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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian oleh Theresia (2016) dengan judul ”Pengambilan Keputusan 

Petani Terhadap Pengunaan Benih Bawang Merah Lokal dan Impor di Cirebon 

Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengambilan keputusan 

petani dan faktor-faktor yang meliputi pengalaman berusahatani bawang merah, 

Luas lahan usahatani, Status kepemilikan lahan, Harga benih, Harga jual produk, 

Produksi, pendapatan dan pemasaran mempengaruhi keputusan petani terhadap 

pengunaaan bawang merah lokal ataupun impor. Metode analisis yang digunakan 

adalah Regresi Logistik. Responden penelitian terdiri dari 30 petani pengguna benih 

bawang merah lokal dan 30 petani bawang merah impor. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perbedaan pengambilan keputusan antara petani pengguna 

benih lokal dan impor adalah pada manfaat yang dicari petani, sedangkan faktor-

faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan petani untuk 

menggunkan benih bawang merah lokal adalah luas lahan, harga benih, pendapatan, 

dan pemasaran. Luas lahan dan harga benih berpengaruh negatif, sedangkan 

pendapatan dan pemasaran berpengaruh positif terhadap penggunaan benih. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada analasis yang digunakan dan komoditas. 

Kesamaan terletak pada variabel yang digunakan seperti luas lahan, pandapatan, 

dan harga benih, harga jual produk, dan produksi .  

Penelitian oleh Indraningsih (2011) dengan judul ”Pengaruh Penyuluhan 

Terhadap Keputusan Petani dalam Adopsi Inovasi Teknologi Usahatani Terpadu”. 

Penentuan jumlah sampel petani menggunakan rumus Slovin  sebanyak 302 petani 
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responden. Pengambilan sampel petani menggunakan teknik Sampel Acak 

Stratifikasi (Stratified Random Sampling), dengan stratifikasi petani adopter dan 

petani nonadopter. Hasil penelitian menunjukkan (1) faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi petani adopter terhadap penyuluhan adalah mobilitas, 

intelegensi, tingkat keberanian berisiko, serta kerja sama, sedangkan petani non 

adopter adalah daya beli, kerja sama, ketersediaan  terhadap media, dan 

ketersediaan fasilitas keuangan; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

petani adopter terhadap karakteristik inovasi adalah tingkat pendapatan, luas lahan, 

sikap terhadap perubahan, kompetensi dan peran penyuluh, dan pada petani 

nonadopter adalah intelegensi, keberanian berisiko, ke kosmopolitan, ketersediaan 

input, ketersediaan sarana pemasaran (3) faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan petani adopter untuk mengadopsi teknologi adalah manfaat langsung dari 

teknologi berupa keuntungan relatif, kesesuaian teknologi, serta persepsi petani 

terhadap pengaruh media/informasi interpersonal, pada petani non adopter adalah 

kesesuaian dan kerumitan teknologi serta persepsi petani terhadap pengaruh 

media/informasi interpersonal sebagai penyampai teknologi yang komunikatif bagi 

petani. Penelitian ini terdapat perbedaan yaitu pada beberapa variabel, dan analisis. 

Kesamaan terletak pada faktor- faktor yang mempengeruhi presepsi petani seperti 

luas lahan.  

Penelitian berikutnya oleh Febriantie (2012) dengan judul ”Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Keputusan Petani dalam Adopsi Tumpang Sari Tanaman 

Salak dengan Cabai di Desa Mranggen Kecamatan Srumbung Kabupaten 

Magelang”. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan lebar interval dan 

analisis korelasi Rank Spearman (rs). Hasil uji korelasi Rank Spearman pada taraf 
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kepercayaan 95% menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sifat 

inovasi, kompatibilitas, kompeksitas, triabilitas, observabilitas, dan penyedia 

saprodi dengan keputusan petani dalam mengadopsi tumpangsari tanaman salak 

dengan cabai. Namun, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara luas 

usahatani, tingkat pendapatan, pendidikan formal, pendidikan non formal, 

keuntungan relatif, lingkungan ekonomi, kredit usahatani, dan jaminan pasar 

dengan keputusan petanidalam mengadopsi tumpangsari tanaman salak dengan 

cabai. Perbedaan penelitian ini terletak pada komoditas, analisis yang digunakan 

dan beberapa variabel. Kesamaan terletak di beberapa variabel seperti tingkat 

pendapatan, luas lahan, dan pendidikan. 

Penelitian oleh Susanti (2008) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Petani Dalam Penerapan Pertanian Padi 

Organik Di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen”. Responden 

yang diambil dalam penelitian ini adalah 60 petani yang pernah mebudidayakan 

padi organik. Penarikan responden dilakukan dengan metode simple random 

sampling. Hasil penelitian menunjukkan pengambilan keputusan petani dalam 

penerapan pertanian padi organik di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo 

Kabupaten Sragen pada tahap pengenalan masuk dalam kategori tinggi, tahap 

persuasi masuk dalam kategori sedang, tahap keputusan masuk dalam kategori 

tinggi dan tahap konfirmasi masuk dalam kategori sedang. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan petani yaitu : umur, pendidikan, luas 

usahatani, tingkat pendapatan, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan 

sifatinovasi. Hubungan antara umur, luas usahatani, tingkat pendapatan, dan sifat 

inovasi dengan keputusan petani adalah tidak signifikan. Hubungan antara 
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pendidikan dan lingkungan sosial dengan keputusan petani adalah sangat 

signifikan. Hubungan antara lingkungan ekonomi dengan keputusan petani adalah 

signifikan. Perbedaan peneitian ini yaitu terletak pada komoditas yang diteliti, serta 

analisis yang digunakan. Selain itu juga berbeda pada beberapa variabel yang 

diukur. Kesemaan penelitian ini ada pada beberapa variabel yang diukur seperti 

pendidikan, tingkat pendapatan, umur, dan luas lahan.  

