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ABSTRACT 

 

 

PERCEPTIONS OF RICE FARMERS ON THE UTILIZATION                

OF COMBINE HARVESTER ASSISTANCE IN GADINGREJO 

SUBDISTRICT, PRINGSEWU REGENCY 

 

 

BY 

 

 

MOHAMAD RIYAN SUGANDA 

 

 

 

The purposes of this research are to analyze rice farmers perception on the 

utilization of  Combine Harvester Assistance, the factors related to rice farmers 

perception, perception difference and income difference of active rice farmer 

group members with non active rice farmers group members on the utilization of 

Combine Harvester Assistance in Gadingrejo Subdistrict. Furthermore, this 

research is conducted in Gadingrejo Subdistrict, Pringsewu Regency and the 

number of respondents are 88 farmers consist of active rice farmer group member 

and non active rice farmer group member on the utilization of Combine Harvester 

Assistance. Data are collected using a survey method and analyzed using 

descriptive analysis and nonparametric statistics test i.e. Rank Spearman 

Correlation, Mann Whitney U-test and Independen Sample t-test. The results 

show that active rice farmer group member perception on the utilization of 

Combine Harvester Assistance included in the good clasification, while non active 

rice farmer group members perceptions included in negative classification. The 

factors that have positive related are the number of family dependents, education, 

household income,rice farmers cosmopolited  and the support of government 

agencies. Otherwise, negative related factors are age ,and long time working in 

agriculture sector. Therefore, the unrelated factors ara land area and land 

ownership status. There is a significant difference perception between active rice 

farmers group members with non active rice farmer group members on the 

utilization of Combine Harvester Assistance. Then, there is a significant 

difference income between active rice farmer income group members with non 

active rice farmer group members on the utilization of Combine Harvester 

Assistance. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petani padi sawah terhadap 

pemanfaatan bantuan Combine Harvester, mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan persepsi petani padi sawah, mengetahui perbedaan persepsi 

petani padi sawah dan perbedaan pendapatan usahatani padi sawah anggota 

kelompok tani pengguna aktif dan anggota kelompok tani pengguna tidak aktif 

dalam pemanfaatan bantuan Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu. Penelitian dilakukan di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten 

Pringsewu dengan 88 responden dari anggota kelompok tani penerima bantuan 

Combine Harvester. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei, analisis 

data menggunakan analisis deskriptif, uji statistik non-parametrik korelasi Rank 

Spearman, uji Mann Whitney/Uji-U dan Uji indenpendent sample t-test. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani padi sawah anggota kelompok tani 

pengguna aktif terhadap pemanfaatan bantuan Combine Harvester berada pada 

klasifikasi baik, persepsi petani padi sawah anggota kelompok tani pengguna 

tidak aktif  berada pada klasifikasi kurang baik, faktor-faktor yang berhubungan 

positif adalah jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, pendapatan, 

tingkat kekosmopolitan petani, dan dukungan intasi terkait. Umur dan lama 

berusahatani berhubungan negatif, sedangkan faktor-faktor yang tidak 

berhubungan adalah luas lahan dan status kepemilikan lahan. Terdapat perbedaan 

yang nyata antara persepsi petani anggota kelompok tani pengguna aktif dengan 

anggota kelompok tani yang tidak aktif. Terdapat perbedaan yang nyata antara 

pendapatan usahatani padi sawah antara anggota kelompok tani pengguna aktif 

dan anggota kelompok tani yang tidak aktif. 

 

Kata kunci : Bantuan Combine Harvester, persepsi petani, petani padi sawah 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Indonesia sebagai negara agraris,  sektor pertanian  menjadi salah satu tulang 

punggung dalam pembangunan nasional, menyumbang sebanyak 13,92 

persen terhadap  pendapatan domestik bruto (Badan Pusat Statistik, 2018).  

Sektor pertanian memiliki dimensi yang sangat kompleks baik secara 

ekonomi, politik, sosial dan budaya  dan diharapkan mampu menciptakan 

terbangunnya kedaulatan pangan yang kokoh.  Sektor pertanian  merupakan 

sektor penting dalam mendukung perekonomian nasional.  Besarnya  jumlah 

penduduk yang bergantung pada sektor pertanian masih cukup besar untuk itu 

diperlukan upaya penanganan yang lebih baik.  Data dari Badan Pusat 

Statistik (2018), menyebutkan  jumlah penduduk yang bekerja pada sektor 

pertanian yaitu sebesar 30,46 persen atau sebanyak 38,70 juta orang dari total 

penduduk yang bekerja.  Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat 

yang bekerja pada sektor pertanian perlu ditingkatkan agar dapat menerapkan 

teknologi inovasi yang lebih efisien (Kementerian Pertanian, 2018). 

 

Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor, antara lain tanaman pangan, 

peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan hortikultura.  Subsektor 

tanaman pangan merupakan subsektor yang berperan dalam mendukung 

perekonomian nasional  khususnya pada pemenuhan kebutuhan bahan 



2 

pangan.  Salah satu komoditas pangan yang menjadi kebutuhan pokok 

masyarakat Indonesia adalah tanaman padi sawah.  Produksi padi sawah di 

Provinsi Lampung dari tahun 2013  ̶  2017 selalu mengalami peningkatan.  

Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar  4.164.183  ton  

dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,67 persen dapat dilihat  pada Tabel 1.   

 

Tabel 1.  Produksi Tanaman Padi tahun 2013 ̶ 2017 di Pulau Sumatera 

Provinsi  2013 2014 2015 2016 2017 
Pertumbu-

han (%) 

Aceh 1.937.890 1.796.100 2.301.878 2.180.754 2.644.286 21,26 

Sumatera Utara 3.570.709 3.490.516 3.868.880 4.387.036 4.669.347 6,44 

Sumatera Barat 2.403.958 2.486.049 2.524.775 2.487.929 2.759.737 10,93 

Riau 387.849 337.233 345.411 325.826 342.258 5,04 

Jambi 589.785 587.384 485.989 642.095 678.103 5,61 

Sumatera Selatan 3.436.263 3.506.444 4.106.495 4.881.089 4.639.060 -4,96 

Bengkulu 598.111 559.829 552.718 629.224 690.352 9,71 

Lampung 3.042.419 3.170.191 3.496.489 3.831.923 4.164.183 8,67 

Kep.  Bangka 

Belitung 
20.609 15.418 15.563 23.941 20.072 -16,16 

Kep.  Riau 1.370 1.403 959 627 643 2,55 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 

  

Berdasarkan data Tabel 1 produksi padi sawah di Provinsi Lampung tahun 

2013  ̶  2017, selalu mengalami peningkatan.  Peningkatan produksi padi 

sawah berbanding lurus dengan peningkatan luas panen.  Peningkatan Luas 

panen padi sawah Provinsi Lampung tahun 2013  ̶  2017 dapat dilihat pada 

Gambar 1.  
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Gambar 1. Luas panen padi sawah Provinsi Lampung tahun 2013 ̶ 2017 

 

Pada gambar 1. terlihat bahwa luas panen padi sawah di Provinsi Lampung 

dari tahun ke tahun  selalu mengalami peningkatan.  Peningkatan luas panen 

tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 800.636 ha, bertumbuhan sebesar 

(8,6 %) dari tahun 2016.  Kabupaten  Pringsewu memiliki potensi 

pengembangan pangan khususnya padi sawah.  Hal ini dapat dilihat dari Tabel 

2. yang menunjukkan tingginya  tingkat produktivitas padi sawah di 

Pringsewu.  Produktivitas padi sawah di Pringsewu pada tahun 2017 mencapai 

5,448 ton/ha.  Pencapaian tersebut berhasil menempatkan Kabupaten 

Pringsewu dengan tingkat produktivitas padi sawah diurutan keempat  setelah 

Kota Metro, Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus dan Lampung Selatan 

yang memiliki tingkat produktivitas padi sawah berturut-turut sebesar 5,986; 

5,646; dan 5,464  ton/ha dan dengan tingkat produksi padi diurutan ke sebelas 

di Provinsi Lampung. 
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Tabel 2.  Luas panen, produksi, dan produktivitas padi Sawah Provinsi 

Lampung Tahun 2017 

 

Kabupaten 
Luas Panen 

(Ha) 

Produksi        

(Ton) 

Produktivitas 

(Ton/Ha) 

Lampung Barat 27.732 147.606 5,323 

Tanggamus 62.793 354.549 5,646 

Lampung Selatan 106.058 579.534 5,464 

Lampung Timur 127.263 662.291 5,204 

Lampung Tengah 141.261 733.033 5,176 

Lampung Utara 40.824 214.329 5,250 

Way Kanan 40.819 219.282 5,372 

Tulang Bawang 73.359 329.220 4,488 

Pesawaran 39.564 214.455 5,420 

Pringsewu 25.109 136.796 5,448 

Mesuji 59.916 266.847 4,454 

Tulang Bawang 

Barat 
21.630 111.288 5,145 

Pesisir Barat 16.141 85.335 5,287 

Bandar Lampung 1.702 10.190 5,986 

Metro 4.788 25.899 5,409 

Provinsi Lampung 789.322 4.090.654 5,182 

 

Sumber: BPS Provinsi Lampung (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas dengan luas penen yang tergolong kecil yaitu 

sebesar 25.109 ha, namun produktivitasnya tergolong tinggi yaitu sebesar 

5,448 ton/ha.  Namun jika dilihat dari tingkat produktivitas padi sawah 

Provinsi Lampung, tidak terjadi peningkatan bahkan mengalami penurunan 

pada periode tersebut (dapat dilihat pada Gambar 2).  Produktivitas padi 

sawah Provinsi Lampung berada pada kisaran 5,2 ton/ha,  masih perlu untuk 

ditingkatkan, dengan program penerapan teknologi inovasi pertanian salah 

satunya penanganan panen menggunakan mesin Combine Harvester.   

 

Menurut Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung tahun 2017, kebutuhan 

konsumsi beras tahun 2016 yaitu 95,4 kg/kapita/tahun, menurun 

dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 105 kg/kapita/tahun.  Tingginya 
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produksi dan menurunnya tingkat konsumsi beras menjadikan Lampung 

swasembada beras dengan surplus sebesar 1,2 juta ton.  Ketahanan pangan di 

Provinsi Lampung akan tercapai dengan dukungan semua pihak seperti pihak 

swasta, pemerintah, dan swadaya masyarakat, salah satunya oleh Dinas 

Ketahanan Pangan yang  meluncurkan berbagai macam program guna 

mendukung tercapainya ketahanan pangan.  Program serta kegiatan yang 

direncanakan disesuaikan dengan karakteristik di setiap  daerah kabupaten/ 

kota yang ada di Provinsi Lampung. 

  

 

Gambar 2. Produktivitas padi sawah Provinsi Lampung tahun 2013 ̶ 2017 

 

Gambar 2  menunjukkan  produktivitas padi sawah di Provinsi Lampung 

mengalami kenaikan dari tahun 2013  ̶  2016 dan menurun pada tahun 2017.  

Namun kenaikan dan penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. 

Penurunan produktivitas padi sawah disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya, angin kencang dan curah hujan yang tinggi, serangan hama 

penyakit, serta  penanganan panen yang masih manual menyebabkan 
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kehilangan hasil yang cukup tinggi.  Sementara itu produktivitas padi sawah di 

Kabupaten Pringsewu tahun 2013  ̶  2017 kerap  mengalami fluktuasi, dapat 

dilihat pada Gambar 3.  Upaya  peningkatan produksi dan produktivitas padi 

sawah sebagai komoditas utama tidak terlepas dari peran pemerintah melalui 

dinas pertanian Kabupaten Pringsewu.   

 

 
 

Gambar 3.  Produktivitas padi sawah Kabupaten Pringsewu tahun 2013  ̶  

2017 

 

 

Produktivitas padi sawah tertinggi Kabupaten Pringsewu dalam lima tahun 

terakhir terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,969 ton/ha, sedangkan 

produktivitas terendah terjadi pada tahun 2016  yaitu sebesar 5,235 ton/ha.  

Secara umum produktivitas padi sawah berada pada kisaran rata-rata 5,532 

ton/ha.  Penurunan atau fluktuasi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor 

salah satunya penanganan panen dan pasca panen padi.  Penggunaan 

teknologi panen dan pasca panen yang masih tradisional menyebabkan 

kehilangan hasil pada saat panen tinggi, sehingga produktivitasnya menurun.  

Salah satu wilayah di Kabupaten Pringsewu yang memiliki luasan lahan 
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sawah paling tinggi adalah Kecamatan Gadingrejo dapat dilihat pada Tabel 3. 

yang menggambarkan luas panen padi sawah dan padi ladang menurut 

kecamatan di Kabupaten Pringsewu. 

