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II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

 

  

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Pengertian persepsi 

 

 

Manusia merupakan mahluk sosial yang selalu berhubungan dengan 

lingkungan sekitarnya, untuk dapat memahami lingkungan sekitarnya 

manusia melakukan pengamatan terhadap lingkungan tersebut.  Pengamatan 

yang dilakukan bukan hanya pada lingkungan luar dirinya, segala hal yang 

ada dalam diri pun tidak terlepas dari proses pengamatan.  Pengamatan 

menjadi suatu hal penting, karena semua tingkah laku yang ditampilkan oleh 

individu merupakan hasil dari pengamatan yaitu berupa respon yang 

dikeluarkan oleh individu akibat adanya suatu stimulus tertentu. 

 

Walgito (2010) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang 

didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat indera.  Proses persepsi tidak berhenti 

begitu saja, stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan 

proses persepsi.  Proses persepsi tidak lepas dari proses penginderaan, 

dimana proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses 

persepsi.  Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu 
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individu menerima stimulus melalui indera.  Stimulus yang diindera itu 

kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterprestasikan, sehingga 

individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera dan proses ini 

disebut persepsi. 

 

Menurut Mar’at (1982) dalam Walgito (2004), persepsi merupakan proses 

pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognitif.  Persepsi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman proses belajar, cakrawala dan 

pengetahuan.  Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi 

memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat dan pengetahuan, 

cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologi tersebut.  Melalui 

komponen kognitif akan menimbulkan ide baru kemudian konsep dari apa 

yang dilihat. 

 

Walgito (2010) menyatakan bahwa beberapa faktor yang berperan, yang 

merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu (1) stimulus yang dipersepsi, 

(2) alat indra dan syaraf yang merupakan syarat psikologis, dan (3) 

perhatian, yang merupakan syarat psikologis.  Walaupun stimulus 

personnya sama, tetapi kalau situasi sosial yang melatar belakangi stimulus 

person berbeda, akan berbeda hasil persepsinya. 

 

Persepsi diawali dengan diterimanya stimulus atau rangsangan oleh indra 

kita, kemudian stimulus diorganisasikan dalam proses persepsi, yang 

diawali dengan pengamatan stimulus lebih dahulu karena adanya faktor-

faktor dari dalam diri seseorang, seperti meniru, memilih, gambar diri 

sendiri, kebutuhan dan emosi.  Seseorang akan memerlukan informasi atau 
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data untuk memilih atau menafsirkan stimulus akan menghasilkan sikap dan 

prilaku atau tindakan stimulus.  Lebih lanjut Gibson melukiskan terjadinya 

persepsi individu sebagaimana terlihat dalam Gambar 1. 

 
Kenyataan dalam organisasi kerja Proses kerja   Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Proses terjadinya persepsi (Gibson, 1989) 

 

 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan proses terjadinya persepsi.  Persepsi 

merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan.  Penginderaan 

merupakan suatu proses diterimanya suatu stimulus oleh individu melalui 

alat penerima yaitu alat indera.  Stimulus diteruskan oleh saraf  ke otak 

sebagai pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses 

persepsi.  Proses penginderaan setiap saat, yaitu pada waktu individu 

menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. 

 

2. Proses terbentuknya persepsi dan fator-faktor yang berhubungan 

dengan persepsi 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain (Robbins, 2003): 

 

a) Fator pada persepsi yaitu, kebutuhan, kepentingan, pengalaman, dan 

penghargaan.  Salah satu yang berpendidikan lebih tinggi cenderung 
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dinilai memiliki wawasan yang lebih luas daripada seseorang yang 

berpendidikan rendah.  Wawasan yang luas membantu seseorang untuk 

tanggap dalam menerima objek baru.  Kebutuhan atau motif yang tidak 

terpuaskan merangsang seseorang menggunakan suatu pengaruh yang 

kuat pada persepsinya.  Kebutuhan dapat mempengaruhi terbentuknya 

persepsi yang tinggi sehingga cepat menerima konsep.  Pengalaman 

cenderung mempersepsikan seseorang terhadap hal-hal dimana ia dapat 

berkaitan atau berkepentingan.  Kepentingan seseorang cukup berbeda 

sehingga apa yang dicatat seseorang dalam situasi tertentu dapat 

berbeda dengan apa yang dipersepsikan oleh orang lain. 

