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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sebelumnya telah 

dilakukan dan menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat 

digunakan sebagai acuan. Penelitian terdahulu terkait dengan adopsi inovasi 

sistem pertanian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. 

Harinta (2011) dengan judul “Adopsi Inovasi Pertanian di Kalangan 

Petani di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo” menganalisis tentang (1) Sifat 

atau karakteristik inovasi (X1), (2) Sifat atau karakteristik calon pengguna (X2), 

(3) Pengambilan keputusan adopsi inovasi (X3), (4) Saluran komunikasi/media 

yang digunakan (X4), (5) Kualifikasi atau keadaan Petugas Penyuluh 

Lapangan/PPL (X5) dengan menggunakan metode analisis korelasi antar variabel 

dan analisis jalur (Path Analysis). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pertanian dikalangan petani di 

Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo adalah sifat/karakteristik inovasi, 

sifat/karakteristik calon pengguna, saluran komunikasi, (2) Terdapat perbedaan 

tingkat adopsi inovasi pengurus dan anggota kelompok tani. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan penulis saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya ialah variabel pada penelitian ini meliputi variabel  Pendidikan (X1), 

Jumlah anggota keluarga (X2), Luas tanah garapan (X3), Ketersediaan informasi 

(X4), Pendapatan Petani (X5). Pengalaman bertani (X6). Selain berbeda pada 
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variabel penelitian yang dilakukan, metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini 

metode penelitian yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). 

I Gd. Bagus Dera Setiawan et al. (2017) dengan judul “Faktor–Faktor 

Yang Mempengaruhi Adopsi Inovasi Sistem Tanam Jajar Legowo 2 : 1 Di Subak 

Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana”. Menganalisis tentang 

(1) Motivasi petani (X1), Pengetahuan petani (X2), Peluang usaha (X3) dengan 

menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil dari penelitian ini 

adalah (1) Motivasi petani berpengaruh  positif dan sangat signifikan terhadap 

tingkat adopsi menggunakan sistem tanam Jajar Legowo 2 : 1 di Subak 

Penyaringan, Kabupaten Jembrana. (2) Peluang usaha berpengaruh positif dan 

sangat signifikan terhadap tingkat adopsi menggunakan sistem tanam Jajar 

Legowo 2 : 1 di Subak Penyaringan, Kabupaten Jembrana. (3) Pengetahuan petani 

berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap motivasi petani di Subak 

Penyaringan, Kabupaten Jembrana. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis 

saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ialah variabel pada 

penelitian ini meliputi variabel Pendidikan (X1), Jumlah anggota keluarga (X2), 

Luas tanah garapan (X3), Ketersediaan informasi (X4), Pendapatan Petani (X5). 

Pengalaman bertani (X6). 

Dayana dan Flora K. Sinurat (2011), dengan judul “Komunikasi 

Penyuluhan dan Adopsi Inovasi”. Menganalisis tentang (1) komunikasi 

penyuluhan (X1), dengan menggunakan korelasional. Hasil dari penelitian ini 

adalah (1) Terdapat hubungan yang cukup berarti antara komunikasi penyuluhan 
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kanker serviks oleh PKBI Sumatera Utara terhadap tingkat adopsi inovasi wanita 

di Kelurahan Belawan II (2) Kredibilitas Penyuluh adalah salah satu faktor yang 

paling kuat mempengaruhi minat peserta yang hadir dalam penyuluhan (3) 

Penyuluh dari PKBI Sumatera Utara sudah cukup berhasil mempengaruhi peserta 

yang hadir dalam penyuluhan. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis saat 

ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ialah variabel pada 

penelitian ini meliputi variabel Pendidikan (X1), Jumlah anggota keluarga (X2), 

Luas tanah garapan (X3), Ketersediaan informasi (X4), Pendapatan Petani (X5). 

Pengalaman bertani (X6). Selain berbeda pada variabel penelitian yang dilakukan, 

metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini juga berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan 

adalah Partial Least Square (PLS). 

