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ABSTRAK

Hubungan karakteristik koperator dengan persepsi mereka tentang man-
faat penelitian sistem usahatani di Kalimantan SeJatan. Studi ini dilaksanakan di
tiga lokasi penelitian sistem usahatani Proyek Swamps II di Kalimantan Selatan. Survai
deskriptif dilakukan melalui sensus terhadap 85 orang koperator pada bulan Februari
dan Maret 1993. Analisis korelasi Rank Spearman dan Konkordansi Kendall digu-
nakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara karakteristik koperator dan persepsi
mereka tentang manfaat penelitian sistem usahatani. Tujuh karakteristik responden
sebagai peubah bebas dihubungkan dengan persepsi responden atas sembilan indikator
manfaat sebagai peubah terikat. Terdapat hubungan yang positif antara tujuh karak-
teristik koperator dan persepsi mereka terhadap manfaat penelitian sistem usahatani.
Hal ini menunjukkan semakin tinggi skor karakteristik semakin tinggi skor persepsi.
Pada umumnya koperator cukup merasakan manfaat penelitian sistem usahatani dan
tiga peringkat pertama berturut-turut adalah 1) kecepatan penerimaan informasi, 2)
bimbingan dan latihan, dan 3) kecepatan alih teknologi. Manfaat yang relatifkurang
dirasakan ialah pemecahan masalah air, hama, dan penyakit. Para peneliti yang
menangani masalah-masalah itu disarankan berperan lebih besar dalam penelitian
sistem usahatani. Keterlibatan unsur pelayanan, penyuluhan, dan pengaturan perlu
ditingkatkan agar teknologi sistem usahatani lebih efektif dan berlanjut.

PENDAHULUAN

penelitian sistem usahatani dilakukan di lahan petani dengan partisipasi petani,
peneliti, dan penyuluh secara aktif. Tujuannya untuk menghasilkan paket

teknologi yang sesuai dengan kondisi lokasi yang spesifik, dan mempercepat arus
informasi agar adopsi teknologi oleh petani dapat dipacu (Manwan et ai, 1990).
Menurut Nasution et al (1990) dan Tampubolon et.ai (1990), tujuan penelitian
sistem usahatani ialah: 1)mempercepat alih teknologi; 2) meningkatkan produksi
pertanian, khususnya menunjang pelestarian swasembada pangan; 3) meningkat-
kan pendapatan dan kesejahteraan; 4) kesinambungan pendapatan; 5) meningkat-
kan kemandirian petani; dan 6) memelihara kelestarian lingkungan.

Untuk itu Balai Penelitian Tanaman Pangan Lahan Rawa (Balittra) di
Banjarbaru melalui SWAMPS II (Proyek Penelitian Pertanian Lahan Pasang
Surut dan Rawa) telah melakukan penelitian sistem usahatani berbasis padi
dengan komoditas penunjang berupa palawija, tanaman keras, dan ternak di lahan
rawa pasang surut dan rawa lebak di Kalimantan Selatan. Tujuanjangka pendek
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METODOLOGI

yang utama dari penelitian tersebut ialah: 1) kecukupan pangan dalam arti kalori
dan protein bagi keluarga tani, dan 2) meningkatkan pendapatan keluarga tani
hingga mencapai US $ 1500 per KKltahun (Ramli et al, 1990). Kegiatan tersebut
telah mencapai tahap penelitian pengembangan, dengan melibatkan lima
angkatan petani koperator.

Walaupun produktivitas dan pendapatan petani koperator jauh lebih tinggi
daripada petani bukan koperator, temyata tingkat penerapan teknologi sistem
usahatani oleh petani koperator relatif masih rendah (Supriyo, 1990). Hambatan
adopsi itu diduga antara lain menyangkut persepsi mereka tentang manfaat
penelitian sistem usahatani itu sendiri.