b) Faktor pada situasi yaitu waktu, keadaan, ataupun tempat berusaha di 

sekitar keadaan sosial.  Unsur-unsur dalam lingkungan sekitar 

mempengaruhi persepsi-persepsi seseorang.  Waktu adalah dimana 

suatu objek atau peristiwa dilihat tidak dapat mempengaruhi perhatian 

seperti juga lokasi dan setiap jumlah faktor situasional. 

c) Faktor pada target yaitu hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang 

dan kedekatan.  Karakteristik-karakteristik yang akan diamati dapat 

mempengaruhi apa yang dipersepsikan.  Hal-hal baru lebih mungkin 

diperhatikan daripada yang lama.  Objek-objek yang berdekatan 

cenderung dipersepsikan bersama-sama bukan secara terpisah. 

 

Adapun beberapa faktor yang berhubungan dengan persepsi individu 

diantaranya yaitu keyakinan, proses belajar, cakrawala, pengalaman, 

pengetahuan selai itu juga faktor kepribadian individu mempengaruhi 
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persepsi setiap individu.  Oleh karena itu untuk mengetahui proses persepsi 

terbentuk dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Keyakinan  proses belajar cakrawala pengalaman  pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Proses terbentuk persepsi (Mar’at 1982 dalam Walgito 2004)) 

 

 

Menurut Gibson (1989), persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan 

oleh seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya.  

Persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh 

seseorang individu karena setiap orang memberi arti kepada stimulus, maka 

individu yang berbeda akan memberikan arti yang berbeda pula untuk objek 

yang sama. 

 

3. Karakterisrik Petani 

 

 

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian 

atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dalam arti luas yang 

meliputi usahatani pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil 

laut.  Peranan petani sebagai pengelola usahatani berfungsi mengambil 
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keputusan dalam mengorganisir faktor-faktor produksi yang diketahui 

(Hernanto, 1993). 

 

Secara umum pengertian petani adalah seseorang yang bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa 

usaha pertanian dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan.  Menurut Sajogyo (1999), ciri-ciri masyarakat 

petani sebagai berikut: (1) satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah 

satuan dasar dalam masyarakat desa yang berdimensi ganda, (2) petani 

hidup dari usahatani, dengan mengolah tanah (lahan), (3) pola kebudayaan 

petani berciri tradisional dan khas, dan (4) petani menduduki posisi rendah 

dalam masyarakat, mereka adalah orang kecil terhadap masyarakat di atas 

desa.  Pengelompokan luas lahan yang dimiliki dibagi menjadi tiga yaitu 

petani gurem (0,10-0,50 hektar) petani kecil (0,51-1,00 hektar), dan petani 

besar (lebih dari 1,00 hektar) menurut Sastraatmadja (2010). 

 

Soekartawi (2006) menyatakan bahwa ciri-ciri petani kecil sebagai berikut: 

(1) berusahatani dalam tekanan penduduk lokal yang meningkat, (2) 

mempunyai sumberdaya terbatas sehingga menciptakan tingkat hidup yang 

rendah, (3) bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang 

subsisten, dan (4) kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan 

pelayanan lainnya.  

 

Petani sebagai sosok individu memiliki karakteristik tersendiri secara 

individu yang dapat dilihat dari perilaku yang nampak dalam menjalankan 
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kegiatan usahatani.  Karakteristik individu adalah bagian dari pribadi yang 

melekat pada diri seseorang.   

 

4. Produktivitas 

 

 

Produktivitas merupakan suatu perbandingan antara hasil dari suatu 

kegiatan dengan segala pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh petani.  

