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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Hendri & Wahyuni (2013) menganalisis persepsi tentang lapangan kerja 

pertanian dan preferensi pekerjaan di kalangan pemuda pedesaan menganggur di 

desa Udik Cihideung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif yang ditingkatkan dengan data kualitatif. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa pencari kerja faktor internal seperti, wanita 

memiliki beberapa keterampilan dan beberapa pengalaman kerja serta faktor 

eksternal seperti, tingkat sosial ekonomi rendah, tingkat kosmopolitan, dan 

pengalaman kerja pertanian cenderung memiliki persepsi negatif terhadap 

lapangan kerja pertanian. Pemuda pedesaan yang menganggur di desa lebih 

tertarik bekerja di sektor non pertanian yaitu, di sektor manufaktur di daerah 

sekitar Bogor dan Jakarta. 

Pradnyana et al (2012) memilihan lokasi penelitian dengan sengaja 

(purposive). Pertimbangan kelemahan sistem irigasi tradisional ini adalah 

ketidakmampuan untuk memblokir kerusakan artefak, yang memanifestasikan 

dirinya dalam bentuk penggunaan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persepsi petani terhadap pelestarian ladang pertanian dalam sistem perkotaan di 

Subak Buaji Desa Kesiman Kabupaten Denpasar Timur, Denpasar dikategorikan 

baik dengan skor pencapaian 81,07% yang berarti bahwa petani perkotaan 

memiliki persepsi yang baik tentang keberadaan subak sistem bidang pertanian.  
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Daniar, Nugroho (2012) menganalisis  persepsi dan minat pemuda terhadap 

agribisnis sapi Madura. Penelitian ini dipilih secara acak dari 100 pemuda 

berumur 16-30 tahun. Metode penelitian adalah survei. Dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif, analisis chi square dan analisis korelasi Rank Spearman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemuda memiliki persepsi yang baik terhadap 

agribisnis sapi Madura karena didukung oleh lingkungan yang kondusif, memiliki 

nilai ekonomi yang tinggi, bagus dukungan dari pemerintah dan peningkatan 

prestise. Minat tertinggi di Madura agribisnis ternak ditemukan berdasarkan 

penciptaan rencana bisnis.  

Meilina (2015) menganalisis persepsi remaja Desa Cileungsi terhadap 

pekerjaan di sektor pertanian padi sawah dan mengetahu faktor-faktor apa saja 

yang berhubungan dengan dengan persepsi rema Desa Cileungsi terhadap 

pekerjaan di sektor pertanian padi sawah. Penelitian ini menggunakan metode 

survei. Menggunakan metode analisis chi square dan Rank Spearman. Hasil 

penelitian menunjukkan faktor internal (tingkat pendidikan dan jenis kelamin) 

berhubunngan dengan persepsi remaja Desa Cileungsi (dalam hal peranan dan 

kenyamanan kerja) terhadap pekerjaan di sektor pertanian padi sawah 

Ramikayati et al (2017) menganalisis perkembangan persepsi dan minat 

petani muda terhadap agribisnis dan konsumsi sayuran swiss chard organik 

sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Analisis menggunakan skoring dan uji 

beda Wilcoxon Singned-rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah 

seluruh program pelatihan selesai, persepsi dan minat petani pemuda terhadap 

budidaya swiss chard sangat baik. Para petani muda mengetahui jenis dan manfaat 
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dari program budidaya organik dan berkemauan untuk lebih mendalami dan 

menggeluti budidaya sayur swiss chard. 

Susilowati (2016) mereview tentang perubahan struktural tenaga kerja 

pertanian diliahat dari fenomena aging farmer dan menurunnya jumlah tenaga 

kerja usia muda sektor pertanian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena penuaan 

petani dan berkurangnya petani muda di Indonesia semakin meningkat. Faktor 

penyebab menurunnya minat tenaga kerja muda di sektor pertanian, diantaranya 

citra sektor pertanian yang kurang bergengsi, berisiko tinggi, kurang memberikan 

jaminan, dan rata-rata penguasaan lahan sempit. 