Myers (1988) menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh
persepsinya. Menurut Rakhmat (1988) persepsi seseorang dipengaruhi oleh
karakteristik personal dan situasionalnya. Persepsi seseorang terhadap suatu
obyek bisa benar dan bisa keliru (Littlejohn, 1987), tapi menurut Bettinghaus
(1973) persepsi seseorang bisa berubah. Jadi suatu teknologi pertanian dapat
diadopsi secara tepat apabila petani mempunyai persepsi yang benar mengenai
teknologi terse but.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik petani koperator,
persepsi mereka tentang manfaat penelitian sistem usahatani, dan korelasi antara
karakteristik petani koperator dan persepsi mereka.

Penelitian ini dilaksanakan pada lokasi penelitian sistem usahatani yang
diselenggarakan oleh Balittra Banjarbaru, dalam rangka proyek SWAMPS II di
Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, berdasar lokasi di
mana penelitian sistem usahatani tersebut dilaksanakan, yaitu di Desa Suryakanta,
Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Pasang Surut Sakalagun dan Desa Karang
Bunga, UPT Terantang di Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, serta
di lokasi petani penduduk lokal, Desa Babirik Hulu, Kecamatan Babirik, Kabu-
paten Hulu Sungai Utara.

Penelitian dirancang sebagai suatu survai deskriptifmelalui sensus terhadap
85 petani koperator yang masih berada di lokasi dari 98 koperator (populasi)
penelitian sistem usahatani.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara berpedoman pada kuesioner
dan pengamatan di lapangan. Selain itu data sekunder dari instansi terkait juga
dikumpulkan. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret
1993. Karakteristik koperator sebagai peubah bebas terdiri atas 1) umur, yang
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dibatasi pada usia produktif, 2) pendidikan, 3) pengalaman berusahatani di lahan
rawa, 4) jumlah curahan tenaga kerja keluarga, 5) kekosmopolitan, 6) keanggo-
taan dalam kelompok tani, dan 7) ketersediaan sarana produksi. Sedangkan
peubah terikat, yaitu persepsi petani koperator tentang manfaat penelitian sistem
usahatani, diukur dengan sembilan indikator: 1) kecepatan penerimaan informasi,
2) bimbingan dan latihan, 3) kecepatan alih teknologi, 4) sarana produksi, 5)
penyaluran kebutuhan petani, 6) pemecahan masalah air, hama, dan penyakit, 7)
peningkatan hasil dan pendapatan, 8) peningkatan kerjasama kelompok dan
kemandirian petani, dan 9) peningkatan harga diri. Setiap indikator dikem-
bangkan dalam beberapa pernyataan. Responden diminta untuk memberikan
penilaian terhadap semua pernyataan, menggunakan skala peringkat dengan
ketentuan skor: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu/tidak tahu,
4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

Data karakteristik responden dianalisis dengan menggunakan distribusi
frekuensi dan rataan. Data persepsi dianalisis dengan menggunakan rata-rata
skor dan penyusunan peringkat. Hubungan antara karakteristik responden de-
ngan persepsi mereka tentang manfaat penelitian sistem usahatani dianalisis
dengan menggunakan prosedur korelasi peringkat Spearman (rs) dengan ru-
mus:

N
L 6di
i= 1

rs = 1-

dalam hal ini:
rs = koefisien korelasi peringkat Spearman
d: = selisih peringkat
N = ukuran contoh

dan prosedur konkordansi Kendall (W) (Siegel, 1985) dengan rumus:

s
W=

1

12
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dalam hal ini:

s = jumlah kuadrat selisih antara jumlah peringkat dan rataan peringkat
k = banyak himpunan peringkat
N = ukuran contoh
Nilai rs dan W signifikan jika lebih besar daripada Tabel Kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Koperator
Karakteristik responden (koperator) bervariasi (Tabel 1). Mereka ter-

go long dalam usia produktif, 98% berusia 22 - 60 tahun, memungkinkan peng-
garapan usahatani dengan baik. Pendidikan formal responden umurnnya rendah,
20% tidak pemah sekolah. Pengalaman transmigran bertani di lahan pasang surut
hanya 8-12 tahun, yakni selama mereka bertransmigrasi. Pada umumnya mereka
adalah buruh tani di daerah asalnya.