Apabila hasil yang diperoleh suatu petani tidak sesuai dengan harapan yang 

diinginkan disebut dengan produktivitas rendah.  Secara sederhana 

produktivitas merupakan perbandingan antara hasil kerja yang berupa 

barang ataupun jasa dengan sumber-sumber atau tenaga yang terpakai dalam 

produksi.  Menurut Hasibuan (2003), produktivitas adalah perbandingan 

antara keluaran (output) dan masukan (input). 

 

Mubyarto (1997) menyatakan bahwa dalam ilmu ekonomi dikatakan bahwa 

petani membandingkan antara hasil yang diharapkan diterima pada hasil 

panen (penerimaan/revenue) dengan biaya (cost) yang harus dikeluarkan.  

Hasil yang diperoleh petani pada saat panen disebut produksi dan biaya 

yang dikeluarkan disebut biaya produksi.  Usahatani yang produktif berarti 

memiliki produktivitas tinggi.  Pengertian produktivitas ini sebenarnya 

merupakan penggabungan antara konsepsi efisiensi usaha (fisik) dengan 

kapasitas tanah.  Efisiensi mengukur banyaknya hasil produksi (output) 

yang dapat diperoleh dari suatu kesatuan input.  Secara teknis produktivitas 

merupakan perkalian antara efisiensi (usaha) dan kapasitas (tanah).  Oleh 

karena itu jika dua usahatani mempunyai produktivitas fisik yang sama, 

maka usahatani yang lebih dekat dengan pasar mempunyai nilai lebih tinggi 
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karena produktivitas ekonominya lebih besar.  Menurut Badan Pusat 

Statistik (2013), produktivitas kakao Provinsi Lampung sebesar 1,548 

ton/ha, sedangkan untuk produktivitas kakao Kabupaten Pringsewu sebesar 

0,875 ton/ha 

 

5. Tanaman Kakao 

 

 

Siregar (2006) menyatakan bahwa tanaman kakao (Theobroma cacao, L.) 

termasuk suku Sterculiaceae.  Tanaman kakao merupakan tanaman yang 

menumbuhkan bunga dari batang atau cabang.  Oleh karena itu tanaman 

kakao digolongkan ke dalam kelompok tanaman caulifloris.  Klasifikasi 

tanaman kakao adalah sebagai berikut; 

 

Divisi  : Spermatophyta 

Anak Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledon 

Anak Kelas : Dialypetalae 

Bangsa  : Malvales 

Suku  : Sterculiaceae 

Jenis  : Thebroma cacao 

 

Siregar (2006) menyatakan bahwa sistem perakaran tanaman kakao adalah 

akar tunggang (radix primaria).  Tanaman kakao bersifat kauliflori, bunga 

berkembang dari ketiak daun dan dari bekas ketiak daun pada batang dan 

cabang-cabang.  Tempat tumbuh bunga tersebut lama kelamaan menebal 

dan membesar disebut dengan bantalan bunga (cushion).  Bunga kakao 

terdiri dari 5 daun kelompok, 5 daun mahkota, 10 tangkai sari yang tersusun 

dalam 2 lingkaran terdiri dari 5 tangkai sari tetapi hanya satu lingkaran yang 
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fertile dan 5 daun buah yang bersatu.  Bunga kakao putih – ungu atau 

kemerahan.  Hampir 75% penyerbukan bunga kakao dibantu oleh serangga 

Forcipomyia spp, sedangkan 25% dilakukan oleh serangga-serangga lainya 

seperti thrip, semut merah dan aphid.  Tanaman kakao dapat diperbanyak 

dengan cara generatif ataupun vegetatif.  Kakao lindak umumnya 

diperbanyak dengan benih dari klon-klon induk yang terpilih.  Sedangkan 

kakao mulia umumnya diperbanyak dengan cara vegetatif. 

 

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.  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). 

 

Benih unggul adalah benih yang memiliki potensi yang tinggi.  Ciri benih 

unggul diantaranya memiliki pertumbuhan tanaman yang kuat dan cepat, 

produktivitas yang tinggi, dan relatif tahan terhadap beberapa jenis hama 

dan penyakit.  Benih unggul ini adalah kakao hibrida.  Pada saat ini, 
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tanaman kakao yang diperbanyak dengan menggunakan bahan tanaman 

benih kakao hibrida adalah jenis kakao lindak (Pusat Penelitian Kopi dan 

Kokao Indonesia, 2004). 