Budiati (2014) mengkaji minat siswa SMAN 1 Parongpong terhadap 

kegiatan pertanian hortikultura. Metode yang digunakan adalah metode kombinasi 

kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat siswa 

SMAN 1 Parongpong terhhadap kegiatan pertanian hortikultura tinggi. 

Ummah chusnul  (2017) mengetahui perseps pemuda desa terhadap sistem 

pertanian terpadu di Desa Nglanggeran, dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi pemuda terhadap sistem pertanian terpadu. Metode 

analisis menggunakan penelitian deskriptif dan kualitatif. Analisis data yang 

digunakan uji proposi dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda masih berpersepsi baik terhadap 

sistem pertanian terpadu, dan faktor yang mempengaruhi persepsi pemuda desa 

adalah pengetahuan dan lingkungan. 

Panggabean (2015) menganalisis faktor persepsi petani yang signifikan 

mempengaruhi motivasi mereka pada pertanian irigasi pasang surut. Metode 
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analisis uji regresi berjenjang. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan 

infrastruktur paska panen, kondisi jaringan irigrasi rawa pasang surut, dan 

kenadala hama merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi motivasi 

petani untuk mempertahankan pertanian irigrasi pasang surut. 

Losvitasari, et al (2017) menganalisis persepsi generasi muda non 

pariwasata dan generasi muda pariwisata. Menganalisis perbedaan persepsi 

generasi muda tentang dampak pariwisata dan generasi muda pariwisata rumah 

tangga petani di Subak Gadon III, Beraban, Tabanan. Metode analisis 

menggunakan analisis kualitatif mendeskripsikan dan kuantitatif menggunakan 

analisis uji beda non parametric Mann Withney. Hasil penelitian menunjukkan 

generasi muda yang tidak berkecimpung di dunia pariwisata memiliki minat 

bertani. Pariwisata tidak selalu memberi pengaruh yang besar terhadap generasi 

muda untuk terjun di bidang pariwisata.  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pertanian 

 Pertanian adalah usaha untuk mencapai hasil  maksimum dengan mengelola 

faktor tanaman dan lingkungan. Petani adalah seseorang yang bekerja di bidang 

pertanian dengan cara melakukan pemanfaatan sumber daya hayati untuk 

menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Prabowo 

(2011) mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam 

dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dan hasilnya dijual untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut Prabowo (2011) petani adalah orang 

yang menggarap, mengelola tanah milik sendiri bukan tanah milik orang lain. 
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Secara umum petani dibedakan menjadi beberapa yaitu, petani lahan, petani 

penggarap, petani penyewa dan buruh tani.  

1. Petani pemilik lahan adalah petani yang mempunyai lahan sendiri dan 

bertanggung jawab atas lahannya sehingga petani pemilik lahan mempunyai 

hak untuk memanfaatkan lahannya seperti penanaman, pemeliharaan, dan 

pemanenan yang dilakukan sendiri. 

2. Petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan 

sirtem bagi hasil. Risiko usaha tani yang ditanggung bersama dengan 

pemilik tanah dan penggarak dalam  sistem bagi hasil. Besarnya bagi hasil 

tidak sama tergantung daerah masing-masing. 

3. Petani penyewa adalah petani yang menyewa tanah orang lain untuk 

kegiatan pertanian. Besarnya biaya sewa tergantung pemilik tanah yang 

menentukan. 

4. Buruh tani adalah petani yang menggarap atau bekerja di tanah milik orang 

lain untuk mendapatkan upah kerja. Hidup nya tergantung pada pemilik 

sawah yang memperkerjakannya. 

Petani memerlukan lahan untuk bercocok tanam guna untuk menghasilkan 

bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertanian dengan petani tidak 

bisa dipisahkan karena pertanian bukan hanya untuk menghasilkan pendapatan 

ekonomi petani saja. 

2.2.2 Persepsi  

Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses 

seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Persepsi merupakan 

suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang 



11 
 

 
 

diterima oleh organisme atau individu, sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan 

merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu (Ina M, 2012). Setiap 

orang mempunyai cara pandang yang berbeda  dalam melihat suatu objek yang 

sama. Perbedaan tersebut  dipengaruhi oleh banyak faktor,  diantaranya adalah 

pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga berkaitan dengan 

cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-

beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian menafsirkannya. 

Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang 

terjadi di sekitarnya (Ina M, 2012). 

Suharman (2005) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses 

menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat 

indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang  dianggap 

relevan dengan kondisi manusia yaitu, pencatatan indera, pengenalan pola, dan 

perhatian. Dari penjelasan di atas dapat dilihat suatu kesamaan pendapat bahwa 

persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan dan pengamatan 

melalui panca indra sehingga terbentuk suatu tanggapan dalam diri seseorang 

sehingga seseorang itu akan sadar sesuatu yang ada dalam lingkungannya. 

Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Miftah Toha (2003) faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, sebagai berikut : 

1. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, 

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, 

gangguan keorangan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. 

2. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, 

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, 
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pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu 

objek. 

  Menurut Walgito (2010) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat 

dikemukakan beberapa faktor, yaitu: 

1. Objek yang dipersepsi menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi 

juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung 

mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. 

2. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf alat indera atau reseptor merupakan 

alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris 

sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat 

susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk 

mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi 

seseorang. 

3. Perhatian untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan 

dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu 

sekumpulan objek. 

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi setiap  individu berbeda satu 

sama lain, dan berpengaruh pada setiap individu dalam  mempersepsi suatu objek, 

meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok 

dapat berbeda dengan persepsi orang lain atau kelompok lain sekalipun 

keadaannya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri perbedaan-perbedaan 
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individu, perbedaan-perbedaan dalam  kepribadian,  perbedaan dalam sikap atau 

perbedaan dalam  motivasi. Pada dasarnya proses terjadinya persepsi ini terjadi 

dalam diri seseorang, tetapi persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses 

belajar, dan pengetahuannya. Demikian juga dengan persepsi Pemuda desa 

terhadap pekerja sebagai petani. Agustina (2011) mengatakan bahwa persepsi 

dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pengetahuan dan pengalaman.  

 Proses Persepsi Menurut Miftah Toha, (2003) proses terbentuknya 

persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu: 

1. Stimulus atau Rangsangan Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang 

dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari 

lingkungannya. 

2. Registrasi Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah 

mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang 

berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat 

mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian 

mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut. 

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat 

penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses 

interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian 

seseorang. 

2.2.3 Minat   

Menurut Purwanto (2001) minat adalah suatu fungsi orang untuk  mencapai 

sesuatu. Minat berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Salahudin (1990) 

menyatakan minat sebagai perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. 
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Minat sangat menentukan sikap yang menyebabkan seseorang aktif dalam suatu 

pekerjaan atau dengan kata lain minat dapat menjadi sebab dari suatu kegiatan. 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat yaitu pengetahuan, pengalaman dan 

informasi. Pengetahuan merupakan hasil tau seseorang setelah mereka melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media masa maupun 

lingkungan (salahudin, 2000). 

2.2.4 Pemuda  

Pemuda adalah suatu fase yang berada dalam siklus  kehidupan manusia, 

dimana fase tersebut bisa kearah perkembangan atau perubahan. Secara hukum 

menurut UU Kepemudaan nomor 40 tahun 2009 adalah batasan umur Pemuda 

Indonesia berumur 15 – 30 tahun, secara biologis yaitu manusia yang sudah mulai 

menunjukkan tanda-tanda kedewasaan  WHO menggolongkan umur 10 – 24 

tahun sebagai young people, sedangkan Pemuda atau adolescence dalam golongan 

umur 10 -19 tahun. Masa Pemuda adalah masa dimana terjadi perkembangan 

secara psikologi. World Health Organization (WHO) membagi pemahaman 

tentang makna Pemuda dalam tiga aspek, meliputi pandangan melalui sisi biologis 

(fisik), psikologis dan aspek ekonomi. Berikut penjelasannya : 

1. Aspek Biologis, Pemuda adalah mereka yang secara fisik mulai 

menunjukkan kematangan seksual (pubertas).  