 

Tabel 3. Luas panen padi sawah dan padi ladang menurut kecamatan di 

Kabupaten Pringsewu (Ha), 2017 

No Kecamatan 
Padi sawah 

(ha) 

Padi ladang 

(ha) 

1 Padasuka  4.393 116 

2 Ambarawa  3.484    - 

3 Pagelaran  2.896  15 

4 Pagelaran Utara    890  77 

5 Pringsewu  3.178    - 

6 Gadingrejo  6.372 130 

7 Sukoharjo  2.136    - 

8 Banyumas  1.082    - 

9 Adiluwih  1.152    - 

Pringsewu 25.583 338 

 

Sumber :  BPS Kabupaten Pringsewu, 2018 

 

Berdasarkan data di atas Kecamatan Gadingrejo memiliki luasan wilayah 

panen paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.  Kecamatan 

Gadingrejo memiliki luasan lahan panen padi sawah sebesar 6.372 ha.  

Melihat luasanya wilayah panen dan sulitnya mencari buruh tani tentu perlu 

adanya teknologi panen yang lebih modern agar proses panen padi lebih 

efisien.  Berbagai sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan terus 

diupayakan melalui berbagai program bantuan untuk petani, salah satunya 

dibutuhkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) Combine Harvester guna 

menunjang penanganan proses panen padi sawah.  Bantuan Combine 

Harvester   di Kecamatan Gadingrejo dapat dilihat pada Tabel  4.  Pengem-

bangan pengetahuan petani terkait pemanfaatan teknologi produksi perlu 

dilakukan agar lebih efisien.   
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Tabel 4. Banyaknya bantuan Combine Harvester  menurut kelompok tani di 

Kecamatan Gadingrejo, 2018 

 

No Desa Kelompok Tani 
Jumlah Alat 

(unit) 

1 Wates Jaya 1 

2 Gadingrejo  Utara Sido Muncul 1 

3 Bulurejo Rukun Tani II 1 

Rukun Tani III 1 

Panca Sari II 1 

4 Gadingrejo Timur Timbul Jaya 1 

Sido Rukun 1 

Sido Mandiri 1 

5 Blitarejo Panca Bakti 1 

6 Parerejo Sinar Harapan 1 1 

7 Jogyakarta Makmur Jaya 1 

Bina Tani 1 

8 Wates Timur Tirta Mulya 1 

Rukun Damai 1 

9 Wonosari Karya Tani 1 

10 Wonodadi Utara Jaya Mandiri 1 

11 Mataram Sido Makmur 1 

Jumlah 17 kelompok tani 17 

 

Sumber : UPTD Pertanian Kecamatan Gadingrejo, 2018 

 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4  Combine Harvester yang diberikan ke 

Kecamatan Gadingrejo berjumlah 17 unit, yang kemudian disebarkan ke 

kelompok tani disebelas desa dengan sistem plot sesuai dengan kriteria lahan.  

Kelompok tani yang mendapatkan bantuan Combine Harvester yaitu 

Kelompok Tani Jaya, Sido Muncul, Rukun Tani II, Rukun Tani III, Panca 

Sari II, Timbul Jaya, Sido Rukun, Sido Mandiri, Sinar Harapan 1, Makmur 

Jaya, Bina Tani, Tirta Mulya, Rukun Damai, Karya Tani, Jaya Mandiri, dan 

Sido Makmur, yang masing-masing menerima satu unit Combine Harvester.  

Combine Harvester merupakan mesin pemanen padi yang sudah banyak 

diterapkan di beberapa negara di dunia. 
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Penggunaan  mesin Combine Harvester mampu menghemat biaya panen padi 

hingga Rp 1 juta/ ha  jika dibandingkan dengan panen padi secara manual.  

Penggunakan Combine Harvester tingkat kehilangan hasil pada proses 

pemanenan dapat menekan sampai dengan kurang dari 2 persen dan tingkat 

kebersihan gabah panen yang dihasilkan mencapai > 95 persen.  Pembinaan 

kelompok tani adalah hal yang terpenting untuk pengembangan mesin ini ke 

depan (Purba, 2015).  Tingkat kehilangan hasil pada saat perontokan padi 

sangat dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan.  Perotokan padi dengan 

cara gebot banyak gabah yang masih tertinggal berkisar antara 6  ̶  9 persen, 

bahkan susut lebih besar lagi yaitu sekitar 2 – 3 persen ketika terjadi 

penundaan perontokan selama satu sampai tiga hari   (Sulistiadji, 2007). 

 

Bantuan Combine Harvester ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan 

menekan tingkat kehilangan hasil pada saat penanganan panen.  Pemerintah 

berharap dengan adanya bantuan mesin Combine Harvester dapat dilakukan 

pemanenan serentak dan efektif serta mengurangi potensi kehilangan hasil 

panen, sehingga swasembasa beras dapat terwujud.  Bantuan Combine 

Harvester yang telah diberikan tidak semua dimanfaatkan secara maksimal 

oleh petani di Kecamatan Gadingrejo  khususnya kelompok penerima 

bantuan memanfaatkan mesin Combine havester.  Sebagian besar petani 

masih menggunakan teknologi tradisional dalam penanganan panen dan pasca 

panen. 

 

Combine Harvester  merupakan teknologi baru di Kecamatan Gadingrejo, 

sehingga memerlukan cukup waktu untuk dapat diterima masyarakat.  
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Perubahan teknologi penanganan panen akibat adanya Combine Harvester, 

maka petani perlu diberi penyuluhan untuk merubah pandangan/persepsi 

mereka.  Petani dihadapkan dalam dua pilihan yaitu pemanenan konvensional 

atau  modern salah satunya Combine Harvester  dalam penanganan panen 

padi. 

 

Persepsi petani terhadap pemanfaatan Combine Harvester erat kaitannya 

dengan kemauan petani untuk menggunakan alat pemanen tersebut.  Setiap 

petani memiliki persepsi yang berbeda terhadap Combine Harvester.  

Semakin positif persepsi petani terhadap penggunaan alat Combine 

Harvester, maka pemanfaatannya akan semakin tinggi, begitu pula 

sebaliknya, jika persepsi petani terhadap Combine Harvester negatif, maka 

pemanfaatannya akan semakin rendah.  Combine Harvester memiliki dampak 

positif seperti mempercepat proses pemanenan padi, menghemat biaya dan 

menyiasati kurangnya tenaga kerja dalam proses pemanenan padi, serta 

meminimumkan kehilangan hasil akibat proses panen. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah persepsi petani padi sawah terhadap pemanfaatan bantuan 

Combine Harvester  di Kecamatan Gadingrejo ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan persepsi petani padi 

sawah terhadap pemanfaatan bantuan Combine Harvester  di Kecamatan 

Gadingrejo ? 
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3. Apakah terdapat perbedaan persepsi petani padi sawah anggota kelompok 

tani pengguna aktif dan kelompok tani pengguna tidak aktif dalam 

pemanfaatan bantuan Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo? 

4. Apakah terdapat perbedaan pendapatan usahatani  padi sawah anggota 

kelompok tani pengguna aktif dan kelompok tani pengguna tidak aktif 

dalam pemanfaatan bantuan Combine Harvester di Kecamatan 

Gadingrejo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat  persepsi petani padi terhadap pemanfaatan bantuan 

Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani padi 

sawah terhadap tingkat  pemanfaatan bantuan Combine Harvester  di 

Kecamatan Gadingrejo. 

3. Mengetahui  perbedaan persepsi petani padi sawah anggota kelompok 

tani pengguna aktif dan kelompok tani pengguna tidak aktif dalam 

pemanfaatan bantuan Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo. 

4. Mengetahui  perbedaan pendapatan usahatani padi sawah anggota 

kelompok tani pengguna aktif dan kelompok tani pengguna tidak aktif 

dalam pemanfaatan bantuan Combine Harvester di Kecamatan 

Gadingrejo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam rangka mengevaluasi kebijakan 

batuan alsintan. 

2. Petani, sebagai informasi dan tambahan pengetahuan dalam penanganan 

proses panen  padi sawah. 

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lain yang sejenis. 
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II. TIJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Konsep Persepsi  

 

 

Menurut Slamet dan Handayani (2013), persepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara 

terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui 

indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan 

penciuman. Salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting dalam 

hal menafsirkan keadaan sekeliling kita adalah bahwa kita masing-masing 

mempersepsi, tetapi mempersepsi secara berbeda.  Persepsi merupakan 

sebuah proses yang hampir bersifat otomatik dan ia bekerja dengan cara 

yang hampir serupa pada masing masing individu, tetapi sekalipun 

demikian secara tipikal menghasilkan persepsi-persepsi yang berbeda-

beda. 

 

Persepsi adalah: (1) proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian 

objektif dengan bantuan indera; (2) kesadaran dari proses-proses organis; 

(3) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang 

berasal dari pengalaman di masa lalu; (4) variabel yang menghalangi atau 

ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan 
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pembedaan diantara perangsang-perangsang; dan (5) kesadaran intuitif 

mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai 

sesuatu (Chaplin, 2006). 

 

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama 

dengan cara yang berbeda-beda.  Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi 

oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan 

sudut pandangnya.  Persepsi juga bertautan dengan cara pandang 

seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda 

dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk 

menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang 

sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita.  File itu 

akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian 

yang membukanya.  Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam 

memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya. 

 

Sugihartono (2007) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan 

otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan 

stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia.  Persepsi manusia 

terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan.  Ada yang 

mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun 

persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak 

atau nyata. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat 

bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan 

hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga 

individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-

indera yang dimilikinya. 

 

2. Sifat-sifat  Presepsi 

 

 

Sifat-sifat persepsi menurut Rakhmat (2001), terjadi dalam benak individu 

yang mempersepsikan, bukan di dalam objek dan selalu merupakan 

pengetahuan tentang penampakan.  Untuk membantu rnempermudah 

memahami arti persepsi, maka lebih lanjut dapat kita lihat sifat-sifat 

persepsi itu sendiri yang meliputi : 

a) Persepsi adalah pengalaman untuk mengartikan makna dari seorang, 

objek atau peristiwa, harus dimiliki basis dalam melakukan interprestasi 

yang biasa di tentukan pada pengalaman masa lalu dengan orang, objek, 

peristiwa tersebut. 

b) Persepsi adalah selektif ketika mempersepsikan sesuatu, biasanya hanya 

memperhatikan bagian-bagian tertentu dari objek atau tertentu 

berdasarkan atas sikap, nilai dan keyakinan yang ada dalam diri yang 

bersangkutan dan mengabaikan karateristik yang tidak relevan atau 

berlawanan dengan nilai dan keyakinan tersebut. 

c) Persepsi adalah penyimpulan proses psikologi dari persepsi mencakup 

penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. 

Lnterprestasi yang dihasilkan melalui persepsi pada dasarnya 
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penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap.  Dengan kata lain 

mempersepsikan makna adalah melompat pada suatu kesimpulan yang 

tidak sepenuhnya didasarkan atas data yang dapat ditangkap oleh indra. 

d) Persepsi bersifat tidak akurat, setiap persepsi yang dilakukan akan 

mengandung kesalahan dalam kadar tertentu yang disebabkan oleh 

pengaruh masa lalu, selektivitas dan penyimpulan. 

e) Persepsi bersifat evaluatif, persepsi tidak akan pernah objektif karena 

dalam proses menginterprestasikan makna berdasarkan pengalaman dan 

merefleksikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi.  Sehingga dalam 

mempersepsikan suatu objek perlu dilihat baik atau buruknya adalah 

sangat langka jika dapat mempersepsikan suatu secara sepenuhnya 

netral. 

Walgito (2004) menyatakan, untuk mengadakan persepsi adanya beberapa 

faktor yang berperan yang merupakan syarat terjadinya persepsi yaitu 

sebagai berikut: 

a) Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempresepsi.  Tetapi 

juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan yang 

langsung mengenai syaraf penerima yang berkerja sebagai reseptor. 

b) Alat indera, syaraf dan pusat susuanan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, 

disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk 

meneruskan stimulus yang diterima dari reseptor ke pusat susunan 



17 

syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.  Sebagai alat untuk 

mengadakan respon diperlukan syaraf motoris. 

c) Perhatian 

Untuk menyadari alat dalam melakukan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan 

dalam rangka mengadakan persepsi.  Perhatian merupakan pemusatan 

atau konsentrasi dari seluruh aktivitas yang ditunjukkan kepada 

sesuatu atau sekumpulan objek. 