Penelitian oleh Siregar (2015) berjudul “Faktor–Faktor Yang 

Mempengaruhi Keputusan Petani Untuk Melakukan Usahatani Kedelai (Studi 

Kasus : Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang)”. Metode penentuan sampel 

menggunakan rumus Slovin dan dianalisis dengan menggunakan metode regresi 

logistik. Hasil penelitian menunujukkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi 

keputusan petani untuk melakukan usahatani kedelai adalah faktor harga dan 

pendapatan petani. Faktor umur, tingkat pendidikan petani, pengalaman 

berusahatani, jumlah tanggungan, luas lahan, dan tingkat kosmopolitan tidak 

mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan usahatani kedelai. Perbedaan 

penelitian ini yakni pada komoditas dan analisis. Terdapata kesamaan pada variabel 

yang digunakan seperti faktor umur, pengalaman berusahatani, jumlah tanggungan, 

dan luas lahan. 

Penelitian oleh Putri (2014) berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Petani dalam Menerapkan Usahatani Padi 

Organik (studi kasus di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten 

Situbondo)”. Responden berjumlah 30 orang, yaitu 11 orang petani organik dan 19 

orang petani anorganik. Faktor umur, pendidikan, luas lahan dan kepemilikan lahan 

diduga berhubungan dengan pengambilan keputusan bagi petani untuk berusahatani 
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padi organik. Mengujihipotesa tersebut digunakan analisa Chi-Kuadrat (Chi 

Square) dengan kriteria pengujian ditetapkan harga sebenarnya didapat dari sampel 

yang diharapkan. Hasil analisa Chi Square menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara umur, pendidikan, luas lahan dan kepemilikan lahan dengan pengambilan 

keputusan petani untuk menerapkan usahatani padi organik dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Perbedaan penelitian yaitu pada komoditas dan faktor yang 

mempenguruhi pengambilan keputusan. Kesamaan penelitian ini terletak pada 

analisis yang digunakan yaitu uji Chi-Kuadrat.    

Penelitian oleh Lalla (2012) “Adopsi Petani Padi Sawah Terhadap Sistem 

Tanam Jajar Legowo 2:1 Di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan mewawancarai 

51 orang petani sebagai responden. Hubungan tingkat adopsi teknologi jajar legowo 

2:1 terhadap peningkatan produktivitas usaha tani digunakan uji Chi-Square. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa sebagian besar (60,78 %) petani memiliki tingkat 

adopsi tehadap sistem tanam jajar legowo 2:1 yang rendah. Faktor internal petani 

menunjukkan hubungan yang nyata terhadap tingkat adopsi teknologi sistem jajar 

legowo 2:1 meliputi motivasi mengikuti teknologi jajar legowo 2:1, tingkat 

keuntungan relatif, tingkat kerumitan dan tingkat kemudahan untuk dicoba, 

sedangkan umur, lama pendidikan, pengalaman berusaha tani, luas lahan, frekuensi 

mengunjungi informasi, dan pandangan petani terhadap sifat-sifat inovasi yang 

meliputi tingkat kesesuaian dan kemudahan untuk melihat hasilnya tidak 

menunjukkan hubungan yang nyata. Faktor eksternal petani, yakni tingkat 

ketersediaan sumber informasi dan intensitas penyuluhan tidak memiliki hubungan 

yang nyata dengan tingkat adopsi teknologi jajar legowo 2:1. Tingkat adopsi 
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teknologi jajar legowo 2:1 menunjukkan hubungan yang nyata terhadap 

peningkatan produktivitas usaha tani. Perbedaan penelitian ini terletak pada 

beberapa variabel yang di teliti seperti motivasi, sifat inovasi dan produkstivitas. 

Kesamaan terletak pada variabel umur, pendidikan, pengalaman berusaha tani, dan 

analisis yang digunakan yaitu uji Chi-Square. 

2.2 Kajian Teori  

2.2.1 Inovasi  

Inovasi merupakan segala sesuatu menyangkut ide, cara-cara ataupun obyek 

yang dianggap baru bagi seseorang. Inovasi ini dapat berupa barang (bersifat fisik) 

dan bukan barang (bersifat non-fisik). Inovasi yang bersifat fisik yang 

menimbulkan konsekuensi tindakan–tindakan kongkret yang mudah dalam menilai 

keberhasilannya seperti terasering, reboisasi dan pola tanam. Sedangkan inovasi 

yang bersifat non-fisik menimbulkan tindakan–tindakan yang sulit menilai tingkat 

keberhasilannya, misalkan petani sadar hukum dan sadar menjadi anggota koperasi. 