2. Aspek Psikologis, Pemuda adalah mereka yang secara individu mengalami 

perkembangan dalam pola identifikasi dari anak menuju dewasa 

3. Aspek Ekonomi, Pemuda adalah mereka yang mengalami peralihan dari 

sebelumnya bergantung menjadi keadaan yang cenderung lebih mandiri. 
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W Santrock (2003), mendefinisikan masa Pemuda adalah  mereka yang 

mengalami perubahan karakter dari era kanak-kanak kepada masa kedewasaan, 

bahwa pada masa ini akan terjadi “storm & stress” atau “badai & topan”. 

Fenomena tersebut ditandai dengan perubahan (pergolakan) yang mempengaruhi 

tindakannya. Ciri-ciri perkembangan emosi Pemuda menurut Sunarto (2002) : 

1. Cenderung murung, dikarenakan perubahan fisik seksual (hormon) dan 

persoalan ketika menghadapi orang dewasa. 

2. Terkadang bersikap kasar untuk menutupi kepercayaan dirinya. 

3. Mengalami kelelahan fisik akibat pola tidur dan makan yang terganggu. 

4. Mengalami ketegangan secara psikologis, mengisi waktu dengan melamun 

akan masa depannya. 

5. Sebagian mengalami masalah dengan orang tua karena kebebasan yang 

tidak terkendali. 

 Secara karakteristik perkembangannya, masa Pemuda ini sangatlah sulit 

untuk dideteksi dikarenakan mereka dengan mudahnya menyembunyikan emosi 

yang dihadapinya. 

2.2.5 Faktor Adanya Persepsi dan Minat Pemuda Desa terhadap Pekerjaan 

di sebagai Petani 

Faktor yang mempengaruhi  persepsi  menurut Miftah Toha, (2003) sebagai 

berikut : 

1. Tingkat Pendidikan  

Pendidikan formal hasil penelitian Adi (2002) menyebutkan bahwa semakin 

tinggi pendidikan formal petani maka semakin tinggi pula tingkatan dalam 

pengadopsian inovasi. Pendidikan yang telah ditempuh seseorang akan sangat 

berpengaruh dalam tingkat pemahaman serta dalam pengambilan keputusan 
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terhadap suatu inovasi. Harmayani (2017) bahwa melalui pendidikan seseorang 

akan dibantu menyerap berbagai ragam informasi ilmu pengetahuan yang makin 

hari terus mengalami perkembangan kedepannya, pendidikan yang tinggi maka 

peluang untuk medapatkan pekerjaan semakin besar. 

2. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin laki-laki lebih banyak bekerja di sektor pertanian 

dibandingkan perempuan. Pekerjaan disektor pertanian merupakan pekerjaan yang 

berat, dan lebih cocok untuk laki-laki. Herlina (2002) mengatakan bahwa persepsi 

pemuda terhadap pekerjaan dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Hal ini 

ditunjukan dengan adanya persepsi masyarakat pada pekerjaan di sektor pertanian 

sebagai pekerjaan yang melelahkan dan merusak penampilan, sehingga tidak 

cocok untuk perempuan. 

3. Status Perkawinan 

Status perkawinan berpengaruh terhadap persepsi pemuda pada sektor 

pertanian. Desa Cikidang Majalengka, pemuda yang belum menikah tidak 

mendapat warisan lahan pertanian dari orang tuanya bagi orangtua yang 

memiliki lahan pertania tapi, sebaliknya bagi pemuda yang sudah menikah 

mereka akan mendapatkan lahan pertanian dari orang tuannya. Herlina (2002) 

pemuda yang sudah menikah memiliki persepsi yang baik terhadap pertanian 

dibandingkan pemuda yang belum menikah. Pemuda yang belum menikah 

memiliki anggapan bahwa pertanian merupakan perkerjaan yang kotor dan 

melelahkan. Sementara pemuda yang sudah menikah mereka mau tidak mau 

mememiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pemuda 
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yang sudah menikah harus  bekerja di sektor pertanian apalagi jika mereka tidak 

memiliki ketrampilan yang lain. 

4. Tingkat Kosmopolitan 

Suatu perubahan dapat terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari 

masyarakat itu sendiri, maupun yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. 

