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By 
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This study aims to determine: (1) the performance of the SP-IPC in the cultivation 

of cocoa, (2) the effectiveness of SP-IPC in the cultivation of cocoa, (3) the factors 

that influence the effectiveness of SP-IPC in the cultivation of cocoa, (4) cocoa 

farm incomes SP-IPC program participants in cultivation of cocoa, and (5) any 

constraints that affect the implementation of SP-IPC in Sukoharjo Village 1 

District of Sukoharjo District Pringsewu.  Respondents in this study were 25 

people who came from SP-IPC program participants. The data collection was 

conducted in September 2014. The data was analyzed by descriptive methods.  

The results of this study showed as follows.  (1) Performance of SP-IPC cocoa 

crop was classified as good enough.  (2) The effectiveness of SP-IPC conducted in 

the cultivation of cocoa plants is quite high.  (3) factors - factors that influence the 

effectiveness of SP-IPC program cacao plant is a cosmopolitan level SP-IPC 

farmers participating in the cocoa plant, the age of the participants SP-IPC 

farmers cacao plant, the frequency of attendance in the implementation of SP-IPC 

program for cocoa plants.  (4) Income from cocoa farming of farmer’s who joined 

SP-IPC program was Rp22.198.735 /ha/year.  (5) The constraints affecting the 

implementation of SP-IPC were the uncertainty of climate that led to the cocoa 

crop more susceptible to disease, lack of agricultural extension, as well as a lack 

of public awareness to implement SP-IPC program. 

Keywords: constraints, effectiveness of the program, farm income, performance 
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     ABSTRAK 

           Oleh 

           Firjen Ansoni Rafles 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) keragaan SL-PHT dalam budidaya 

tanaman  kakao,  (2) efektivitas SL-PHT dalam budidaya tanaman  kakao,  (3) 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SL-PHT dalam budidaya tanaman  

kakao,  (4) pendapatan usahatani kakao peserta program SL-PHT dalam budidaya 

tanaman  kakao, serta (5) kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi 

pelaksanaan  SL-PHT di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu.  Responden pada penelitian ini adalah 25 orang yang berasal dari 

peserta program SL-PHT.  Pengumpulan data dilakukan pada bulan September 

2014.  Data dianalisis menggunakan metode deskriftif.  Hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut.   (1) Keragaan SL-PHT budidaya tanaman  kakao masuk dalam 

klasifikasi cukup baik. (2) Efektivitas SL-PHT yang dilakukan dalam budidaya 

tanaman  kakao cukup tinggi.  (3) Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas 

program SL-PHT tanaman kakao adalah  tingkat kosmopolit petani peserta          

SL-PHT tanaman kakao, usia petani peserta SL-PHT tanaman kakao, frekuensi 

kehadiran dalam pelaksanaan program SL-PHT tanaman kakao.  (4) Pendapatan 

usahatani kakao petani yang mengikuti program SL-PHT kakao berpenghasilan 

yaitu  Rp22.198.735/ ha/tahun.  (5) Kendala-kendala yang mempengaruhi 

pelaksanaan SL-PHT adalah iklim yang tak menentu yang mengakibatkan 

tanaman kakao lebih mudah terserang penyakit, kurangnya penyuluh pertanian, 

serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program SL-PHT. 

 

Kata Kunci : efektivitas program, kendala-kendala, keragaan, pendapatan 

usahatani,  
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar belakang dan masalah 

Sektor pertanian telah menjadi tulang punggung dalam pembangunan nasional. 

Sektor pertanian memiliki dimensi yang sangat kompleks, baik secara 

ekonomi, politik, sosial dan budaya.  Bidang pertanian mampu menciptakan 

terbangunnya ketahanan nasional yang kokoh dan kuat melalui penyediaan 

pangan dan gizi, protein, vitamin bagi seluruh penduduk dan merupakan sektor 

andalan penyumbang devisa negara dari sektor non migas.  Besarnya 

kesempatan kerja yang diserap dan besarnya jumlah penduduk yang masih 

bergantung pada sektor ini memberikan arti bahwa di masa mendatang sektor 

ini masih terus harus dikembangkan guna mewujudkan tujuan dan cita-cita 

bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. 

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana untuk melaksanakan 

perubahan yang mengarah pertumbuhan ekonomi dan perbaikan mutu hidup 

seluruh masyarakat untuk jangka panjang, yang dilaksanakan pemerintah 

didukung oleh partisipasi masyarakat dengan menggunakan teknologi terpilih. 

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf 

hidup petani, memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta 

mengisi pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri melalui 

pertanian yang maju, efisien dan tangguh sehingga mampu meningkatkan dan 
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menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan 

produksi serta menunjang pembangunan wilayah (Mardikanto, 1993). 

Peranan sektor pertanian secara relatif semakin berkurang karena terjadinya 

proses transformasi struktural perekonomian nasional akibat keberhasilan 

pembanguan ekonomi yang dicapai.  Namun sektor pertanian akan tetap 

memegang peranan yang sangat penting dalam struktur perekonomian 

nasional.  Hal ini dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Bruto, 

penyedian lapangan pekerjaan, penerimaan ekspor, serta mengurangi 

kemiskinan (Anonim, 2005). 

Sektor pertanian meliputi tanaman pangan, tanaman perkebunan, kehutanan, 

perikanan, pertenakan.  Tanaman perkebunan dikelompokkan menjadi dua 

yakni tanaman semusim dan tanaman tahunan.  Tanaman semusim yaitu 

merupakan tanaman yang hanya dipanen satu kali dengan siklus hidup satu 

tahun sekali, contohnya tanaman tebu, kapas dan tembakau.  Sementara 

tanaman tahunan membutuhkan waktu yang panjang untuk berproduksi dan 

bisa menghasilkan sampai puluhan tahun dan bisa dipanen lebih dari satu kali, 

misalnya tanaman kelapa, sawit, karet, kakao, cengkeh, kopi dan lada.  

Tanamana perkebunan berperan penting dalam memberikan sumbangan devisa 

negara melalui komoditas ekspornya, khususnya pada tanaman tahunan seperti 

kopi, lada, kakao, dan lain-lain(Departemen Pertanian, 2002). 

Pada tahun 1560 tanaman kakao diperkenalkan pertama kali di Sulawesi utara.  

Pada tahun 1806 , usaha perluasan tanaman kakao dimulai lagi di daerah Jawa 

Timur dan Jawa Tengah dan baru lah pada tahun 1975 pemerintah mulai 
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menaruh perhatian dan mendukung industri kakao.  Meningkatnya usaha 

dibidang pembudidayaan tanaman kakao ini telah dapat  meningkatkan devisa 

bagi negara melalui ekspor dan mendorong perekonomian nasional, 

mendorong ekonomi daerah terutama daerah pedesaan.  Disamping itu kakao 

juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan 

agroindustri.  Pengembangan kakao di Indonesia tersebar di beberapa wilayah 

dan provinsi.  Provinsi sentra produksi kakao adalah Provinsi Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Lampung dan Provinsi Bali (Anonim, 

2005). 

Perkebunan  kakao di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam kurun 

waktu 20 tahun terakhir.  Tahun 2005 tercatat luas areal perkebunan kakao di 

Indonesia 809.300 ha dan ekspor kakao Indonesia sebanyak 539.600 ton.  Pada 

tahun 2011, luas areal perkebunan kakao di Indonesia tercatat seluas 1.745.789 

ha dimana sebagian besar (94,0%) dikelola oleh rakyat dan selebihnya 3,1% 

dikelola oleh perkebunan besar negara serta 2,9% dikelola oleh perkebunan 

besar swasta (Dirjen Perkebunan, 2010). 

Jenis tanaman  kakao yang diusahakan sebagian besar adalah jenis kakao 

lindak dengan sentra produksi utama adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tenggara dan Sulawesi Tengah.  Di samping itu juga diusahakan jenis kakao 

mulia oleh perkebunan besar negara di Jawa Timur dan Jawa Tengah (Goenadi, 

dkk,2005). 

Tanaman kakao sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Hama 

yang sering menyerang tanaman kakao antara lain adalah belalang (Valanga 
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Nigricornis), ulat jengkal (Hypsidra talaka Walker), kutu putih (Planoccos 

lilaci), penghisap buah (Helopeltis sp.), dan penggerek batang (Zeuzera sp.).  

Penyakit yang sering ditemukan dalam budidaya kakao, yaitu penyakit jamur 

upas dan jamur akar.  Penyakit tersebut disebabkan oleh jamur Oncobasidium 

thebromae.  Selain itu, juga sering dijumpai penyakit busuk buah yang 

disebabkan oleh Phytoptera sp. 

Sementara mengganasnya serangan hama Penggerek Buah Kakao (PBK) antara 

lain disebabkan oleh belum ditemukannya klon kakao yang tahan terhadap 

hama PBK.  Pada saat ini teknologi pengendalian hama PBK sudah diperoleh, 

tetapi penerapannya  masih menghadapi berbagai kendala.  Hal ini menjadi 

tantangan bagi pelaku bisnis kakao untuk segera mengatasi permasalahan hama 

PBK.  Untuk mengatasi berbagai serangan hama penyakit dan meningkatkan 

produksi guna memenuhi permintaan dalam dan luar negeri perlu diupayakan 

untuk mencari terobosan teknologi budidaya dan teknologi pengendali hama 

yang dapat membantu memberikan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi 

serta peningkatan produksi.  Optimasi produktivitas kakao di lahan merupakan 

salah satu peluang peningkatan produksi kakao nasional. 

Perluasan areal pengembangan kakao saat ini ada kecenderungan terus berlanjut 

dengan laju perluasannya rata-rata tumbuh 2 % - 2,5% per tahun, namun ada 

masalah serangan penggerek buah kakao (PBK) yang cendrung terus meluas. 

Upaya rehabilitasi untuk meningkatkan potensi kebun yang sudah ada melalui 

perbaikan bahan tanaman dengan teknologi sambung samping atau penyulaman 

dengan bibit unggul.  Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas 
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kebun-kebun kakao yang sudah dibangun petani.  Dengan melakukan berbagai 

upaya perbaikan, perluasan areal perkebunan kakao diharapkan terus berlanjut.  

Pada periode 2005-2011, areal perkebunan kakao diperkirakan masih tumbuh 

dengan laju 2,5 % - 3 % per tahun sehingga total areal perkebunan kakao 

menjadi1.745.789 ha (Dirjen Perkebunan, 2010). 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memasok kebutuhan biji 

coklat kering nasional juga mengalami permasalahan yang serupa yaitu belum 

optimalnya produktivitas kakao.  Hal ini dapat dilihat dari data BPS yang 

menunjukkan produktivitas kakao di Provinsi Lampung yang berfluktuatif  pada 

tahun 2007- 2011.  Perkembangan produksi kakao di Provinsi Lampung dari 

tahun 2007- 2011 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Produksi kakao di Provinsi Lampung dari tahun 2007- 2011.  

Tahun Luas Lahan (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) 

2007 35.807 21.364 0,60 

2008 36.807 21.662 0,60 

2009 36.378 22.009 0,55 

2010 42.427 22.459 0,53 

2011 45.912 25.541 0,51 

 

Sumber : BPS Provinsi Lampung, tahun 2012. 

 

Data diatas menunjukkan bahwa produksi kakao pada tahun 2007- 2011 

mengalami peningkatan baik dari segi luas lahan dan produksi setiap tahunnya, 

namun produktivitas kakao mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun 

2007- 2011.  Hal ini dapat terjadi akibat pengendalian hama dan penyakit yang 

masih kurang, dengan demikian harus adanya upaya untuk peningkatan 

optimalisasi sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas 
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secara maksimal, baik dengan cara peningkatan pengendalian hama terpadu 

ataupun dengan perawatan berkala terhadap tanaman kakao tersebut.  

Optimalnya produktivitas tanaman kakao 2 - 4 ton per ha dengan usia produktif 

5 sampai 13 tahun, dan pada  usia 25 tahun tanaman kakao sudah tidak 

produktif lagi (Siregar, dkk,  2006). 

Kabupaten Pringsewu merupakan daerah yang memiliki potensi yang cukup 

baik dalam bidang pertanian, baik dalam bidang tanaman pangan ataupun 

dalam bidang tanaman perkebunan.  Tabel 2 berikut ini memperlihatkan luas 

areal dan jenis tanaman perkebunan yang diusahakan serta produktivitas dari 

masing- masing jenis tanaman tersebut di Kabupaten Pringsewu. 