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Sekarang Dan Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu 

Penelitian 

sekarang 

Nama Yos Wahyu 

Arinta (2011) 

I Gd. Bagus 

Dera 

Setiawan,Dkk. 

(2017) 

Dayana dan 

Flora K. 

Sinurat 

(2011) 

Lalu 

Supardan 

Habib 

Judul Adopsi Inovasi 

Pertanian di 

Kalangan Petani 

di Kecamatan 

Gatak 

Kabupaten 

Sukoharjo 

Faktor–Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Adopsi Inovasi 

Sistem Tanam 

Jajar Legowo 2 

: 1 Di Subak 

Penyaringan, 

Kecamatan 

Komunikasi 

Penyuluhan 

dan Adopsi 

Inovasi 

Analisis 

Keengganan 

Adopsi 

inovasi 
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Mendoyo, 

Kabupaten 

Jembrana 

Sistem 

Pertanian 

Organik 

Tujuan Mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kecepatan 

adopsi 

inovasi 

pertanian dan 

mengetahui 

apakah 

terdapat 

hubungan antar 

faktor-faktor 

tersebut 

terhadap 

kecepatan 

adopsi inovasi 

pertanian di 

kalangan petani 

Kec. Gatak, 

Kab. Sukoharjo 

mengetahui 

pengaruh 

pengetahuan 

petani terhadap 

motivasi 

petani, 

motivasi 

dan 

kesempatan 

petani untuk 

melakukan 

industrialisasi 

terhadap 

adopsi inovasi 

dengan 

menggunakan 

sistem 

tanam Jajar 

Legowo 2 : 1 

di Subak 

Penyaringan, 

Kec. Mendoyo, 

Kab. 

Jembrana. 

mengetahui 

pengaruh 

penyuluhan 

kanker 

serviks yang 

dilakukan 

oleh PKBI 

Sumatera 

Utara 

mengenai 

tingkat 

adopsi 

inovasi 

wanita di 

Kelurahan 

Belawan II 

dalam bentuk 

tes pap 

smear. 

Menganalisis 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruh

i Keengganan 

Adopsi 

Inovasi 

Sistem 

Pertanian apel 

Organik 

 

Analisis analisis korelasi 

antar variabel 

dan analisis 

jalur (Path 

Analysis) 

Structural 

Equation 

Modeling 

(SEM),  

Analisis 

korelasi 

Partial Least 

Square (PLS). 

 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

ini 

Variabel yang 

di gunakan  

pada penelitian 

ini Pendidikan 

(X1), Jumlah 

anggota 

keluarga (X2), 

Luas tanah 

garapan (X3), 

Ketersediaan 

Variabel yang 

di gunakan  

pada penelitian 

ini Pendidikan 

(X1), Jumlah 

anggota 

keluarga (X2),  

Luas tanah 

garapan (X3), 

Ketersediaan 

Variabel 

yang di 

gunakan  

pada 

penelitian ini 

Pendidikan 

(X1), Jumlah 

anggota 

keluarga 

(X2), Luas 
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informasi (X4), 

Pendapatan 

Petani (X5). 

Pengalaman 

bertani (X6) 

dan analisis 

yang di 

gunakan adalah 

Partial Least 

Square (PLS) 

informasi (X4), 

Pendapatan 

Petani (X5). 

Pengalaman 

bertani (X6) 

tanah 

garapan 

(X3), 

Ketersediaan 

informasi 

(X4), 

Pendapatan 

Petani (X5). 

Pengalaman 

bertani (X6) 

dan analisis 

yang di 

gunakan 

adalah 

Partial Least 

Square (PLS) 

Sumber : Data Primer, Diolah 2018 

 

2.2 Keengganan Menerima Perubahan 

Keengganan merupakan suatu penolakan yang dilakukan oleh seseorang 

terhadap sesuatu berupa perubahan. Menurut Kotter dan Schlesinger (1979) dalam 

Aruman (2015), menunjukkan bahwa ada empat alasan utama mengapa orang 

enggan dalam menerima perubahan: (1) takut kehilangan sesuatu yang berharga; 

(2) mereka gagal untuk memahami perubahan dan implikasinya; (3) percaya 

bahwa perubahan tidak masuk akal; (4) memiliki toleransi yang rendah untuk 

perubahan. 

