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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kelompok Tani 

Menurut Nasrul (2012) dalam rangka peningkatan kapasitas petani terhadap 

pembangunan pertanian diperlukan kelembagaan yang mampu memberikan 

kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Kelembagaan pertanian dalam hal 

ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan. Penguatan posisi tawar 

petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak 

dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam 

melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. Selanjutnya Dimyati dalam Nasrul (2012) mengungkapkan 

permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di 

Indonesia adalah (1) Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap 

masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran (2) Belum terlibatnya 

secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada 

kegiatan produksi (on farm) (3) Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai 

wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi 

permasalahan di atas perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan 

penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompok tani, lembaga tenaga kerja, 

kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan 

kelembagaan permodalan) dan diharapkan dapat melindungi bargaining position 

petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik 

sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama 

diwujudkan melalui tingkat harga output yang layak dan menguntungkan petani. 

Dengan demikian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk 

menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung Sumber 

Daya Alam dan berbagai usaha untuk menopang dan menunjang aktivitas 

kehidupan pembangunan pertanian di pedesaan. 
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Jumlah petani di Indonesia yang cukup banyak hingga saat ini serta sebaran 

komoditas yang diusahakan menunjang terbentuknya organisasi-organisasi sosial 

yang menaungi masyarakat sebagai petani dan mempermudah fasilitas-fasilitas 

pertanian yang diturunkan kepada para petani tersebut. Organisasi tersebut salah 

satunya adalah organisasi kelompok tani yang tersebar di seluruh penjuru tanah 

air. Tingginya modal sosial (social capital) yang mereka miliki dikarenakan 

adanya tingkat partisipasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan kelompok, rasa 

bertoleransi, timbal balik dan rasa percaya yang tinggi antar anggota. Sistem nilai 

dan norma, adanya kerjasama serta terarahnya jaringan kerjasama yang mereka 

miliki menunjang keberadaan kelompok. Sedangkan tingginya eksistensi 

dikarenakan kelompok memiliki kegiatan yang sifatnya berkelanjutan serta 

memiliki prestasi yang diraih di tingkat lokal maupun nasional, juga mampu 

menghasilkan prestasi di dalam kelompok. Aspek modal sosial (social capital) 

memiliki hubungan dengan eksistensi kelompok. Dengan adanya modal sosial 

(social capital) yang baik, maka keberlanjutan kelompok tetap terjaga dan dapat 

diakui oleh masyarakat luas serta prestasi kelompok cenderung mudah diraih 

(Putri dan Hidayat, 2011). 

Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran 

utama dan sasaran antara. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan 

pelaku usaha. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya 

yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan 

kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Kelembagaan petani, 

pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di 

dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan 

dari, oleh, dan untuk pelaku utama. Kelembagaan pelaku utama beranggotakan 

petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, serta 

masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama, baik 

formal maupun nonformal. Kelembagaan pelaku utama/ pelaku usaha dapat 

berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi. Kelembagaan 

tersebut diberdayakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh 
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dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu 

mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya (UU No 16 Tahun 2006). 

Menurut Permentan No 67/Permentan/SM.050/12/2016 kelembagaan petani 

adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna 

memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Sedangkan kelompok tani 

adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan 

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, 

kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan 

usaha anggota. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dilakukan melalui 

pemberdayaan petani, dengan pepaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan 

lokal untuk meningkatkan usahatani dan kemampuan kelompok tani dalam 

melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan 

pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan 

melalui pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya 

kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar 

kelompok tani dalam rangka mencapai efisiensi usaha.  

Berdasarkan Permentan No 67/Permentan/SM.050/12/2016 bahwa fungsi 

kelompok tani ada tiga yaitu (1) kelas belajar: kelompok tani merupakan wadah 

belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik; 

(2) wahana kerjasama: kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat 

kerjasama baik di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok 

tani maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahatani lebih 

efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan 

serta lebih menguntungkan; (3) unit produksi: usahatani yang dilaksanakan oleh 

masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang 

sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala 

ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. 

Pembinaan kelompok tani dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan 

pada upaya peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan 
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fungsinya sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis dan menjadi 

kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. 

Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pertanian Nomor : 168/Per/SM.170/J/11/11 menjelaskan bahwa 

penumbuhan dan pembinaan kelompok tani yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok tani 

dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit 

produksi sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis dan menjadi 

organisasi petani yang kuat dan mandiri. Salah satu upaya untuk mengetahui 

sejauh mana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan 

fungsinya adalah melakukan penilaian kemampuan kelompok tani sesuai 

klasifikasi kelompok tani. Klasifikasi kemampuan kelompok tani adalah 

pemeringkatan kemampuan kelompok tani ke dalam 4 (empat) kategori yang 

terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama yang 

penilaiannya berdasarkan kemampuan kelompok tani. Penilaian kelas kelompok 

tani dilakukan oleh penyuluh dengan prinsip penilaian secara valid, objektif, 

reliabel, relevan, efisien. Nilai kemampuan kelompok tani berdasarkan hasil 

klasifikasi sebagai berikut: (1) kelas pemula dengan nilai 0-250; (2) kelas lanjut 

dengan nilai 251-500; (3) kelas madya dengan nilai 501-750; (4) kelas utama 

dengan nilai 751-1000.  

 

2.2  Usahatani 

Mosher dan Kadarsan dalam Shinta (2011) menjelaskan usahatani adalah 

himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat pada tempat itu yang 

diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan 

yang dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan 

di atas tanah itu dan sebagainya, selanjutnya usahatani juga didefinisikan suatu 

tempat dimana seseorang atau sekumpulan orang berusaha mengelola unsur-unsur 

produksi seperti alam, tenaga kerja, modal dan ketrampilan dengan tujuan 

berproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian. 
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Pengelolaan usahatani adalah kemampuan petani dalam merencanakan, 

mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi faktor produksi 

yang dikuasai/dimiliknya sehingga mampu memberikan produksi seperti yang 

diharapkan. Oleh sebab itu, kemampuan manajemen usahatani kelompok tani 

perlu didorong dan dikembangkan mulai dari perencanaan, proses produksi, 

pemanfaatan potensi pasar, serta pemupukan modal/investasi. Terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan usahatani, yaitu faktor intern yang terdiri dari 

petani pengelola, tanah, modal, tenaga kerja, teknologi, jumlah keluarga, 

kemampuan petani dalam mengalokasikan penerimaan keluarga dan faktor 

eksternal yang terdiri dari tersedianya sarana transportasi dan komunikasi, aspek 

yang menyangkut pemasaran hasil dan bahan usahatani (harga hasil dan harga 

saprodi), fasilitas kredit dan sarana penyuluhan bagi petani. Produktivitas 

usahatani semakin tinggi bila petani atau produsen mengalokasikan faktor 

produksi berdasarkan prinsip efisiensi teknis dan efisiensi harga. Faktor produksi 

dalam usahatani memiliki kemampuan terbatas untuk berproduksi secara 

berkelanjutan, tetapi dapat ditingkatkan nilai produktivitasnya melalui 

pengelolaan yang tepat, misalnya faktor produksi lahan (Shinta, 2011). 

Usahatani padi yang belum efisien disebabkan karena penggunaan faktor 

produksi yang terlalu berlebihan. Penggunaan faktor produksi yang berlebihan 

justru menyebabkan tanah menjadi jenuh dan tidak optimal karena eksploitasi 

berlebihan. Di sisi lain, biaya produksi usahatani menjadi besar karena pengunaan 

faktor produksi yang terlampau banyak sehingga keuntungan yang diharapkan 

juga tidak dapat maksimal karena output yang tidak optimal dan input yang besar. 

Maka dari itu, perlu upaya pendampingan dari penyuluh pertanian untuk 

memberitahukan kepada petani, perlu ada transformasi penggunaan faktor 

produksi dan perubahan paradigma yang memandang semakin banyak input maka 

semakin banyak output. Karena input yang berlebihan justru tidak mengefisienkan 

output (Setiawan dan Bowo, 2015). 