 

Menurut Walgito (2004), proses terjadinya persepsi dimulai dari objek 

yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera manusia.  

Proses stimulus yang mengenai alat indera merupakan proses fisik.  

Proses stimulus yang diterima alat indera kemudian diteruskan oleh syaraf 

sensoris menuju ke otak.  Proses ini disebut proses fisiologis.  Kemudian 

terjadilah otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa 

yang dilihat, didengar atau diraba.  Proses yang terjadi pada kesadaran 

oleh individu disebut proses psikologis.  Tahap akhir dari proses persepsi 

adalah individu menyadari tentang stimulus yang diterimanya melalui alat 

indera. 

 

Menurut Toha (2003), proses terbentuk persepsi ada beberapa tahapan 

yaitu :  

a) Stimulus atau Rangsangan  

Proses terbentuk persepsi diawal ketika individu dihadapkan pada 

suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.  
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b) Registrasi  

Pada proses registrasi, suatu gejala fisik yang nampak berupa 

penginderaan dan syarat sesorang berpengaruh melalui panca indera 

yang dimiliknya.  Seseorang dapat melihat dan mendengarkan 

informasi yang terkirim kepadanya, lalu mendaftar informasi yang 

terkirim tersebut kepadanya. 

c) Interpretasi  

Suatu aspek dari kognitif dari persepsi yang penting yaitu proses yang 

memberikan arti kepada stimulus yang sudah diterimanya.  Proses 

interpretasi ini bergantung pada faktor pendalaman, motivasi, dan 

kepribadian seseorang. 

 

3. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Persepsi 

 

 

Faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut Siagian (2000) 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu, a) diri orang yang 

bersangkutan, dalam hal ini orang yang berpengaruh adalah karakteristik 

individual meliputi dimana sikap, kepentingan, minat, pengalaman dan 

harapan; b) Sasaran persepsi yaitu dapat berupa orang, benda, peristiwa 

yang bersifat sasaran dari persepsi dapat mempengaruhi persepsi orang 

yang melihatnya dan hal-hal lain yang ikut mempengaruhi persepsi 

seseorang adalah gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan lain-lain dari 

sasaran persepsi; dan c) Faktor situasi, dalam hal ini tinjauan terhadap 

persepsi harus secara kontekstual artinya perlu dalam situasi yang mana 

persepsi itu timbul. 
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Menurut Rakhmat (2001), keberagaman persepsi meliputi faktor-faktor 

personal yang ada pada diri individu (internal) dan faktor-faktor dari 

lingkungan individu (eksternal). Adapun faktor-faktor tersebut sebagai 

berikut: 

a) Faktor internal 

Faktor-faktor internal yang ada pada diri individu meliputi : 

1) Pendidikan Formal,  meliputi proses belajar dan mengajar 

pengetahuan, kelakuan yang pantas dan kemampuan teknis.  Semua 

itu terpusat pada pengembangan keterampilan, kejujuran dalam 

pekerjaan, maupun mental, moral dan estetika petumbuhan.  Berbeda 

dengan pendidikan formal merupakan struktur dari suatu sistem 

mengajar yang memiliki kronologis dan berjenjang, lembaga 

pendidikan mulai dari pra sekolah sampai perguruan tinggi.  

Pendidikan formal didasarkan pada ruang kelas, disediakan oleh para 

guru yang dilatih.  Pada umumnya, ruang kelas mempunyai anak 

yang sama dan guru yang sama setiap hari.  Para guru butuh untuk 

menemukan hal yang berhubungan dengan standar pendidikan dan 

mengacu pada suatu kurikulum yang spesifik (Walgito, 2004). 

2) Motivasi, Menurut Samsudin (2005), motivasi yaitu merupakan 

proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang 

atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang 

telah ditetapkan, sedangkan ada dua faktor yang mempengaruhi 

motivasi yaitu faktor internal dan eksternal.  Faktor internal meliputi 

fisik, proses mental keinginan dalam diri sendiri, kematangan usia 
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sedangkan faktor eksternal meliputi, dukungan sosial, fasilitas dan 

media. 

3) Kebutuhan, menurut Widayatun (1999) menyatakan bahwa ada lima 

dasar kebutuhan manusia yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

keamanan, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki, kebutuhan 

harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri.  Secara umum, sebuah 

kebutuhan disertai oleh perasaan tertentu atau emosi dan memiliki 

sebuah cara khusus mengekspresikan dirinya dalam mencapai 

resolusi.  Faktor kebutuhan ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya 

seorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat 

memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. 

4) Umur, menurut Robbins (2003), menyatakan bahwa kinerja akan 

merosot dengan bertambahnya usia.  Pekerja tua dianggap kurang 

luwes dan menolak teknologi baru, namun begitu pekerja tua punya 

pengalaman, etos kerja yang kuas dan komitmen terhadap mutu.  

Semakin tua individu semakin kecil kemungkinan baginya untuk 

berhenti dari pekerjaannya.  Umur juga berpengaruh terhadap 

produktivitas, dimana semakin tua pekerja semakin merosot 

produktivitasnya, karena keterampilan, kecepatan, kecekatan, 

kekuatan dan koordinasi menurun dengan berjalannya waktu. 

 

5) Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal 

maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang 

membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih 
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tinggi. Suatu pengalaman juga mencakup perubahan yang relatif 

tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan 

praktek. 

6) Perhatian Individu merupakan sejumlah energi yang dikeluarkan 

untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan 

fasilitas mental yang ada pada suatu obyek.  Energi setiap orang 

berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga 

berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu 

obyek. 

7) Jumlah tanggungan menurut Siagian (2000), menyatakan bahwa 

jumlah tanggungan adalah seluruh jumlah anggota keluarga yang 

menjadi tanggungan seseorang.  Berkaitan dengan persepsi petani 

terhadap suatu program, semakin banyak jumlah tanggungan maka 

tingkat persepsi terhadap suatu program akan semakin baik karena 

terdorong oleh kebutuhan yang meningkat bila jumlah tanggungan 

banyak. 

b) Faktor eksternal 

Faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan persepi seseorang 

meliputi :  

1) Pengetahuan informasi, tahap penting dalam persepsi adalah 

interpretasi terhadap informasi yang kita peroleh melalui salah satu 

atau lebih indra kita. Namun, tidak dapat menginterpretasikan makna 

informasi yang dipercayai mewakili obyek tersebut. Jadi 

pengetahuan yng diperoleh melalui persepsi bukan pengetahuan 
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mengenai obyek yang sebenarnya, melainkan pengetahuan mengenai 

tampaknya obyek (Mulyana, 2005).  Menurut Sugihartono (2007), 

mengemukakan bahwa kebutuhan informasi merupakan hubungan 

antara informasi dan tujuan infrmasi seseorang, artinya ada suatu 

tujuan yang memerlukan informasi seseorang, artinya ada suatu 

tujuan yang memerlukan informasi tertentu untuk mencapainya. 

Kebutuhan informasi termasuk dalam kelompok cognitive need, 

yakni kebutuhan yang didasari oleh dorongan untuk memahami dan 

menguasai lingkungan, memuaskan keingintahuan serta 

penjelajahan. 

2) Lingkungan sosial merupakan lingkungan masyarakat dimana dalam 

lingkungan tersebut terdapat interaksi antara individu satu dengan 

lainnya (Rakhmat, 2001).  Petani dalam lingkungan pergaulannya 

yaitu kelompok tani memiliki status sosial yang berbeda dimana 

dalam Mardikanto (1993), disebutkan bahwa pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh seseorang petani dipengaruhi oleh perilaku atau 

keputusan dari kelompoknya.  Lingkungan sosial yang dapat 

mempengaruhi perubahan-perubahan dalam diri petani adalah 

kebudayaan, opini publik, pengambilan keputusan dalam keluarga 

dan kekuatan lembaga sosial. Lingkungan sosial juga dipengaruhi 

oleh kekuatan politik dan kekuatan pendidikan. 

3) Dukungan intansi terkait, persepsi dukungan organisasi mengacu 

pada persepsi masyarakat mengenai sejauh mana organisasi menilai 

kontribusi, memberi dukungan dan peduli pada kesejahteraan 
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mereka.  Persepsi terhadap dukungan organisasi dianggap sebagai 

sebuah keyakinan global yang dibentuk oleh setiap masyarakat 

mengenai penilaian mereka terhadap kebijakan dan prosedur 

organisasi.  Keyakinan ini dibentuk berdasarkan pada pengalaman 

mereka terhadap kebijakan dan prosedur organisasi, penerimaan 

sumberdaya, interaksi dengan penyuluh dan persepsi mereka 

mengenai kepedulian organisasi terhadap kesejahteraan mereka. 

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain 

dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, 

stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama.  Persepsi seseorang 

atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok 

lain sekalipun situasinya sama.  Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada 

adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan- perbedaan dalam 

kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi.  Pada 

dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, 

namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan 

pengetahuannya. 

 

4. Tanaman Padi 

 

 

Padi (Orizae sativa L.) merupakan tanaman yang membutuhkan air yang 

cukup dalam hidupnya. Tanaman ini tergolong semi-aquatis yang cocok 

ditanam di lokasi tergenang. Biasanya padi ditanam di sawah yang 

menyediakan kebutuhan air cukup untuk pertumbuhannya. Meskipun 

demikian padi juga dapat diusahakan di lahan kering atau ladang, 
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istilahnya padi ladang.  Namun demikian kebutuhan airnya tetap harus 

terpenuhi (Baskoro, 2009). 

 

Tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah ditemukan, 

apalagi kita yang tinggal di daerah pedesaan.  Hamparan persawahan 

dipenuhi dengan tanaman padi.  Sebagian besar menjadikan padi sebagai 

sumber bahan makanan pokok.  Padi merupakan tanaman yang termasuk 

genus Orzya L. yang meliputi kurang lebih 25 spesies, tersebar di daerah 

tropis dan daerah subtropics, seperti Asia, Afrika, Amerika dan Australia. 

Air dibutuhkan tanaman padi untuk pembentukan karbohidrat di daun, 

menjaga hidrasi protoplasma, pengangkutan dan mentranslokasikan 

makanan serta unsur hara dan mineral.  Air sangat dibutuhkan untuk 

perkecambahan biji.  Pengisapan air merupakan kebutuhan biji untuk 

berlangsungnya kegiatan-kegiatan di dalam biji (Kartasapoetra, 1988).  

Meskipun padi adalah tanaman yang mudah kita temukan di mana-mana, 

namun tanaman padi tidak dapat tumbuh di sembarang tempat.  Padi 

memerlukan perlakuan khusus untuk dapat tumbuh serta beberapa 

dukungan alam, di antaranya iklim dan tanah (Hasanah, 2007). 

Suastika dan Tumarlan (1997) mengemukakan bahwa budidaya padi 

meliputi beberapa hal sebagai berikut : 

a) Penyiapan Lahan dan Pengelolaan Air 

Penyiapan lahan terdiri dari: 1) Penebasan rumput-rumput belukar. 

Penebasan dilakukan dengan menggunakan parang. Rumput/belukar 

yang sudah ditebas dikumpulkan di suatu tempat kemudian dibakar; 2) 

Pengolahan tanah; dan 3) Pelumpuran dan perataan tanah. 
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b) Benih 

Syarat benih yang dipakai harus bermutu tinggi (daya kecambah lebih 

dari 90), tidak tercampurn dengan jenis padi atau biji tanaman lain dan 

jumlah benih 30  ̶  45 kg per ha.  

c) Persemaian 

Persemaian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu persemaian basah 

dan Persemaian kering. 

d) Penanaman 

Waktu tanam, musim tanam pertama, penanaman diawali pada bulan 

November sampai pertengahan atau akhir Februari.  Musim tanam 

kedua, penanaman dilakukan pertengahan Maret sampai akhir Juni.  