Seseorang akan enggan dalam mengadopsi suatu perubahan apabila 

perubahan tersebut di nilai tidak menguntungkan baginya. Menurut Sondang P. 

Siagian (2000), Para individu dalam organisasi cenderung menolak perubahan 

dapat dikatakan bersumber pada lima faktor, yaitu : 
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1. Kebiasaan 

Kebiasaan merupakan suatu hal yang dilakukan secara terus menerus oleh 

seseorang. Kebiasaan yang sudah mendarah daging akan memudahkan 

seseorang untuk memberikan respons yang sudah terprogram. Akan tetapi 

apabila kebiasaan tersebut dihadapkan kepada tuntutan perubahan, ia akan 

menjadi sumber penolakan. 

2. Ancaman terhadap rasa aman   

Apabila perubahan yang akan terjadi di nilai sebagai ancaman terhadap rasa 

aman dalam pekerjaan dan penghasilan seseorang, ia akan cenderung menolak 

perubahan tersebut. 

3. Faktor ekonomi 

Apabila perubahan di nilai akan berakibat pada berkurangnya penghasilan 

seseorang, ia akan menolak perubahan tersebut. 

4. Ketakutan pada hal-hal yang asing 

Apabila perubahan akan membawa sesuatu yang asing, ia akan menolak 

perubahan tersebut, karena seseorang memandang bahwa yang asing itu 

membawa ketidakjelasan dan ketidakpastian. 

5. Proses informasi selektif 

Telah umum di ketahui bahwa seseorang “menciptakan dunianya” melalui 

persepsi tertentu yang dikembangkannya. Dengan “dunia ciptaanya” itu 

seseorang akan menolak perubahan karena ia tidak mau ada gangguan 

terhadap keutuhan persepsi yang telah dibentuknya itu. 
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2.3      Adopsi Inovasi 

Adopsi inovasi adalah proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang 

mendengar atau mengetahui suatu ide, cara-cara ataupun obyek yang dianggap 

baru sampai orang tersebut mengadopsi (menerima dan menerapkan) hal baru 

tersebut. Menurut Rogers (1995) dalam Jabal Tarik Ibrahim et al. (2003), adopsi 

suatu inovasi merupakan proses mental sejak seseorang mengetahui adanya 

inovasi sampai mengambil keputusan untuk menerima atau menolak dan 

kemudian mengukuhkannya. Secara lebih rinci, proses adopsi dapat dibagi dalam 

lima tahapan yaitu pengenalan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi.  

Penerimaan adopsi suatu inovasi oleh petani akan dibutuhkan proses yang 

waktunya tidak dapat ditentukan untuk petani menilai apakah inovasi tersebut 

menguntungkan atau tidak bagi mereka. Proses pengambilan keputusan suatu 

inovasi adalah proses dimana setelah seseorang mendengar suatu inovasi untuk 

pertama kalinya, kemudian membentuk sikap terhadap inovasi, sampai 

memutuskan untuk menolak atau menerima, melaksanakan ide-ide baru dan 

mengukuhkan terhadap keputusan inovasi. 

2.3.1 Tipe Keputusan Adopsi Inovasi  

Keputusan dalam mengadopsi suatu inovasi dapat dilakukan oleh 

individu atau kelompok. Keputusan yang dibuat dalam suatu kelompok dapat di 

lakukan secara otoritas dan kolektif atau musyawarah. Menurut Wayne Lamble 

(1984) dalam Jabal Tarik Ibrahim et al. (2003), menyatakan bahwa tipe keputusan 

untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi sangat mempengaruhi tingkat 

adopsi suatu inovasi. Tipe keputusan ini diklasifikasikan menjadi empat yaitu : 
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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 kelompok yang telah dimufakati atau disetujui 

bersama. 