Tabel 1. Distribusi koperator transmigran dan penduduk lokal menurut karakteristik.
Belawang dan Babirik, Kalimantan Selatan, 1993.

Frekuensi (petani)
Karakteristik Kategori Persen Rataan

Trans. Lokal lumlah

Umur (tahun) < 40 21 19 40 47 41
40 - 55 16 18 34 40

> 55 7 4 11 13
Pendidikan (tahun) < 4 19 16 35 41 4

4- 6 21 18 39 46
> 6 4 7 11 13

Pengalaman bertani < 12 18 12 30 35 16
(tahun) 12 - 15 26 5 31 36

> 15 24 24 28
Jurnlah curahan tenaga
Kerja Keluarga (HOK) < 149 10 19 29 34 154

149 -256 14 14 28 33
>256 20 8 28 33

Kekosmopolitan rendah 21 14 35 41
sedang 13 13 26 31
tinggi 10 14 24 28

Keanggotaa dalam td.aktif 16 13 29 34
Kelompok Tani sedang 17 17 34 40

aktif 11 11 22 26
Ketersediaan Sarana kurang 25 21 46 54
Produksi cukup 19 20 39 46
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Tenaga kerja ke1uarga yang dicurahkan secara aktua1 untuk mengelola
usahatani pada dua musim terakhir berkisar 83-475 HOK (hari orang kerja).
Curahan tenaga kerja ke1uarga petani rawa 1ebak (penduduk loka1) sedikit, karena
1ahan usaha umurnnya sempit, sangat bervariasi dan hanya hanya dapat diusa-
hakan seka1i setahun yaitu pada musim rintak (musim kemarau). Banyak petani
loka1juga bekerja di 1uarpertanian. Transmigran umumnya semata-mata bertani
dan menanam padi dua ka1i setahun pada 1ahan usaha yang 1ebih 1uas.

Responden transmigran cenderung jarang bepergian ke 1uar wi1ayah de-
sanya karena prasarana dan sarana transportasi terbatas. Pasar mingguan yang
sepi, dan belum ada 1istrik masuk desa, diduga penyebab rendahnya tingkat
kekosmopo1itan koperator transmigran. Sebaliknya prasarana dan sarana trans-
portasi darat dan sungai yang me1a1ui desa tempat tingga1 penduduk loka1 jauh
1ebih baik, dapat menghubungkan desanya dengan ibukota kabupaten dan
provinsi. Listrik PLN sudah masuk sebelum proyek SWAMP II ada, karena itu
penggunaan te1evisi dan radio sebagai media informasi relatif 1ebih banyak pada
koperator lokal. Meskipun demikian, sumber informasi utama bagi responden
di dua tipo1ogi 1ahan ia1ah temanltetangga, pamong desa dan kontak tani. Lebih
dari 77% responden menjadikan temanltetangga sebagai sumber informasi. Hal
ini sejalan dengan Esman (1974) yang menyatakan bahwa penduduk yang tingkat
pendidikannya rendah menjadikan tetangganya sebagai sumber informasi me1a1ui
komunikasi kontak personal.

Akses untuk dapat bertemu dengan sumber informasi se1ain pene1iti dari
Ba1ittra Banjarbaru, yaitu petugas Pemerintah Daerah, dinas-dinas 1ingkup per-
tanian, penyu1uhan, dan Koperasi Unit Desa (KUD) sangat kecil. Hal ini diduga
karena unsur-unsur tersebut kurang di1ibatkan da1am pene1itian sistem usahatani.
Peran unsur-unsur tersebut sangat diharapkan untuk me1anjutkan penerapan
tekno1ogi yang dihasi1kan apabi1a proyek sudah se1esai. Menurut Manwan et. al
(1990) penelitian sistem usahatani justeru melibatkan unsur-unsur penelitian,
pengaturan, pe1ayanan, dan penyu1uhan, serta petani secaru terpadu. Siwi et al
(1986) menyatakan bahwa kegagalan penerapan tekno1ogi di mas a 1a1useringka1i
karena kurangnya dukungan dari unsur pengaturan setempat. Mayoritas respon-
den (40%) tergo1ong tidak aktif da1am ke1ompok tani, dan 33% da1am kategori
sedang. Pertemuan ke1ompok biasa diadakan ma1am hari, tetapi sudah cukup
lama tidak diadakan 1agi.