Tabel 2. Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten 

Pringsewu tahun 2010 

No Jenis Tanaman 

Luas Areal (ha) 
Produksi 

(ton) 

Produktivit

as (ton/ha) 
TBM TM TR Jumlah 

1 Kopi 37,50 6.896,75 312,30 7.246,55 3.352,20 0,45 

2 Cengkeh 23,50 - - 23,50 - - 

3 Lada 269,50 1.374,50 35,50 1.679,00 662,75 0,44 

4 Kelapa 149,50 4.700,50 132,60 4.982,60 3.122,30 0,66 

5 Kelapa Hibrida - 5,00 - 5,00 10,40 2,08 

6 Karet 195,50 34,50 - 230,00 80,00 2,32 

7 Kakao 1.552,90 4.890.20 31.00 6.474,10 4.753,20 0,88 

8 Vanila  - - - 0,00 - - 

9 Aren  7,80 19,50 0,50 27,80 25,70 1,32 

10 Kayu Manis 2,50 6,30 - 8,80 12,50 2,00 

11 Kapuk Randu - - - 0,00 - - 

12 Kemiri - - - 0,00 - - 

13 Nilam - 2,00 - 2,00 2,00 1,00 

14 Kelapa Sawit 202,50 730,80 - 933,30 1.103,10 1,51 

15 Pala - - - 0,00 - - 

16 Pinang 5,00 15,30 - 20,30 11,06    0,73 

17 Cabe Jawa - - - 0,00 - - 

18 Jarak Pagar - - - 0,00 - - 

19 Tembakao - 91,10 - 91,10 100,60 1,50 

 

Sumber :  Dinas pertanian, perkebunan, dan kehutanan Kabupaten Pringsewu 

tahun 2011. 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki potensi dibidang 

tanaman perkebunan khususnya pada tanaman kakao yang dapat dilihat pada 

TabeL 2 baik dari luas lahan ataupun jumlah produksinya yang cukup tinggi 

dibandingkan dengan tanaman perkebunan yang lainnya.  Kabupaten 

Pringsewu memiliki lahan yang cukup luas dalam bidang pertanian khususnya 

untuk  tanaman perkebunan yakni tanaman kakao.  Tanaman kakao merupakan 

salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Pringsewu yang mempunyai 

kontribusi cukup besar bagi pendapatan dan kesejahteraan petani.  Di setiap 

kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu sebagian masyarakatnya 

melakukan usahatani kakao.  Tabel 3 berikut ini memperlihatkan luas areal 

usaha tani tanaman kakao, produksi serta produktivitas dari masing- masing 

kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. 

Tabel 3 . Luas Areal dan Produksi Tanaman Kakao di Kabupaten Pringsewu 

tahun 2010 

 

No Kecamatan 
Luas Areal (ha) Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton/ha) TBM TM TR Jumlah 

1 Padarsuka 350,7    923,3 - 1.274,0 830,9 0,90 

2 Ambarawa      20,0      51,3 -      71,3 38,4 0,75 

3 Pagelaran    169,5    603,8 -    773,3 558,5 0,93 

4 Pringsewu      32,0      73,5   2,0    107,5 50,7 0,69 

5 Gadingrejo      43,7    142,4 -    186,1 99,7 0,70 

6 Sukoharjo    349,0 1.405,0 22,0 1.776,0 1.475,3 1,05 

7 Banyumas    346,0    927,0   7,0 1.280,0 1.019,7 1,10 

8 Adiluih    242,0    764,0 - 1.006,0 680,0 0,89 

Total 1.552,9 4.890,3 31,0 6.474,2 4.753,2 7,01 

 

Sumber :  Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Pringsewu, 

tahun 2011. 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki areal potensial 

bagi pembangunan dan pembudidayaan tanaman kakao.  Kecamatan yang 

cukup berpotensi bagi pengembangan tanaman kakao adalah Kecamatan 
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Sukoharjo yang memiliki luas areal 1.776,0 ha dan produktivitas 1,05 ton/ha.  

Produktivitas hasil tanaman kakao Kecamatan Sukoharjo dianggap masih 

kurang maksimal dibanding dengan produktivitas hasil tanaman kakao 

Kecamatan Banyumas yang mencapai 1,10ton/ha.  Dari data diatas untuk 

produktivitas hasil tanaman kakao Kecamatan Sukoharjo masih bisa 

ditingkatkan lagi melalui berbagai macam perbaikan baik dari segi lahan, mutu, 

sumber daya manusia, serta informasi mengenai tanaman kakao itu sendiri 

kepada sumber daya manusianya. 

Melihat potensi yang ada, maka diperlukan upaya pemberdayaan petani 

setempat sebagai pelaku utama pembagunan pertanian melalui sistem 

penyuluhan yang mampu membantu petani untuk dapat mengoptimalkan 

berbagai macam potensi yang ada untuk meningkatkan produktivitas.  

Mengingat masyarakat petani yang menjadi kelompok sasaran sangat beraneka 

ragam baik dari tingkat usia, pendidikan, dan jumlah yang relatif banyak, maka 

perlu suatu program penyuluhan yang efektif.  Keefektifan suatu program 

penyuluhan dapat diukur dari sejauh mana tercapainya tujuan program 

penyuluhan yang telah diterapkan. 

Program penyuluhan yang dilakukan oleh dinas pertanian bidang perkebunan  

Kecamatan Sukoharjo yaitu Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu   

(SL-PHT) dalam budidaya tanaman kakao.  Desa Sukoharjo 1 Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu merupakan lokasi pelaksanaan SL-PHT pada 

tanaman kakao yang dilaksanakan oleh kelompok tani Mekar IV pada tahun 

2011.  SL-PHT merupakan suatu program yang dilakukan pemerintah daerah 
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melalui dinas pertanian yang bersifat partisipatif untuk mengoptimalkan 

potensi yang ada serta untuk mencegah berbagai macam hama dan penyakit 

tanaman yang mengganggu serta dapat merusak tanaman yang berakibat pada 

menurunnya produktivitas tanaman yang terserang oleh hama dan penyakit 

tersebut.  Program Sekolah Lapang yang dilakukan diharapkan mampu 

memberikan informasi dan pengetahuan serta teknologi yang berkaitan dengan 

usahatani kakao yang mereka usahakan sehingga dapat meminimalisir berbagai 

macam hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao serta dapat 

meningkatkan produktivitas tanaman kakao. 

Peningkatan produktivitas kakao melalui program SL-PHT dalam budidaya 

tanaman kakao merupakan salah satu cara yang diharapkan mampu memberikan 

kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan produktivitas kakao daerah serta 

nasional.  Secara konseptual program SL-PHT dapat membantu petani guna 

mencegah berbagai macam hama dan penyakit, meningkatkan produktivitas, 

penghasilan, serta keuntungan petani itu sendiri apabila didukung oleh berbagai 

faktor, baik faktor internal maupun eksternal.  Namun demikian, perlu ditelaah 

apakah dilapangan program SL-PHT tersebut efektif dalam meningkatkan 

produktivitas dan pendapatan petani peserta program SL-PHT.  Oleh karena itu 

penelitian tentang Efektvitas Dan Pendapatan Usaha Tani Kakao Program 

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) perlu dilakukan. 
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B. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana keragaan SL-PHT dalam budidaya tanaman kakao di Desa 

Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ? 

2. Bagaimana efektivitas SL-PHT dalam budidaya tanaman  kakao di Desa   

Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ? 

3. Faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan efektivitas SL-PHT dalam 

budidaya tanaman  kakao di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu ? 

4. Bagaimana pendapatan usahatani kakao peserta program SL-PHT budidaya 

tanaman kakao di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu ? 

5. Kendala- kendala apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program 

SL-PHT dalam budidaya tanaman  kakao di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui keragaan SL-PHT dalam budidaya tanaman  kakao di Desa 

Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

2. Mengetahui efektivitas SL-PHT dalam budidaya tanaman  kakao di Desa 

Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 
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3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SL-PHT dalam 

budidaya tanaman  kakao di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu. 

4. Mengetahui pendapatan usahatani kakao peserta program SL-PHT 

budidaya tanaman kakao di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu. 

5. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan  

SL-PHT dalam budidaya tanaman  kakao di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

D. Kegunaan penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai : 

1.   Informasi bagi pemerintah dan dinas terkait dalam mengambil keputusan 

dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan SL-PHT budidaya 

tanaman kakao di Kabupaten Pringsewu. 

2.   Informasi dan masukan kepada petani dan penyuluh pertanian lapang dalam 

penerapan program SL-PHT budidaya tanaman kakao yang berwawasan 

lingkungan. 

3.   Informasi dan  perbandingan penelitian sejenis 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan pustaka 

1. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) 

Sekolah Lapangan adalah proses pembelajaran non formal bagi petani untuk 

menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, 

menyusun rencana usaha, identifikasi dan mengatasi permasalahan, 

mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan 

sumber daya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga 

usahatani lebih efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan (Direktorat 

Perlidungan Tanaman Pangan, 2010) 

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) adalah sekolah 

yang diselenggarakan di lapangan. “ Sekolah Lapangan “ tersebut seperti 

sekolah pada umumnya, juga mempunyai kurikulum.  Pada SL-PHT tidak 

ada istilah murid dan guru, tetapi istilahnya adalah peserta dan pemandu 

lapangan, karena dalam proses belajarnya peserta di pandu untuk 

mengetahui, memahami dan menerapkan PHT sendiri.  SL-PHT sebagai 

suatu metode pendidikan, telah menempatkan petani untuk mampu belajar 

mandiri, mampu mengenali, dan mengembangkan kemampuan petani untuk 

mengendalikan proses produksi usahataninya tanpa harus menderita 

kerugian (Direktorat Perlidungan Tanaman Pangan, 2010). 



13 
 

Metode pembelajaran SL-PHT dikenalkan di Indonesia pertama kali dalam 

rangka Program Pengendalian Hama Terpadu pada tahun 1990.  SL-PHT di 

ikuti oleh 20-25 petani peserta yang belajar PHT bersama dengan satu atau 

dua pemandu lapangan.  Tempat belajar utama SL-PHT adalah lahan 

pertanian. Berikut adalah ciri-ciri SL-PHT :  

a. Petani dan pemandu adalah warga belajar yang saling menghormati. 

b. Perencanaan bersama oleh kelompok petani peserta. 

c. Keputusan di tetapkan secara bersama oleh anggota kelompok petani     

peserta. 

d. Cara belajar melalui pengalaman/pendekatan pendidikan orang dewasa. 

e. Peserta melakukan sendiri mengalami sendiri dan menentukan sendiri. 

f. Materi belajar dan praktek terpadu di lapangan.  

g. Sarana belajar adalah lahan usahatani ( Agroeokosistem ).  

h. Belajar secara utuh selama satu siklus perkembangan tanaman. 

i. Kurikulum yang rinci dan terpadu. 

j. Sarana serta bahan mudah dan praktis, serba guna,dan mudah di peroleh 

dari lapangan. 

Metode penyuluhan untuk mengimplementasikan PHT. 

a. Demokratis. 

b. Kebersamaan. 

c. Keselarasan. 

d. Partisipasi dan tanggung jawab. 
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Prinsip dasar Sekolah Lapangan, adalah: 

a. Mempunyai peserta dan pemandu lapangan. 

b. Merupakan sekolah di lapangan dan peserta mempraktekkan/ 

menerapkan secara langsung apa yang dipelajari. 

c. Mempunyai kurikulum, evaluasi dan sertifikat tanda lulus. 

d. Dimulai dengan pre-test/ballot box, kontak belajar, pertemuan per pekan, 

post-test/ballot box,  field day/hari lapangan (penyerahan sertifikat 

kelulusan). 

Metode penyuluhan Sekolah Lapangan lahir berdasarkan atas dua tantangan 

pokok, yaitu keanekaragaman, baik dari ekologi maupun karakteristik 

anggota kelompok tani yang berbeda- beda dan peran petani sebagai 

manager (ahli PHT) di lahannya sendiri.  PHT sulit dituangkan melalui 

model penyuluhan biasa (poster, ceramah, dan lainnya), antara lain karena 

keanekaragaman ekologi daerah tropis, oleh karena itu PHT mutlak bersifat 

lokal.  PHT adalah pengelolaan agroekosistem dalam memanipulasi alam 

agar tidak menguntungkan bagi perkembangan OPT, sehingga kehilangan 

hasil akibat OPT dapat ditekan. 