Menurut Mosher (1997), tujuan utama dalam menggunakan teknologi 

adalah untuk meningkatkan produktivitas. Teknologi yang senantiasa berubah 

merupakan syarat mutlak dalam pembangunan pertanian, apabila tidak ada 



10 
 

 
 

perubahan teknologi maka pembangunan pertanian akan berhenti. Penggabungan 

beberapa teknologi menghasilkan paket teknologi yang disebut panca usahatani 

yaitu meliputi: (a) penggunaan benih unggul yang bermutu; (b) perbaikan cara 

bercocok tanam; (c) pengairan dan drainase; (d) pemupukan berimbang;             

(e) pengendalian organisme pengganggu tanaman. 

Tingkat penerapan teknologi usahatani padi sawah berhubungan secara 

signifikan dengan luas lahan dan keikutsertaan petani dalam kegiatan penyuluhan 

pertanian. Petani yang aktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian dan 

luas lahan garapan yang besar cenderung lebih tinggi dalam penerapan teknologi 

usahatani padi sawah (Wangke,dkk. 2011). Petani yang memiliki pengalaman 

yang baik mampu berfikir lebih maju dalam mengembangkan usaha tani dengan 

mencari berbagai teknologi yang cocok dan sesuai untuk usaha taninya dan 

mencari penyelesaian/solusi terhadap masalah yang dihadapi (Ismilaili,dkk. 

2015). 

Menurut Wildayana,dkk (2008) dalam pengembangan pola usahatani salah 

satu subsistem agribisnis yang perlu dipertimbangkan dengan baik adalah 

subsistem kelembagaan dan pemasaran yaitu meliputi KUD, Kelompoktani, 

Penyuluh, mekanisme dan saluran pemasaran. 

 

2.3 Peran Kelompok Tani Sebagai Unit Produksi  

Agar kelompok tani dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga 

dapat mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati bersama, maka 

sebagai unit produksi kelompok tani mempunyai tugas: (a) mampu mengambil 

keputusan dalam menentukan pola usahatani yang menguntungkan berdasarkan 

informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, pemasaran, sarana 

produksi dan sumberdaya alam; (b) mampu menyusun rencana usahatani, yaitu 

Rencana Definitif Kelompok, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok serta 

rencana kelompok termasuk rencana permodalan, pemasaran dan lain-lain; (c) 

mampu menerapkan teknologi tepat guna melalui kerjasama dengan penyuluh; (d) 

menumbuhkan pola kemitraan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan 

pelaksanaan usahatani tersebut; (e) menaati dan melaksanakan kesepakatan yang 
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dihasilkan bersama kelompok; (f) menganalisis dan menilai usahatani yang 

dilaksanakan serta merumuskan perbaikan/peningkatannya; (g) meningkatkan 

kelestarian lingkungan Sumber Daya Alam; serta (f) mampu mengelola usaha 

kelompok dan perorangan anggota kelompok (Thomas, 2008). 

Keberhasilan kelompok tani sebagai unit produksi terukur dari penilaian 

anggota kelompok tentang peningkatan produksi dan pendapatan pertanian yang 

diusahakan. Agar fungsi kelompok sebagai unit produksi dapat berjalan dengan 

baik maka dalam penyuluhan pertanian kelompok tani diarahkan untuk 

melakukan kegiatan: (a) merencanakan dan menetapkan pola usahatani yang 

menguntungkan berdasar informasi yang tersedia di bidang teknologi, sosial, 

pemasaran, sarana produksi dan sumberdaya alam; (b) menyusun rencana 

usahatani, misalnya Rencana Definitif Kelompok (RDK), Rencana Definitif 

Kebutuhan Kelompok (RDKK), rencana permodalan, pemasaran dan gerakan 

bersama; (c) menerapkan teknologi tepat guna dalam berusahatani yang disepakati 

bersama; (d) melaksanakan kegiatan kooperatif untuk kepentingan bersama, 

seperti pengadaan sarana produksi, pemasaran, pemberantasan hama/penyakit; (e) 

menyediakan fasilitas untuk kepentingan bersama seperti unit pengolahan, 

kandang kawin dan saung kelompok; (f) menganalisis dan menilai usahatani yang 

dilaksanakan, serta merumuskan perbaikannya; (g) melaksanakan hubungan 

melembaga dengan koperasi untuk kepentingan kelompok dan (h) mengelola 

administrasi usaha kelompok (Hariadi, 2011). 