Terminologi baru tidak semata-mata dalam ukuran waktu sejak inovasi ditemukan 

dan diterapkan (Ibrahim et al. 2003). 

Menurut Rogers dan Shoemaker (1971) dalam Ibrahim et al. (2003) 

menyatakan bahwa suatu yang baru itu merupakan masalah presepsi yang bersifat 

subyektif, artinya suatu inovasi dianggap telah usang bagi orang lain, tetapi 

merupakan sesuatu yang dianggap baru oleh petani sasaran. Suatu inovasi mudah 

atau sulit diterima petani sasaran sangat dipengaruhi karakteristik inovasi itu 

sendiri. 
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2.2.2 Adopsi Inovasi  

Adopsi adalah proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang mendengar 

hal yang baru sampai orang tersebut mengadopsi (menerima, menerapkan, 

menggunakan) hal baru tersebut. Proses adopsi ini, petani sasaran mengambil 

keputusan setelah melalui beberapa tahapan. Pada awalnya, petani sasaran 

mengetahui suatu inovasi, yang dapat berupa sesuatu yang benar-benar baru atau 

yang sudah lama di temukan tetapi masih dianggap baru oleh petani sasaran. Jika 

petani sasaran tersebut menerapkan suatu inovasi, maka petani sasaran tersebut 

meninggalkan cara-cara lama. Keputusan untuk menerima inovasi ini merupakan 

proses mental, yang terjadi sejak petani sasaran tersebut mengetahui adanya suatu 

inovasi sampai untuk menerima atau menolaknya dan kemudian mengukuhkannya 

(Ibrahim et al.2003). 

Menurut Lamble (1984) dalam Ibrahim et al. (2003) menyatakan bahwa 

tingkat adopsi suatu inovasi sangat dipengaruhi oleh tipe keputusan untuk 

mengadopsi atau menolak suatu inovasi. Tipe keputusan ini diklasifikasikan 

menjadi empat yaitu: 1). Keputusan opsional (optional decisions), yaitu keputusan 

yang dibuat seseorang dengan mengabaikan keputusan yang dilakukan orang-orang 

lainnya dalam suatu sistem sosial, 2). Keputusan kolektif (collective decisions),  

yaitu keputusan yang dilakukan oleh individu-individu dalam suatu sistem sosial 

yang telah dimufakati atau disetujui bersama, 3). Keputusan otoritas (authority 

decesions), yaitu keputusan yang dipaksakan oleh seseorang yang memiliki 

kekuasaan yang lebih besar kepada individu lainnya, dan 4). Keputusan gabungan 

(contingent decisions), yaitu keputusan yang mengandung dua atau tiga tipe macam 

keputusan yang telah dijelaskan sebelumnya.  
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Menurut Rogers dan Shoemaker (1971) dalam Ibrahim et al.(2003) juga 

menyatakan bahwa proses adopsi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui 

yaitu : 

1. Tahap mengetahui (knowledge). 

petani sasaran pada tahap ini sudah mengetahui adanya inovasi dan mengerti 

bagaimana inovasi berfungsi (Rogers dan Shoemaker 1971 dalam Ibrahim et al. 

2003). Proses pengambilan keputusan dimulai dengan adanya tahap 

pengetahuan ketika individu (atau unit pengambilan keputusan lainnya) terpapar 

oleh keberadaan inovasi dan memperoleh pemahaman tentang fungsinya. 

Sebuah inovasi mengandung informasi mengenai segala sesuatu berkaitan 

dengan penggunaan inovasi yang berguna untuk mengurangi ketidakpastian 

hubungan sebab-akibat dalam mencapai hasil yang diinginkan (misalnya 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau permasalahan individu). 

Pengetahuan-kesadaran mendorong individu untuk mencari pengetahuan 

tentang cara dan pengetahuan mendasar tentang inovasi. Pengetahuan tentang 

cara (how-to knowledge) meliputi perlunya informasi untuk menggunakan 

inovasi dengan pantas. Adopter harus memahami jumlah suatu inovasi yang 

perlu diperoleh, bagaimana cara menggunakannya dengan benar, dan beberapa 

hal lain. Pengetahuan mendasar (principle knowledge) tentang inovasi meliputi 

informasi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari bagaimana 

suatu inovasi dapat dijalankan. Dimungkinkan untuk mengadopsi suatu inovasi 

tanpa menguasai pengetahuan mendasar (principle knowledge), tetapi bahaya 

salah penggunaan ide baru akan lebih besar serta akan berakibat pada 

penghentian penggunaan inovasi (discontinuance) (Pawestri 2016).   
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2. Tahap persuasi (persuasion).  

