 

menjadi energi alternatif.  Adapun tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku 

biofuel diantaranya dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

 

 

Tabel 4. Beberapa tanaman penghasil biofuel  

 

Jenis Tanaman Produksi Minyak 

(liter per Ha) 

Ekivalen Energi 

(kWh per Ha) Nama Latin Nama Umum 

Elaeis guineensis Kelapa Sawit 3.600-4.000 33.900-37.700 

Jatropha curcas Jarak Pagar 2.100-2.800 19.800-26.400 

Aleurites fordii Kemiri 1.800-2.700 17.000-25.500 

Saccharum 

officinarum 
Tebu 2.450 16.000 

Ricinus communis Jarak Kepyar 1.200-2000 11.300-18.900 

Manihot esculenta Ubi Kayu 1.020 6.600 

 

Sumber: Duke (1983 dalam Nurcholis dan Sumarsih, 2007)  

  

Jarak pagar mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak 

pengganti BBM, karena mempunyai beberapa keunggulan, yaitu antara lain : 

a. Relatif mudah dibudidayakan oleh petani kecil, dapat ditanam sebagai batas kebun, 

dapat ditanam secara monokultur atau campuran (intercropping), cocok di daerah 

beriklim kering, dapat ditanam sebagai tanaman konservasi lahan dan juga dapat 

ditanam dipekarangan atau sekitar rumah, sehingga basis sumber bahan bakunya 

dapat sangat luas. 



b. Pemanfaatan biji atau minyak jarak pagar tidak berkompetisi dengan penggunaan 

lain karena termasuk kelompok non pangan sehingga harganya relatif stabil. 

Proses pengolahan minyak jarak kasar (crude jatropha oil/CJO) atau untuk kebutuhan 

rumah tangga pengganti minyak tanah sangat sederhana sehingga mudah dilakukan 

masyarakat tani pada umumnya. Pengolahan bahan bakar motor pengganti solar 

(biodiesel) juga tidak memerlukan teknologi tinggi (dibandingkan minyak bumi) 

sehingga investasinya relatif murah. 

B.   Kerangka Pemikiran 

 

Menurut Mardikanto (1993), adopsi dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku 

baik yang berupa pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun keterampilan 

(psycomotoric) pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh 

oleh masyarakat sasarannya.   Penerimaan disini mengandung arti tidak sekedar tahu, 

tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan atau menerapkannya dengan benar serta 

menghayatinya dalam kehidupan dan usahataninya.  Dalam hubungannya dengan 

keberhasilan budidaya tanaman jarak pagar, penyebaran inovasi kepada petani sampai 

petani tersebut mengadopsi merupakan salah satu upaya yang harus diperhatikan sebagai 

faktor penentu keberhasilan .   

Budidaya  tanaman jarak pagar di pedesaan selain bertujuan menunjang ketersediaan 

bahan bakar minyak dimasa mendatang juga diarahkan sebagai penambah penghasilan 

petani.   Semakin tinggi minat petani terhadap pembudidayaan tanaman  jarak pagar, 

maka untuk menghasilkan produksi biji jarak pagar lebih banyak lagi, petani akan 

berupaya untuk memperluas areal tanaman jarak pagar yang mereka usahakan.   

Perluasan areal tanam dapat dilakukan pada lahan-lahan kosong yang masih terbengkalai, 



lahan-lahan tandus yang tidak produktif, serta memanfaatkan sela-sela tanaman 

perkebunan selain jarak pagar, tanaman pangan, maupun tanaman hortikultura.   

 

Adanya minat petani dalam mengadopsi inovasi tersebut maka memungkinkan petani 

akan selalu mencari informasi mengenai budidaya jarak pagar.  Pencarian informasi 

mengenai cara budidaya jarak pagar dapat diperoleh petani melalui sumber informasi lain 

yaitu melalui kegiatan diskusi dengan ketua kelompok tani, petani jarak pagar lainnya, 

aktif  mencari informasi melalui media massa, serta melakukan percobaan-percobaan 

sendiri guna mengetahui cara budidaya jarak pagar yang lebih baik. 

Peranan ketua kelompok tani terhadap penyebaran informasi mengenai cara budidaya 

tanaman jarak pagar pun sangat berarti.  Hal ini dikarenakan ketua kelompok tani 

senantiasa berinteraksi dengan petani anggota.  Pencarian informasi mengenai budidaya 

tanaman jarak pagar pun dapat dilakukan petani melalui media massa.  Dewasa ini 

informasi mengenai budidaya tanaman jarak pagar sangat gencar dibahas melalui media 

massa baik media cetak maupun media elektronik.  Buku-buku dan majalah pertanian 

yang membahas masalah budidaya tanaman jarak pagar telah banyak diterbitkan guna 

menjadi reverensi bagi petani yang tertarik membudidayakan tanaman jarak pagar.  Petani 

yang tertarik pada tanaman jarak pagar tentu akan aktif mencari informasi budidaya jarak 

pagar melalui media cetak dan elektronik.  Hal ini tentunya akan mempercepat 

peningkatan pengetahuan petani terhadap budidaya tanaman jarak pagar.    

 

Kreativitas petani dalam hal menambah pengetahuan terhadap budidaya jarak pagar dapat 

pula dilakukan dengan percobaan-percobaan sendiri di kebun guna mengetahui cara 

budidaya jarak pagar yang lebih baik.  Percobaan-percobaan sendiri yang dilakukan 

petani dalam hal budidaya jarak pagar tentu akan menambah pengetahuan dan 



pengalaman petani, sehingga petani dapat membandingkan informasi budidaya jarak 

pagar yang mereka peroleh melalui penyuluhan maupun media massa dengan hasil 

percobaan mereka di lahan pertanaman. 