Terdapat sejumlah peluang yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan 

memberikan kontribusi pada upaya peningkatan produksi. Peluang tersebut antara 

lain : (1) kesenjangan hasil antara potensi dan kondisi di lapangan masih tinggi; 

(2) tersedia teknologi untuk meningkatkan produktivitas; (3) potensi sumberdaya 

lahan sawah, rawa/lebak, pasang surut, lahan kering (perkebunan, kehutanan) dan 

lahan sementara tidak diusahakan masih luas; (4) pengetahuan/keterampilan SDM 

(Petani, Penyuluh/PPL, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan/POPT, 

Pengawas Benih Tanaman/PBT, dan Petugas Pertanian Lainnya) masih dapat 

dikembangkan; (5) tersedianya potensi pengembangan produksi berbagai pangan 
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pilihan selain beras; (6) dukungan Pemerintah Daerah dan (7) ketersediaan 

sumber genetik (Direktorat Jendral Tanaman Pangan, 2016). 

Kelompok tani merupakan kelembagaan petani non formal. Adapun fungsi 

kelompok tani sebagai unit produksi yaitu bahwa usahatani masing-masing 

anggota kelompok secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat 

dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, 

kualitas dan kontinuitas. Pembinaan kepada kelompok tani dilaksanakan secara 

berkesinambungan dan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok 

dalam melaksanakan fungsinya sebagai (1) kelas belajar; (2) wahana kerjasama; 

dan (3) unit produksi, sehingga mampu mengembangkan usahatani dan menjadi 

kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. Peningkatan kemampuan kelompok 

tani sebagai unit produksi, diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:  

(1) mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang 

menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, 

sosial, permodalan, sarana produksi dan sumberdaya alam lainnya; (2) menyusun 

rencana dan melaksanakan kegiatan bersama, serta rencana kebutuhan kelompok 

atas dasar pertimbangan efisiensi; (3) memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, 

alat, cara) usahatani oleh anggota sesuai dengan rencana kegiatan; (4) menjalin 

kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan 

usahatani; (5) mentaati dan melaksanakan kesepakatan, baik yang dihasilkan 

secara internal maupun dengan pihak lain; (6) mengevaluasi kegiatan dan rencana 

kebutuhan bersama, sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan kegiatan 

yang akan datang; (7) meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian 

sumberdaya alam dan lingkungan; dan (8) mengelola administrasi secara baik dan 

benar (Permentan 67 Tahun 2016). 

Hariadi (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kegiatan 

kelompok kelas pemula baru sebatas pada fungsi kelompok sebagai kelas belajar 

dan belum tampak nyata kegiatan unit kerjasama, produksi dan usaha. Pada 

kelompok dengan kelas lanjut, madya dan utama kegiatan berupa kelas belajar, 

unit kerjasama, unit produksi dan usaha. 
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Menurut Shinta (2011) peningkatan kemampuan manajemen usahatani salah 

satunya dapat dicapai dengan peningkatan produktifitas komoditi tanaman pangan 

dilakukan dengan meningkatkan mutu intensifikasi yang dijalankan secara 

berkelanjutan dan efisien guna meningkatkan daya saing, dengan tetap mengacu 

kepada kelestarian lingkungan. Peningkatan produktifitas usahatani dilakukan 

dengan penerapan teknologi maju, cara lain untuk meningkatkan usahatani adalah 

dengan perluasan areal tanam. Peningkatan Intensitas Pertanaman (PIP) baik dari 

intensitas pertanaman (IP) 100 menjadi IP 200 maupun dari IP 200 menjadi IP 

300 pada berbagai tipologi lahan. Penambahan baku lahan (PBL) yang 

diupayakan melalui pemanfaatan lahan-lahan potensial, terutama di luar Jawa. 