Petani sasaran sudah membentuk sikap terhadap inovasi yaitu apakah inovasi 

tersebut dianggap sesuai tau tidak bagi dirinya (Rogers dan Shoemaker 1971 

dalam Ibrahim et al. 2003). Pada tahap ini individu membentuk sikap suka atau 

tidak suka terhadap inovasi. Jika sebelunya aktivitas mental pada tahap 

pengetahuan cenderung menggunakan aspek kognitif (pengetahuan), tahap 

persuasi ini lebih menggunakan aspek afektif (perasaan). Tahap ini 

mengharuskan individu untuk mengetahui tentang suatu ide atau gagasan baru 

sehingga kemudian dia dapat membentuk sikap terhadap ide atau gagasan 

tersebut. Individu menjadi terlibat secara psikologis dengan inovasi melalui 

keaktifannya dalam mencari informasi tentang inovasi. Hal tersebut meliputi 

dimana dia mencari informasi, pesan atau informasi apa yang diterima, dan 

bagaimana dia mengartikan informasi yang diterimanya. Persepsi selektif 

penting dalam menentukan perilaku individu pada tahap persuasi. Atribut 

inovasi atau yang dikenal juga dengan karakteristik inovasi yang meliputi 

keuntungan relatif, kesesuaian, dan kerumitan, menjadi hal penting untuk 

diperhatikan pada tahap ini. Pada tahap ini, individu biasanya menginginkan 

jawaban untuk pertanyaan seperti, apa konsekuensi dari inovasi tersebut? serta 

apa keuntungan dan kerugian yang mungkin muncul dalam situasi ini? Jawaban 

atas pertanyan tersebut dapat diperoleh dari evaluasi ilmiah dari suatu inovasi 

atau juga dari rekan dekat (near-peers) yang menceritakan pengalamannya 

tentang suatu inovasi (Pawestri 2016).   
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3. Tahap keputusan (decision). 

Petani sasaran sudah terlibat dalam pembuatan keputusan, yaitu apakah 

menerima atau menolak inovasi (Rogers dan Shoemaker 1971 dalam Ibrahim et 

al. 2003). Tahap ini terjadi ketika individu (atau unit pengambilan keputusan 

lainnya) ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pilihan untuk 

mengadopsi atau menolak inovasi. Adopsi (adoption) adalah keputusan untuk 

sepenuhnya menggunakan inovasi. Penolakan (rejection) adalah keputusan 

untuk tidak mengadopsi suatu inovasi. Sebagian besar individu tidak akan 

mengadopsi suatu inovasi tanpa mencobanya terlebih dahulu dalam masa 

percobaan dengan skala kecil untuk menentukan kegunaannya dalam situasi 

yang sedang mereka hadapi. Percobaan dalam skala kecil ini seringkali menjadi 

bagian penting untuk memutuskan adopsi dan untuk mengurangi ketidakpastian 

yang dirasakan adopter terhadap suatu inovasi. Metode untuk memudahkan 

percobaan inovasi, seperti distribusi sampel gratis dari suatu inovasi, biasanya 

akan meningkatkan kecepatan adopsi. Bagi beberapa individu dan beberapa 

inovasi, percobaan ide baru oleh rekannya dapat memberikan pengalaman seolah 

individu tersebut mengalaminya sendiri. Selain itu, agen perubahan (penyuluh) 

dapat pula meningkatkan kecepatan adopsi melalui demonstrasi ide baru dalam 

suatu sistem sosial. Strategi demontrasi ini terbukti dapat menjadi cara yang 

cukup efektif terutama jika dilakukan oleh pemuka pendapat dalam suatu sistem 

sosial (Pawestri 2016). 

4. Tahap konfirmasi (confirmation) petani sasaran mencari penguat bagi keputusan 

inovasi yang telah dibuatnya, mungkin pada tahap ini petani sasaran mengubah 

keputusan untuk menolak inovasi yang telah diadopsi sebelumnya (Rogers dan 
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Shoemaker 1971 dalam Ibrahim et al. 2003). Pada tahap konfirmasi, individu 

(atau unit pengambilan keputusan lainnya) mencari penguatan atas keputusan 

inovasi yang telah dibuat. Kebalikannya, mungkin juga individu akan 

menghentikan keputusan adopsi jika ia menemukan informasi yang berlawanan 

atau kontra tentang inovasi tersebut. Melalui tahap konfirmasi ini individu 

berusaha untuk menghindari kondisi ketidaksesuaian atau memilih untuk 

mengurangi ketidaksesuaian yang ada. Ketidaksesuaian (dissonance) adalah 

sebuah keadaan pikiran yang tidak nyaman yang berusaha untuk dikurangi atau 

dihilangkan. Pesan atau informasi negatif yang diterima individu pada tahap 

konfirmasi ini dapat mengarah pada terjadinya penghentian (discontinuance) 

inovasi. Penghentian (discontinuance) inovasi adalah keputusan untuk menolak 

suatu inovasi setelah sebelumnya diadopsi. Terdapat setidaknya dua jenis 

penghentian (discontinuance), yaitu penggantian (replacement) dan kekecewaan 

(disenchantment). Penghentian dengan penggantian (replacement 

discontinuance) adalah keputusan untuk menolak suatu ide untuk mengadopsi 

ide lain yang lebih baik dan dapat menggantikan ide sebelumnya. Penghentian 

dengan kekecewaan (disenchantment discontinuance) adalah keputusan untuk 

menolak suatu ide karena ketidakpuasan atas hasil kinerja ide atau inovasi 

tersebut. Ketidakpuasan tersebut dapat terjadi jika inovasi yang digunakan tidak 

sesuai dengan individu dan tidak menghasilkan keuntungan relatif yang dapat 

dirasakan oleh individu (Pawestri 2016). 