3. Keputusan otoritas (authority decisions), yaitu keputusan yang dipaksakan oleh 

seseorang yang memiliki kekuasaan yang lebih besar kepada individu lainnya. 

4. Keputusan gabungan (contigent decisions), yaitu keputusan yang mengandung 

dua atau tiga tipe macam keputusan yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Tabel 2.2 Perbandingan Pengambilan Keputusan Opsional, Kolektif dan Otoritas 

No. Faktor Keputusan 

opsional 

Keputusan 

kolektif 

Keputusan 

otoritas 

1 Tingkat adopsi Sedang Rendah Tinggi 

2 Tingkat kestabilan 

keputusan 

Sedang Tinggi Rendah 

3 Pengaruh sistem thd. 

Individu 

Rendah Sedang Tinggi 

Sumber : Wayne Lamble (1984) dalam Jabal Tarik Ibrahim et al. (2003)  

Kecepatan adopsi suatu inovasi ditentukan oleh variabel-variabel : sifat 

inovasi, jenis inovasi, keputusan inovasi, saluran komunikasi, ciri-ciri sistem 

sosial dan kegiatan promosi oleh penyuluh. Sarana komunikasi merupakan 

variabel yang penting, karena berperan dalam proses penyerapan inovasi dan  

bertindak sebagai sarana penular ide-ide baru dari agen pembaharu keanggota-
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keanggota sistem sosial dan dari anggota sistem yang lain. Saluran komunikasi 

(comunication channel) merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari satu individu ke individu lain yang merupakan penerima pesan. 

Berdasarkan besaran cakupan penerimanya saluran komunikasi dibedakan atas 

“saluran media massa” yang melibatkan sarana radio,televisi,surat kabar dan 

media massa lain, serta “saluran interpersonal” yang melibatkan komunikasi tatap 

muka (face to face) antara dua orang atau lebih individu.  

Faktor-faktor yang menghambat atau memperlancar petani dalam 

mengadopsi suatu inovasi lebih banyak di pengaruhi oleh situasi dan kondisi 

dalam diri petani itu sendiri. Menurut Herdiani (1999), Persepsi petani tentang 

ciri-ciri inovasi dan perubahan yang dikehendaki oleh inovasi di dalam 

pengelolaan pertanian mempengaruhi  tingkat adopsi. Inovasi biasanya diadopsi 

dengan cepat, karena : 

1. Memiliki keuntungan relatif yang tinggi bagi petani 

2. Sesuai dengan nilai-nilai,pengalaman, dan kebutuhannya 

3. Tidak rumit 

4. Dapat dicoba dalam skala kecil 

5. Mudah diamati 

2.3.2   Proses Adopsi 

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

(2003), Dalam proses adopsi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu : 

tingkat adopsi sangat di pengaruhi tipe keputusan untuk menerima atau menolak 
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inovasi dengan melihat tipe keputusan adopsi ini, Rogers dan Shoemaker  

menjelaskan bahwa proses adopsi melalui empat tahap yaitu : 

1. Mengetahui (knowledge) 

Pada tahap ini, petani sudah mengetahui adanya inovasi baru. dan mengerti 

bagaimana inovasi itu berfungsi.  

2. Persuasi (persuasion) 

Pada tahap ini petani  tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi/detail 

mengenai inovasi. Pada tahap kedua ini petani sudah membentuk sikap 

terhadap inovasi, yaitu apakah inovasi tersebut dianggap sesuai ataukah tidak 

sesuai bagi dirinya. 

3. Mengambil keputusan (decision) 

Pada tahap ini petani menimbang keuntungan/kerugian dari menggunakan 

inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi. 

4. Konfirmasi (confirmation) 

Pada tahap ini setelah seseorang membuat keputusan ia akan mencari 

pembenaran atas keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan seseorang 

yang tadinya menolak akan merubah keputusannya menjadi menerima inovasi 

setelah melakukan evaluasi. 