Musim tanam ketiga, penanaman dilakukan pada awal Juli sampai akhir 

Oktober.  Dalam penanaman bibit padi, harus diperhatikan sebelumnya 

adalah : 1) persiapan lahan, anah yang sudah diolah dengan cara yang 

baik, akhirnya siap untuk ditanami bibit padi; 2) umur bibit, bila umur 

bibit sudah cukup dan sesuai dengan jenis padi, bibit tersebut segera 

dapat dipindahkan dengan cara mencabut bibitnya; dan 3) tahap 

penanaman, tahap penanaman dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu 

memindahkan bibit dan menanam. 

e) Penyiangan dan Penyulaman 

Penyiangan dilakukan sebanyak dua kali yaitu, penyiangan pertama 

umur tiga minggu setelah tanam dan penyiangan kedua umur enam 

minggu setelah tanam.  Penyiangan dapat dilakukan dengan beberapa 
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cara yaitu dicabut dengan tangan, kemudian dipendan dalam tanah, 

menggunakan alat siang (gassrok). 

f) Pemupukan 

Tujuan dari pemupukan adalah untuk mencukupi kebutuhan makanan 

yang berperan sangat penting bagi tanaman baik dalam proses 

pertumbuhan atau produksi, pupuk yang sering digunakan oleh petani 

berupa pupuk anorganik.  Dosis pupuk yang digunakan  yaitu, pupuk 

Urea 250 – 300 kg/ha, pupuk SP 36 75 – 100 kg/ha, pupuk KCl 50 – 

100 kg/ha, atau disesuaikan dengan analisa tanah. 

g) Perlindungan Tanaman 

Hama yang banyak menyerang pertanaman padi adalah tikus, orong-

orong, kepinding tanah (lembing batu), walang sangit, wereng coklat, 

sedangkan penyakit utama di lahan pasang surut adalah bias. 

Pengendalian hama tikus dapat dilakukan dengan memelihara 

kebersihan lingkungan, penanaman serempak (satu hamparan 

sekunder), pemasangan umpan beracun, dengan racun Klerat RMB 

(obat hama tikus) sebanyak dua kilogram per ha dan diletakkan di 

beberapa tempat, dan melaksanakan gropyokan atau pengemposan 

menggunakan belerang.. 

h) Panen dan Pascapanen 

Panen dilakukan pada saat tanaman padi menunjukkan tanda-tanda 

seperti, sebagian besar 90 persen sudah bewarna kuning dan bila digigit 

gabah patah. Setelah panen segera dirontokkan malainya dengan 

perontok mesin atau tenaga manusia.  Setelah dirontokkan, gabah yang 
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sudah kering dibersihkan dari kotoran, gabah hampa dan tampah dan 

alat/mesin pembersih (seed cleaner).  Selain itu penanganan panen 

secara modern juga dapat dilakukan menggunakan mesin Combine 

Harvester. umur tanaman padi yang sudah bisa dipanen menggunakan 

mesin Combine Harvester berkisar 105 hari.   

 

Penangan panen menggunakan Combine Harvester akan menghemat 

waktu panen, mengurangi kehilangan hasil, hasil gabah yang dihasilkan 

lebih bersih dibandingkan dengan panen manual.  Menurut Purba 

(2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan mesin 

Combine Harvester mampu menghemat biaya panen padi hingga Rp 1 

juta/ ha  jika dibandingkan dengan panen padi secara manual.  

Penggunakan Combine Harvester tingkat kehilangan hasil pada proses 

pemanenan dapat menekan sampai dengan kurang dari 2 % dan tingkat 

kebersihan gabah panen yang dihasilkan mencapai > 95 %. Kemudian 

gabah kering panen yang dihasilkan  di keringkan dengan cara  dijemur.  

Gabah yang sudah kering dan bersih dimasukkan ke karung untuk 

disimpan, digiling, atau dipasarkan. 

 

Tingkat kehilangan hasil pada saat perontokan padi sangat dipengaruhi 

oleh teknologi yang digunakan.  Perotokan padi dengan cara gebot 

banyak gabah yang masih tertinggal berkisar antara 6  ̶  9 %, bahkan 

susut lebih besar lagi yaitu sekitar 2 – 3 % ketika terjadi penundaan 

perontokan selama satu sampai tiga hari (Sulistiadji, 2007). 
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5. Mesin Panen Padi Combine Harvester 

 

 

Mesin Combine Harvester sebagai mesin yang digunakan dalam 

pemanenan padi menjadi salah satu kegiatan yang menunjukkan bagian 

dari subsistem usahatani, dimana teknologi digunakan dalam usahatani 

padi dalam rangka mencapai tingkat produksi yang optimal dalam 

pemanenan padi. 

a) Spesifikasi  

Setiap kegiatan panen padi secara mekanis tentu diperlukan 

pengetahuan tentang spesifikasi mesin atau bagian-bagian terutama 

mesin panen Combine Harvester.  Berikut ini merupakan spesifikasi 

dari mesin Combine Harvester yang perlu diketahui : 

 

 

Gambar 3.  Bagian-bagian Mesin Combine Harvester 

 

 

Berdasarkan Gambar 1 ada 7 bagian penting dari mesin Combine 

Harvester yaitu: pisau pemotong, roda Crawler, tangki penampung, 

Lifting chain (rantai lifting), pembagi, bagian perontokan dan tangki 

penampung. 
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Menurut Chiaranaikul (2009)  terdapat 2 tipe Combine Harvester yaitu 

tipe pull atau tractor-drawn yang ditarik oleh traktor dan tipe 

selfpropelled yang digerakkan oleh mesin.  Combine Harvester tipe 

self-propelled dioperasikan oleh satu orang.  Combine Harvester tipe 

self-propelled terdiri dari dua jenis, yakni head-feed type dan standard 

type. Jenis standard type merupakan Combine Harvester ukuran besar.  

Pada jenis ini bulir beserta jerami yang dipotong seluruhnya 

dimasukkan kebagian perontokan.  Combine Harvester jenis head-feed 

type mekanisme kerjanya adalah hanya malai tanaman yang diteruskan 

ke bagian perontok mesin.  Gabah yang telah dirontokkan dikemas 

dalam kantung atau ditampung dalam tangki gabah.  Lebar 

pemotongannya antara 60-150 cm dengan kecepatan 0,5-1 m/detik. 

 

Berdasarkan keadaan di lapangan, mesin Combine Harvester yang 

banyak digunakan adalah jenis head-feed type, yaitu Combine 

Harvester mini. 

 

 

Gambar 4.  Mesin Combine Harvester mini 
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Berdasarkan Gambar 4  diatas Combine Harvester mini memiliki 

spesifikasi yaitu, dimensi P 3400; L 1300; T 1400 mm, berat 800 kg, 

kekuatan mesin 12 hp, kapasitas Kerja ± 0,1-0,2 ha/jam, Jangkauan 

pemotongannya ±100 cm, bahan bakar  solar, kapasitas tanki bahan 

bakar  54,4 liter 

 

Keuntungan penggunaan Combine Harvester adalah mengurangi biaya 

pemanenan dan perontokan, kebutuhan tenaga berkurang, lahan lebih 

cepat dibersihkan untuk kegiatan pengolahan tanah kembali, jerami 

terdistribusi diatas tanah dan pemanenan dapat dilakukan lebih awal.  

Combine Harvester memiiki kapasitas kerja panen lebih tinggi dari 

kapasitas kerja panen secara manual, kehilangan hasil juga lebih rendah 

yaitu 2,4-6,1% dibandingkan cara manual yang rata-rata kehilangan 

hasil hingga 9,4%.  Kerugiannya adalah membutuhkan investasi 

yangrelatif besar dengan harga mesin berkisar 200 juta rupiah untuk 

pembelian satu mesin Combine Harvester. (Murti, 2017) 

 

Keuntungan lainnya, pemilik mesin Combine Harvester memiliki 

manfaat ganda dari mesin yang dimilikinya.  Selain memperoleh 

keuntungan dari pemanfaatan mesin dalam pemanenan, sebagian besar 

pemilik mesin menyewakan mesin untuk panen petani lain yang 

memerlukan mesin dalam memanen padinya yang masih belum bisa 

berinvestasi mesin secara mandiri.  Setiap jasa persewaan biaya yang 

dikeluarkan disepakati antara penyewa dan yang menyewa mesin.  

Orientasi bisnis dalam pemanfaatan mesin Combine Harvester menjadi 
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salah satu kegiatan ekonomi yang dijalankan pelaku usaha pertanian 

terutama tanaman pangan khususnya padi.  Kegiatan tersebut juga 

memberikan kesempatan petani tidak membayar jasa panen secara 

tradisional yang cenderung terus meningkat karena semakin 

berkurangnya tenaga kerja dan juga hasil panen yang dihasilkan lebih 

optimal dan persentase kehilangan hasil panen dapat ditekan. 

Combine Harvester merupakan salah satu alat mensin pertanian yang 

digunakan untuk proses panen tamanan padi.  Menurut data BPS (2018), 

bantuan alat mesin pertanian berupa Combine Harvester  di Kecamatan 

Gadingrejo dari rentang tahun 2017 sampai 2018 berjumlah 17 unit 

Combine Harvester.  unit Combine Harvester tersebut dibagikan ke 17 

kelompok tani yang berada di 11 desa di Kecamatan Gadingrejo.  Bantuan 

Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo berupa Combine Harvester 

kecil/mini.  Selain bantuan alat, pemerintah melalui dinas terkait juga 

memberikan pelatihan bagi calon operator mesin yang dipilih dari salah 

satu anggota kelompok tani penerima bantuan. 

 

Menurut Nurhayani salah satu penyuluh pertanian lapang (PPL) untuk 

wilayah Gadingrejo berpendapat bahwa pemanfaatan mesin Combine 

Harvester masih sangat minim, minat dari anggota petani masih rendah.  

Petani masih tertarik pada cara panen konvensional (tenaga manusia) 

dengan alasan beragam.  Apabila comine harvester dimanfaatkan untuk 

panen dapat meningatkan hasil produksi karena potensi kehilangan hasil 
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yang kecil yaitu 2 sampai 4 persen dan dapat menghemat waktu panen 

dengan kemampuan hingga 1,6 ha per hari. 

 

6. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

 

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian ini.  Penelitian terdahulu mengenai persepsi petani 

padi sawah dan pemanfatan Combine Harvester  menjadi salah satu 

literatur acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.  Berdasarkan 

penelitian terdahulu, maka penelitian dan pengembangan terkait persepsi 

petani padi sawah dan pemanfaatan Combine Harvester  dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Ringkasan penelitian terdahulu 

 
No Penulis, Tahun Judul Penelitian Hasil 

1 Romadi, Ugik dan 

Dika Lusianto, 

2016 

Persepsi Petani Padi 

Terhadap Pemanfaatan 

Rice Transplanter di 

Kecamatan Pohjentrek 

Kabupaten Pasuruan 

Provinsi Jawa Timur 

Faktor-faktor yang  

berhubungan dengan 

persepsi petani padi 

terhadap pemanfaatan 

Rice Transplanter di 

Kecamatan Pohjentrek 

yaitu karateristik petani 

dan stimulus (sosialisasi, 

ajakan, diskusi tentang 

inovasi) 

2 Mikasari, Wilda 

dan Alfayanti, 

2012 

Persepsi Petani 

Terhadap Pemanfaatan  

Alat Mesin Pertanian 

Vaccum Frying dalam  

Pengolahan Hasil 

Pertanian 

Persepsi Petani Terhadap 

Pemanfaatan  Alat Mesin 

Pertanian Vaccum Frying 

dalam  Pengolahan Hasil 

Pertanian di pengaruhi 

oleh pelatihan teknis 

yang diberikan. 

3 Ardiansyah, Aris 

2014 

Persepsi Petani 

Terhadap Kinerja 

Penyuluh di Bp3k 

Sebagai Model Coe 

(Center Of Excellence) 

Kecamatan Metro 

Barat Kota Metro 

Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan 

Persepsi Petani Terhadap 

Kinerja Penyuluh di 

Bp3k Sebagai Model Coe 

(Center Of Excellence) 

Kecamatan Metro Barat  
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No Penulis, Tahun Judul Penelitian Hasil 

yaitu umur, tingkat 

pendidikan, lama 

berusahatani, tingkat 

interaksi sosial, tingkat 

pendapatan, dan jumlah  

anggota keluarga.  

Tingakat pendidikan dan 

tingkat interaksi sosial 

behubungan nyata  

dengan persepsi petani 

terhadap kinerja 

penyuluh. 

4 Robiyan, Rendi 

2014 

Persepsi Petani 

Terhadap Program Sl-

Pht dalam 

Meningkatkan 

Produktivitas dan 

Pendapatan Usahatani 

Kakao (Studi Kasus 

Petani Kakao di Desa 

Sukoharjo 1 

Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu) 

Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Persepsi Petani terhadap 

Program SL-PHT dalam 

Meningkatkan 

Produktivitas dan 

Pendapatan Usahatani 

Kakao yaitu  pengalaman 

berusahatani kakao, 

tingkat pengetahuan 

petani, tingkat interaksi 

sosial petani dan tingkat 

pemenuhan kebutuhan 

hidup petani.  Tingkat 

pengalaman 

berusahatani, tingkat 

pengetahuan usahatani 

dan tingkat interaksi 

sosial memiliki hubungan 

nyata dengan persepsi 

petani kakao terhadap 

program SL-PHT kakao. 