Upaya mengubah petani agar menjadi manajer lahannya/ ahli PHT, pada 

dasarnya merupakan pengembangan sumberdaya manusia agar mampu 

mengelola budidaya tanaman sehat secara berkesinambungan.  Penerapan 

PHT melalui metode Sekolah Lapangan merupakan upaya untuk 

pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) perlindungan tanaman untuk 

mampu menjadi “manajer” di lahan usahataninya.  SL-PHT  juga dijadikan 
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sebagai saran pembelajaran bagi calon pemandu, sehingga diharapkan dapat 

menjadi pemandu yang memiliki pemahaman tinggi tentang penerapan PHT 

pada peserta kegiatan SL-PHT yang dilaksanakan didaerahnya (Direktorat 

Perlidungan Tanaman Pangan, Jakarta  2010).   

SL-PHT tanaman kakao merupakan program yang dikeluarkan oleh Dinas 

Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas tanaman kakao yang 

mengacu pada beberapa prinsip-prinsip PHT, asas- asas SL-PHT,      

prinsip- prinsip pendidikan dalam SL-PHT, proses belajar melalui 

pengalaman proses belajar dalam SL-PHT, pemandu / fasilitator SL-PHT, 

serta tujuan dari SL-PHT itu sendiri yang dipaparkan sebagai berikut :   

a. Prinsip-prinsip PHT dalam SL-PHT Pengendalian hama terpadu (PHT) 

menurut Direktorat Perlidungan Tanaman Pangan, Jakarta (2010). 

 

1) Budidaya Tanaman Sehat 

a) Memilih bibit yang sehat dari varietas yang cocok dengan kondisi 

setempat. 

b) Mengelola kecukupan pengairan dan pemupukan yang berimbang. 

c) Mengelola gulma secara rasional. 

2) Pelestarian Musuh Alami  

a) Menemukan, mengenali dan mengamati musuh-musuh alami 

(teman petani/mitra tani) di lahan. 

b) Memelihara keseimbangan lingkungan lahan-lahan agar populasi 

musuh alami dapat berkembang, jangan gunakan pestisida yang 

membunuh musuh alami. 
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3) Pengamatan Berkala 

a) Mengamati secara berkala kondisi tanaman, air, cuaca, organisme 

pengganggu tanaman (OPT) dan musuh alami. 

b) Menganalisis keadaan dan membuat keputusan dengan     

membandingkan potensi kehilangan hasil dengan ongkos 

pengelolaan.  

4) Petani Ahli PHT.  Petani menguasai teknologi PHT dan mampu 

menerapkan prinsip PHT serta bertanggung jawab terhadap lahannya 

sendiri. 

b. Asas-Asas SL-PHT menurut Direktorat Perlidungan Tanaman Pangan, 

Jakarta (2010). 

1) Lahan Pertanian sebagai sarana belajar utama SL-PHT.  Keterampilan 

PHT adalah keterampilan terapan, oleh karena itu sebagian waktu 

kegiatan (hampir 80%) dilaksanakan di lahan pertanian bukan di 

kelas.  

2) Cara Belajar Lewat Pengalaman. Setiap kegiatan dimulai dengan 

penghayatan langsung yang diikuti dengan pengungkapan 

pengalaman, pengkajian hasil dan pengambilan kesimpulan.  

3) Pengkajian Agroekosistem SL-PHT terpola dalam siklus berkala, 

setiap unsur agroekosistem dikaji secara sitematis dan mendalam.    

Hal ini berdasarkan pertimbangan, bahwa perubahan keadaan 

agroekosistem lahan cukup berbeda antara waktu pengamatan yang 

satu dengan waktu pengamatan lainnya.  Tiap akhir pengamatan 

keadaan agroekosistem dikaji secara utuh untuk merencanakan 
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pengelolaan lahan ke depan, siklus ini menyerupai prinsip pemantauan 

berkala yang akan diterapkan ditingkat petani dan membiasakan 

peserta latihan untuk terus mengikuti perkembangan lahannya sendiri 

selama satu musim, dari persiapan lahan sampai pasca panen untuk 

tanaman semusim. 

4) Metode dan alat- alat penunjang yang digunakan, dalam setiap 

kegiatan SL-PHT disiapkan sedemikian rupa agar dapat dipraktekkan 

langsung oleh para petani di desa, dengan demikian keterampilan dan 

pengalaman yang diperoleh peserta akan menjadi bekal yang akan 

mudah diterapkan dalam tugas sehari-hari di tingkat desa.  

5) Kurikulum Keterampilan yang di rancang berdasarkan atas dasar 

analisis keterampilan lapangan yang perlu dimiliki oleh seorang petani 

untuk menjadi ahli SL-PHT ialah mampu menerapkannya dilahan 

miliknya sendiri dan mampu menularkannya kepada para petani 

lainnya. 

c. Prinsip-prinsip pendidikan dalam SL-PHT menurut Direktorat 

Perlidungan Tanaman Pangan, Jakarta (2010). 

1) Bidang Teknik :  

Keterampilan dan Pengetahuan dalam SL-PHT, peserta belajar 

keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi 

seorang manajer atas lahannya sendiri seperti: Melakukan 

pengamatan, menghitung populasi hama, musuh alami dan 

sebagainya.  
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2) Bidang Hubungan antara Sesama :  

Interaksi dan Komunukasi dalam SL-PHT, peserta melakukan kerja 

sama, diskusi, menganalisis masalah bersama-sama dan 

berkomunukasi.  

3) Bidang Pengelolaan:  

Menjadi Manajer atas lahannya sendiri dalam  SL-PHT, peserta 

menganalisis masalah dan membuat keputusan tentang tindakan yang 

di perlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 

d. Proses Belajar Melalui Pengalaman Proses belajar dalam SL-PHT 

menurut Direktorat Perlidungan Tanaman Pangan, Jakarta (2010).  

Belajar melalui pengalaman, yaitu : (Pengalaman) mengungkapkan, 

menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan.  Dengan proses ini tidak 

ada orang yang mengajar orang lain, setiap peserta adalah sekaligus 

murid dan guru.  Bagi orang dewasa proses ini paling tepat karena dia 

belajar dari dirinya sendiri, pemandu lapangan hanya membantu agar 

proses tersebut berjalan dengan baik.  Mengajak peserta SL-PHT 

membahas pengalaman mereka berarti memberi kesempatan kepada 

mereka untuk berpartisifasi secara aktif.   Petani lebih mengetahui situasi 

pekerjaan serta kehidupan mereka jalani dari pada pemandu lapangan 

dengan menanyakan pengalaman peserta, pemandu lapangan bisa 

terhindar dari keharusan berceramah di hadapan petani. 
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e. Pemandu / Fasilitator SL-PHT  bukanlah guru atau instruktur melainkan 

fasilitator yang mampu menggali dan membangkitkan kemampuan krisis 

petani. 

Proses SL-PHT dapat berjalan sesuai dengan prinsip dan asas- asas yang 

telah ditetapkan serta kemampuan pemandu sangat penting.  Pemandu 

lapang SL-PHT harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

 

1) Telah mengikuti kepemanduan SL-PHT paling sedikit satu musim   

SL-PHT.  

 

Tujuan kegiatan SL-PHT kakao adalah untuk menciptakan perubahan sikap 

dan perilaku petani dengan harapan meningkatkan produktivitas kakao, 

sehingga kehidupan keluarga yang sejahtera.  Adapun tujuan SL-PHT kakao 

yang lebih rinci adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) petani agar dapat 

menambah pengetahuan dan keterampilan petani. 

2. Meningkatkan produksi dan pendapatan petani kakao. 

3. Meningkatkan eskpor kakao sehingga dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) setempat. 

4. Adanya perubahan sikap dan perilaku petani agar mau dan mampu 

menerapkan PHT dikebun sendiri. 

5. Menumbuhkan kerjasama yang sinergis antara kelompok tani dan 

anggotanya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara 

kelembagaan/ kelompok. 
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2. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau 

akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.  Efektif dalam kamus besar 

bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil atau suatu keadaan yang 

mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang 

dikehendaki.  Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud 

tertentu yang mememang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif 

kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya (Ruswati, 

2005). 

Efektivitas sebagai ” keadaan yang mengandung pengertian mengenai 

terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki ”.  Berdasarkan pendapat 

tersebut, dapat terlihat bahwa Syamsi menekankan pada suatu efek dari 

proses yang dilaksanakan dalam suatu kebijakan dimana diharapkan dapat 

berjalan sesuai dengan apa yang di kehendaki, sehingga suatu kebijakan 

dapat berjalan dengan hasil yang maksimal (Syamsi, 1988). 

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin 

efektif program atau kegiatan”.  Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa 

efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. 

Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau 

kegiatan (Mahmudi, 2005). 
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Efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan sesuai dengan apa yang 

direncanakan semula.  Pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti 

efektivitas adalah dengan cara memperhatikan secara serempak tiga konsep 

yang saling berhubungan (Steers, Richat M. 2005) yaitu: 

a. Paham mengenai optimis tujuan: efektivitas dinilai menurut ukuran 

seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak 

dicapai. 

b. Perspektif sistematika: tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi. 

c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi: 

bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat 

menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi. 

3. Faktor yang berhubungan dengan efektivitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, seperti yang dikemukakan 

oleh Steers Richard M,1980 adalah karakteristik pekerja para anggota 

organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku 

mereka lah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi 

tercapainya tujuan.  Pekerja merupakan sumber daya yang langsung 

berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada, oleh sebab 

itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. 

Pekerja merupakan modal utama yang akan berpengaruh besar terhadap 

efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan 

teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, 

namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.  
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Karakteristik pekerja itu sendiri terdiri dari usia (umur), tingkat pendidikan, 

tingkat kosmopolit. 

 

Menurut Rogers dan Shoemaker, (1981) Tingkat kosmopolit adalah 

hubungan atau interaksi petani dengan dunia luar diluar sistem sosialnya 

yang merupakan sifat khusus yang dapat mempengaruhi petani dalam 

mengadopsi inovasi serta pengambilan keputusan. 

 

Usia atau umur petani merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas .  Usia petani (umur) itu sendiri adalah rentang waktu mulai dari 

petani dilahirkan sampai waktu penelitian dilakukan diukur dalam tahun.  

Rusli (1983), berdasarkan umur produktif secara ekonomi dapat dibagi 

menjadi tiga klasifikasi yaitu kelompok umur 0-14 tahun merupakan 

kelompok usia belum produktif secara ekonomi, kelompok umur 15-65 

merupakan kelompok usia produktif dan kelompok umur  ≥ 65 tahun 

merupakan kelompok kurang produktif.  Sehingga semakin produktif usia 

atau umur seseorang petani maka semakin mudah untuk menerima 

informasi dan pengetahuan dari sebuah program SL-PHT untuk 

mengembangkan usahatani yang mereka usahakansehingga dalam 

pelaksanaanya akan semakin efektif  program SL-PHT tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, seperti yang dikemukakan 

oleh Ingguan, (1989, dalam Metylia, 2007).  Frekuensi adalah kekerapan, 

keseimbangan, keseringan, atau jarang- kerap seseorang anggota kelompok 

tani dalam menghadiri atau mengikuti kegiatan Sekolah Lapang.   
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Sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan 

dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut merupakan peralatan 

pendukung maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk 

mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.  Sarana dan prasarana dalam 

program sekolah lapang merupakan faktor- faktor yang mempengaruhi 

efektivitas SL-PHT (Ulin aktivasari, 2009). 

 

4. Konsep keragaan atau performance 

Performance adalah sebuah proses yg membutuhkan kecakapan kerjaantara 

lain mendapatkan informasi mengelola informasi,menilai kualitas informasi, 

menggunakan informasi untuk sebuah tujuan dan menggunakan informasi 

untuk  persentasi produk (Glencoe, 2006). 

Performance mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang 

membentuk sebuah pekerjaan seseorang.  Kinerja merefleksikan seberapa 

baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan.  Kinerja sering 

disalah tafsirkan sebagai upaya (effort) yang mencerminkan energi yang 

dikeluarkan, kinerja diukur dari segi hasil (Henry Simamora. 2004). 

Kinerja adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan dan 

menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai 

dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, 

sikap, keterampilan, dan motivasi serta setiap individu atau organisasi tentu 

memiliki tujuan yang akan dicapai dengan menetapkan target atau sasaran 

(Sadili, 2005). 
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5. Pendapatan 

Pendapatan berasal dari kata dapat yang berarti berbuat sesuatu agar 

menghasilkan sesuatu, artinya bahwa pendapatan merupakan hasil perolehan 

untuk pencarian suatu pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan baik 

berupa uang, barang-barang, atau jasa yang diterima atau bertambah besar 

selama jangka waktu tertentu (Abdurachman, 1997). 

Pendapatan adalah hasil dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa 

kepada pelanggan atau klien, penyewa harta, peminjam uang, dan semua 

kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan 

dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah seluruh uang, barang atau 

jasa yang diterima oleh seseorang atas suatu usahanya (Niswonger, 1992). 