2.3.3   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Adopsi Usahatani  

Tingkat adopsi usahatani dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor  yaitu 

umur, pendidikan, luas lahan, pengalaman bertani, pendapatan, dan jumlah 

tanggungan keluarga, dan tingkat kosmopolitan. Menurut  Soekartawi (2005) 

dalam Burhansyah (2014), menyatakan bahwa beberapa hal yang penting dalam 
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mempengaruhi adopsi inovasi antara lain; umur, pendidikan, keberanian 

mengambil resiko, pola hubungan, sikap terhadap perubahan, motivasi berkarya, 

aspirasi, fatalisme, sisitem kepercayaan tertentu, karakteristik psikologi.  Menurut 

Zulvera (2014) dalam anne charina et al. (2018),  menyebutkan bahwa tingkat 

adopsi petani berkaitan dengan  pengetahuan, sikap, keterampilan dan persepsi 

petani tentang sistem pertanian organik  yang diperoleh petani melalui proses 

belajar yang telah dilaluinya. Keberadaan dan dukungan dari penyuluhan sebagai 

proses pendidikan non formal, dukungan kebijakan pemerintah, lembaga 

penunjang kegiatan usahatani, dukungan sistem sosial akan mendorong petani 

untuk melaksanakan sistem pertanian organik dengan intensif. 

Faktor umur merupakan salah satu faktor penting bagi seseorang dalam 

melakukan suatu aktivitas khususnya dalam usahatani, karena semakin tua umur  

petani maka ia akan cenderung lebih lambat dalam menerima suatu inovasi. Hal 

ini karena petani yang sudah tua memiliki banyak pengalamanakan berhati-hati 

dalam mengambil segala tindakan.  Menurut Lubis (2000) dalam Amala et al. 

(2014), Semakin muda umur petani, maka akan semakin semangat untuk 

memperluas wawasannya. Sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk 

lebih cepat melakukan adopsi suatu inovasi.  

Pendidikan merupakan sarana belajar dimana selanjutnya akan 

menanamkan sikap pengertian yang menguntungkan menuju pembangunan 

praktek pertanian yang lebih modern. Faktor pendidikan memiliki pengaruh 

terhadap tingkat kecepatan adopsi suatu inovasi oleh petani, karena semakin 

tinggi tingkat pendidikan petani maka ia akan memiliki wawasan yang lebih luas 
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dan lebih respon terhadap inovasi. Menurut Lubis (2000) dalam Amala et al. 

(2014), petani yang berpendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam melaksanakan 

adopsi, begitu pula sebaliknya mereka yang berpendidikan rendah, lebih lambat 

dalam melaksanakan adopsi inovasi.  

Faktor pengalaman bertani berpengaruh terhadap kecepatan adopsi suatu 

inovasi. Petani yang berpengalaman lebih cepat mengadopsi teknologi 

dibandingkan dengan petani yang belum atau kurang berpengalaman. Menurut 

Soekartawi (1994) dalam Amala et al. (2014), Petani yang sudah lama bertani 

akan lebih mudah menerapkan inovasi atau menerapkan anjuran penyuluhan dan 

penerapan teknologi daripada petani pemula atau petani baru. 

Faktor luas lahan memiliki hubungan positif dengan tingkat adopsi suatu 

inovasi. Luas lahan menentukan petani untuk dapat mengambil keputusan dalam 

upaya menerapkan suatu unsur inovasi. Menurut Soekartawi (1994) dalam Amala 

et al. (2014), Petani yang mempunyai lahan yang luas akan lebih mudah 

menerapkan anjuran penyuluhan demikian pula halnya dengan penerapan adopsi 

inovasi daripada yang memiliki lahan sempit. Hal ini dikarenakan keefisienan 

dalam penggunaan sarana produksi. 

Faktor jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap kecepatan 

adopsi suatu inovasi, karena semakin banyak jumlah tanggungan keluarga petani 

maka petani akan merasa terbebani dan akan lebih berhati-hati dalam mengambil 

keputusan. Menurut Lubis (2000) dalam Amala et al. (2014),  Banyaknya jumlah 

anggota keluarga sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan seseorang dalam 
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pengambilan keputusan untuk menerima suatu inovasi. Jumlah tanggungan 

keluarga tersebut adalah  banyaknya beban tanggungan petani dalam satuan jiwa. 