5 Filardhi, Filuza, 

2015 

Persepsi Petani 

Terhadap Usahatani 

Padi Varietas 

Cilamaya Muncul dan 

Ciherang di 

Kecamatan Palas 

Kabupaten Lampung 

Selatan 

persepsi petani terhadap 

usahatani padi varietas 

Cilamaya Muncul di 

Desa Bumi Restu yaitu 

pengetahuan petani dan 

interaksi sosial petani, 

sedangkan pengalaman 

petani dan kebutuhan 

tidak berhubungan nyata. 

Faktor-faktor yang 

berhubungan nyata 

dengan persepsi petani 

terhadap padi varietas 

Ciherang di Desa Bumi 

Restu yaitu kebutuhan, 

sedangkan pengetahuan 

petani, pengalaman 
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No Penulis, Tahun Judul Penelitian Hasil 

petani, dan interaksi 

sosial tidak berhubungan 

nyata. 

6 Sari, Juwita  2015 Persepsi Petani 

Terhadap Kinerja 

 

Penyuluh dalam 

Pengembangan Padi 

Organik di Kecamatan 

Pagelaran Kabupaten 

Pringsewu 

Faktor-faktor yang 

berhubungan nyata dengan 

persepsi petani terhadap  

 

kinerja penyuluh dalam 

pengembangan padi 

organik yaitu lama 

pendidikan, pengetahuan 

petani, dan interaksi sosial 

petani, sedangkan umur 

dan lama berusahatani 

tidak berhubungan nyata 

dengan persepsi petani 

terhadap kinerja penyuluh 

dalam pengembangan padi 

organik. 

7 Irsa, Riandari 2018 Persepsi Petani Dan 

Efektivitas Kelompok 

Tani Dalam Program 

Upsus Pajale Di 

Kecamatan Banjar 

Baru Kabupaten 

Tulang Bawang 

Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan 

Persepsi Petani dan 

Efektivitas Kelompok 

Tani Dalam Program 

Upsus Pajale Di 

Kecamatan Banjar 
meliputi faktor internal 

tingkat pendidikan, tingkat 

motivasi dan tingkat 

pengetahuan, serta faktor 

eksternal lingkungan 

sosial dan dukungan 

instansi pemerintah. 

Faktor-faktor yang 

berhubungan nyata 

terhadap persepsi petani 

yaitu: tingkat pendidikan 

formal, tingkat motivasi, 

lingkungan sosial petani 

dan dukungan instansi 

pemerintah, sedangkan 

faktor yang tidak 

berhubungan nyata adalah 

tingkat pengetahuan. 

8 Ambarsari, Deasy 

2016 

Analisis Kepuasan 

Petani Padi (Oryza 

Sativa L) Terhadap 

Penggunaan Mesin 

Panen (Combine 

Harvester) Di 

Kabupaten Klaten, 

(Studi Kasus Desa 

Jimbung, Kecamatan 

Tingkat kepuasan petani 

terhadap pelayanan jasa 

penggunaan mesin panen 

padi kecil (mini Combine 

Harvester) di Desa 

Jimbung Kecamatan 
Kalikotes dengan 

menggunakan alat analisis 

Customer Satisfaction 
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No Penulis, Tahun Judul Penelitian Hasil 

Kalikotes) Index (CSI) menunjukan 

angka sebesar 78,8 % 

yang berarti bahwa petani 

penggunaan jasa mesin 

panen padi kecil (mini 

Combine Harvester) di 
Desa Jimbung Kecamatan 

Kalikotes merasa puas. 

9 Amirrullah, 

Johanes, 2016 

Efisiensi Penggunaan 

Alat Mesin Panen Padi 

Combine Harvester  

Pada Lahan Sawah 

Pasang Surut Di 

Kabupaten Banyuasin 

Sumatera Selatan 

Kehadiran teknologi 

pertanian seperti comben 

harvester tidak mengeser 

tenaga kerja yang ada 

untuk bekerja sebagai 

tenaga upahan maupun 

sebagai tenaga buruh, dan 

Penggunaan comben 

harvester dinilai sebagai 

bentuk efisiensi yaitu 

panen bisa lebih cepat dan 

murah, dengan 

menggunakan comben 

harvester ini harapan 

pemerintah akan dapat 

meningkatkan 

produktifitas yang didapat 

petani. 

10 Milfitra, Wahyudi, 

2016 

Analisis Pendapatan 

Usahatani Padi Sawah 

di Desa Rokan Koto 

Ruang Kecamatan 

Rokan Iv Koto 

Kabupaten Rokan 

Hulu 

Total biaya yang 

dibutuhkan dalam usahatani 

padi sawah petani 

responden di Desa Rokan 

Koto Ruang adalah sebesar 

Rp.16.439.377,-. Yang 

terdiri dari biaya tunai 

sebesar Rp.10.637.977,- 

dan biaya yang 

diperhitungkan sebesar 

Rp.5.801.400,-. Sedangkan 

penerimaan 

Rp.28.2182.000,-. 

Pendapatan atas biaya tunai 

sebesar Rp.17.544.023,- 

dan pendapatan bersih 

(keuntungan) sebesar 

Rp.11.742.623,-.  

Return Cost Ratio (RCR) 

adalah 1,71, dari 

perhitungan penerimaan 

dibagi dengan total biaya. 

Artinya bahwa setiap 

Rp.1,00 biaya yang 

dikeluarkan maka akan 

mendapatkan penerimaan 

sebesar Rp.1,71 dan 

keuntungan Rp.0,71.  
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2.2  Kerangka Pemikiran 

 

 

Indonesia sebagai negara agraris dimana sektor pertanian menjadi tulang 

punggung dalam pembangunan nasional.  Sektor Pertanian terdiri dari 

beberapa subsektor, antara lain tanaman pangan, peternakan, perkebunan, 

perikanan, kehutanan, dan hortikultura.  Salah satu subsektor pertanian yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari adalah tanaman pangan.  

Budidaya tanaman padi sebagai salah satu tanaman pangan tidak bisa terlepas 

dari perekonomian masyarakat Indonesia sebagai bahan makanan pokok 

masyarakat Indonesia, jumlah produksi dan produktivitas harus selalu 

ditingkatkan dari tahun ke tahun.  Melihat luasanya wilayah panen tersebut 

tentu perlu adanya teknologi panen yang lebih canggih agar proses panen padi 

lebih efisien.  Berbagai sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan terus 

diupayakan melalui berbagai program bantuan untuk petani, salah satunya 

bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) Combine Harvester guna menunjang 

penanganan panen produksi padi sawah.  Sistem panen tradisional yang 

masih banyak diterapkan dalam tahap akhir produksi padi menyebabkan 

kehilangan hasil panen yang tinggi, dengan adanya bantuan Combine 

Harvester diharapan potensi kehilangan hasil dari proses pemanenan dapat 

dapat  sehingga produktivitasnya dapat meningkat. 

 

Pemanfaatan alat mesin pemanen padi (Combine Harvester) di Kecamatan 

Gadingrejo yang masih kurang maksimal dan belum menyeluruh dengan 

berbabagai kendala yang dihadapi.  Hal ini dikarenakan petani kurang 

memanfaatkan bantuan alat mesin pertanian untuk menunjang kegiatan usaha 
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taninya.  Sebagai tolak ukur tingkat pemanfaatan Combine Harvester oleh 

petani padi di Kecamatan Gadingrejo maka ada dua variabel dalam penelitian 

ini yaitu variabel X dan variael Y.  Variabel X adalah faktor-faktor yang 

berhubungan dengan persepsi petani padi sawah terhadap pemanfaatan 

Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo yaitu variabel X1 umur, X2 

umlah tanggungan keluarga, X3 tingkat pendidikan, X4 tingkat pendapatan, 

X5 pengalaman usahatani, X6 tingkat kekosmopolitan, X7 dukungan intansi 

terkait, X8 luas lahan, dan X9 status kepemilikan lahan. 

 

Variabel Y adalah persepsi petani padi sawah terhadap pemanfatan Combine 

Harvester di Kecamatan Gadingrejo yaitu  pandangannya terhadap yang 

pertama, relative advantage menunjukkan sejauh mana sebuah inovasi 

teknologi lebih dari inovasi sebelumnya.  Manfaat ini dapat dilihat dari sudut 

pandang teknis, ekonomis, prestise, kenyamanan dan kepuasan.  Jika 

seseorang merasa bahwa sebuah inovasi teknologi memberikan relative 

advantage yang tinggi maka ia akan mengadopsi teknologi tersebut.  Kedua,  

compatibity adalah kesesuaian sebuah inovasi teknologi dengan nilai diri 

adopter, pengalaman adopter, dan kebutuhan adopter.  Ketiga, complexity 

merujuk pada tingkat kesulitan pemahaman dan penggunaan sebuah inovasi 

teknologi.  Semakin kompleks dan rumit sebuah inovasi teknologi akan lebih 

sulit diterima.  Keempat, trialability adalah sejauh mana suatu inovasi 

teknologi dapat dicoba dan diuji.  Terakhir observability, terkait dengan 

sejauh mana hasil adopsi inovasi teknologi dapat diamati dan 

dikomunikasikan. Jika sebuah inovasi bisa dicoba sebelum diadopsi maka 

akan meningkatkan keinginan individu mengadopsi teknologi baru (Rogers, 
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1995).  Untuk lebih jelas maka hubungan antara faktor-faktor yang 

berhubungan terhadap persepsi petani padi sawah terhadap pemanfaatan 

Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo dan perbedaan tingkat 

pendapatan usahatani pemakai dan bukan pemakai Combine harveter dapat 

dilihat pada Gambar 6. 
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              : tidak dianalisis 

              : dianalisis secara statistik 

Gambar 6.  Kerangka berfikir persepsi petani padi sawah terhadap pemanfaatan Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu

Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan persepsi (X) 

Indikator variabel (Y) 

1. Pandangan terhadap keuntungan 

relatif, (relative advantage) 

2. Tingkat kesesuaian, (compatibity) 

3. Tingkat kerumitan (complexity), 

4. Kemudahan untuk  diujicoba 

(trialability), 

5. Kemudahan untuk diamati 

(observability) 

Persepsi terhadap pemanfaatan 

bantuan Combine Harvester (Y) 

Pendapatan usahatani 

padi sawah 

Panen  

Usahatani Padi Sawah 

Budidaya  
Pasca panen 

Penggunaan Combine Harvester 

Panen secara konvensional  

Pendapatan usahatani 

padi sawah  

Anggota Kelompok Tani pengguna Aktif Anggota Kelompok Tani pengguna Tidak Aktif 

Luas  Lahan(X8) 

Dukungan Intansi Terkait(X7) 

Tingkat Kekosmopolitan(X6) 

 

Lama  Berusahatani(X5) 

Tingkat Pendapatan(X4) 

 

Tingkat Pendidikan(X3) 

 

Status Kepemilikan Lahan(X9) 

 

Umur (X1) 

 Jumlah Tanggungan (X2) 

 

Produksi usahatani 

Penerimaan usahatani 

Harga  

Biaya   

Produksi usahatani 

Penerimaan usahatani 

Harga  

Biaya   
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2.3  Hipotesis  

 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat diturunkan beberapa 

hipotesis berikut ini diduga : 

1. Terdapat hubungan antara umur dengan persepsi petani padi sawah 

terhadap pemanfaatan Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo. 

2. Terdapat hubungan antara jumlah tanggungan keluarga dengan persepsi 

petani padi sawah terhadap pemanfaatan Combine Harvester di 

Kecamatan Gadingrejo. 

3. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi petani padi 

sawah terhadap pemanfaatan Combine Harvester di Kecamatan 

Gadingrejo. 

4. Terdapat hubungan antara tingkat pendapatan petani dengan persepsi 

petani padi sawah terhadap pemanfaatan Combine Harvester di 

Kecamatan Gadingrejo. 

5. Terdapat hubungan antara lama berusahatani dengan persepsi petani padi 

sawah terhadap pemanfaatan Combine Harvester di Kecamatan 

Gadingrejo. 

6. Terdapat hubungan antara tingkat kekosmopolitan dengan persepsi petani 

padi sawah terhadap pemanfaatan Combine Harvester di Kecamatan 

Gadingrejo. 

7. Terdapat hubungan antara dukungan intansi terkait  dengan persepsi 

petani padi sawah terhadap pemanfaatan Combine Harvester di 

Kecamatan Gadingrejo. 
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8. Terdapat hubungan antara luas lahan dengan persepsi petani padi sawah 

terhadap pemanfaatan Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo. 

9. Terdapat hubungan antara status kepemilikan lahan dengan persepsi 

petani padi sawah terhadap pemanfaatan Combine Harvester di 

Kecamatan Gadingrejo. 