Sehubungan dengan hasil tersebut oleh Rogers dan Shoemaker (1971) 

dalam Khasanah (2008) digambarkan proses pengambilan keputusan sebagai 

berikut:  
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Menurut Ibrahim et al. (2003) menyatakan kecepatan adopsi terhadap suatu 

inovasi, maka dapat digolongkan adopter menjadi lima golongan, yaitu :  

1. Inovator (golongan perintis atau pelopor). Golongan perintis ini jumlahnya tidak 

banyak dalam masyarakat. Karakteristik golongan ini, gemar membaca inovasi 

dan berani mengambil resiko (risk taker). Pendidikannya lebih tinggi dari rata-

rata masyarakatnya serta aktif mencari informasi baik melalui tulisan, audio 

visual maupun ke sumber-sumber teknologi secara langsung. Umumnya 

setengah baya dan memiliki status sosial yang tinggi, serta ditunjang sumber 

keuangan yang mapan. Pada umumnya berpartisipasi aktif dalam 

penyebarluasan inovasi. 

2. Early adopter (golongan pengetrip dini). Golongan ini mempunyai tingkat 

pendididikan yang tinggi, gemar membaca buku, suka mendengarkan radio, 

memiliki faktor produksi non-lahan yang relatif komplit, sehingga dapat 

Dipikirkan dengan akal / pikiran 

   

Dirasakan dengan hati / perasaan  

 

     Menolak                 Pengambilan keputusan           menunda  

 

      Menerima 

  

Tidak Melanjutkan Konfirmasi  

Melanjutkan adopsi  

  Gambar 1. Bagan Proses Pengambilan Keputusan 

 

 



22 
 

menerapkan suatu inovasi. Golongan pengetrip dini memiliki status sosial 

sedang, sebab pada umumnya berusia muda, berkisar antara 25-40 tahun. Jumlah 

golongan ini realti terbatas. Pada umumnya golongan ini mempunyai prakasa 

yang besar, aktif dalam kegiatan masyarakat dan suka membantu pembangunan 

di daerahnya.  

3. Early majority (golongan pengtrap awal). Golongan ini mempunyai tingakt 

pendidikan rata-rata seperti anggota masyarakat lainnya. Golongan ini dapat 

menerima inovasi selama inovasi tersebut memberikan keuntungan kepadanya. 

Golongan awal pengetrap ini mempunyai status sosial ekonomi sedang. Pada 

umumnya memiliki umur lebih dari 40 tahun dan berpengalaman. Pola 

hubungan yang dilakukan cenderung lokalit dan kurang giat mencari informasi 

mengenai inovasi. Keputusan menerima adopsi diperhitungkan dengan teliti, 

sebab kegagalan penerapan inovasi sangat, mempengaruhi penghidupan dan 

kehidupannya.  

4. Late majority (golongan pengetrip akhir). Golongan ini pada umumnya berusia 

lanjut dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Status sosial ekonominya sangat 

rendah dan lambat menerapkan inovasi. Salah satu faktor penghambat diri dalam 

penerapan inovasi ini adalah pengalaman pahit pada masa lalunya. Status 

ekonomi rendah, kegagalan penerapan suatu inovasi akan mengancam 

kehidupan dan penghidupannya. Pola hubungan yang dilakukan, apabila 

golongan pengtrap awal juga menerapkan inovasi yang disuluhkan.  

5. Laggard (golongan penolak). Golongan penolak ini pada umumnya berusia 

lanjut, jumlahnya sangat sedikit dan tingkat pendidikannya sangat rendah, 

bahkan buta huruf. Status sosial ekonominya sangat rendah dan tidak suka 
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tehadap perubahan -perubahan. Pola hubungan yang dilkukan bersifat sangat 

lokalit sekali, oleh karena itu jumlah golongan ini sangat sedikit dan sulit diubah 

perilakunya.  

2.2.3 Faktor Sosial Dan Ekonomi Yang Mempengaruhi Keberhasilan 

Usahatani  

Jangka panjang upaya pengembangan usahatani adalah meningkatkan 

kesejahteraan hidup petani. Diharapkan dengan kesejahteraan yang semakain 

meningkat dapat memberi daya tarik pemuda tani untuk tetap berusaha di desa 

untuk menekuni pertanian. Adanya keragaman yang sangat besar dari kuliatas 

sumber daya manusia, kualitas sumber daya alam pertanian dan sistem ekonomi / 

pasar di suatu wilayah, maka upaya pengembangan usahatani perlu memperhatikan 

faktor-faktor yang beragam tersebut (Ibrahim et al. 2003). 

Faktor sumber daya manusia terutama ditentukan oleh tingkat pendidikan, 

dan sosio budaya petani, yang meliputi komponen sebagai berikut (Sumarsono dan 

Karsono, 1995) dalam Ibrahim et al. (2003) : 

1. Tingkat pendidikan formal maupun informal. 

2. Etos kerja dan budaya kerja.  

3. Adat dan budaya serta kebiasaan setempat. 

4. Pengalaman kerja dan tingkat pengenalan teknologi. 

5. Kesehatan dan kekuatan fisik.  

6. Motif dan tujuan bertani.  

7. Ketersediaan, mutu dan intensitas penyuluhan. 

Faktor sumber daya alam yang menentukan keberhasilan pengembangan 

usahatani terutama ditentukan sebagai berikut :  
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1. Jenis tanah dan tipe lahan. 