Suatu penemuan baru dalam masyarakat itu sendiri misalnya, mungkin akan 

mengakibatkan perubahan pada masyarakat yang bersangkutan. Pengaruh dari 

luar misalnya hasil teknologi tertentu, mengakibatkan terjadi perubahan 

masyarakat (Soekanto, 1992). Murtiyanti (2005) kekosmopolitan adalah 

keterbukaan seseorang terhadap informasi dengan melakukan kunjungan ke kota 

atau desa lainnya untuk mendapatkan berbagai informasi. Chandra (2004) 

menambahkan tingkat kosmopolitan dapat dilihat dari keterdedahan dengan media 

massa. Tingkat kosmopolitan ini memiliki hubungan negatif dengan pekerjaan 

pertanian.  Ketika tingkat kosmopolitan pemuda rendah maka ia akan cenderung 

untuk memiliki persepsi yang tinggi atau lebih baik terhadap pekerjaan pertanian. 

Penelitian ini tingkat kosmopolitan pemuda desa diukur dengan cara melihat 

status sosial ekonomi, seberapa sering pemuda desa berpergian keluar desa, 

seberapa sering mengakses media massa, dan seberapa sering berhubungan 

dengan lembaga luar komunitasnya. 

5. Pengalaman Bekerja 

 Pengalaman kerja menunjukkan berapa lama seseorang dapat bekerja 

dengan baik. Pengalaman kerja meliputi banyaknya jenis pekerjaan atau jabatan 

yang pernah diduduki oleh seseorang dan lamanya bekerja pada masing-masing 
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pekerjaan atau jabatan tersebut. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengalaman 

Kerja Karyawan jika sudah melakukan pekerjaan secara berulang-ulang.  

6. Sosialisasi pertanian oleh orang tua 

Soekanto (1992) Sosialisasi adalah sebagai suatu proses ketika manusia 

mempelajari norma dan nilai. Sosialisasi bertujuan memberikan ketrampilan, 

mengembangkan kemapuan berkomunikasi, berlatih untuk mawas diri dan 

menanamkan nilai-nilai kepercayaan pokok dalam diri seseorang. Hasil penelitian 

Meilina (2015) para orang tua remaja yang mempunyai pengaruh kuat terhadap 

remaja, meskipun mengenalkan pertanian dari sejak dini, ternyata sebenarnya 

tidak benar-benar menginginkan anaknya untuk meneruskan jejaknya sebagai 

petani, melainkan pekerjaan yang pendapatannya lebih tinggi. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat berperan penting sebagai 

pembangunan ekonomi juga penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Berdasarkan hasil sensus pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha 

pertanian di Majalengka mengalami penurunan sebanyak 47.893 rumah tangga 

dari 204.519 rumah tangga pada tahun 2003, menjadi 156.626 rumah tangga pada 

tahun 2013. Persepsi yang negatif terhadap pekerjaan pertanian menyebabkan 

banyaknya pemuda yang berlomba-lomba untuk bekerja di luar sektor pertanian. 

Hal ini disebabkan karena negatifnya mindset pemuda mengenai pekerjaan 

sebagai petani. Persepsi dan minat pemuda terhadap pekerjaan sebagai petani 

diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal (tingkat pendidikan, jenis 

kelamin, umur, status perkawinan, dan pengalaman bekerja), faktor eksternal 

(tingkat kosmopolitan dan sosialisasi pertanian dari orang tua). 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, masalah dan kajian pustaka serta kerangka 

pemikir maka hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

Diduga terdapat hubungan antara persepsi pemuda dengan minat pemuda terhadap 

pekerjaan sebagai petani di Desa Cikidang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten 

Majalengka 

Faktor Internal : 

1. Jenis kelamin

2. Status Pernikahan

3. Tingkat pendidikan

4. Pengalaman Bekerja

Faktor eksternal : 

1. Kosmopolitan

2. Sosialisasi orang tua terhadap

pertanian

Persepsi pemuda desa terhadap 

pekerjaan sebagai petani : 

1. Pendapatan

2. Risiko usaha

3. Kenyamanan dalam bekerja

Minat pemuda desa terhadap pekerjaan 

di sektor pertanian : 

1. Minat budidaya tanaman pertanian

2. Minat usaha sarana produksi pertanian

3. Minat usaha pemasaran hasil pertanian