10. Terdapat perbedaan persepsi petani padi sawah anggota kelompok tani 

pengguna aktif dan kelompok tani  pengguna tidak aktif dalam 

pemanfaatan Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo. 

11. Terdapat  perbedaan pendapatan usahatani padi sawah anggota kelompok 

tani pengguna aktif dan kelompok tani pengguna tidak aktif dalam 

pemanfaatan Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

 

Batasan definisi operasional ini mencakup semua pengertian yang digunakan 

untuk memperoleh data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. 

1. Variabel (X) 

Berdasarkan hipotesis yang ada dalam penelitian ini dapat diuraikan 

beberapa batasan, dan ukuran dari variabel yang akan diukur. Adapun 

variabel X yang akan diukur untuk melihat faktor-faktor yang 

berhubungan dengan persepsi petani padi sawah yaitu: 

a. Umur responden (X1), adalah kematangan biologis yang dimiliki oleh 

seseorang pada saat penelitian ini dilakukan, diukur dalam satuan 

tahun dengan menggunakan skala rasio. Menurut Angkatan Kerja 

Nasional menurut BPS (2013) usia seseorang digolongkan menjadi 

usia belum produktif (<15 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan 

usia tidak produktif (>64 tahun). 

b. Jumlah tanggungan responden (X2), adalah banyaknya anggota 

keluarga yang terdiri dari istri, anak, serta orang lain yang turut serta 

dalam keluarga, hidup dalam satu rumah dan makan bersama yang 

menjadi tanggungan kepala keluarga dan diukur dalam satuan jiwa 

dengan skala rasio.  
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c. Tingkat pendidikan responden (X3), adalah menunjukkan lamanya 

seseorang dalam menempuh pendidikan formal.  Tingkat  pendidikan 

ditunjukkan apabila responden menamatkan jenjang pendidikan SD 

adalah 6 tahun, responden menamatkan jenjang pendidikan SMP 

adalah 9 tahun, responden menamatkan jenjang pendidikan SMA 

adalah 12 tahun, dan perguruan tinggi.   

d. Tingkat pendapatan petani (X4) adalah pengurangan penerimaan 

petani dengan total biaya (pengeluaran rumah tangga).  Pendapatan  

petani yaitu ditunjukan dari total pendapatan utama (usahatani atau 

non-usahatani dan pendapatan sampingan. 

e. Lama  berusahatani (X5) adalah lamanya petani dalam berusahatani 

padi sawah. Lama  berusahatni usahatani dillihat berdasarkan jumlah 

tahun berusahatani padi sawah. 

f. Tingkat kekosmopolitan petani  (X6) merupakan luasnya jaringan 

hubungan petani dengan penyuluh dan orang-orang di luar sistem 

sosialnya.  Tingkat kekosmopolitan petani diukur menggunakan skala 

likert 1 ̶  5. 

g. Dukungan intansi terkait  (X7) adalah suatu hubungan yang 

menguntungkan antara Pemerintah ( Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten), untuk mendukung kegiatan pemanfaatan 

Combine Harvester di lokasi penelitian. Dukungan tersebut  dalam 

bentuk pelatihan, pemberian informasi, pendampingan, dan  

penyediaan sarana serta prasarana. Dukungan intansi terkait diukur 

menggunakan skala likert 1 ̶  5. 
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h. Luas lahan (X8) adalah seluruh jumlah hamparan yang 

diusahakan/digarap oleh petani padi sawah diukur dengan satuan ha.  

Luas lahan diklasifikasikan berdasarkan data lapangan  yaitu, luas 

lahan luas, luaslahan sedang, luas lahan sempit. 

i. Status kepemilikan lahan(X9) adalah  Kepemilikan lahan yang 

diusahakan/ digarap oleh petani dalam satu tahun terakhir. Status 

kepemilikan lahan terdiri dari lahan milik sendiri, sewa, dan bagi hasil.  

 

Tabel 6. Variabel, definisi operasional, indikator pengukuran,  dan ukuran 

faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani. 

 
Variabel Definisi operasional Indikator 

pengukuran 

Ukuran 

Umur kematangan biologis 

yang dimiliki oleh 

seseorang pada saat 

penelitian ini 

dilakukan 

Diukur 

menggunakan skala 

rasiodengan satuan 

tahun berdasarkan 

lama hidup petani 

pada saat penelitia 

ini dilakukan. 

diukur dalam 

satuan tahun 

Jumlah 

tanggungan 

keluarga 

banyaknya anggota 

keluarga yang terdiri 

dari istri, anak, serta 

orang lain yang turut 

serta dalam keluarga, 

hidup dalam satu 

rumah dan makan 

bersama yang 

menjadi tanggungan 

kepala keluarga 

Diukur 

menggunakan skala 

rasio dengan satuan 

jiwa berdasarkan 

banyaknya 

tanggungan 

keluarga petani 

pada saat penelitian 

ini dilakukan 

diukur dalam 

satuan jiwa/orang 

Tingkat 

pendidikan 

Tingkat pendidikan 

responden adalah 

menunjukkan tingkat 

pendidikan formal 

yang dicapai 

seseorang petani. 

Jenjang pendidikan 

formal petani padi 

Diklasifikasikan 

dalam  tiga 

klasifikasi yaitu  

rendah, sedang , 

dan tinggi   

Tingkat 

pendapatan 

rumah 

tangga 

petani 

Tingkat pendapatan 

adalah pengurangan 

penerimaan petani 

dengan total biaya 

(pengeluaran rumah 

tangga). 

Ditunjukan dari 

total pendapatan 

utama (usahatani 

atau non-usahatani 

,pendapatan 

sampingan, dan 

pengeluaran 

Pendapatan diukur 

dengan satuan 

rupiah. 
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Variabel Definisi operasional Indikator 

pengukuran 

Ukuran 

Pengalaman 

usahatani  

Lamanya petani 

dalam berusahatani 

padi sawah, dalam 

satuan tahun. 

Lama berkerja di 

bidang pertanian 

dalam tahun 

 

Diukur 

mengunakan skala 

likert dalam tiga 

klasifikasi yaitu  

rendah, sedang , 

dan tinggi   

Tingkat 

kekosmopoli

tan 

luasnya jaringan 

hubungan petani 

dengan penyuluh dan 

orang-orang di luar 

sistem sosialnya. 

Diukur 

berdassarkan 

frekuensi responden 

dalam berinteraksi 

denga sistem sosial 

di luar 

lingkungannya  

Diukur dalam tiga 

klasifikasi yaitu  

kosmopolit, cukup 

kosmoppolit, dan 

kurang kosmopolit  

Dukungan 

intansi 

terkait  

suatu hubungan yang 

menguntungkan 

antara Pemerintah  ( 

Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah 

Kabupaten), 

Perguruan Tinggi dan 

Pihak Swasta berupa 

hubungan kerjasama  

untuk mendukung 

kegiatan peman-

faatan Combine 

Harvester di lokasi 

penelitian. 

Dukungan intansi 

berkaitan dengan: 

a. Penyediaan 

informasi dan 

teknologi 

b. Pemberian 

informasi 

c. Pelatihan 

d. Pendampingan 

e. Penyediaan 

sarana dan 

prasarana 

Diukur dalam tiga 

klasifikasi yaitu  

rendah,  sedang , 

dan tinggi  

Luas lahan Seluruh jumlah 

hamparan sawah  

yang diusahakan oleh 

petani padi sawah 

diukur dengan satuan 

ha.   

Jumlah hamparan 

yang diusahakan 

oleh petani dalam 

satuan ha pada satu 

periode 

Diklasifikasikan 

berdasarkan data 

lapangan  yaitu, 

luas lahan luas, 

luaslahan sedang, 

luas lahan sempit. 
Status 

kepemilikan 

lahan 

Status kepemilikan 

lahan yang 

diusahakan/ digarap 

oleh petani 

a. milik sendiri 

b. sewa 

c. bagi hasil 

Diukur dalam tiga 

klasifikasi 

 

 

 

2. Variabel (Y) 

 

Variabel terikat (Y) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi 

petani padi sawah terhadap pemanfaatan Combine Harvester di 

Kecamatan Gadingrejo.  Persepsi petani padi sawah merupakan penilaian 

petani yang dicerminkan pada pandangannya terhadap keuntungan relatif, 
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tingkat kesesuaian, tingkat kerumitan, dan tingkat kemudahan untuk 

diujicoba, serta kemudahaan  untuk diamati  dari Combine Harvester, 

sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan sebagaimana mestinya.   

 

Tabel 7. Variabel, definisi operasional, indikator pengukuran, dan ukuran 

tingkat persepsi petani. 

 
Indikator Variabel Definisi 

operasional 

Indikator 

pengukuran 

Ukuran 

1. Pandangan 

terhadap 

keuntungan 

relatif, (relative 

advantage) 

 

 

 

2. Tingkat 

kesesuaian alat, 

(compatibity) 

 

 

 

 

 

 

3. Tingkat 

kerumitan 

(complexity) 

Combine 

Harvester. 

 

 

 

 

4. Kemudahan 

untuk diujicoba 

(trialability), 

 

 

 

 

5. Kemudahan 

untuk diamati 

(observability) 

 

Kelebihan 

Combine 

Harvester untuk 

pemanenan 

dibandingkan 

dengan panen 

cara 

konvensional 

 

Combine 

Harvester layak 

dan dapat 

digunakan oleh 

petani dalam 

penanganan 

panen 

 

 

Combine har-

vester mudah 

digunakan 

dalam 

penanganan 

panen 

 

 

 

Combine ha-

rvester mudah 

diujicoba secara 

langsung oleh 

petani 

 

 

Memanfaatkan 

Combine 

Harvester  

mudah 

dilihathasilnya 

secara langsung 

 

Diukur dari 

pendapat petani 

tentang 

keuntungan 

menggunakan 

Combine 

Harvester 

 

 

Diukur dari 

pendapat petani 

tentang 

kesesuaian 

Combine 

Harvester dalam 

penanganan 

panen 

 

Diukur dari 

pendapat petani  

tehadap 

kemudahan 

pemanfaatan 

Combine 

Harvester. 

 

Diukur dari 

pendapat petani 

terhadap 

kemudahan 

inovasi teknologi 

Combine 

Harvester 

Diukur dari 

pendapat penyu-

luh terhadap 

keterukuran 

combine harves-

ter  yang dapat 

dimanfaatan dan 

dirasakan oleh 

petani 

Diukur dalam 

tiga klasifikasi 

yaitu,kurang 

baik, cukup 

baik, dan baik  

 

 

 

 

Diukur dalam 

tiga klasifikasi 

yaitu,kurang 

baik, cukup 

baik, dan baik.  

 

 

 

 

Diukur dalam 

tiga klasifikasi 

yaitu,kurang 

baik, cukup 

baik, dan baik.  

 

 

 

 

Diukur dalam 

tiga klasifikasi 

yaitu,kurang 

baik, cukup 

baik, dan baik.  

 

 

Diukur dalam 

tiga klasifikasi 

yaitu,kurang 

baik, cukup 

baik, dan baik.  
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3.2  Penentuan Lokasi, Waktu, dan Responden 

 

 

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu.  Penentuan lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive), 

yaitu di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dengan petimbangan 

bahwa pemanfaataan Combine Harvester yang sudah cukup baik di 

kecamatan tersebut karna terdapat 5 kelompok tani penerima bantuan yang 

sudah aktif memanfaatkan Combine Harvester dalam penangan panen padi 

sawah, serta luasan panen padi sawah di kecamatan tersebut adalah yang 

tertinggi diantara kecamatan lainnya yang terdapat di Kabupaten Pringsewu 

yaitu 6.372 ha.   

Penelitian dilakukan pada bulan September  sampai dengan Oktober 2019.  

Responden dalam penelitian ini adalah petani padi sawah yang menjadi 

anggota kelompok tani penerima bantuan Combine Harvester di Kecamatan 

Gadingrejo sebanyak 725 orang, kemudian diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

Kelompok Tani Pengguna Aktif dan Kelompok Tani Pengguna Tidak Aktif 

berdasarkan pemanfaatan bantuan Combine Harvester. Banyaknya sampel 

pada penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin (Noor, 2012). 

 

𝑛 =
N

1 +  N(𝑒)²
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi petani padi sawah 

e = Error level (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%) 
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Berdasarkan rumus diatas, diperoleh jumlah petani padi sawah di Kecamatan 

Gadingrejo yang akan menjadi sampel penelitian, yaitu sebanyak 88 orang 

responden. 