2. Kesuburan fisik dan kimiawi tanah.  

3. Topografi lahan. 

4. Ketersediaan air, kemampuan tanah menyimpan air dan drainase tanah. 

5. Iklim: curah hujan dan distribusi hujan, suhu dan angin. 

6. Tingkat konservasi tanah dan air. 

7. Jarak lahan dari permukaan dan sarana untuk transportasi. 

8. Resiko bencana alam.  

Faktor sosio ekonomi petani dan sistem pemasaran akan sangat menentukan 

minat petani untuk mengadopsi teknologi, dan ditentukan oleh banyak komponen 

yang saling berinteraksi, terutama adalah :  

1. Luas pemilikan lahan  

2. Ketersediaan modal tunai usahatani. 

3. Tujuan usaha tani. 

4. Ketersediaan dan mutu tenaga kerja. 

5. Peralatan pertanian yang dimiliki. 

6. Tipe usahtani (subsistem/komersial). 

7. Kesempatan kerja non-petani. 

8. Jenis makanan pokok keluarga petani. 

9. Kebutuhan pokok petani.  

10. Kebiasaan dalam pemanfaatan lahan.  

11. Jenis komoditas yang diperlukan masyarakat setempat.  

12. jenis komoditas yang diminta pasar.  

13. Harga dan tingkat stabilitas harga. 
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14. Sarana pasar yang tersedia. 

15. Kuantitas dan kualitas produk yang diminta pasar. 

16. Kontinuitas produksi dan permintaan. 

17. Pengelolaan dan penyimpanan yang tepat dilakukan petani.  

18. Terdapatnya kegiatan agroindustri dan agribisnis.  

Faktor kebiasaan dan pola tanam tradisional juga perlu dipertimbangkan 

dalam upaya pengembangan usaha tani yaitu :  

1. Tingkat teknik budidaya setempat.  

2. Pola tanam tradisonal.  

3. Intensitas tanam.  

4. Komoditas yang mempunyai potensi untuk dikembangkan.  

5. Komoditas yang biasanya ditanam petani. 

6. Penggunaan input produksi  

7. Intensitas hama, penyakit dan gangguan lain. 

8. Ketersediaan sarana produksi yang sesuai, termasuk benih, pupuk, pestisida.  

9. Informasi teknologi  yang tersedia.  

Menurut Menurut Hernanto (1984) dalam Khasanah (2008) karakteristik 

sosial ekonomi meliputi: 

a) Umur  

umur petani akan mempengaruhi kemampuan fisik dan merespon terhadap hal-

hal yang baru dalam menjalankan usahataninya. Mardikanto (1993) dalam 

Khasanah (2008) menambahkan bahwa biasanya orang tua hanya cenderung 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh warga 

masyarakat setempat. 
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b) Pendidikan Formal  

Tingkat pendidikan petani baik formal maupun non formal akan mempengaruhi 

cara berfikir yang diterapkan pada usahanya yaitu dalam rasionalitas usaha dan 

kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan ekonomi yang ada. Mardikanto 

(1993) dalam Khasanah (2008) menerangkan pendidikan merupakan proses 

timbal balik dari setiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, 

teman dan alam semesta. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal 

maupun non formal. Pendidikan formal merupakan jenjang pendidikan dari 

terendah sampai tertinggi yang biasanya diberikan sebagai penyelenggaraan 

pendidikan yang terorganisir diluar sistem pendidikan sekolah dengan isi 

pendidikan yang terprogram.  

c) Pendidikan non formal  

Kartasapoetra (1991) dalam Khasanah (2008) penyuluhan merupakan suatu 

sistem pendidikan yang bersifat non formal atau suatu sistem pendidikan diluar 

sistem persekolahan. Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk 

melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu 

sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar 

(Hawkins, 1999 dalam Khasanah 2008). 

d) Pengalaman Berusahatani  

Menurut Soekartawi (1999) dalam Siregar (2015), pengalaman seseorang dalam 

berusaha berpengaruh dalam menerima inovasi dari luar. Bagi yang mempunyai 

pengalaman yang sudah cukup lama akan lebih mudah menerapkan inovasi dari 

pada pemula.  
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Lubis (2000) dalam Siregar (2015) berpendapat bahwa orang yang mempunyai 

pengalaman relatif berhasil dalam mengusahakan usahanya, biasanya 

mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang lebih baik dibandingkan 

dengan orang yang kurang berpengalaman.  

Prinsip belajar seseorang cenderung lebih mudah menerima atau memilih 

sesuatu yang baru, bila memiliki kaitan dengan pengalaman masa lalunya. 

Keputusan petani dalam menjalankan kegiatan usahatani lebih banyak 

mempergunakan pengalaman, baik yang berasal dari dirinya maupun 

pengalaman petani lain. Bila pengalaman usahatani banyak mengalami 

kegagalan, maka petani akan sangat berhati-hati dalam memutuskan untuk 

menerapkan suatu inovasi yang diperolehnya (Slamet,1995 dalam  Siregar, 

2015).  

e) Jumlah Tanggungan  

Menurut Hasyim (2006) dalam  Siregar (2015) jumlah tanggungan keluarga 

adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan pendapatan 

dalam memenuhi kebutuhannya. Banyaknya jumlah tanggungan keluarga akan 

mendorong petani untuk melakukan banyak aktivitas dalam mencari dan 

menambah pendapatan keluarganya. 