 

6. Budidaya Kakao 

 

 

Budidaya kakao berdasarkan Departemen Pertanian (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.   
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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 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.  

Penyirarnan 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, 
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c. Penanaman dan Penyulaman  

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

cm, 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 

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.   
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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 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) 
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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 

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 
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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.  

(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 (Butl.).  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.  



25 
 

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.  

 

f. Panen dan Pasca Panen 

Saat petik persiapkan 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,wama kuning atau merah.  Buah yang telah dipetik 

dimasukkan dalam karungdan 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 

 

Fermentasi, tahap awal pengolahan biji kakao.  Bertujuan 

mempennudah menghilangkan pulp, menghilangkan daya tumbuh biji, 
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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 maksimal 7%.  Serangan hama penyakit 

maksimal 3 % dan bebas kotoran. 

 

7. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Tanaman (SL-PHT) 

 

 

Sekolah Lapangan (SL) pertama kali digunakan dalam program nasional 

pengendalian hama terpadu sebagai sebuah pendekatan yang saat itu 

terkenal disebut dengan SL-PHT kakao.  Sekolah lapangan merupakan 

sebuah sekolah tanpa dinding, sehingga ruang kelas sekaligus 

perpustakaannya adalah kebun itu sendiri.  Kegiatan ini mendalami berbagai 

prinsip yang terkait dengan perkembangan tanaman seperti dinamika 

populasi serangga, fisiologi dan kompensasi tanaman, pemeliharaan 

kesuburan tanah, pengaruh iklim dan cuaca, pemilihan varietas, dan lain-

lain, melalui eksperimen-eksperimen yang mereka lakukan sendiri.  Selain 

kegiatan pokok, serangkaian kegiatan (topik khusus) dilakukan sesuai 

dengan masalah khusus yang dihadapi di setiap tempat.  Kegiatan yang 

selalu nampak pada sekolah lapangan adalah peran aktif petani sebagai 

pelaku, peneliti, pemandu, dan manajer lahan yang ahli.  Materi 

pengembangan manusia tidak kalah penting dengan ilmu pertanian dalam 



27 
 

penyelenggaraan sekolah lapangan (Direktorat Perlidungan Tanaman 

Pangan, 2013). 

 

Lahirnya pola pendekatan sekolah lapangan didasari oleh dua tantangan 

pokok yang saling terkait, yaitu keanekaragaman ekologi lokal dan peranan 

petani yang harus menjadi ahli di lahannya sendiri.  Oleh karena itu dari 

awal sekolah lapangan bukan sekedar metodologi baru, melainkan kembali 

ke arti sekolah yang sebenarnya sebagai suatu tempat bagi peserta secara 

aktif menguasai dan mempraktekkan proses penciptaan ilmu pengetahuan.  

Proses belajar dalam sekolah lapangan erat kaitannya dengan pandangan 

terhadap sifat dasar manusia sebagai mahluk hidup yang aktif dan kreatif 

yang senantiasa haus akan pengertian tentang arti dan maksud hidup. 

 

Pola sekolah lapangan dirancang untuk memberikan kesempatan belajar 

petani terbuka selebar-lebarnya agar para petani berinteraksi dengan realita 

mereka secara langsung, serta menemukan sendiri ilmu dan prinsip yang 

terkandung di dalamnya.  Pola pendidikan sekolah lapangan bukan sekedar 

belajar dari pengalaman, melainkan suatu proses sehingga peserta didik 

yang kesemuanya adalah orang dewasa, dapat menguasai suatu proses 

penemuan ilmu yang dinamis dan dapat diterapkan dalam manajemen lahan 

pertaniannya maupun dalam kehidupan sehari-hari.  Hal ini penting, karena 

jaman ini sarat dengan unsur perubahan.  Diharapkan agar proses sekolah 

lapangan dapat menyiapkan petani tangguh yang mampu menghadapi 

dinamika sekarang dan tantangan masa depan. 