 

Berdasarkan uraian di atas, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovsi 

budidaya jarak pagar.  Kendatipun banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi proses 

adopsi inovasi, mengacu pada pendapat Soekartawi (1988) yaitu sifat inovasi dan 

keberanian mengambil resiko, pendapatan rumah tangga, Mosher (1985) yaitu frekuensi 

mengikuti penyuluhan,  Lion Berger (1960, dalam Mardikanto, 1993) yaitu  sumber 

informasi, Mardikanto (1993) yaitu aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru, akan 

dilihat sejauh mana faktor tersebut dapat berpengaruh  dengan adopsi inovasi terhadap 

penerapan budidaya  tanaman jarak pagar.    

Sifat inovasi diduga mempengaruhi adopsi inovasi penerapan budidaya tanaman jarak 

pagar, karena dilihat dari beberapa faktor, yaitu:  

1. Keuntungan relatif, semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat dari penerapan 

ide atau inovasi baru maka semakin cepat petani akan menerima inovasi. 

2. Kompatibilitas, semakin tidak berbeda jauh suatu inovasi yang baru dengan yang 

sudah ada sebelumnya maka petani akan semakin cepat untuk melakukan 

penyesuaian-penyesuaian terhadap inovasi baru tersebut. 

3. Kompleksitas, semakin susah atau rumit suatu inovasi untuk dipraktekan atau 

diterapkan maka petani semakin lama untuk menerima suatu inovasi. 

4. Triabilitas, semakin mudah suatu inovasi untuk dicoba atau diterapkan maka petani 

semakin cepat untuk menerima suatu inovasi. 

5. Observabilitas, semakin mudah suatu inovasi bila dilihat dari cara maupun hasilnya 

oleh petani maka petani semakin cepat untuk menerima suatu inovasi. 



 

Keberanian mengambil resiko, diduga mempengaruhi adopsi  inovasi budidaya jarak 

pagar. Individu yang memiliki keberanian menghadapi resiko biasanya lebih inovatif. 

 

Pendapatan rumah tangga menurut Soekartawi (1995) mempengaruhi petani dalam 

tingkat adopsi inovasi.  Semakin besar pendapatan rumah tangga maka semakin mudah 

mereka mengadopsi suatu inovasi.  Keluarga petani yang mempunyai pendapatan tinggi 

akan menerima inovasi yang ditawarkan, karena inovasi itu akan semakin meningkatkan 

pendapatan mereka. 

Sumber informasi  menurut Lion Berger (1960, dalam Mardikanto, 1993) di duga 

mempengaruhi tingkat adopsi inovasi budidaya tanaman jarak pagar karena golongan 

yang inovatif  biasanya memanfaatkan sumber informasi dari sumber yang beragam 

antara lain dari petani maju, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, lembaga penelitian, 

dinas-dinas yang terkait, media massa, tokoh-tokoh masyarakat (petani) setempat maupun 

dari luar, lembaga-lembaga komersial (pedagang).  

 

Aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru, diduga mempengaruhi tingkat adopsi 

inovasi karena golongan masyarakat yang aktif biasanya lebih inovatif dibandingkan 

dengan orang-orang yang pasif apalagi yang selalu skeptis tidak percaya dengan hal-hal 

baru. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka faktor-faktor yang dimungkinkan akan berhubungan 

dengan tingkat adopsi  inovasi  budidaya  tanaman  jarak  pagar adalah Sifat inovasi yang 

selanjutnya diidentifikasi menjadi variabel X1, Keberanian mengambil resiko yang 

diidentifikasi menjadi variabel X2, Pendapatan rumah tangga  yang diidentifikasi menjadi 

variabel X3,  Banyaknya sumber informasi yang digunakan diidentifikasikan  menjadi 

variabel  X4, dan Aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru diidentifikasikan  menjadi 



variabel  X5.  Adapun paradigma hubungan kelima variabel tersebut dengan tingkat adopsi 

inovasi budidaya  jarak  pagar dengan indikator yang terdiri dari pengolahan lahan, 

penggunaan benih, pembibitan tanaman  penanaman tanaman,  pemeliharaan tanaman, 

panen dan pascapanen, selanjutnya unsur-unsur ini diidentifikasi sebagai variabel Y dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Paradigma faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat adopsi inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar 

C. Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Diduga sifat inovasi berhubungan nyata dengan tingkat adopsi  inovasi budidaya 

tanaman jarak pagar.  

2. Diduga keberanian mengambil resiko berhubungan nyata dengan tingkat adopsi  

inovasi budidaya tanaman jarak pagar.  

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi  adopsi inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar 
( X ) 

Tingkat Adopsi Inovasi  

Budidaya  Tanaman  Jarak  

Pagar ( Y ) 

 

a. Pengolahan lahan 

b. Penggunaan benih 

c. Pembibitan tanaman 

d. Penanaman tanaman 

e. Pemeliharaan tanaman 

f. Panen dan pascapanen 

(X1) Sifat Inovasi 

(X3) Pendapatan rumah tangga 

(X5) Tingkat aktivitas mencari     

informasi  dan  ide-ide baru 

(X2) Keberanian mengambil  

resiko 
 

(X4) Banyaknya Sumber 

Informasi yang di gunakan 



3. Diduga pendapatan rumah tangga berhubungan nyata dengan tingkat adopsi  inovasi 

budidaya tanaman jarak pagar.  

4. Diduga banyaknya sumber informasi  yang digunakan berhubungan nyata dengan 

tingkat adopsi  inovasi budidaya tanaman jarak pagar.  

Diduga aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru berhubungan nyata dengan tingkat 

adopsi  inovasi budidaya tanaman jarak pagar. 