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin besar pula beban hidup yang 

akan ditanggung atau harus dipenuhi. Jumlah anggota keluarga akan 

mempengaruhi keputusan dalam berusaha. Petani yang memiliki jumlah 

tanggungan yang besar harus mampu mengambil keputusan yang tepat agar 

tidak mengalami resiko yang fatal (Soekartawi, 1999 dalam Siregar, 2015).  
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2.2.4 Melon Golden Apollo  

Melon (Cucumis melo. L) buah yang memiliki nilai komersial yang tinggi 

di Indonesia dengan kisaran pasar yang luas dan beragam, mulai dari pasar 

tradisional hingga pasar modern, restoran, hotel. Hal ini menunjukkan bahwa 

komoditas melon sangat potensial untuk diusahakan karena memiliki nilai ekonomi 

dan daya saing yang tinggi dibandingkan komoditas buah yang lain. Setelah tahun 

1990, melon berkembang cukup pesat di Indonesia karena petani mulai banyak 

yang menanam melon. Sebelum tahun 1990, melon masih asing bagi penduduk 

Indonesia, tetapi kini sudah menjadi buah pencuci mulut yang populer. Buah ini 

sering disuguhkan ditempat-tempat pesta secara terpisah atau bersama dengan 

semangka, pepaya, dan nanas. Buah melon dimanfaatkan sebagai buah segar 

dengan kandungan vitamin C yang cukup tinggi (Sobir dan Siregar 2014). 

Menurut Steenis (1975) dalam Samadi (2007), secara taksonomi tanaman 

melon dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

Divisio   : Spermatophyta  

Class  : Angiospermae  

Famili  : Cucurbitales  

Genus  : Cucumis 

Species  : Cucumis melo L. 

Melon Golden  Apollo adalah melon yang awalnya dibudidayakan di negara 

Taiwan. Melon dengan ciri khas kulit berwarna kuning dan daging tebal berwarna 

putih ini jika dibandingkan dengan melon jenis lainnya memiliki 

keunggulan  tersendiri. Keunggulan tersebut berupa rasa lebih manis, daging buah 

tebal, jika dimakan terasa “kres” atau renyah seperti buah “pear”, dan harganya 
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lebih mahal dari jenis melon yang lainnya. Bentuk buahnya lonjong dan bobotnya 

bisa mencapai 2 kg. Umur panen sekitar 60 hari setelah tanam. Varietas melon 

Golden Apollo diproduksi oleh PT Known You Seed (Sobir dan Siregar 2014). 

2.2.5 Budidaya Melon Golden Apollo  

Menurut Sobir dan Siregar (2014) tahap-tahap budidaya melon digolongkan 

menjadi 2 bagian yaitu :  

A. Persiapan produksi : 

1. Pengolahan tanah  

Lahan yang akan ditanami melon harus dibersihkan dari sisa-sisa tanaman dan 

gulma. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan pencangkulan atau dengan 

menggunakan traktor. Lahan  yang sudah diolah kemudian dibuat bedengan. 

2. Pemupukan dasar dan pengapuran  

Pemberian pupuk dasar atau pengapuran dilakukan seminggu sebelum tanam. 

Pupuk dasar yang diberikan bisa berupa pupuk kandang, dolomit, ZA, SP-36 dan 

KCI. Aplikasinya dengan cara disebar merata pada bedengan kemudian diaduk-

aduk sampai merata dan tercampur dengan tanah. Selanjutnya lahan tersebut 

disiram air sampai basah. Pemberian kapur pertanian (dolomit) dilakukan bila 

perlu. 

3. Pemasangan mulsa  

Pemasangan mulsa dilakukan paling lambat 2 hari sebelum tanam. Mulsa yang 

digunakan berupa plastik hitam perak dengan lebar 120 cm. Sisi plastik yang 

berwarna perak menghadap ketas sedangkan yang berwarna hitam menghadap 

kebawah (menempel ke tanah). Setalah mulsa terpasang, dilakukan pembuatan 

lubang tanam pada mulsa. 
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B. Penanaman dan pemeliharaan :  

1. Penanaman  

Sehari sebelum tanaman dipindahkan untuk penanaman, bedengan perlu 

direndam (dileb) agar basah. penanaman bibit sebaiknya di lakukan sore hari 

sekitar pukul 16.00 untuk menghindari tanaman stres karena terik 

matahari.Posisi bibit sebaiknya dalam keadaan tegak setelah ditanam supaya 

bagian bibit tidak menyentuh mulsa plastik. Setelah penanaman, bibit disiram 

untuk mengurangi tingkat kelayuan. Tingkat kelembapan tanah diusahakan tetap 

optimum. 

2. Pemasangan ajir  

Ajir berfungsi untuk menopang tanaman agar bisa tumbuh tegak keatas. 

Pemasangan ajir dilakukan tidak boleh lebih dari tiga hari setelah tanam. Ajir 

bisa dibuat dari potongan bambu yang panjangnya sekitar 1,5 m dan dipasang 

disetiap lubang tanam.  