 

n =
725

725.(0,1)²+ 1
=88  responden 

 

 

Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling, 

yaitu teknik sampling acak sederhana yang memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel 

(Sugiyono, 2006).  Responden tersebar pada lima Kelompok Tani Pengguna 

Aktif, dan lima kelompok tani pengguna  tidak aktif dalam pemanfaatan 

bantuan Combine Harvester maka jumlah sampel yang diambil 

memperhatikan perbandingan jumlah populasi masing masing kelompok tani 

dengan rumus proporsional sebagai berikut (Nasir, 1998) : 

 

ni =
Ni

N
𝑥 𝑛 

Keterangan: 

ni  = Jumlah sampel pada masing-masing kelompok tani 

n  = Jumlah sampel keseluruhan 

N  = Jumlah populasi  keseluruhan 

Ni  = Jumlah populasi petani pada kelompok tani 

 

 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh hasil perhitungan jumlah responden di 

masing-masing kelompok tani yang dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Jumlah sampel penelitian masing-masing kelompok tani di 

Kecamatan Gadingejo 

 

No 
Kelompok Tani Pengguna Aktif 

Kelompok Tani Pengguna Tidak 

Aktif  

Kelompok Tani Populasi Sampel Kelompok Tani Populasi Sampel 

1 Timbul Jaya 53 6 Panca Sari II 90 11 

2 Rukun Tani III 45 5 Sido Muncul 80 10 

3 Sido Rukun   90 11 Makmur Jaya 80 10 

4 Sido Mandiri 80 10 Bina Tani 70 8 

5 Rukun Tani II 80 10 Rukun Damai 57 7 

  Jumlah 348 42 Jumlah 377 46 

 

 

Berdasarkan pada Tabel 8, diketahui bahwa 88 responden diambil 42 orang 

dari anggota kelompok pengguna aktif dan 46 orang dari anggota kelopok 

tani  pengguna tidak aktif.  Perhitungan  proporsional jumlah responden di 

Kelompok Tani Pengguna Aktif yaitu kelompok Tani Timbul Jaya sebanyak 

6 orang, Rukun Tani III  5 orang, Sido Rukun sebanyak 11 orang, Sido 

Mandiri  sebanyak 10 orang, dan Rukun Tani II sebanyak 10 orang, 

sedangkan Kelompok Tani Pengguna Tidak Aktif  yaitu  Panca Sari II 

sebanyak 11 orang, Sido Muncul sebanyak 10 orang, Makmur Jaya sebanyak 

10 orang, Bina Tani sebanyak 8 orang, dan Rukun Damai sebanyak 7 orang. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.  Data primer, 

yaitu data yang diperoleh dengan wawancara langsung dari objek yang akan 

diteliti (responden).  Pada penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari 

88 petani responden  yang menjadi anggota kelompok tani  penerima bantuan 

Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo.  Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu.  Pada penelitian ini, 
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data sekunder diperoleh dari UPTD pertanian Kecamatan Gadingrejo, dan 

Badan Pusat Statistik, serta lembaga atau intansi terkait.  Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dan dokumentasi.  Teknik 

pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan dengan cara mewawancarai 

langsung petani padi sawah yang menjadi sampel penelitian.  Teknik 

pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan pada data tersimpan dalam 

bahan yang berbentuk dokumentasi,  seperti catatan harian, surat, laporan dan 

foto. 

 

3.4  Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

1. Analisis Data untuk Menjawab Tujuan Pertama 

 

Analisis data untuk menjawab tujuan pertama yaitu menggunakan metode 

deskriptif yang diperoleh dari wawancara dengan petani padi sawah 

anggota kelompok tani penerima bantuan Combine Harvester.  Metode ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat persepsi petani padi sawah terhadap 

pemanfaatan Combine Harvester.  Data-data yang diperoleh disusun 

menjadi suatu narasi yang terstruktur dan terperinci dalam menggambar-

kan tingkat persepsi petani padi sawah terhadap pemanfaatan bantuan 

Combine Harvester di Kecamatan Gadingrejo. 

 

2. Analisis Data untuk MenjawabTujuan Kedua 

 

Analisis data untuk menjawab tujuan kedua yaitu menggunakan metode 

analisis korelasi Rank Spearman dengan pertimbangan bahwa jenis 

hipotesis yang diuji adalah hipotesis korelasi (hubungan), menguji 
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keeratan hubungan antar dua variabel (variabel bebas dan terikat) dengan 

menggunakan rumus (Siegel, 1997) sebagai berikut : 

 

𝑟𝑠 =
⁶∑ⁿᵢ̱˗₁di²

Nᶟ − N
 

 

Keterangan: 

rs = Koefisien korelasi  

di = Perbedaan setiap pasangan rank 

N = Jumlah sampel 

 

 

Untuk menguji tingkat signifikansi hubungan digunakan Uji-T Student 

karena sampel yang diambil lebih dari 30 (N > 30) dengan tingkat 

kepercayaan 90 persen dengan rumus (Siegel, 1997). 

 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
√N − 2

√1 −  𝑟𝑠
2
 

Keterangan : 

thitung = Nilai t yang dihitung 

N = Jumlah sampel 

rs = Penduga korelasi Rank spearman 

 

Kaidah pengambilan keputusan : 

1) Jika  nilai signifikasi > α (0,1) maka tolak H1, berarti tidak terdapat 

hubungan antara kedua variabel yang diuji. 

2) Jika nilai signifikasi < α (0,1) maka terima H1, berarti  ada hubungan 

yang signifikaan antara kedua variabel yang diuji. 
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3. Analisis Data untuk Menjawab Tujuan Ketiga 

 

Analisis data untuk menjawab tujuan ketiga dalam penelitian ini  yaitu 

menggunakan uji Mann Whitney-U.  Mann Whitney-U merupakan uji 

statistika non parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan  dari dua populasi sampel data yang saling independen 

(Suseno, 2009), dengan rumus: 

 

U₁=n₁.n₂+
n₁(n₁+1)

2
-ΣR₁ 

U₂=n₁.n₂+
n₂(n₂+1)

2
-ΣR₂ 

 

Keterangan : 

U = nilai uji Mann Whitney-U 

n1 = jumlah sampel 1 

n2 = jumlah sampel 2 

Ri = ranking ukuran sampel 

 

 

Analisis data untuk uji Mann Whitney-U  menggunakan SPSS 16 for 

windows.  Pada pengujian hipotesis menggunakan SPSS, hasilnya 

diketahui dengan membandingkan nilai signifikansi. 

 

Kaidah pengambilan keputusan : 

1) Jika signifikansi > α (0,1) maka tolak H1 artinya tidak terdapat 

perbedaan yang bermakna dari variabel yang diuji. 

2) Jika signifikansi < α (0,1) maka terima H  artinya  terdapat perbedaan 

yang bermakna dari variabel yang diuji. 
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4. Analisis Data untuk Menjawab Tujuan Keempat 

 

Analisis data untuk menjawab tujuan keempat dalam penelitian ini  yaitu 

Independent Sample t test untuk mengetahui perbedapan pendapatan 

usahatani padi sawah anggota kelompok tani pengguna aktif dan anggota 

kelompok tani pengguna tidak aktif dalam pemanfataan bantuan 

Combine Harvester.  Independent Sample t test adalah uji komparatif 

atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rerata yang 

bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau 

rasio.  Dua kelompok bebas yang dimaksud disini adalah dua kelompok 

yang tidak berpasangan, atinya sumber data berasal dari dua subjek yang 

berbeda.  

 

Pendapatan usahatani padi sawah diperoleh dengan menghitung selisih 

antara penerimaan yang diterima dari hasil usahatani dengan biaya 

produksi yang dikeluarkan dalam satu tahun.  Untuk mengetahui 

pendapatan usahatani digunakan rumus (Soekartawi, 1995) : 

 

𝜋  = TR  ̶  TC 

TR = Py . Y 

TC = TFC + TVC 

 

 

 

Keterangan : 

𝜋 = Keuntungan (pendapatan) 

TR = Total penerimaan (Total Revenue) 

TC = Total Biaya (Total Cost) 

Y = Produksi 

Py = Harga satuan produksi 

TFC = Biaya Tetap Total (Total fixed Cost) 

TVC = Biaya Variabel (Total Variabel Cost) 
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Biaya usahatani berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu biaya 

tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost).  Biaya tetap adalah 

biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan teus dikeluarkan walaupun 

produksi yang diperolehkan banyak atau sedikit.  Biaya tidak tetap adalah 

biaya yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh. 

 

Sebelum dilakukan uji t test (Independent Sample t test) dilakukan uji 

kesamaan varian dengan F test (Levene’s Test), artinya jika varian sama, 

maka penggunaan Equel Variances Assumed (diasumsikan varian sama) 

dan jika varian berbeda menggunakan Equel Variances Not Assumed 

(diasumsikan varian berbeda) (Priyanto, 2008).  Pengolahan data 

menggunakan SPSS 16 (Statistical Package for the Social Science).  

Menurut Jogiyanto (2007) Independent Samples T Test dapat pula ditulis 

dengan rumus : 

 

t =
X − μ

S/√𝑛
 

Keterangan : 

t = Nilai hitung t 

X = Rata-rata sampel (mean) 

μ = Rata-rata populasi 

S = Standar deviasi sampel 

n = Jumlah observasi di dalam sampel 

Kaidah keputusan : 

1) Jika nilai signifikansi  > α (0,1) maka tolak H1 artinya tidak terdapat 

perbedaan yang bermakna dari variabel yang diuji. 

2) Jika nilai signifikansi < α (0,1) maka terima H1  artinya  terdapat 

perbedaan yang bermakna dari variabel yang diuji
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

4.1  Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu 

 

 

1. Keadaan  Geografis Kabupaten Pringsewu 

 

Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang 

merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 

2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri.  

Secara geografis Wilayah Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi 104°42’ 

– 105°8’ Bujur Timur dan antara 5° 8’ – 6°8’ Lintang Selatan. dan terletak 

sekitar 35 km dari Bandar Lampung ibu kota Provinsi Lampung. 

 

Secara Batas-batas Wilayah administratif Kabupaten Pringsewu memiliki 

Batas-batas Wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran 

 

Kabupaten Pringsewu mempunyai luas Wilayah daratan 625 km², yang 

hampir seluruhnya berupa wilayah daratan. Potensi sumber daya alam yang 

dimiliki Kabupaten Pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan 
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pertanian. Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan ) Wilayah 

Kecamatan yaitu : Pardasuka, Ambarawa, Pagelaran, Pagelaran Utara, 

Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, dan Adiluwih. Sepanjang 

tahun 2018, rata-rata curah hujan di Kabupaten Pringsewu sebesar 126 mm³, 

dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2018, yaitu 326 mm³. 

Banyak hari hujan sepanjang tahun 2018 bervariasi antara 1 hingga 20 hari. 

Intensitas hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret, selama 20 hari. 

 

2. Keadaan Topografi Wilayah  dan Jenis Tanah 

 

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pringsewu berdasarkan kemiringan 

lahan cukup bervariasi. Meski demikian, secara umum kondisi lahan di 

daerah ini termasuk kategori cukup datar, kecuali sebagian kecil di bagian 

selatan Kecamatan Pardasuka, dan di daerah Barat Daya Kecamatan 

Pagelaran yang termasuk wilayah berbukit terjal. 

 

Beberapa Jenis Tanah yang terdapat di Kabupaten Pringsewu adalah Regosol, 

Gleisol, Kambisol dan Podsolik.  Sedangkan penggunaan lahan terbesar di 

Kabupaten Pringsewu adalah tegalan yaitu seluas 17.227 ha atau sebesar 

27,56 persen.  Dari  luas lahan yang digunakan untuk tegalan, 31,95 persen 

berada di Kecamatan Adiluwih.  Sedangkan sisanya tersebar pada seluruh 

wilayah kecamatan di Kabupaten Pringsewu.  Selain tegalan, sebagaian 

wilayah di Kabupaten Pringsewu juga diguankan sebagai lahan sawah  yaitu 

seluas 12,197 ha atau sebesar 19,51 persen, sedangkan sisanya diguanakan 

sebagai lahan perkebunan selaus 11.989 ha atau 19,18 persen, hutan seluas 
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10,634 ha atau 17,01 persen, pemukiman seluas 9,574 ha atau 15,27 persen 

dan belukar seluas 917 ha atau 1,47 persen. 