 



28 
 

Kegiatan  SL-PHT kakao memiliki tujuan yaitu; (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 

prilaku 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 (Dinas Perkebunan Kehutanan Tanaman Pangan 

dan Hortikultura, 2011). 

 

Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu merupakan metode 

penyuluhan untuk mengimplementasikan PHT.  Prinsip dasar Sekolah 

Lapangan, adalah (1) mempunyai peserta dan pemandu lapangan, (2) 

merupakan sekolah di lapangan dan peserta mempraktekkan/menerapkan 

secara langsung apa yang dipelajari, (3) mempunyai kurikulum, evaluasi 

dan sertifikat tanda lulus, dan (4) dimulai dengan pre-test/ballot box, kontak 

belajar, pertemuan pekanan, post-test/ballot box, field day/hari lapangan dan 

penyerahan sertifikat kelulusan (Dinas Perkebunan Kehutanan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura, 2011). 

 

Kegiatan pendidikan sekolah lapangan haruslah berkenaan dengan semua 

hal yang penting bagi orang yang bersangkutan, tidak hanya sekedar 

ketrampilan.  Oleh karena itu setiap orang terdapat tiga bidang yang penting, 

yaitu: 
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1) Bidang teknik: ketrampilan dan pengetahuan.   

Sekolah lapangan para peserta belajar ketrampilan dan pengetahuan yang 

mereka butuhkan untuk menjadi seorang manajer atas lahannya sendiri, 

seperti: melakukan pengamatan, menghitung populasi hama dan musuh 

alami, dan sebagainya. 

2) Bidang hubungan antara sesama: interaksi, komunikasi, dan sebagainya.  

Sekolah lapangan para peserta melakukan kerjasama, diskusi, 

menganalisis masalah bersama-sama, dan berkomunikasi. 

3) Bidang pengelolaan: menjadi manajer atas lahannya sendiri.   

Sekolah lapangan para peserta menganalisis masalah dan membuat 

keputusan tentang tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi. 

 

Kegiatan belajar seseorang dihargai harkat kemanusiaannya, dia akan lebih 

tertarik dengan proses belajarnya, akan lebih terdorong kemauan belajarnya, 

dan akan menerapkan hasil belajarnya dengan baik.  Hal ini tidak hanya 

disebabkan oleh meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya, tetapi juga 

karena meningkatnya kepercayaan dirinya. 

 

Pengendalian Hama Terpadu merupakan sistem perlindungan tanaman yang 

erat kaitannya dengan usaha pengamanan produksi mulai dari pra-tanam, 

pertanaman, sampai pasca panen, seperti pengolahan lahan, penentuan 

varietas, penggunaan benih unggul, penentuan waktu tanam, pemupukan 

berimbang yang tepat, pengaturan pengairan, dan teknis budidaya lainnya.  

Oleh kerena itu pada prinsipnya, penerapan PHT merupakan pengelolaan 
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agroekosistem secara keseluruhan, sehingga dinamika dan variasi keadaan 

agroekosistem sangat mempengaruhi komposisi pengendalian OPT yang 

harus dilakukan (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2013). 

 

Metode penyuluhan sekolah lapangan lahir berdasarkan atas dua tantangan 

pokok, yaitu keanekaragaman ekologi dan peran petani sebagai manager 

(ahli PHT) di lahannya sendiri.  Pengendalian Hama Terpadu sulit 

dituangkan melalui model penyuluhan biasa (poster, ceramah, dan lainnya), 

antara lain karena keanekaragaman ekologi daerah tropik.  Oleh karena itu 

PHT mutlak bersifat lokal dan memberikan solusi kepada masyarakat petani 

kakao.  Pengendalian hama terpadu adalah pengelolaan agroekosistem 

dalam memanipulasi alam agar tidak menguntungkan bagi perkembangan 

OPT, sehingga kehilangan hasil akibat OPT dapat ditekan.  Oleh sebab itu 

mengubah petani agar menjadi manajer lahannya/ahli PHT pada dasarnya 

merupakan pengembangan sumber daya manusia.  Pengembangan sumber 

daya manusia menuju pertanian berkelanjutan petani merupakan sumber 

daya masyarakat tani itu sendiri yang mampu mengelola budidaya tanaman 

sehat secara berkesinambungan. 