Usahatani sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk 

tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu 

(Soekartawi, 1996). 

Usahatani adalah himpunan sumber- sumber alam yang terdapat pada sektor 

pertanian itu diperlukan untuk produksi pertanian , tanah dan air, perbaikan- 

perbaikan yang telah dilakukan di atas tanah atau dikatakan sebagai 

pemanfaatan tanah untuk kebutuhan hidup (Moebyarto, 1997). 

Pendapatan usahatani merupakan ukuran penghasilan yang diterima oleh 

petani dari usahataninya.  Pendapatan usahatani merupakan selisih antara 

penerimaan dengan biaya produksi, baik produksi yang tidak tetap maupun 
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biaya produksi tetap.  Dalam analisis usahatani, pendapatan petani 

digunakan sebagai indikator penting karena merupakan sumber utama dalam 

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (Moebyarto, 1997). 

 

Pendapatan usahatani dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu (1) 

pendapatan kotor, yaitu seluruh penerimaan yang diperoleh petani dalam 

usahatani selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan 

atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga 

persatuan berat pada saat pemungutan hasil, (2) pendapatan bersih, yaitu 

seluruh penerimaan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi 

dengan biaya produksi selama proses produksi.  Biaya produksi meliputi 

biaya riil tenaga kerja dan biaya riil sarana produksi (Soekartawi, 1996). 

Pendapatan  usahatani adalah  penghasilan yang diterima oleh petani dari 

usahataninya serta selisih antara penerimaan dan semua biaya yang 

dikeluarkan.  

 Jadi, rumus pendapatan usahatani: 

PD = TR – TC  

Keterangan: 

PD = Pendapatan usahatani 

TR = Total penerimaan 

TC = Total biaya 

Biaya Produksi Usahatani 

Biaya Tetap (Fixed Cost) biaya yang dikeluarkan yang tidak habis terpakai 

dalam satu kali priode produksi (Soekartawi) 
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Rumus Penyusutan = 
Nilai Baru – Nilai Sisa 

Umur Ekonomis 

 

Penerimaan Usahatani ( Revenue) hasil perkalian antara produksi dengan 

harga jual produksi (Pendapatan Kotor) 

Rumus Penerimaan =  

P x H.P 

 

Keterangan             

 P          = Produksi 

 HP       = Harga Produksi 

 

6. Biaya  

 

Biaya adalah suatu pengorbanan sumber daya baik barang atau jasa  

untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan dapat memperoleh manfaat di 

masa kini atau masa yang akan datang (Witjaksono, 2006). 

 

Biaya adalah sesuatu yang dikorbankan baik berupa tenaga, pikiran, maupun 

materi untuk mendapatkan barang dan jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhannya (Mas’ud Machfoedz,1996). 

 

Biaya dalam arti luas biaya (cost) adalah jumlah yang dinyatakan dari 

sumber-sumber ekonomi yang dikorbankan (terjadi dan akan terjadi) untuk 

mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu, sedangkan dalam arti 

sempit biaya adalah beban yang diperlukan yang terjadi dalam rangka 

mereliasasikan pendapatan.  Definisi yang telah diuraikan, maka biaya 

merupakan nilai moneter barang dan jasa yang dikeluarkan dan 
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menggunakan sumber daya ekonomi yang ada untuk mendapatkan manfaat 

atau mencapai tujuan tertentu sekarang atau di masa yang akan datang  

(Harnanto, 2003). 

 

7. Tanaman Kakao  

Kakao merupakan tanaman yang memiliki batang, akar dan daun.  Kakao 

merupakan tanaman yang menumbuhkan bunga dari batang atau cabang. 

Karena itu tanaman ini digolongkan ke dalam kelompok tanaman 

Caulifloris.  Tanaman kakao (Theobroma cacao L)  terdiri dari beberapa 

species yang terdiri dari Theobroma bicolor, Theobroma sylvestris, 

Theobroma pentagona, dan Theobroma augustifolia. 

Ada tiga jenis kakao yaitu, jenis pertama adalah jenis criollo.  Jenis ini 

merupakan tanaman kakao yang menghasilkan biji cokelat yang mutu nya 

sangat baik dan dikenal dengan cokelat mulia.  Jenis kedua adalah jenis 

forestero, jenis ini merupakan jenis tanaman kakao yang memiliki mutu 

sedang atau bulk kakao.  Jenis yang ketiga adalah jenis trinatario, jenis ini 

merupakan hybrida dari jenis criollo dengan jenis forestero secara alami, 

sehingga jenis ini sangat heterogen, kakao trinatario menghasilkan biji yang 

termasuk fine flavour cocoa ada yang termasuk bulk cocoa.   
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Klasifikasi tanaman kakao adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Anak Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledon 

Anak Kelas : Dialypetalae 

Bangsa  : Malvales 

Suku  : Sterculiaceae 

Jenis  : Thebroma cacao 

Kakao merupakan tanaman tahunan yang mulai berbunga dan berbuah umur 

3-4 tahun setelah ditanam.  Pengelolaan tanaman kakao dilakukan secara 

tepat, maka masa produksinya dapat bertahan lebih dari 25 tahun, selain itu 

untuk keberhasilan budidaya kakao perlu memperhatikan kesesuaian lahan 

dan faktor bahan tanam.  Penggunaan bahan tanam kakao yang tidak unggul 

mengakibatkan pencapaian produktivitas dan mutu biji kakao yang rendah, 

oleh karena itu sebaiknya digunakan bahan tanam yang unggul dan bermutu 

tinggi menurut (Raharjo, 1999).  Tanaman kakao mampu menghasilkan 

produksi hingga 3 ton per hektar, dengan asumsi bahwa dalam dalam 1 

pohon mampu menghasilkan 90 buah basah, jika luas tanaman mencapai 1 

ha ditanami 1.000 pohon, maka dapat dihasilkan berat kakao kering hingga 

3.000 kg (Pusat Penelitian Kopi dan Kokao Indonesia, 2004). 
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8. Teknis Budidaya Tanaman Kakao 

Budidaya kakao berdasarkan Departemen Pertanian Jakarta (2013), 

pedoman teknis budidaya kakao adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan Lahan  

Kegiatan persiapan lahan meliputi pembukaan lahan (land clearing), 

pencegahan erosi, dan penanaman penaung.  Pembukaan lahan yang akan 

digunakan merupakan areal bekas tanaman lain harus dilakukan 

penebangan semua pohon kemudian tanah diolah sehingga dipastikan 

tidak ada sisa akar tanaman lama.  Pencegahan erosi dilakukan jika areal 

kebun tropografinya miring maka perlu dibuat teras, pembuatan saluran 

drainase, pembuatan ajir jarak tanam kakao 4 x 2 m atau 3 x 3 m, 

pembuatan jarak tanam penaung 3 x 3.  Pembuatan lubang tanam kakao 

dilaksanakan 6 bulan sebelum tanam dengan ukuran lubang tanam        

60 x 60 x 60 cm.  Lubang tanam ditutup 3 bulan sebelum tanam dan 

diberi pupuk organik atau kompos dengan dosis 10 kg/lubang.  

Penanaman penaung kakao terdiri atas penaung sementara dan penaung 

tetap.  Tujuan penanaman penaung agar penyinaran matahari pada 

tanaman yang baru dipindah dilapangan sekitar 25 - 35%, sedangkan 

pada tanaman dewasa sekitar 65 - 75% dari sinar matahari penuh. 

b. Pembenihan  

Pembenihan dilaksanakan satu tahun sebelum tanam dan jenis benih yang 

diperbanyak yaitu klonal sesuai jenis klon-klon yang akan ditanam dalam 

komposisi kebun benih.  Lokasi pembenihan harus dekat dengan sumber 
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air dan lokasi penanaman.  Tata cara pembenihan mengacu pada 

pedoman teknis budidaya kakao.  Benih tanaman klonal dapat dihasilkan 

melalui okulasi, sambung pucuk dan kultur jaringan.  

Pembenihan kakao sebelum dikecambahkan benih harus dibersihkan 

lebih dulu daging buahnya dengan abu gosok, karena biji kakao tidak 

punya masa istirahat (dormansi).  Biji kakao untuk benih diambil dari 

buah bagian tengah yang masak dan sehat dari tanaman yang telah cukup 

umur.  Pengecambahan dengan karung goni dalam ruangan, dilakukan 

penyiraman 3 kali sehari kemudian siapkan poiibag ukuran 30 x 210 cm 

tebal 0,8 emi dan tempat pembibitan.  Campurkan tanah dengan pupuk 

kandang, masukkan dalam polibag, sebelum kecambah dimasukkan 

tambahkan l gram pupuk TSP.  Benih dapat digunakan untuk bibit jika  

2-3 hari berkecambah lebih 50% Jarak antar polibag 20 x 20 cm lebar 

barisan 100 cm.  Tinggi naungan buatan disesuaikan dengan kebutuhan 

sehingga sinar masuk tidak terlalu banyak.  Penyiraman bibit dilakukan 

1-2 kali sehari, penyiangan gulma melihat keadaan areal pembibitan dan 

pemupukan dengan NPK dosis sesuai dengan umur bibit dan selanjutnya 

penjarangan atap naungan mulai umur 3 bulan dihilangkan 50% sampai 

umur 4 bulan. 

c. Penanaman dan Penyulaman  

Kriteria benih siap tanaman berumur sekitar 8-9 bulan, tinggi ± 40-50cm, 

jumlah daun minimal 12 lembar, diameter tunas baru ± 0,7 cm.  

Penanaman dilakukan saat awal musim hujan dengan cara penanaman 

yaitu: 1) lubang tanam digali sebesar polybag yang berisi benih yang 
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ditanam,2) benih bersama polybag diletakkan pada lubang tanam 

kemudian polybag dilepas, 3) arah tunas mata okulasi sebaiknya sama 

(utara atau selatan), 4) tanah di sekitar benih dipadatkan, 5) benih yang 

baru ditanam bisa diberi ajir penyangga supaya tidak mudah roboh dan 

pertumbuhannya tegak (bila bahan tanam berasal dari plagiotrop), 6) 

setelah benih dipindah ke lapangan maka perlu dilakukan evaluasi daya 

tumbuh tanaman dan dilakukan sampai umur 6 bulan. 7) setiap tanaman 

yang mati segera disulam, penyulaman sebaiknya dilakukan sampai umur 

tanaman tidak lebih dari 1 tahun.  

d. Pemeliharaan  

Kegiatan pemeliharaan meliputi penyiangan, pemupukan, dan 

pemangkasan.  Penyiangan didaerah antar baris tanaman (gawangan) 

harus bebas dari gulma dan piringan tanaman ditutup mulsa.  

Pengendalian gulma dapat dilakukan secara mekanis maupun kimiawi.  

Pemupukan dilakukan menggunakan jenis pupuk yaitu Urea, SP-36, 

KCL dan Kieserit, atau jenis pupuk lengkap.  Pemupukan dilakukan 2 

kali setahun yaitu saat awal dan akhir musim hujan.   

Kegiatan pemangkasan pohon kakao dilakukan dengan beberapa tahap 

pemangkasan yaitu: 1) pemangkasan bentuk (okulasi ortotrop) dilakukan 

pada saat tanaman berumur 1 tahun di lapangan, pemangkasan bentuk 

dilakukan dengan cara memangkas cabang primer yang tumbuh,            

2) pemangkasan bentuk bertujuan untuk membentuk frame tanaman 

kakao agar lebih kuat dan seimbang.  Pemangkasan bentuk menyisakan  

3 (tiga) cabang utama yang seimbang dan simetri, 3) sampai jarak 60 cm 
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dari permukaan tanah diharapkan tidak ada cabang yang tumbuh dan 

tunas-tunas air, 4) selanjutnya dilakukan penjarangan cabang- cabang 

lateral berikutnya, yang dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan 

cabang utama, 5) pemangkasan pemeliharaan dilakukan terhadap cabang-

cabang sekunder yang tumbuh dari cabang primer, jarak dari titik cabang 

tersebut 40-60 cm harus bebas dari cabang sekunder, 6) bila tajuk sudah 

menutup dilakukan pangkasan produksi.  Ranting-ranting pada bagian 

tajuk yang terlalu rimbun dikurangi agar lebih banyak sinar matahari 

yang masuk ke dalam tajuk.  Pemangkasan produksi secara rutin 2 atau 3 

bulan sekali.  

e. Pengendalian Hama dan Penyakit  

Saat kondisi Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) permasalahan 

hama/penyakit utama kakao antara lain serangan hama ulat kilan 

(Hyposidra talaca), penggerek batang/cabang (Zeuzera spp.), ulat api 

(Darna trima Moore), dan penyakit VSD (Oncobasidium theobromae).  