Tingkat kosmopolitan berpengaruh terhadap kecepatan adopsi suatu 

inovasi, karena petani yang sering keluar ke desa lain atau kota, mengikuti 

penyuluhan, bertukar informasi dengan petani lain dan sering melihat media 

massa akan meningkatkan wawasan petani dan respon terhadap suatu inovasi. 

Menurut Soekartawi (1998) dalam Amala et al. (2014), bahwa tingkat 

kosmopolitan petani dapat diketahui dengan mengetahui frekuensi petani keluar 

dari desanya ke desa lain atau ke kota, frekuensi mengikuti penyuluhan, frekuensi 

petani bertemu dengan tokoh innovator media massa yang dilihat seperti koran, 

TV, majalah dll. 

Proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh budaya masyarakat 

dimana rumah tangga itu berada. Pengambilan keputusan di dalam rumah tangga 

petani meliputi faktor-faktor yang kompleks, termasuk ciri-ciri biofisik usahatani, 

ketersediaan dan kualitas input luar dan jasa serta proses sosioekonomi dan 

budaya di dalam masyarakat (Herdiani, 1999). 

2.3.4   Penggolongan Adopter 

Proses adopsi suatu inovasi oleh petani tidak terjadi sekaligus, melainkan 

secara bertahap, sehingga dapat digolongkan penerima adopsi (adopter) menjadi 

beberapa golongan. Jabal Tarik Ibrahim et al. (2003) menjelaskan cepat 

lambatnya para petani memutuskan untuk menerapkan adopsi inovasi atau 

menolak inovasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan petani 

yaitu: 
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1. Golongan pelopor (innovator) 

Golongan ini yang selalu merintis, mencoba dan menerapkan teknologi baru 

dalam pertanian dan menjadi pelopor dalam menerima para penyuluh 

pertanian, bahkan dapat mengajak/menganjurkan petani lainnya untuk ikut 

dalam penyuluhan. 

2. Golongan pengetrap dini (early adopter) 

Petani yang termasuk dalam golongan ini biasanya bersifat terbuka dan luwes 

sehingga mereka dapat bergaul lebih dekat dengan para petani umumnya, 

keberadaan dan pendidikannya cukup, suka mencari informasi pertanian di 

surat-surat kabar, akan tetapi umumnya bersifat lokalit. 

3. Golongan pengetrap awal (early majority) 

Sifat dari golongan early mayority ini merupakan sifat yang dimiliki 

kebanyakan petani. Penerapan teknologi baru dapat dikatakan lebih lambat 

dari kedua golongan di atas, akan tetapi lebih mudah terpengaruh dalam hal 

teknologi yang baru itu telah meyakinkannya dapat lebih meningkatkan usaha 

taninya. 

4. Golongan pengetrap akhir (late majority) 

Petani yang termasuk dalam golongan late mayority adalah para petani yang 

pada umumnya kurang mampu, lahan pertanian yang dimilikinya sangat 

sempit, rata-rata di bawah 0,5 hektar.  

5. Golongan penolak (laggard) 

Petani golongan ini biasanya adalah petani yang berusia lanjut, berumur 

sekitar 50 tahun ke atas, fanatik terhadap tradisi dan sulit untuk diberikan 
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pengertian-pengertian yang dapat mengubah cara berfikir, cara kerja dan cara 

hidupnya. 

2.3.5   Sistem Pertanian Organik 

Pertanian organik merupakan budidaya pertanian yang menggunakan 

bahan-bahan alami tanpa bahan kimia seperti pupuk kimia, pestisida dll. Menurut 

Sutanto (2002), pertanian organik merupakan suatu sistem produksi pertanaman 

yang berasaskan daur ulang hara secara hayati. Daur ulang hara dapat melalui 

sarana limbah tanaman dan ternak serta limbah lainnya yang mampu memperbaiki 

status kesuburan tanah dan struktur tanah. 