Sarana produksi berupa pupuk dan insektisida tersedia di desa transmigran,
tetapi tidak di Desa Babirik (penduduk loka1). Hal ini diduga karena petani
transmigran sudah terbiasa menggunakan masukan itu sedangkan penduduk loka1
tidak. Harga pupuk dirasakan cukup maha1 bagi petani.
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Persepsi Koperator
Persepsi responden mengenai manfaat penelitian sistem usahatani dan

peringkat kegunaannya disajikan pada Tabel2. Untuk kisar nilai persepsi dari 1
(terendah) hingga 5 (tertinggi), rataan nilai yang diperoleh ialah 3,4, yang berarti
bahwa secara umum responden cukup merasakan manfaat penelitian sistem
usahatani.

.KUD setempat belum mempunyai gudang persediaan, dan hanya melayani
pesanan yang dibayar tunai. Maka banyak petani yang mengambil hutang pada
pemodal perseorangan. Petani yang tidak mengutang umumnya tidak memupuk
tanamannya. Masuknya proyek SWAMPS II dapat menolong koperator melalui
pemberian sarana produksi dengan cuma-cuma.

Kecepatan penerimaan informasi
Kecepatan bimbingan dan latihan
Kecepatan alih teknologi
Peningkatan Harga Diri
Sarana produksi
Peningkatan hasil dan pendapatan
Peningkatan kerjasama kelompok
dan kemandirian. petani
Penyaluran kebutuhan petani
Pemecahan masalah air,
hama, dan penyakit

1
2-~
3
4
5
6
7

3,7
3,7
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4

Tabel2. Persepsi koperator tentang manfaat penelitian sistem usahatani.
Belawang dan Babirik, Kalimantan Selatan, 1993.

Manfaat Penelitian Sistem Usahatani Peringkat Rata-rata
Skor*

8
9

3,3
2,7

Rata-rata 3,4

Manfaat yang paling dirasakan berturut-turut ialah kecepatan penerimaan
informasi, bimbingan dan latihan, dan kecepatan alih teknologi. Hal ini berarti
bahwa penelitian sistem usahatani berguna sebagai media yang efektif untuk
menyalurkan teknologi, misalnya koperator dapat bertukar informasi secara tatap
muka dengan peneliti.

Koperator yang pemah ikut latihan atau kursus pertanian hanya tiga orang.
Keberadaan penelitian sisterri' usahatani dapat mengisi kebutuhan koperator
umu~ya untuk mendapat latihan dan bimbingan mengelola usahatani. Mereka
menerima teknologi dari tangan pertama dan mempunyai andil dalam peman-
tapannya. Karena itu penelitian sistem usahatani dirasakan dapat mempercepat
alih teknologi.
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Manfaat yang kurang dirasakan oleh responden ialah pemecahan masalah
air, hama, dan penyakit. Masalah tata air dan kemasaman tanah, hama, dan
penyakit tanaman merupakan kendala utama di lahan pasang surut dan rawa. Pada
musim hujan air bisa datang secara tiba-tiba dan menenggelamkan tanaman,
sedangkan pada musim kemarau tanaman bisa dicekam kekeringan sebelum masa
produktif. Kemasaman air dan tanah di lahan pasang surut dapat menyebabkan
tanaman keracunan besi, terutama pada musim hujan.

Manfaat penelitian sistem usahatani berikutnya yang masih rendah ialah
penyaluran kebutuhan petani dan peningkatan kerjasama kelompok dan ke-
mandirian. Selama ini peneliti lebih banyak memberikan informasi mengenai
komoditas padi. Kebutuhan responden atas teknologi komoditas lain yang
menjadi komponen dari sistem usahatani yang dianjurkan, seperti budidaya
kelapa, jeruk, dan rambutan masih belum tersalurkan. Ketiganya adalah komodi-
tas unggulan bagi petani pasang surut di Kalimantan Selatan. Menurut Berlo
(1962) komunikasi akan efektif apabila komunikator menyampaikan pesan yang
menyentuh kebutuhan penerima pesan.