Pengendalian dilakukan melalui pendekatan sistem terpadu (PHT) 

dengan memadukan berbagai komponen, antara lain kultur teknis, 

mekanis, kimiawi, dan biologis.  

1) Ulat kilan, Hyposidra falaea Walker (Lepioptera, Geometridae) 

Gejala serangan dan kerusakan ulat kilan (ulat jengkal) terutama 

menyerang daun yang masih muda.  Serangan dimulai sejak larva 

keluar dari dalam telur.  Daun-daun muda yang diserang tampak 

berlubang dan pada serangan yang berat daun-daun yang lebih tua 

juga diserang sehingga tanaman akan gundul.  Kerugian yang sangat 
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berarti terjadi apabila ulat kilan menyerang kakao pada stadium bibit 

atau tanaman muda. 

2) Penggerek batang/cabang  

Larva mulai menggerek dari bagian samping batang/cabang yang 

bergaris tengah 3 - 5 cm, dengan panjang liang gerekan 40 - 50 cm. 

Akibat gerekan batang/cabang menjadi berlubang dan pada 

permukaan lubang sering terdapat campuran kotoran larva dan 

serpihan jaringan.  Akibat gerekan larva tersebut, bagian tanaman di 

atas lubang gerekan menjadi layu, kering dan mati terutama pada 

batang/cabang yang berukuran kecil.  Oleh karena itu apabila serangan 

terjadi pada tanaman kakao yang belum menghasilkan (TBM) maka 

akan menimbulkan kerugian yang besar. 

3) Ulat api (Darnatrima Moore)  

Serangan larva instar awal menimbulkan bintik-bintik tembus cahaya 

pada daun, kemudian timbul bercak-bercak cokelat yang sekelilingnya 

berwarna kuning yang dapat meluas ke seluruh permukaan daun 

sehingga daun mati dan gugur.  Larva instar lanjut mulai memakan 

tepi helaian daun atau bagian tengah daun sehingga menimbulkan 

Iubang-lubang besar.  Jika dilihat pada tingkat serangan berat, daun 

muda dan tua juga mengalami kerusakan dan gugur.  Kerugian terjadi 

karena menurunnya proses fotosintesa sehingga pembentukan 

karbohidrat berkurang, dan secara tidak langsung dapat menurunkan 

produksi buah.  
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4) Penyakit Vascular Streak Dieback (Oncobasidium theobromae)  

Apabila terjadi serangan penyakit VSD maka tindakan pengendalian 

yang dapat dilakukan yaitu melakukan pemangkasan sanitasi, 

perlindungan tunas-tunas baru yang muncul terhadap infeksi VSD 

melalui aplikasi fungisida berbahan aktif Azocystrobin dan 

Difenoconazole dosis 0,1% frekuensi aplikasi 1 minggu sekali dengan 

2 kali aplikasi.  

5) Penyakit busuk buah kakao  

Penyakit busuk buah Phytophthora palmivora (Butil).  Buah kakao 

yang terserang berbecak cokelat kehitaman biasanya dimulai dari 

pangkal, tengah atau ujung buah.  Semua ukuran buah kakao dapat 

terserang dari buah muda sampai buah tua.  Pengendalian dilakukan 

secara terpadu dengan cara sebagai berikut:  

a) Sanitasi kebun yaitu memetik semua buah busuk, kemudian 

membenam di dalam tanah dan di timbun setebal 30 cm. 

b) Kultur teknis yaitu dengan pengaturan pohon pelindung dan 

pangkasan tanaman kakao, sehingga kelembaban di dalam kebun 

tidak terlalu tinggi.  

c) Kimiawi yaitu penyemprotan buah-buah sehat secara preventif 

dengan fungisida berbahan aktif tembaga (Nordox, Cupravit, 

Vitigran Blue, Cobox dll) konsentrasi formulasi 0,3%, selang 

waktu 2 minggu.  
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f. Panen dan Pasca Panen 

Ketika ingin melakukan pemetikat persiapkan dahulu rorak-rorak dan 

koordinasi pemetikan.  Pemetikan dilakukan terhadap buah yang masak 

tetapi jangan terlalu masak.  Potong tangkai buah dengan menyisakan 1/3 

bagian tangkai buah.  Pemetikan sampai pangkal buah akan merusak 

bantalan bunga sehingga pembentukan bunga terganggu dan jika hal ini 

dilakukan terus menerus, maka produksi buah akan menurun.  Buah yang 

dipetik umur 5,5 - 6 bulan dari berbunga,warna kuning atau merah.    

 Buah yang telah dipetik dimasukkan dalam karung dan dikumpulkan 

dekat rorak.  Pemetikan dilakukan pada pagi hari dan pemecahan siang 

hari.  Pemecahan buah dengan memukulkan pada batu hingga pecah.  

Kemudian biji dikeluarkan dan dimasukkan dalam karung, sedang kulit 

dimasukkan dalam rorak yang tersedia. 

g. Pengolahan Hasil 

Tahap awal pengolahan biji kakao yakni dengan melakukan proses 

fermentasi. Proses fermentasi  bertujuan mempermudah  dalam 

menghilangkan pulp, menghilangkan daya tumbuh biji, merubah warna 

biji dan mendapatkan aroma dan cita rasa yang enak.  Pengeringan biji 

kakao yang telah difermentasi dikeringkan agar tidak terserang jamur 

dengan sinar matahari langsung (7-9 hari) atau dengan kompor pemanas 

suhu 60-70°C dan  kadar air yang baik kurang dari 6%.  Sortasi, untuk 

mendapatkan ukuran tertentu dari biji kakao sesuai permintaan.  Syarat 

mutu biji kakao adalah tidak terfermentasi maksimal 3 %, kadar air 
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maksimal 7%.  Serangan hama penyakit maksimal 3 % dan bebas 

kotoran. 

9. Penelitian Terdahulu 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Seto Aji Tahun 2011 tentang 

Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di 

Desa Trisno Maju Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.  

Menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Seto Aji Tahun 

2011 tentang Program PUAP di Desa Trisno Maju sudah berjalan efektif  

dan faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas PUAP adalah 

keragaan gapoktan, manfaat kegiatan penyuluhan dan pengetahuan tentang 

program. 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Premisari Hastiani Tahun 2012 tentang 

Efektivitas Program usaha bersama ekonomi (KUBE) di Desa Bumi Arum 

Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.  Menunjukkan bahwa 

Program Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) di Desa Bumi Arum Kecamatan 

Pringsewu berjalan cukup efektif .  Hal ini dapat dilihat dari tercapainya 

program KUBE antara lain kemampuan berusaha pada anggota KUBE 

secara bersama dalam kelompok mengalami peningkatan dari sebelum 

menerima program KUBE dan sesudah menerima program KUBE, anggota 

kelompok yang selalu melibatkan kelompok dalam mengembangkan 

usahanya menjadi lebih tahu cara beternak yang lebih baik dan cara 

menyelesaikan masalah bersama. 
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Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ulin Aktivasari Tahun 2009 tentang 

Efektivitas Lembaga Usaha Ekonomi (LUEP) dalam pemanfaatan Dana 

Penguatan Modal (DPM) untuk pembelian gabah pada kelompok tani Mitra 

LUEP di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan Efektivitas 

Lembaga Usaha Ekonomi (LUEP) adalah sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh LUEP dan akses pasar yang dimiliki LUEP.  Faktor  yang 

tidak berhubungan dengan pemanfaatan Dana Penguatan Modal (DPM) 

untuk pembedengan LUEP dalam Dana Penguatan Modal (DPM) untuk 

pembelian gabah pada kelompoktani Mitra LUEP di Kecamatan Seputih 

Raman Kabupaten Lampung Tengah adalah tingkat pendidikan formal, 

SDM, dan masa kerja SDM LUEP. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riezka Seftrian, 2012 tentang Tingkat 

Adopsi Inovasi Budidaya Tanaman Lada Secara Organik di Desa Gunung 

Raja Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, menunjukkan 

bahwa faktor-faktor yang berhubungan Tingkat Adopsi Inovasi Budidaya 

Tanaman Lada Secara Organik adalah tingkat kompatibilitas, tingkat 

kompleksitas, tingkat trialibilitas, tingkat observabilitas, intensitas 

mengikuti penyuluhan, luas lahan usahatani dan tingkat pendidikan formal 

berhubungan nyata dengan tingkat penerapan teknologi budidaya tanaman 

lada secara organik.  Tingkat kekosmopolitan tidak berhubungan nyata 

dengan tingkat penerapan teknologi budidaya tanaman lada secara organik. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rendi Robiyan, 2014 tentang Persepsi 

Petani Terhadap Program SL-PHT Kakao Dalam Meningkatankan 

Produktivitas Dan Pendapatan Usahatani Kakao (Theobroma Cacao L) Di 

Desa Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, 

menunjukkan bahwa Tingkat pengalaman berusahatani, tingkat pengetahuan 

usahatani dan tingkat interaksi sosial memiliki hubungan nyata dengan 

persepsi petani kakao terhadap SL-PHT kakao dalam peningkatan 

produktivitas dan pendapatan kakao. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Malik Adam, 2015 tentang Persepsi 

Petani Terhadap Program Kawasan Rumah Tangga Pangan Lestari (KRPL) 

Di Desa Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, 

menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan signifikansi dengan persepsi 

petani adalah pengetahuan petani, tingkat pemenuhan kebutuhan petani dan 

dukungan instansi terkait dan keragaan KRPL di Desa Abung Jayo 

dikategorikan baik. 

B. Kerangka Berpikir 

Petani pada dasarnya sama dengan individu lainnya yang ingin memperbaiki 

tingkat kehidupannya, namun karena berbagai hal yang berkaitan dengan 

tingkat pengetahuan, tingkat informasi yang diperoleh, keadaan sosial dan 

ekonomi menjadikan mereka tidak memiliki pedoman dalam melaksanakan 

kegiatan usahatani mereka.  Dengan adanya informasi, pengetahuan, 

keterampilan serta pengalaman yang dimiliki oleh petani dapat menjadi bekal 

yang berguna untuk meningkatkan usahatani yang mereka kerjakan. 
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Pada dasarnya keberhasilan dari suatu usahatani yang dikerjakan tergatung dari 

informasi, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang dimiliki oleh 

petani, para petani akan menerapkan semua yang mereka miliki pada 

usahataninya.  Perlu adanya suatu upaya yang harus dilakukan untuk 

membantu para petani menambah informasi, pengetahuan, keterampilan serta 

pengalaman  dalam berusahatani.  Hal ini juga dilakukan demi peningkatan 

pendapatan petani dan perbaikan pembagunan pertanian, oleh karena itu 

perlunya suatu program yang dapat meningkatkan informasi, pengetahuan, 

keterampilan serta pengalaman petani.  Program yang efektif adalah program 

yang memiliki tujuan yang dapat dicapai serta mampu dijalankan oleh si 

penerima program. 

Kabupaten Pringsewu memiliki areal potensial bagi pembangunan dan 

pembudidayaan tanaman kakao.  Kecamatan yang cukup berpotensi bagi 

pengembangan tanaman kakao adalah Kecamatan Sukoharjo yang memiliki 

luas areal 1.776,0 ha dan produktivitas 1,05 ton/ha.  Produktivitas hasil 

tanaman kakao Kecamatan Sukoharjo dianggap masih kurang maksimal 

dibanding dengan Produktivitas hasil tanaman kakao Kecamatan Banyumas 

yang mencapai 1,10 ton/ha.  Untuk itu diadakan sebuah program yang 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui dinas perkebunan 

Kabupaten Pringsewu yaitu program Sekolah Lapang Pengendalian Hama 

Terpadu (SL-PHT).   

SL-PHT sebagai suatu metode pendidikan yang menempatkan petani untuk 

mampu belajar mandiri, mampu mengenali, dan mengembangkan kemampuan 
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petani untuk mengendalikan proses produksi usahataninya tanpa harus 

menderita kerugian (Direktorat Perlidungan Tanaman Pangan, 2010). 

SL-PHT tanaman kakao merupakan program yang dikeluarkan oleh Dinas 

Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas tanaman kakao yang mengacu 

pada beberapa prinsip-prinsip PHT, asas- asas SL-PHT, prinsip- prinsip 

pendidikan dalam SL-PHT, proses belajar melalui pengalaman dalam SL-PHT 

dan penyuluh SL-PHT.  Namun demikian apakah program SL-PHT pada 

budidaya tanaman kakao efektif untuk meningkatkan produksi dan pendapatan 

petani kakao.  Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana 

program tersebut telah berjalan dan diterima oleh petani kakao yang mengikuti 

program SL-PHT, oleh karena itu penelitian ini diberi judul Efektivitas dan 

pendapatan usaha tani kakao program sekolah lapang pengendalian hama terpadu 

(SL-PHT) Di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.  