3. Pengairan  

Pengairan pada tanaman melon bisa dilakukan dengan penyiraman atau 

perendaman (di-leb). Pemberian air dilakukan bila tanah sudah mulai kering dan 

hujan tidak turun. Pada awal penanaman hingga umur satu minggu, dilakukan 

penyiraman setiap hari pada sore hari sekitar 100 cc/tanaman. 

4. Pengikatan  

Pengikatan tanaman ditujukan untuk merambatkan tanaman pada ajir yang 

sudah dipasang. Batang tanaman mulai diikat pada ajir dengan tali rafia setelah 

tanaman berumur 12 hari atau setalah memiliki tujuh daun. Pengikatan 

dilakukan setiap lima hari sekali sampai ikatan mencapai ujung ajir. 
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5. Pemangkasan  

Pemangkasan dilakukan untuk membuang calon tunas (cabang) yang 

merugikan, terutama tunas yang muncul pada ketiak daun. Pemangkasan cabang 

dilakukan dari ruas pertama sampai dengan ruas ke-8 dan diatas ruas ke -11. 

6. Pemilihan buah  

Buah pada tanaman melon yang ekonomis untuk diusahakan berasal dari bunga 

sempurna (hermaphrodite) yang muncul dari ketiak daun ruas ke  9 -12. Bunga 

pada ruas tersebut memiliki kualitas buah yang tinggi dengan ukuran buah yang 

optimum. Setelah buah dari cabang ke 9-12 tumbuh sebesar bola pimpong dipilih 

satu buah yang paling baik (tidak cacat, bentuknya lonjong) untuk terus 

dipelihara sampai besar. Buah yang tidak terpilih dibuang. Cabang tempat buah 

yang tidak terpilih dipangkas dan disisikan satu helai daun. Buah yang terpilih 

perlu segera diikat (digantung) pada ajir untuk menghindari patahnya tangkai 

buah dan kontak dengan tanah. 

7. Pemupukan, pengendalian hama dan penyakit  

Pertumbuhan tanaman sangat membutuhkan pupuk yang sesuai jenis, jumlah, 

dan aplikasinya. Pupuk yang diberikan yaitu pupuk Nitrogen (N), pupuk Kalium 

(K) dan pupuk Fosfor (P). Pengendalian gulma dilakukan pada saat gulma mulai 

tumbuh. Gulma yang tumbuh di sepanjang parit di luar lubang tanam dibersihkan 

dengan kored, cangkul, atau secara manual (tangan) minimal seminggu sekali. 

Pengendalian terhadap penyakit bisa dilakukan dengan cara penyemprotan 

pestisida secara selektif dan sesuai aturan.  
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8. Pemanenan  

Panen dilakukan saat buah 90% masak (sekitar 3-7 hari sebelum masak  penuh) 

untuk memberi waktu sortasi dan transportasi. Panen dilakukan pada pagi hari, 

antara pukul 08.00 – 11.00. Batang tempat tangkai dipotong secara hati-hati 

dengan pisau sehingga membentuk pola huruf T dan diletakkan miring agar 

getah tidak menetes pada buah. Ciri buah yang sudah masak yaitu perubahan 

pada warna kulit. Jika kulitnya berwarna kuning maka buah masak akan 

berwarna kuning tua. Jika kulitnya berwarna putih maka buah masak akan 

berwarna krem kekuningan.  

9. Pasca panen  

Kegiatan yang dilakukan setelah panen di antaranya adalah sortasi dan 

pengkelasan. Pada tempat penampungan pilah buah dengan menggunakan 

sarung tangan. Kriteria melon yang bagus adalah kulitnya mulus, bentuk normal, 

tidak cacat karena hama penyakit, tidak ada noda getah, serta tidak ada luka 

memar.   

2.3 Kerangka Pemikiran  

Proses pengambilan keputusan atau adopsi merupakan permasalahan yang 

kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor serta selalu terkait antara satu 

dengan yang lainnya. Sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat pengadopsian 

inovasi. Tinggi rendahnya adopsi juga dipengaruhi oleh faktor intern dari petani. 

Dengan kata lain, proses terbentuknya adopsi tidak akan lepas dari faktor-faktor 

sosial ekonomi petani. 

Tingkat pengambilan keputusan/adopsi teknologi budidaya melon Golden 

Apollo diukur dengan empat tahapan pengambilan keputusan atau adopsi yaitu 
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pengenalan, persuasi, keputusan dan konfirmasi. Variabel  sosial yang berhubungan 

dengan pengambilan keputusan/adopsi meliputi umur, pendidikan, tanggungan 

keluarga, dan pengalaman budidaya. Variabel ekonomi yang berhubungan dengan 

pengambilan keputusan/adopsi meliputi tingkat pendapatan, harga saprodi, luas 

lahan, harga jual dan produksi. Secara sistematis kerangka berpikir tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut :  
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2.4 Hipotesis  

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

1. Diduga Faktor sosial : umur, pendidikan, tanggungan keluarga dan pengalaman 

budidaya berhubungan dengan pengambilan keputusan petani dalam budidaya 

melon Golden Apollo. 

2. Diduga Faktor  ekonomi : tingkat pendapatan, harga saprodi, luas lahan, harga 

jual dan produksi berhubungan dengan pengambilan keputusan petani dalam 

budidaya melon Golden Apollo. 

 