Menurut Rosenow et al. (1996) dalam Herlina (2015), menyatakan 

pertanian organik dalam versi lain, yaitu merupakan sistem pertanian yang 

mempromosikan aspek 8 lingkungan, sosial, ekonomi, dengan memproduksi 

pangan dan serat. Sistem ini memperhatikan kesuburan tanah sebagai dasar 

kapasitas produksi dan sifat alami tanaman, hewan, biofisik, landscap, sehingga 

mampu mengoptimalkan kualitas semua faktor-faktor yang saling terintegrasi atau 

tergantung tersebut. Pertanian organik menekankan praktek rotasi tanaman, daur 

ulang limbah-limbah organik secara alami tanpa input kimia. Tingkat persediaan 

optimal bahan-bahan organik tersebut dibutuhkan untuk mencapai siklus nutrisi 

unsur hara dalam tanah. Oleh karena itu, pertanian organik bisa dikatakan sebagai 

dasar produksi hasil pertanian, dasar untuk peternakan hewan, dasar untuk 

keseimbangan ekologi secara alami. 
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2.3.6   Usahatani Apel 

Menurut Soekartawi (1995) dalam Luntungan (2012), bahwa ilmu 

usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan 

sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan 

yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani dapat 

mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki sebaik-baiknya, dan dapat 

dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut mengeluarkan output 

yang melebihi input. 

Apel merupakan tanaman tahunan yang hidup di daerah sub tropis dan  

memiliki keuntungan yang tinggi. Menurut Anggara et al. (2017),  Apel (Malus 

sylvestris) merupakan salah satu tanaman buah yang dapat dibudidayakan di 

Indonesia dan merupakan tanaman tahunan yang berasal dari daerah subtropis. 

Tanaman apel mulai berkembang di Indonesia sejak diperkenalkan teknologi 

perompesan daun yang diikuti dengan pelengkungan cabang sebagai pengganti 

musim gugur, sehingga produksi apel dapat diatur oleh petani. Daerah yang 

menjadi sentra produksi apel di Indonesia salah satunya adalah Kecamatan 

Poncokusumo. 

 

2.4      Kerangka Pemikiran 

Desa Tulungrejo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bumiaji 

Kota Batu yang mempunyai luas wilayah 80,701 Km2. Mata pencaharian 

penduduk Desa Tulungrejo mayoritasnya adalah petani dengan presentase 90% 
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dan 10%  lain-lain, dari 90% tersebut terbagi menjadi 60% petani apel dan 30% 

petani sayur. 

  Desa Tulungrejo memiliki kebun apel yang tersebar dengan total luas 900 

Ha dan menjadi desa penghasil apel terbesar di Kota Batu. Produktivitas tanaman 

apel  Desa Tulungrejo semakin lama semakin menyusut yang di sebabkan oleh 

menurunnya kelembaban udara dan kualitas tanah akibat penggunaan pestisida 

dan zat kimia lainnya. Menyadari hal tersebut beberapa petani apel diantaranya 

sudah mulai mengadopsi sistem pertanian organik namun masih banyak juga yang 

tetap menerapkan sistem pertanian an-organik. 
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Gambar 2.1. Kerangka pemikiran penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 2.1, terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi keengganan petani apel dalam mengadopsi sistem pertanian 

organik di Desan Tulungrejo yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

diantaranya adalah pendidikan, jumlah anggota keluarga, luas tanah garapan, 

pendapatan petani dan pengalaman bertani sementara faktor eksternal diantaranya 

adalah  informasi penyuluh. Penelitian ini memiliki inti yakni untuk mengetahui 

keengganan petani dalam mengadopsi sistem pertanian organik. 
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2.5   Hipotesis  

 Hipotesis merupakan suatu pendapat atau jawaban yang belum final, yang 

harus diuji kebenarannya. Adapun  hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

 Diduga pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan, pendapatan, 

pengalaman bertani, dan informasi penyuluh mempengaruhi keengganan petani 

apel mengadopsi sistem pertanian apel organik.   

 