 

3. Keadaan Penduduk/Demografi 

 

Berdasarkan UU Pembentukan Kabupaten Pringsewu jumlah penduduk 

Pringsewu pada tahun 2008 berjumlah 351.093 jiwa.  Banyaknya Penduduk 

Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 

tercatat sebanyak 397.219 jiwa yang terdiri dari lakilaki 203.282 jiwa dan 

perempuan 193.937 jiwa.  Sex Ratio penduduk atau perbandingan jumlah 

penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 104,82 yang berarti bahwa 

pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat sekitar 105 penduduk 

laki-laki.  Kepadatan penduduk rata-rata sekitar 636 jiwa per kilometer 

persegi. 

a. Penduduk  Berdasarkan Golongan Umur 

Sebaran penduduk berdasarkan golongan umur di Kabupaten Pringsewu 

dapat dilihat pada Tabel 9.  

Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di 

Kabupaten Pringsewu tahun 2018 

 

Kelompok 

Umur 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan  Jumlah Persentase 

(tahun) (jiwa) (jiwa) (jiwa) (%) 

0  ̶  4 17.634 16.738 34.372 8,65 

5  ̶  9 19.110 18.148 37.258 9,38 

10  ̶  14 18.430 17.475 35.905 9,04 

15  ̶  19 17.106 16.481 33.587 8,46 

20  ̶  24 15.235 13.533 28.768 7,24 

25  ̶  29 14.674 13.419 28.093 7,07 

30  ̶  34 15.073 14.077 29.150 7,34 

35  ̶  39 15.348 14.921 30.269 7,62 

40  ̶  44 15.700 14.890 30.590 7,70 
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Kelompok 

Umur 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan  Jumlah Persentase 

(tahun) (jiwa) (jiwa) (jiwa) (%) 

45  ̶  49 13.816 13.096 26.912 6,78 

50  ̶  54 11.732 11.354 23.086 5,81 

55  ̶  59 9.617 9.699 19.316 4,86 

60  ̶  64 7.766 6.924 14.690 3,70 

65 + 12.041 13.182 25.223 6,35 

Jumlah 203.282 193.937 397.219 100 

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu , 2019 

Tabel 9.  Menunjukkan  bahwa 66,88 persen dari jumlah penduduk 

Kabupaten Pringsewu atau 264.461 jiwa termasuk dalam usia produktif. 

Menurut Rush (1983) dalam Septiana (2007), menyatakan bahwa usia 

produktif untuk tenaga kerja adalah pada usia 15 sampai 65 tahun masih 

mampu berusaha dan mampu meningkatkan produktifitas kerja.  Pada usia 

produktif, manusia mampu menjalankan usaha secara optimal sehingga 

mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan potensi sumberdaya  yang 

dikelola khususnya bidang pertanian, serta mampu memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja sebagai modal sumberdaya manusia dalam proses pembangunan 

yang berkelanjutan. 

 

4. Keadaan  Pertanian 

 

Kabupaten pringsewu memiliki potensi besar di bidaang pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan.  Bidang pertanian khususnya tanaman pangan 

dan hortikultura. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu sentra produksi 

padi di Provinsi Lampung. Struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu 

didominasi oleh sektor pertanian.  Komoditas yang dominan adalah padi 

sawah dan padi ladang, padi organik, jagung dan juga komoditas sayur mayur 
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serta ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah dan juga kacang hijau. Berdasarkan 

data badan pusat statistik (2019).  Luas panen padi di Kabupaten Pringsewu 

tahun 2018 mencapai 25.930 Ha dengan produksi GKG sebanyak 143.034 

ton.  Dibanding tahun 2017, produksi padi tahun 2018 meningkat 3,51 persen. 

Meskipun menurun dibanding produksi tahun sebelumnya, jenis sayuran yang 

paling banyak diproduksi di Kabupaten Pringsewu tahun 2018 adalah Cabai 

Besar, sebanyak 435,5 ton.  Selain cabai besar, tanaman terung juga banyak 

ditanam di Kabupaten Pringsewu dengan produksi mencapai 326 ton di tahun 

2018. 

 

4.2  Gambaran Umum Kecamatan Gadingrejo 

 

1. Keadaan Geografis Kecamatan Gadingrejo 

Kecamatan Gadingrejo merupakan kecamatan yang terletak di bagian paling 

timur Kabupaten Pringsewu, berjarak ± 15 km dari ibukota kabupaten. 

Terletak pada 104ᴼ-105ᴼ Bujur Timur dan 05ᴼ Lintang Selatan, mempunyai 

luas wilayah 5.276 ha yang terdiri dari 23 pekon dengan jumlah penduduk 

sebanyak 73.964 jiwa, yaitu laki-laki sebanyak 37.733 jiwa dan perempuan 

sebanyak 36.729 jiwa.  Keadaan tanah di kecamatan ini berupa daratan, 

pegunungan, bukit, sawah, sungai dan danau serta rawa dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon dan 

Kecamatan Sukoharjo. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Way Lima 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gedongtataan 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu. 
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2.  Keadaan Topografi dan Tanah 

Kecamatan Gadingrejo mempunyai kawasan yang berada pada ketinggian       

< 400 meter dpl (diatas permukaan laut), sedangkan untuk kawasan perkotaan 

Gadingrejo berada pada ketinggian 200 meter dpl.  Bentuk topografi 

Kecamatan Gadingrejo berdasarkan kemiringan lereng lahannya dapat 

dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yang bervariasi yaitu mulai dari kelas 

lereng 0, 13 persen, dan 25 persen.  Hasil perhitungan dengan menggunakan 

metode interpolasi dapat diketahui wilayah yang terjal terdapat di bagian 

Selatan yaitu Pekon Wates, sedangkan wilayah yang mempunyai kondisi 

lahan yang cukup datar umumnya tersebar di bagian tengah wilayah 

kecamatan. 

Jenis tanah yang terdapat di Kecamatan Gadingrejo terdiri dari 3 (tiga) jenis 

tanah yaitu: 1) gleisol distrik; 2) kambisol distrik; 3) podsolik kandik. 

Kawasan ini dilalui 3 (tiga) aliran sungai, yaitu Sungai Way Bulok Karto, 

Way Tebu dan Way Semah.  Sungai-sungai tersebut digunakan oleh warga 

untuk irigasi dan pemandian hewan ternak. 

3. Kondisi Penduduk/demografi, dan  Lahan 

Penduduk di Kecamatan Gadingrejo mayoritas beragama Islam dengan jumlah 

75.975 orang, beragama Kristen sebanyak 241 orang, beragama Khatolik 

sebanyak 289 orang, beragama Hindu sebanyak 448 orang, dan beragama 

Budha sebanyak 29 orang yang tersebar di 23 pekon.  
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Sebaran luas lahan Kecamatan Gadingrejo berdasarkan jumlah pekon tersaji 

pada Tabel 10. 

Tabel 10. Luas Kecamatan Gadingrejo Menurut Pekon. 

No Pekon 
Luas Persentase  

(%) km² Ha 

1 Parerejo 6,38 638 7,44 

2 Blitarejo 6,25 625 7,29 

3 Panjerejo 2,79 279 3,26 

4 Bulukarto 4,64 464 5,41 

5 Wates 5,56 556 6,49 

6 Bulurejo 4,16 416 4,85 

7 Tambahrejo 4,93 493 5,75 

8 Wonodadi 6,26 626 7,30 

9 Gadingrejo 5,04 504 5,88 

10 Tegal Sari     5,85 585 6,82 

11 Tuung Agung 7,37 737 8,60 

12 Jogjakarta 4,31 431 5,03 

13 Kediri 3,34 334 3,90 

14 Mataram 6,62 662 7,72 

15 Wonosari 1,55 155 1,81 

16 Klaten 1,01 101 1,19 

17 Wates Timur 1,73 173 2,02 

18 Wates Selatan 0,81   81 0,94 

19 Gadingrejo Timur 1,26 126 1,47 

20 Gadingrejo Utara 2,40 240 2,80 

21 Tambahrejo Barat 1,03 103 1,20 

22 Jogjakarta Selatan 1,07 107 1,25 

23 Wonodadi Utara 1,35 135 1,58 

 Jumlah 85,71  8.571   100,00 

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui luas Kecamatan Gadingrejo menurut 

pekon.  Penelitian ini dilakukan di Pekon Bulurejo, Jogjakarta, Wates Timur, 

Gadingrejo Timur, Gadingrejo Utara dan Jogjakarta.  Luas  wilayah di 

keempat pekon berturut-turut yaitu, 416 ha, 431 ha, 173 ha, 126 ha, dan 240 

ha. Sebagian besar luas wilayah tersebut digunakan untuk lahan pertanian padi 

sawah. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1  Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Persepsi petani padi sawah terhadap pemanfaatan bantuan Combine 

Harvester di Kecamatan Gadingrejo. 

a. Persepsi petani padi sawah anggota kelompok tani pengguna aktif 

terhadap pemanfaatan bantuan  Combine Harvester  berada pada 

klasifikasi baik.  Petani menilai penanangan panen padi sawah 

menggunakan Combine Harvester memberikan banyak keuntungan 

diantaranya dapat menekan tingkat kehilangan hasil,  harga jual gabah 

yang diterima petani lebih tinggi, menghemat waktu,  rata-rata waktu 

yang dibutuhkan untuk memanen satu ha lahan yaitu berkisar 2 sampai 

3 jam, dsn sudah sesuai dengan lahan  persawahan  petani, sudah 

sesuai dengan kebutuhan petani karena petani mulai sulit mencari 

buruh panen, serta sesuai dengan kondisi petakan sawah yang dimiliki 

petani. 

b. Persepsi petani padi sawah anggota kelompok tani pengguna  tidak 

aktif terhadap  pemanfaatan bantuan Combine Harvester  berada pada 

klasifikasi kurang baik. Petani menilai penggunaan Combine Harvester 

dapat menimbulkan konflik sosial antar petani maupun buruh tani, 
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menghemat biaya tenaga kerja namun ada juga petani yang 

menganggap tidak ada perbedaan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan 

dibandingkan cara konvensional, serta  tidak sesuai dengan kondisi 

petakan sawah  yang dimiliki petani. 

2. Faktor-faktor yang berhubungan nyata dan positif dengan persepsi petani 

padi sawah terhadap pemanfaatan bantuan Combine Harvester yaitu 

jumlah tanggungan keluaraga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, 

tingkat kekosmopolitan petani, dan dukungan intansi terkait, sedangkan 

umur dan lama berusahatani berhubungan nyata namun negatif.  Luas 

lahan dan status kepemilikan lahan tidak berhubungan nyata dengan 

persepsi petani padi sawah  terhadap  pemanfaatan  bantuan  Combine  

harvester  di Kecamatan Gadingrejo. 

3. Terdapat perbedaan persepsi antara petani padi anggota kelompok tani 

pengguna aktif dan anggota kelompok tani yang tidak aktif terhadap 

pemanfaatan bantuan combine hervester di Kecamatan Gadingrejo. 

Persepsi petani anggota kelompok tani pengguna aktif  lebih baik 

dibandingkan dengan persepsi petani anggota kelompok tani pengguna 

tidak aktif.  

4. Terdapat perbedaan pendapatan usahatani padi sawah antara petani anggota 

kelompok tani pengguna aktif dan anggota kelompok tani pengguna  tidak 

aktif terhadap pemanfaatan bantuan combine hervester di Kecamatan 

Gadingrejo.  Pendapatan  usahatani padi sawah petani anggota kelompok 

tani pengguna aktif lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan usahatani 

padi sawah petani anggota kelompok tani pengguna  tidak aktif.  Rata-rata 
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pendapatan usahatani anggota kelompok tani pengguna aktif yaitu sebesar 

Rp12.224.043,00 /ha, sedangkan rata-rata pendapatan usahatani anggota 

kelompok tani yang tidak aktif yaitu sebesar Rp 7.481.350,00/ ha. 

 

6.2  Saran  

 

Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 

 

1. Pemerintah hendaknya dapat memberikan bantuan Combine Harvester ke 

wilayah-wilayah yang hamparan sawahnya rata sehingga pemanfaatannya 

lebih maksimal, selain itu perlu penyuluh perlu memberikan informasi 

terkait dengan keuntungan penggunaan Combine Harvester kepada petani 

agar mau menggunakan bantuan tersebut. 

2. Petani padi sawah anggota kelompok tani penerima bantuan Combine 

Harvester hendaknya lebih memanfaatkan penggunaan Combine 

Harvester agar produksi padi meningkat, harga jual gabah yang diterima 

lebih tinggi sehingga pendapatan usahatani yang diperoleh dapat 

meningkat. 

3. Kepada peneliti lain agar dapat melanjutkan penelitian terkait dengan 

peran dan kinerja penyuluh terhadap pemanfaatan bantuan Combine 

Harvester di Kecamatan Gadingrejo, karena masih perlu ditingkatkan 

lebih dalam lagi agar petani binaannya dapat menerima dan memanfaatkan 

bantuan Combine Harvester secara aktif. 
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