 

Kegiatan sekolah lapangan dilaksanakan dengan pola pertemuan mingguan 

sebanyak 16 kali pertemuan, setiap pertemuan sebanyak 8 jam pelajaran.  

Tempat kegiatan pembelajaran teori di ruang pertemuan kelompok tani, 

sedangkan praktek lapangan dilaksanakan di kebun prektek yang telah 

ditunjuk kelompok yaitu kebun peserta pelatihan.  Pertemuan awal selama 3 

hari ialah menggunakan dana swadaya kelompok tani.  Pertemuan 
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kelompok SL-PHT kakao ke-1 sampai dengan ke-10 ialah menggunakan 

dana APBD dan pertemuan SL-PHT kakao ke-11 hingga ke-16 ialah 

menggunakan dana swadaya kelompok (Dinas Perkebunan Kehutanan 

Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2011). 

 

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu merupakan salah satu 

kegiatan pendidikan non formal yang berupaya untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan petani guna mewujudkan petani sebagai ahli 

PHT, yaitu petani yang mampu mengatasi segala permasalahan di wilayah 

kerja/lahan usahataninya secara mandiri.  Penerapan PHT melalui metode 

Sekolah Lapangan merupakan untuk mampu menjadi manajer di lahan 

usahataninya (Dinas Perkebunan Kehutanan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura, 2011). 

 

 

B. Penelitian Sebelumnya 

 

Hasil penelitian Indra (2010) meneliti tentang keunggulan kompetitif dan 

komparatif dalam berusahatani.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif usahatani kakao di 

Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 1) Usahatani kakao di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus 

memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dengan nilai 

PCR (Private Cost Ratio) sebesar 0,24139 dan nilai DRC (Domestic 

Resource Cost) sebesar 0,16749 sehingga layak dan mengguntungkan untuk 

diusahakan. 2) Keunggulan kompetitif dan komparatif usahatani kakao di 
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Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus peka terhadap perubahan harga 

output pada harga privat dan pada harga sosial.  Kenaikan ataupun 

penurunan dari harga kakao akan  mempengaruhi keunggulan kompetitif 

dan keunggulan komparatif usahatani kakao di Kecamatan Limau 

Kabupaten Tanggamus.  Penerimaan usahatani kakao mulai diperoleh pada 

saat tanaman berumur 3 tahun dengan harga jual rata-rata yang diterima 

petani adalah Rp 21.167,00 per kg dan penerimaan tertinggi didapat pada 

saat tanaman kakao berumur 13 tahun sebesar Rp 22.061.664,00 per kg. 

 

Asiah (2011),meneliti tentang persepsi petani terhadap padi organik di 

kecamatan pagelaran kabupaten Pringsewu.  Hasil peneliitian menunjukkan 

bahwa persepsi petani terhadap padi organik di Kecamatan Pagelaran 

Kabupaten Pringsewu cukup baik.  Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

persepsi petani terhadap padi organik adalah pengetahuan petani mengenai 

padi organik, interaksi sosial petani, dan motivasi petani, sedangkan faktor-

faktor yang tidak berhubungan dengan persepsi petani adalah pengalaman 

berusahatani dan kebutuhan petani.  Faktor-faktor yang paling berhubungan 

dengan persepsi petani adalah pengetahuan petani mengenai padi organik, 

dan terdapat perbedaan persepsi antara padi organik dan padi non organik.  

Persepsi petani padi organik terhadap padi organik adalah pemasaran cukup 

mudah, cukup unggul, produktivitas cukup tinggi dan cukup 

menguntungkan, sedangkan persepsi petani padi non organik terhadap padi 

organik adalah pemasaran sulit, kurang unggul, produktivitas rendah, dan 

kurang menguntungkan.  
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Damayanti W (2010), meneliti tentang persepsi petani terhadap budidaya 

wijen di Kabupaten Sukoharjo.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persepsi terhadap budidaya wijen adalah baik.  Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan persepsi terhadap budidaya wijen adalah pendidikan 

non formal, pengalaman, lingkungan sosial, kedekatan, dan intensitas 

stimuli, sedangkan hubungan yang tidak tidak signifikan diperoleh antara 

usia, pendidikan formal, serta pendapatan petani dengan persepsi petani 

terhadap budidaya wijen. 