Adapun aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Keragaan SL-PHT.  

2. Efektivitas SL-PHT.  3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SL-PHT. 

4. Pendapatan usahatani kakao peserta dan non peserta program SL-PHT.             

5. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan  SL-PHT. 

 

Keragaan atau performance dalam penelitian ini mengacu pada  Glencoe, 2006 

yang menyatakan bahwa keragaan atau performance adalah sebuah proses yang 

membutuhkan kecakapan kerjaantara lain, mendapatkan informasi, mengelola 

informasi, menilai kualitas informasi, menggunakan informasi untuk sebuah 

tujuan dan menggunakan informasi untuk persentasi produk. 
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Efektivitas dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Steers, Richat M. 

2005, yang menyatakan bahwa efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan 

sesuai dengan apa yang direncanakan semula.  Suatu kegiatan atau usaha dapat 

dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai 

tujuannya.  Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka 

proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam 

melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi 

instansi tersebut. 

Efektivitas program SL-PHT pada penelitian ini diukur dengan indikator yang 

dilihat dari pencapaian tujuan SL-PHT.  Dengan demikian pencapaian tujuan   

SL-PHT tersebut diidentifikasi sebagai variabel Y, adapun indikator pencapaian 

tujuan SL-PHT meliputi: 

1. Meningkatkan SDM agar dapat menambah pengetahuan petani. 

2. Meningkatkan produksi dan pendapatan petani kakao.  

3. Adanya perubahan sikap dan prilaku petani agar mau dan mampu 

menerapkam PHT dikebun sendiri.  

4. Menumbuhkan kerjasama yang sinergis antara kelompok tani dan anggota 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

Pengkajian faktor- faktor yang berhubungan dengan efektivitas SL-PHT pada 

budidaya tanaman kakao di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu pada penelitian ini mengacu pada pendapat Streers 

Richard (1980 Pendidikan petani (X1), Rogers dan Shoemaker (1981) Tingkat 

kosmopolit (X2), Rusli (1983) Usia petani (X3), Ingguan (1989, dalam Metylia 

2007) Saran dan prasarana (X4), Frekuensi kegiatan SL-PHT (X5 ), Dukungan 
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dari pihak terkait mengenai program SL-PHT (X6).  Faktor- faktor yang 

berhubungan dengan efektivitas SL-PHT dalam budidaya tanaman kakao 

diidentifikasikan sebagai variabel X. 

Tingkat pendidikan petani itu sendiri adalah jumlah tahun sukses pencapaian 

tingkat pendidikan yang di peroleh petani.  Tingkat pendidikan petani diukur 

berdasarkan jumlah tahun yang di ikuti oleh petani dalam mengenyam 

pendidikan. Petani yang memiliki pendidikan yang tinggi maka petani tersebut 

akan lebih mudah menerima pengetahuan dari suatu program yang berkenaan 

dengan usahatani yang kerjakan, sehingga semikin tinggi tingkat pendidikan 

petani maka semakin cepat dalam menerima dan menjalankan pelaksanaan 

program semakin efektif.   

Tingkat kosmopolit adalah hubungan atau interaksi petani dengan dunia luar 

diluar sistem sosialnya yang merupakan sifat khusus yang dapat mempengaruhi 

petani dalam mengadopsi inovasi serta pengambilan keputusan, (Rogers dan 

Shoemaker, 1981).  Dengan demikian semakin tinggi kosmopolit seseorang 

petani maka semakin cepat dalam menerima sebuah program sehingga pada 

pelaksanaan semakin efektif. 

Usia petani (umur) adalah rentang waktu mulai dari petani dilahirkan sampai 

waktu penelitian dilakukan diukur dalam tahun.  Rusli (1983), berdasarkan 

umur produktif secara ekonomi dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu 

kelompok umur 0-14 tahun merupakan kelompok usia belum produktif secara 

ekonomi, kelompok umur 15-65 merupakan kelompok usia produktif dan 

kelompok umur  ≥ 65 tahun merupakan kelompok kurang produktif.  Sehingga 
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semakin produktif usia atau umur seseorang petani maka semakin mudah untuk 

menerima informasi dan pengetahuan dari sebuah program SL-PHT untuk 

mengembangkan usahatani yang mereka usahakansehingga dalam 

pelaksanaanya akan semakin efektif  program SL-PHT tersebut. 

Frekuensi kehadiran dalam program SL-PHT menunjukkan jumlah 

keikutsertaan petani dalam mengikuti kegiatan sekolah lapang, Ingguan(1989, 

dalam Metylia 2007) Frekuensi adalah tingkat kehadiran seseorang anggota 

kelompok tani dalam mengikuti kegiatan Sekolah Lapang.Semakin tinggi 

tingkat kehadiran petani dalam mengikuti program makasemakin cepat dalam 

menerima informasi dan pengetahuan dari sebuah program dan  program 

tersebut pelaksanaanya semakin efektif. 

Sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan 

dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut merupakan peralatan pendukung 

maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan 

yang hendak dicapai.  Sarana dan prasarana dalam program sekolah lapang 

merupakan faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas SL-PHT (Ulin 

aktivasari, 2009).  Dengan demikian semakin terpenuhinya sarana dan 

prasarana penunjang kegiatan suatu program maka dalam pelaksanaan semakin 

efektif program tersebut. 

Dukungan, yaitu dorongan yang diberikan oleh pihak terkait mengenai 

terselenggaranya program SL-PHT pada budidaya tanaman kakao, sehingga 

semakin banyaknya tingkat dukungan maka semakin tinggi tingkat efektivitas 

sekolah lapang. 
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Pendapatan peserta SL-PHT mengacu kepada teori (Soekarwati, 1996).  

Pendapatan  usahatani adalah  penghasilan yang diterima oleh petani dari 

usahataninya serta selisih antara penerimaan dan semua biaya yang 

dikeluarkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka berpikir Efektivitas Dan Pendapatan Usahatani Kakao Program Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu    

(SL-PHT) di Desa Sukoharjo 1 dan Desa Lugusari Kabupaten Pringsewu. 

 

Variabel X 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas 

SL-PHT 

1. Tingkat pendidikan petani 

(X1) 

2. Tingkat kosmopolit (X2) 

3. Usia petani (X3) 

4. Sarana dan prasarana 

(X4) 

5. Dukungan dari pihak 

terkait mengenai program 

SL-PHT (X5) 

6. Frekuensi kehadiran 

dalam pelaksanaan 

program SL-PHT(X6) 
 

 

 

Variabel Y 
Efektivitas Sekolah 

Lapang Pengedalian 

Hama Terpadu           

(SL-PHT)  

 

1. Peningkatkan SDM 

2. Peningkatkan 

produksi dan 

pendapatan petani 

kakao 

3. Perubahan prilaku 

petani  

4. Penumbuhan 

kerjasama antara 

kelompok tani dan 

anggota 
 

 

 

Keragaan SL-PHT 

1. Prinsip-prinsip PHT 

dalam SL-PHT 

pengendalian hama 

terpadu 

2. Asas-asas SL-PHT 

3. Prinsip-prinsip 

pendidikan dalam     

SL-PHT 

4. Proses belajar melalui 

pengalaman belajar 

dalam SL-PHT 

5. Pemandu sebagai 

fasilitator yang 

mampum menggali 

kemampuan petani 

 

 

Pendapatan peserta          

SL-PHT 
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C.  Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pendidikan petani 

peserta SL-PHT dalam program sekolah lapang dengan efektivitas 

program SL-PHT. 

2. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara tingkat kosmopolit dengan 

efektivitas program SL-PHT. 

3. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara usia petani peserta SL-PHT 

dengan efektivitas program SL-PHT. 

4. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara sarana dan prasarana 

program SL-PHT dengan efektivitas program SL-PHT. 

5. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara dukungan dari pihak terkait 

mengenai program SL-PHT dengan efektivitas program SL-PHT. 

6. Diduga terdapat hubungan yang nyata antara Frekuensi kehadiran dalam 

program SL-PHT dengan efektivitas program SL-PHT.   
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III.   METODE  PENELITIAN 

 

 

 

A. Konsep Dasar, Definisi Operasional, Pengukuran dan Klasifikasi 

Definisi operasional pada penelitian ini mencakup semua pengertian yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dan diuji sesuai 

dengan tujuan penelitian. Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti 

meliputi variabel X dan variabel Y. Variabel X yaitu : Tingkat pendidikan 

petani, Tingkat kosmopolit, Usia petani, Frekuensi pelaksanaan program     

SL-PHT, Sarana dan prasarana, Dukungan dari pihak terkait mengenai 

program SL-PHT.   

1. Variabel X 

a. Tingkat pendidikan petani. 

Tingkat pendidikan petani adalah jumlah tahun sukses pencapaian tingkat 

pendidikan yang diperoleh petani.  Tingkat pendidikan petani diukur 

berdasarkan jumlah tahun yang diikuti oleh petani dalam mengenyam 

pendidikan.  Tingkat pendidikan petani diukur berdasarkan satu 

pertanyaan dan setiap pertanyaan mempunyai skor 1-3, dengan demikian 

diperoleh skor tertinggi 3 dan 1 skor terendah.  
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b. Tingkat kosmopolit. 

Tingkat kosmopolit adalah hubungan atau interaksi petani dengan dunia 

luar diluar sistem sosialnya.  Tingkat kosmopolit diukur berdasarkan 

tingkat seberapa sering petani dalam memanfaatkan media masa seperti 

tv, radio, surat kabar, tingkat hubungan antara penyuluh dan dinas terkait, 

tingkat kontak dengan anggota kelompok tani lain diluar desa mengenai 

usahatani kakao yang mereka lakukan .  Tingkat kosmopolit diukur 

berdasarkan tujuh pertanyaan dan setiap pertanyaan mempunyai skor 1-3, 

dengan demikian diperoleh skor tertinggi 21 dan skor terendah 7.  

Setelah dilakukan MSI maka diperoleh skor tertinggi sebesar 22,235 dan 

skor terendah 7,00. 

c. Usia petani (umur). 

Usia atau umur petani adalah rentang waktu mulai dari saat petani 

dilahirkan sampai waktu penelitian dilakukan diukur dalam tahun.  

Menurut Rusli, 1983, berdasarkan umur produktif secara ekonomi dapat 

dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu kelompok umur 0-14 tahun merupakan 

kelompok usia belum produktif secara ekonomi, kelompok umur 15-65 

merupakan kelompok usia produktif dan kelompok umur diatas 65 tahun 

merupakan kelompok kurang produktif. 

d. Frekuensi kehadiran dalam program SL-PHT. 

Frekuensi adalah tingkat kehadiran seseorang anggota kelompok tani 

dalam menghadiri atau mengikuti kegiatan Sekolah Lapang.  Frekuensi 

mengikuti Sekolah Lapang diukur berdasarkan banyaknya dalam 

menghadiri dan mengikuti kegiatan Sekolah Lapang yang diukur 
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berdasarkan satu pertanyaan dan pertanyaan mempunyai skor 1-5 

dikategorikan jarang, 6-11 dikategorikan cukup sering dan 12-16 

dikategorikan sering. 

e. Sarana dan prasarana. 

Sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan 

dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut merupakan peralatan 

pendukung maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk 

mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.  Sarana dan prasarana diukur 

berdasarkan 3 pertanyaan dan setiap pertanyaan mempunyai kisaran skor 

1-3, dengan demikian diperoleh skor tertinggi 9 dan skor terendah 3.  

Setelah dilakukan MSI maka diperoleh skor tertinggi sebesar 9,342 dan 

skor terendah 3,00. 

f. Dukungan dari pihak terkait mengenai program SL-PHT. 

Dukungan adalah sebagai pertolongan, bantuan yang diterima oleh 

individu atau kelompok yang diberikan baik secara nyata atau tidak nyata 

yang mengacu pada bantuan emosional, instrumental dan finansial. 

Individu atau kelompok yang bersangkutan mengetahui bahwa mereka 

merasa diperhatikan dan dihargai oleh orang lain sehingga akan 

membantu memperkuat perasaan individu atau kelompok tersebut. 