Kemandirian responden relatif masih rendah. Sebagian besar masih ter-
gantung pada bantuan sarana produksi. Hal ini mungkin berkaitan dengan kurang
berperannya KUD dalam pemberian kredit sarana produksi. Kemungkinan lain
ialah karena kebiasaan dan kekurangmampuan responden mengelola pendapatan
untuk usaha yang produktif. Koperator transmigran suka menggunakan hasil
panen padi untuk pulang ke Jawa. Kebiasaan melangsungkan kenduri sunatan
anak dengan biaya yang lumayan besar dapat mengalahkan pertimbangan ekono-
mls.

Koperator penduduk lokal lebih suka menabung hasil usahatani mereka
untuk menunaikan ibadah haji daripada untuk menambah lahan atau modal
usahatani lainnya.

Hubungan antara Karakteristik dan Persepsi
Ada hubungan nyata antara karakteristik responden dengan persepsi mereka

mengenai manfaat penelitian sistem usahatani (Tabel 3).
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Umur
Pendidikan
Pengalaman Bertani
Jumlah Tenaga Kerja Keluarga
Kekosmopolitan
Keaktifan Dalam Kelompok Tani
Ketersediaan Sarana produksi

w = 0,81
w = 0,70
w = 0,76
w=0,86
w=0,76
w=0,69
rs = 0,65

p < 0,02
P < 0,05
P <0,02
P < 0,01
P < 0,02
p < 0,05
P < 0,05

Tabel3. Korelasi antara karakteristik responden dan persepsi mereka tentang
manfaat penelitian sistem usahatani. Belawang dan Babirik, Kal-Sel, 1993.

Korelasi dengan persepsi Koefisien
Korelasi

Signifikansi

Karena arah hubungan itu positifmaka hal itu berarti bahwa semakin tinggi
skor karakteristik responden semakin tinggi persepsi mereka tentang manfaat
penelitian sistem usahatani. Hal ini berarti bahwa tingkat persepsi petani yang
menurut hasil penelitian ini dalam kategori "cukup baik" dapat ditingkatkan
menjadi lebih baik sejalan dengan bertambahnya umur dan pengalaman. Kelom-
pok tani perlu digiatkan kembali, dan penyediaan sarana produksi oleh KUD perlu
ditingkatkan. Menurut Bettinghaus (1973) persepsi itu bisa berubah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Karakteristik responden pada umumnya bervariasi.
2. Secara umum responden merasakan bahwa penelitian sistem usahatani cukup

bermanfaat. bagi mereka.
3. Kebutuhan petani yang belum terpenuhi antara lain teknologi tata air, pengen-

dalian hamalpenyakit, serta teknologi budidaya tanaman jeruk, rambutan dan
kelapa.

4. Terdapat hubungan yang positif antara karakteristik koperator dan persepsi
mengenai manfaat penelitian sistem usahatani.

Saran
Agar persepsi petani dapat diperbaiki dan adopsi teknologi sistem usahatani

yang dihasilkan dapat berlanjut, disarankan sebagai berikut:
1. Teknologi tata air, pengendalian hamalpenyakit, dan budidaya tanaman keras

(khususnya kelapa, jeruk, dan rambutan) perlu disalurkan.
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2. Keterlibatan unsur-unsur yang berkompeten dalam bidang teknologi tata air,
pengendalian hamalpenyakit, dan teknologi budidaya tanaman keras ini perlu
ditingkatkan.

3. Untuk mengurangi ketergantungan, petani perlu menerima bimbingan cara
mengelola pendapatan secara produktif.

4. Keterlibatan KUD, Pertani, PPLIPPS, dan dinas-dinas terkait, perlu lebih
ditingkatkan dalam penelitian sistem usahatani.
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