  

 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

Menurut Desinderato (1976) dalam Rakhmat (2004), persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.  

Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus.  Menurut Krech (1962) 

dalam Thoha(1983), persepsi adalah suatu proses kognitif yang komplek 

dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang berbeda. 

 

Walgito (2010) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang 

didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat indera.  Proses persepsi tidak berhenti 

begitu saja, stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan 

proses persepsi.  Proses persepsi tidak lepas dari proses penginderaan, 

dimana proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses 

persepsi.  Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada  waktu 
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individu menerima stimulus melalui indera.  Stimulus yang diindera itu 

kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterprestasikan, sehingga 

individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera dan proses ini 

disebut persepsi. 

 

Menurut Mar’at (1982) dalam Walgito (2004), persepsi merupakan proses 

pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognitif.  Persepsi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman proses belajar, cakrawala dan 

pengetahuannya.  Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi 

memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat dan pengetahuan, 

cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut.  Melalui 

komponen kognitif ini akan timbul ide baru kemudian konsep dari apa yang 

dilihat.  Karakteristik individual yang turut berpengaruh dalam motivasi 

adalah kebutuhan dan pengetahuan. 

 

Tingkat persepsi petani terhadap program SL-PHT kakao dalam 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani kakao.  oleh karena 

itu bagaimana tingkat persepsi dalam SL-PHT kakao jika dilihat dari 

pengendalian hama dan penyakit untuk meningkatkan produktivitas dan 

pendapatan usahatani kakao.  Tingkat persepsi petani terhadap program SL-

PHT kakao dalam peningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani 

kakao mempunyai beberapa indikator meliputi manfaat, persyaratan, 

pelaksanaan, dan pendanaan program SL-PHT dalam budidaya kakao.  

Penerapan program SL-PHT dalam budidaya kakao agar dapat memenuhi 

kebutuhan dan dapat menekan angka pengangguran pedesaan.  Manfaat 
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yang di terima petani dapat diterapkan diusahatani kakao yang mereka 

usahakan dan mempengaruhi pendapatan petani.  Persyaratan SL-PHT 

kakao adalah alat penyaring bagi peserta SL-PHT kakao untuk dapat 

mengikuti dan menerapkan program SL-PHT kakao.  Pelaksanaan SL-PHT 

kakao akan mempengaruhi penerimaan materi yang akan di berikan kepada 

peserta SL-PHT kakao.  Pendanaan program SL-PHT kakao di dapat dari 

kelompok maupun APBD kabupaten. 

 

Persepsi petani SL-PHT kakao dalam meningkatkan produktivitas dan 

pendapatan dalam usahatani kakao akan berpengaruh positif terhadap 

program pemerintah.  Semakin baik penafsiran petani terhadap program SL-

PHT kakao dalam pemeliharaan ataupun budidaya kakao, maka akan 

semakin baik pula persepsi petani dalam menerapkan program SL-PHT 

kakao.  Tingkat persepsi petani terhadap program SL-PHT kakao dalam 

budidaya kakao dilihat dari petani dalam manfaat SL-PHT kakao, 

persyaratan SL-PHT kakao, pelaksanaan SL-PHT kakao dan pendanaan SL-

PHT kakao dalam penerapan SL-PHT kakao pada usahatani kakao.  Tingkat 

persepsi petani terhadap program SL-PHT kakao dalam meningkatkan 

produktivitas kakao dan pendapatan berusahatani di identifikasi sebagai 

variabel Y. 