Dukungan dari pihak terkait mengenai program SL-PHT diukur 

berdasarkan lima pertanyaan dan setiap pertanyaan mempunyai kisaran 

skor 1-3, dengan demikian diperoleh skor tertinggi 15, dan skor terendah 

5.  Setelah dilakukan MSI maka diperoleh skor tertinggi sebesar 14,741 

dan skor terendah 5,00. 
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2. Variabel Y 

Tujuan SL-PHT adalah hal yang harus dijalankan oleh anggota program  

SL-PHT sebagai indikator untuk mengukur efektivitas program SL-PHT 

yang dilaksanakan oleh kelompok Mekar IV.  Komponen tersebut dapat 

diidentifikasikan sebagai variabel Y.  Pengukuran efektivitas program     

SL-PHT dilakukan berdasarkan indikator : 

a. Meningkatkan SDM agar dapat menambah pengetahuan petani.  Program 

SL-PHT kakao dilaksanakan untuk menambah pengetahuan petani dalam 

usahatani kakao yang dijalankannya.  Program ini di harapkan berjalan 

dengan efektif guna kemajuan pertanian khusunya dibidang tanaman 

kakao.  Meningkatkan SDM agar dapat menambah pengetahuan dan 

keterampilan petani tentang program SL-PHT diukur berdasarkan 19 

pertanyaan dan setiap pertanyaan mempunyai kisaran skor 1-3, dengan 

demikian diperoleh skor tertinggi 57, dan skor terendah 19.  Setelah 

dilakukan uji menggunakan MSI maka diperoleh skor tertinggi sebesar 

60,23, dan skor terendah sebesar 19,00. 

b. Meningkatkan produksi dan pendapatan petani kakao.  Petani yang mau 

menerima dan menjalankan program SL-PHT diharapkan produksi dan 

pendapatannya menjadi meningkat dari yang sebelumnya mengikuti 

program SL-PHT.  Meningkatkan produksi dan pendapatan petani kakao 

diukur berdasarkan empat pertanyaan dan setiap pertanyaan mempunyai 

kisaran skor 1-3, dengan demikian diperoleh skor tertinggi 12, dan skor 

terendah 4.  Setelah dilakukan uji menggunakan MSI maka diperoleh 

skor tertinggi sebesar 11,84, dan skor terendah sebesar 4,00. 
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c. Adanya perubahan sikap dan perilaku petani agar mau dan mampu 

menerapkan PHT dikebun sendiri.Perubahan sikap dan perilaku petani 

yang mengikuti program SL-PHT ini sendiri diharapkan menjadikan 

petani menjadi mandiri dalam menjalankan usahataninya.  Adanya 

perubahan sikap dan perilaku petani agar mau dan mampu menerapkan 

PHT dikebun sendiri diukur berdasarkan lima pertanyaan dan setiap 

pertanyaan mempunyai kisaran skor 1-3, dengan demikian diperoleh skor 

tertinggi 15, dan skor terendah 5.  Setelah dilakukan uji menggunakan 

MSI maka diperoleh skor tertinggi sebesar 15,30, dan skor terendah 

sebesar 5,00. 

d. Menumbuhkan kerjasama yang sinergis antara kelompok tani dan 

anggota untuk memecahkan masalah yang dihadapi.  Kerjasama yang 

sinergis akan menciptakan penemuan baru yang mampu memecahkan 

permasalahan yang terjadi di usahatani kakao yang mereka 

jalankan.Pengetahuan petani tentang program SL-PHT diukur 

berdasarkan lima pertanyaan dan setiap pertanyaan mempunyai kisaran 

skor 1-3, dengan demikian diperoleh skor tertinggi 15, dan skor terendah 

5.  Setelah dilakukan uji menggunakan MSI maka diperoleh skor 

tertinggi sebesar 20,34, dan skor terendah sebesar 5,00. 

Performance atau keragaan adalah sebuah proses yang membutuhkan 

kecakapan kerja antara lain mendapatkan informasi mengelola informasi 

dan menggunakan informasi untuk persentasi produk  
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Pendapatan dalah hasil yang diperoleh dari suatu pekerjaan sehingga 

memperoleh penghasilan 

Klasifikasi variabel data lapang dengan rumus sturges (Dajan A, 1982) 

yaitu: 

Z= X – Y 

K 

Keterangan: 

Z : lebar selang  

X : nilai skor tertinggi 

Y : nilai skor terendah 

K : banyaknya kelas 

B.Waktu, Lokasi , dan Sampel Penelitian 

a). Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2014 sampai dengan bulan 

Maret 2016 di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu.  Penentuan lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan penghasil 

kakao, memiliki luas lahan yang cukup besar di Kabupaten Pringsewu 

(dinas pertanian, perkebunan, dan kehutanan kabupaten pringsewu, 2011).  

Selain itu Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu 

telah dilaksanakan kegiatan SL-PHT pada tahun 2011 pada kelompok tani 

Mekar IV.   

b). Metode Pengambilan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan 

diduga (Ida Bagus dan Kastro dalam Singaribuan, 1995).  Berdasarkan 
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pendapat ini maka populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok 

tani dalam kegiatan Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu (SL-PHT) 

dalam budidaya tanaman kakao di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.  Keseluruh anggota kelompok tani 

dalam kegiatan SL-PHT budidaya tanaman kakao Desa Sukoharjo 1 pada 

kelompok tani Mekar IV yang telah menerima dan melakukan program 

SL-PHT dengan jumlah petani yang mengikuti program sebanyak 25 

orang petani.  Mengaju pada ketentuan Arikunto (1998), yaitu jika 

populasi kurang dari 100 maka sampel adalah keseluruhan populasi 

sedangkan jika populasi lebih dari 100 maka sampel diambil 10-15% atau 

20-25% dari jumlah populasi.  Banyaknya sampel dalam penelitian ini 

adalah 100% dari populasi yaitu 25 orang petani (sensus).  Penggunaan 

metode sensus karena seluruh populasi yang mengikuti program SL-PHT  

dalam budidaya tanaman kakao diambil menjadi sampel.  

C.  Metode Penelitian dan Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, sedangkan metode 

pengumpulan data primer dilakukan wawancara langsung dengan responden 

dengan menggunakan kuisioner, dan data skunder di peroleh dari instansi 

terkait, lembaga- lembaga yang mendukung penelitian ini, serta kelompok 

tani. 

D.  Metode Analisis dan Pengujian Hepotesis 

 

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif dan untuk melakukan uji hipotesis digunakan analisis statistika, 
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yaitu statistika non parametrik korelasi Rank Spearman dengan program SPSS 

17.0.  Uji statistika digunakan karena korelasi Rank Spearman  dapat menguji 

atau mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel X dan variabel Y.  

Adapun rumus uji koefisien korelasi Rank Spearman (Siegel, 1994) adalah: 
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Keterangan : 

rs  = koofisien korelasi peringkat spearman 

di   = perbedan pasangan tiap peringkat 

n   = jumlah pasangan pariabel 

 

Bila terdapat  banyak subyek pengamatan mempunyai jenjang ranking yang 

sama, menggunakan faktor koreksi (uji t), yaitu: 
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Keterangan  

Rs      = Rank spearman 

Di  = Perbedaan pasangan peringkat 

 n  = Jumlah petani responden 

∑   = Jumlah kuadrat variable bebas yang dikoreksi 

∑y2   = Jumlah kuadrat variable terikat yang dikoreksi 

∑T            = Jumlah berbagai hargaT untuk semua kelompok yang berlainan 

dan memiliki observasi bernilai sama 

T               = Banyaknya observasi yang bernilai sama pada suatu peringkat 

tertentu 
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Untuk mempermudah proses perhitungan dan memperkecil kesalahan penguji 

hipotesis dilakukan dengan program SPSS 17.0, oleh karena itu kaidah 

pengambilan keputusan adalah: 

1.  Jika nilai signifikansi ≤ α (0,05), maka terima H1 dan tolak Ho yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikansi antara ke 2 variabel 

2.  Jika nilai signifikansi >α (0,05), maka tolak H1 dan terima Ho yang berarti 

tidak terdapat hubungan yang signifikansi antara ke 2 variabel 
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IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah 

 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pringsewu, secara geografis Kabupaten 

Pringsewu terletak pada 140
0
42’0”-105

0
8’0” BT dan antara 5

0
8’0”-6

0
8’0” LS.  

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Pringsewu adalah ± 625 Km
2
 dengan 

toprografi wilayah bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, yang 

sebagian besar merupakan daerah bentangan datar.  Luas bentangan datar ini 

sekitar 40% dari seluruh wilayah dengan ketinggian 800-1115 m dari 

permukaan laut.  Kabupaten ini merupakan Kabupaten yang memiliki 8 

Kecamatan, 5 Kelurahan dan 96 Desa.  

Penelitian di Desa Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo,  Kabupaten Pringsewu. 

Desa Sukoharjo 1 merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan 

Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.  Desa Sukoharjo 1 merupakan desa yang 

memiliki produksi kakao pertama di Kecamatan Sukoharjo.  Luas wilayah 

Desa Sukoharjo 1 adalah 729,75 Ha, dengan jarak desa dari pusat dari ibukota 

kabupaten sejauh 5 Km.  Secara administratif letak Desa Sukoharjo 1 sebelah 

Timur berbatasan dengan Pekon Sukoharjo 2, sebelah Barat berbatasan dengan 

Pekon Sinar Baru Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way 

Sekampung, dan sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Sukoharjo 3. 
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Apabila dilihat kondisi iklim di Desa Sukoharjo 1 mempunyai iklim kemarau 

dan penghujan.  Hal tersebut berpengaruh terhadap pola tanam yang ada di 

Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo.  Jumlah bulan hujan rata-rata tujuh 

bulan per tahun dan suhu rata-rata 30
0
C -32 

0
C.  Penggunaan tanah di Desa 

Sukoharjo 1 sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian/perkebunan 

kakao, kelapa, karet, lahan persawahan dan palawija.  Secara rinci luas wilayah 

Desa Sukoharjo 1 berdasarkan jenis penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Luas wilayah berdasarkan potensi penggunaan lahan di Desa 

Sukaharjo 1 Kecamatan Sukoharjo  

Potensi Lahan Luas (Ha) Presentase 

(%) 

Pemukiman 288,25 39,50 

Sawah 89,50 12,26 

Tegalan/ladang 327,75 44,91 

Perkebunan Rakyat 15,50 2,12 

Fasilitas Umum 8,75 1,20 

Total 729,75 100,00 

Sumber:  Monografi Desa Sukoharjo 1, 2012 
 
 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan terbesar di 

Desa Sukoharjo 1 adalah untuk ladang/tegalan sebesar 327,75 hektar.  Hal ini 

berarti sebagian besar mata pencaharian penduduk di Desa Sukoharjo 1 adalah 

pada pertanian.  Perkebunan di Desa Sukoharjo 1 digunakan untuk komoditas 

tanam kakao dan kelapa.   

 

B. Keadaan Penduduk 
 

1. Keadaan penduduk menurut umur 

 

Berdasarkan data Desa Sukoharjo 1 tahun 2012 jumlah penduduk Desa 

Sukoharjo 1 sebanyak 4.553 jiwa dengan 1.257 KK.  Penduduk laki-laki 

lebih banyak daripada penduduk perempuan yaitu berjumlah 2.512 jiwa 
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sedangkan penduduk perempuan berjumlah 2.041 jiwa.  Jumlah penduduk 

di Desa Sukoharjo 1 berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Sebaran penduduk Desa Sukoharjo 1 berdasarkan umur 

Umur 

(tahun) 

Jumlah 

(jiwa) 

Persentase  

(%) 

   < 15 911 20,01 

15 – 25 856 18,80 

26 – 36 609 13,38 

37 – 47 714 15,68 

48 – 58 1203 26,24 

    > 58 260 5,71 

Jumlah 4553 100,00 

Sumber:  Monografi Desa Sukoharjo 1, 2012 
 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk tertinggi sebesar 

1.203 jiwa yang berada pada golongan umur 48-58 tahun dan jumlah 

penduduk terendah yaitu sebesar 260 jiwa yang berada pada golongan umur 

>58 tahun.  Jumlah umur produktif  penduduk 3.473 jiwa (76,28%).  

Menurut Rusli (1983), umur produktif berkisar antara 15-64 tahun.  

Tingginya angka umur produktif di desa ini menunjukan banyaknya 

ketersediaan tenaga kerja di desa ini.  Pada umur produktif, manusia mampu 

menjalankan usaha atau aktivitas secara optimal sehingga menghasilkan 

produk yang sesuai dengan potensi sumber daya khususnya dibidang 

pertanian.  

2. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian 
 

Berdasarkan mata pencaharian penduduk Desa Sukoharjo 1 sebagai besar 

petani dan buruh tani sedangkan yang bekerja di luar berusahatani masih 

sedikit.  Masyarakat Desa Sukoharjo 1 belum banyak beralih ke mata 

pencaharian di luar usahatani seperti wiraswasta, pegawai negeri, pengrajin, 
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pedagang, peternak, montir, dokter, perawat, bidan dan TNI/POLRI.  Lebih 

jelas jumlah penduduk Desa Sukoharjo 1 berdasarkan pada mata 

pencaharian dapat dilihat pada Tabel 6 . 

Tabel 6. Jumlah penduduk Desa Sukoharjo 1 menurut mata pencaharian  

Jenis Pekerjaan Jumlah 

(jiwa) 

Persentase 

(%) 

Petani  992 33,76 

Buruh tani 1547 52,65 

Buruh/swasta 71 2,42 

Pegawai Negeri 94 3,20 

Pengrajin  11 0,37 

Pedagang 179 6,09 

Peternak 10 0,34 

Montir 5 0,17 

Dokter 1 0,03 

Perawat 7 0,24 

Bidan 2 0,07 

TNI/POLRI 19 0,65 

Jumlah 2938 100,00 

Sumber:  Monografi Desa Sukoharjo 1, 2012 

 

Mata pencaharian penduduk Desa Sukoharjo 1 sebagai buruh tani 1547 jiwa 

(52,65%) dan petani, yaitu sebesar 992 jiwa (33,76%).  Oleh karena itu 

penduduk Desa Sukoharjo 1 masih bergantung kepada hasil pertanian untuk 

pemenuhan kebutuhan hidupnya.  Sangat potensialnya pertanian di Desa 

Sukoharjo 1 harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan 

pertanian desa.   

3. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan 
 

Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk di Desa Sukoharjo 1, pendidikan  

umum mulai dari tamat Sekolah Dasar hingga tamatan Perguruan Tinggi.  

Lebih jelasnya keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa 

Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Jumlah penduduk Desa Sukoharjo 1 berdasarkan tinggkat 

pendidikan  

Tingkat pendidikan Jumlah 

(jiwa) 

Persentase 

(%) 

Belum sekolah 579 12,72 

Usia 7-45 tahun tidak sekolah  42 0,92 

SD tidak tamat 772 16,96 

SD/sederajat 1548 34,00 

SLTP/sederajat 879 19,31 

SLTA/sederajat 585 12,85 

D-1 14 0,31 

D-2 19 0,42 

D-3 86 1,89 

S-1 29 0,64 

Jumlah 4553 100,00 

Sumber:  Monografi Desa Sukoharjo 1, 2012 

 

Penduduk Desa Sukoharjo 1 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada Tabel 6, tingkat pendidikan SD sederajat yaitu sebanyak 1.548 jiwa 

(34%).  Keadaan ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk 

Desa Sukoharjo 1 sudah cukup baik, namun masih terdapat penduduk yang 

tidak tamat sekolah, tetapi pada umumnya mereka dapat membaca dan 

menulis.  Pendidikan di Desa Sukoharjo 1 harus didukung oleh tersedianya 

sarana dan prasarana pendidikan serta kemauan dan kemampuan ekonomi 

masyarakat untuk membiayai pendidikan mereka.  Pentingnya kepedulian 

pemerintah daerah untuk memfokuskan aliran dana dari pusat untuk 

perkembangan serta kemajuan pendidikan di daerahnya sangat diperlukan 

untuk membangun sendi-sendi perekonomian daerah.  Oleh karena itu 

pendidikan yang merupakan sebuah fondasi dalam pembangunan di daerah 

dapat menjadi salah satu motivasi masyarakat yang akhirnya masyarakat 

mampu untuk menyesuaikan diri pada kemajuan zaman. 
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4. Keadaan penduduk menurut agama 

 

Keadaan penduduk Desa Sukoharjo 1 berdasarkan agama dapat dikatakan 

masih homogen.  Penduduk yang memeluk agama Islam mempunyai 

persentase yang cukup besar yaitu berjumlah 4.314 jiwa (94,75%).  

Penduduk yang memeluk agama Kristen 55 jiwa (1,21%), agama Khatolik 

107 jiwa (2,35%) dan agama Hindu 77 jiwa (1,69%)..  Secara rinci sebaran 

jumlah penduduk di Desa Sukoharjo 1 berdasarkan agama dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Jumlah penduduk Desa Sukoharjo 1 berdasarkan agama 

Agama Jumlah 

(jiwa) 

Persentase 

(%) 

Islam 4314 94,75 

Kristen 55 1,21 

Katholik 107 2,35 

Hindu 77 1,69 

Budha 0 0,00 

Jumlah 4553 100,00 

Sumber:  Monografi Desa Sukoharjo 1, 2012 

 

C. Sarana dan Prasarana 

 

Desa Sukoharjo 1 dalam meningkatkan kegiatan membutuhkan sarana dan 

prasarana pendukung dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang 

berlangsung setiap harinya.  Sarana dan prasarana penunjang yang ada di 

Desa Sukoharjo 1 sudah cukup memadai yaitu meliputi sarana dan prasarana 

pemerintahan, pendidikan, kesehatan, trasportasi, informasi dan komunikasi, 

sarana olah raga, sarana air bersih serta tempat ibadah.  
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Kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan akan sangat mendukung 

kelancaran pelayanan umum khususnya pelayanan terhadap warga di suatu 

wilayah tertentu.  Selain itu kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan 

terutama di pedesaan, termasuk Desa Sukoharjo 1, akan sangat menunjang 

proses identifikasi dan infentarisasi data keadaan sosial ekonomi penduduk 

yang tentunya akan sangat berguna baik bagi kepentingan pengembangan 

desa itu sendiri maupun bagi pihak luar yang membutuhkannya.  Oleh 

karena itu untuk memperlancar kegiatan pemerintahan maka di Desa 

Sukoharjo 1 telah tersedia satu unit Balai Desa.  

 

Tersedia juga sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas pembantu 

yang sangat penting keberadaannya.  Hal ini karena kesehatan merupakan 

modal utama seseorang untuk beraktivitas.  Adanya sarana dan prasaranan 

kesehatan dapat memudahkan warga untuk memeriksa kesehatan anggota 

keluarganya setiap waktu. 

 

Ketersediaan sarana dan prasarana trasportasi tergolong lancar, karena Desa 

Sukoharjo 1 terletak di jalan lintas utama menuju kabupaten maupun 

provinsi.  Desa Sukoharjo 1 memiliki jalan desa yang beraspal halus yang 

dapat menghubungkan Desa Sukoharjo 1 dengan desa lainnya. Sarana dan 

prasarana ibadah sangat penting keberadaannya dalam suatu wilayah 

termasuk Desa Sukoharjo 1.  Desa Sukoharjo 1 sendiri yang penduduknya 

mayoritas beragama Islam memiliki sarana peribadatan berupa Masjid 

sebanyak 7 unit dan musholla sebanyak 12 unit, sedangkan untuk warga 
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non-muslim melaksanakan ibadah di tempat peribadatan yang letaknya tidak 

jauh dari domisili mereka.   

Tersedia juga sarana dan prasarana air bersih yang sangat penting bagi 

kehipan masyarakat Desa Sukoharjo 1.  Air bersih merupan hal utama dalam 

kebutuhan hidup petani.  Adanya sarana dan prasaranan air bersih dapat 

memudahkan warga untuk beraktifitas dalam usahatani, terutama usahatani 

yang memerlukan air dalam pemeliharaannya. 

Seperti halnya sarana dan prasarana lainnya secara informasi dan 

komunikasi sangat penting guna membantu meningkatkan wawasan 

masyarakat.  Penduduk pedesaan termasuk Desa Sukoharjo 1 sangat 

membutuhkan sarana informasi seperti televisi,radio dan sarana komunikasi 

seperti telepon.  Selain sarana dan prasarana diatas masih banyak sarana dan 

prasarana pendukung lainnya.  Adapun sarana dan prasarana penunjang 

yang ada di Desa Sukoharjo 1 dapat dilihat di Tabel 9. 
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Tabel 9. Sarana dan prasarana penunjang di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu tahun 2012  

Sarana dan 

Prasarana 

Keterangan 

Pemerintahan a) 1 buah balai Desa, dengan 

kelengkapan 6 unit meja kerja, 140 

unit kursi plastik, 1 unit kursi 

tamu, 3 unit lemari arsip, 1 unit 

lemari penyimpanan, 2 unit mesin 

ketik, 1 unit komputer lengkap, 6 

unit papan profil 

b) 1 buah kantor Desa dan 1 buah 

sekertariat TP PKK Desa 

Pendidikan  a) 3 unit TK/Play Group 

b) 3 unit SD/MI/Sederajat 

c) 1 unit SMP/MTs/Sederajat 

d) 3 unit TPA 

Kesehatan  a) 1 unit Puskesmas Pembantu 

b) 3 unit Posyandu 

c) 3 unit Praktek mantri 

d) 3 unit Pengobatan Alternatif 

e) 1 unit Praktek bidan 

Trasportasi  a) Jalan aspal 8,5 Km, jalan tanah 7 

Km, jalan aspal rusak 3 Km, jalan 

tanak kondisi rusak 4,5 Km. 

b) 2 unit jembatan beton 

Informasi 

dan 

komunikasi 

a) Jalur gelombang TV baik, 

gelombang radio baik, gelombang 

handpone 

b) Jalur telephone kabel ada 

Sarana 

ibadah 

a) 7 unit Masjid 

b) 12 unit langgar/surau/mushola 

c) 1 unit pura 

Sarana 

olahraga 

a) 1 buah lapangan sepak bola 

b) 1 buah lapangan bola voli 

c) 2 buah meja pimpong 

d) 4 buah lapangan bulu tangkis 

Air bersih a) 15 unit sumur pompa 

b) 821 unit sumur gali 

c) 12 unit mata air 

d) 2 unit hidran umum 

e) 1476 MCK 

Sumber:  Morfologi Desa Sukoharjo 1, 2012 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Keragaan SL-PHT budidaya tanaman  kakao di Desa Sukoharjo 1 

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu masuk dalam  klasifikasi 

cukup baik. 

2. Tingkat efektivitas SL-PHT yang dilakukan dalam budidaya tanaman  

kakao di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu 

diklasifikasikan cukup tinggi.   

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas program SL-PHT tanaman 

kakao adalah  tingkat kosmopolit petani peserta SL-PHT tanaman kakao, 

usia petani peserta SL-PHT tanaman kakao, frekuensi kehadiran dalam 

pelaksanaan program SL-PHT tanaman kakao dan pengetahuan petani 

tentang program SL-PHT tanaman kakao, sedangkan tingkat pendidikan, 

sarana dan prasarana serta dukungan dari pihak terkait  mengenai program 

SL-PHT tanaman kakao tidak memiliki hubungan nyata terhadap 

efektivitas SL-PHT. 

4. Pendapatan usahatani kakao petani yang mengikuti program SL-PHT 

kakao berpenghasilan yaitu  Rp 22.198.735/ ha/tahun.   
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5. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan SL-PHT di Desa 

Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah  

c. Iklim yang tak menentu yang mengakibatkan tanaman kakao lebih 

mudah terserang penyakit yang berimbas pada penurunan hasil 

produksi. 

d. Kurangnya tenaga penyuluh dalam program SL-PHT sehingga 

penyuluhan kepada petani kurang maksimal.  

 

B. Saran 

 

 

1. Bagi pemerintah dalam penentuan kebijakan agar memperhatikan faktor-

faktor yang berhubungan nyata terhadap budidaya kakao.  Oleh karena itu 

program SL-PHT kakao ini dapat ditingkatkan, dengan pemberian 

pengetahuan yang lebih optimal agar dapat meningkatkan pendapatan 

usahatani kakao.  Diharapkan petani akan lebih tertarik untuk 

membudidayakan tanaman kakao sebagai salah satu usahatani yang 

menjanjikan.  

2. Perlu adanya perhatian dari pemerintah sehingga dinas yang terkait dan 

Penyuluh Pertanian Lapangan harus melakukan tinjauan kembali kepada 

petani yang telah melaksanakan program SL-PHT kakao untuk 

memaksimalkan SL-PHT kakao selanjutnya.  Apabila dengan tinjauan lebih 

lanjut diharapkan petani dapat menerapkan seluruh materi yang diberikan 

kepada petani SL-PHT kakao.   
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3. Sebaiknya setelah program SL-PHT terlaksana, tim penyuluh masih harus 

mengawasi dan membimbing petani dalam hal penerapan program SL-PHT 

agar program SL-PHT dapat lebih maksimal.  
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