 

Hasibuan (2003) menyatakan bahwa produktivitas adalah perbandingan 

antara keluaran (output) dan masukan (input).  Produktivitas adalah tingkat 

efektifnya serangkaian atau satu faktor produksi yang digunakan untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang ekonomis dalam satu tahun dalam 
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satuan kuantitas per faktor produksi.  Oleh karena itu produktivitas 

usahatani kakao  adalah tingkat produksi yang dihasulkan petani persatuan 

ha yang di ukur dalam ton/ha per tahun.   

 

Menurut Rakhmat (2004), pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi.  

Pengalaman tidak hanya lewat proses belajar formal namun juga melalui 

rangkaian peristiwa yang pernah dihadapi.  Pengalaman petani kakao akan 

dapat mempengaruhi budidaya kakao yang di usahakan petani kakao. 

 

Tingkat pengetahuan merupakan hasil yang  terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu.  Penginderaan terjadi melalui 

panca indera manusia yaitu : indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba.  Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata 

dan telinga (Soekidjo dan Notoadmodjo, 2003).   

 

Tingkat interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau 

lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau 

memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya (Bonner, 1994 

dalam Ahmadi, 2002).  Tingkat interaksi sosial petani dalam hal ini 

informasi pengendalian hama dan penyakit tanaman dalam budidaya kakao 

berdampak kepada meningkatkan produksi usahatani kakao yang 

dibudidayakan.  Oleh sebab itu semakin banyak informasi yang didapat, 

maka diduga tingkat persepsi petani terhadap program SL-PHT dalam 

budidaya kakao akan semakin baik. 
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Tingkat pemenuhan kebutuhan adalah merupakan suatu hal yang sangat 

penting, bermanfaat, atau diperlukan untuk menjaga homeostasis dan 

kehidupan itu sendiri (Mubarak dan Chayatin, 2008).  kebutuhan hidup 

petani anggota kelompok tani diduga akan berhubungan dengan tingkat 

persepsi anggota kelompok terhadap penerapan pengendalian hama terpadu 

dalam budidaya kakao.   

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka faktor-faktor yang diduga berhubungan 

dengan tingkat persepsi petani terhadap program SL-PHT dalam 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan berusahatani kakao 

diidentifikasi sebagai variabel X yaitu X1 (tingkat pengalaman petani 

berusahatani kakao), X2 (tingkat pengetahuan petani), X3 (tingkat interaksi 

sosial petani), X4 (tingkat pemenuhan kebutuhan hidup petani).  Untuk 

lebih jelasnya, maka hubungan antara faktor-faktor yang diduga 

berhubungan dengan tingkat persepsi petani terhadap program SL-

PHTdalam meningkatkan produktivitasdan pendapatan berusahatani kakao 

(Variabel Y), sehingga mempengaruhi produktivitas usahatani kakao dapat 

dilihat pada Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Kerangka pikir faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani 
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produktivitas dan 

pendapatan usahatani 

kakao (Y): 

1. Manfaat  

2. Persyaratan SL-

PHT 

3. Pelaksanaan 

4. Pendanaan  

Tingkat PemenuhanKebutuhan 

 Hidup Petani (X4) 

Tingkat Interaksi Sosial Petani (X3) 

Tingkat Pengetahuan Petani (X2) 

Produktivitas usahatani 

kakao 

Pendapatan 

usahatani kakao 

Harga 

Pelaksanaan SL-PHT 

Keragaan 

budidaya kakao 
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D. Hipotesis 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1) Diduga terdapat hubungan antara tingkat pengalaman petani 

berusahatani kakao dengan tingkat persepsi petani terhadap program 

SL-PHT kakao dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan 

usahatani kakao. 

2) Diduga terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan petani dengan 

tingkat persepsi petani terhadap program SL-PHT kakao dalam 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani kakao. 

3) Diduga terdapat hubungan antara tingkat interaksi sosial petani dengan 

tingkat persepsi petani terhadap program SL-PHT kakao dalam 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani kakao. 

4) Diduga terdapat hubungan antara tingkat pemenuhan kebutuhan hidup 

petani dengan tingkat persepsi petani terhadap program SL-PHT kakao 

dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahatani kakao. 

 