Pendapatan petani secara langsung ditentukan oleh besarnya produksi yang 

dihasilkan petani. Peningkatan produktivitas usahatani merupakan salah satu 

peluang peningkatan pendapatan petani. Peningkatan produktivitas dan nilai 

jualnya perlu didukung dengan peningkatan akses kepada teknologi (melalui 

bimbingan dan penyuluhan), peningkatan akses terhadap layanan usahatani dan 

infrastruktur untuk memperoleh kemudahan sarana produksi dan peningkatan 

akses pasar. Sebagai negara agraris, jumlah penduduk yang terlibat dalam 

kegiatan pertanian/ agribisnis sangat besar, sehingga perhatian terhadap 

kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu indikator/ alat ukur yang 

dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar 

Petani (NTP). Indikator lain yang mencerminkan keragaan kesejahteraan 

masyarakat dapat dinilai dari struktur pengeluaran rumah tangga. Terdapat 

indikasi semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan, semakin menurun proporsi 

pengeluaran untuk makanan, sementara proporsi untuk konsumsi barang bukan 

makanan cenderung meningkat (Rusono,dkk., 2013). 

Menurut Ajeng (2015) kelompok tani mempunyai peranan penting untuk 

meningkatkan posisi tawar petani. Penguatan kelembagaan kelompok penting 

untuk dilakukan agar petani dapat meningkatkan kapasitas produksi yang lebih 

baik dan mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi di 

Indonesia yang semakin cepat dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.



14 
 

 
 

2.4 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tahun Judul Tujuan Alat Analisis Hasil 

1. Hariadi, S.S 2011 Dinamika Kelompok Mengkaji faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan kelompok 

tani sebagai unit belajar, 

unit kerjasama, unit 

produksi dan unit usaha 

atau bisnis.  

1. Analisis 

Regresi 

Berganda 

2. Path 

Analysis 

1. Faktor yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan 

kelompok tani sebagai 

unit belajar adalah 

interaksi anggota, sikap 

anggota terhadap profesi 

petani, kohesi anggota, 

norma kelompok dan 

penyuluhan 

2. Faktor yang berpengaruh  

terhadap keberhasilan 

kelompok tani sebagai 

unit kerjasama adalah 

interaksi anggota, norma 

kelompok, penyuluhan 

pertanian, dan pembinaan 

pamong desa 

3. Faktor yang berpengaruh  

terhadap keberhasilan 

kelompok tani sebagai 

unit produksi adalah  
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No Peneliti Tahun Judul Tujuan Alat Analisis Hasil 

      self efficacy dan interaksi 

anggota. 

4. Faktor yang berpengaruh  

terhadap keberhasilan 

kelompok tani sebagai 

unit usaha adalah gaya 

kepemimpinan ketua 

kelompok 

5. Terdapat hubungan antara 

keempat fungsi kelompok 

tani 

 

2. Ilmi, I.U.N, dkk 2014 Hubungan Dinamika 

Kelompok Tani 

Ternak Terhadap 

Kegiatan Agribisnis 

Peternak Kambing di 

Kecamatan 

Pringapus 

Kabupaten 

Semarang 

1. Mengkaji dinamika 

kelompok tani ternak 

2. Menganalisis hubungan 

dinamika kelompok 

tani ternak terhadap 

kegiatan agribisnis 

peternak kambing 

Uji Korelasi 

Rank 

Spearman 

1. Dinamika kelompok pada 

kelompok kecil, sedang 

dan besar termasuk dalam 

kategori sedang, namun 

dinamika kelompok pada 

kelompok kecil 

mempunyai nilai tertinggi 

dibandingkan dinamika 

kelompok sedang dan 

besar. 

2. Hubungan dinamika 

kelompok terhadap 

kegiatan agribisnis pada  
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      kelompok kecil 

mempunyai tingkat 

hubungan sangat tinggi. 

3. Hubungan dinamika 

kelompok terhadap 

kegiatan agribisnis pada 

kelompok sedang 

mempunyai tingkat 

hubungan tinggi. 

4. Hubungan dinamika 

kelompok terhadap 

kegiatan agribisnis pada 

kelompok besar 

mempunyai tingkat 

hubungan sangat tinggi. 

 

3. Adriyani, FY,dkk 2011 Kinerja Gabungan 

Kelompok Tani 

Kasus: Kabupaten 

Lampung Selatan 

Provinsi Lampung 

1. Mengidentifikasi 

faktor-faktor internal 

dan eksternal yang 

berhubungan dengan 

kinerja Gapoktan 

2. Menganalisis hubungan 

antara faktor-faktor 

internal dan eksternal. 

Uji Korelasi 

Rank 

Spearman 

1. Faktor internal seperti 

aktivitas kelompok tani, 

kohesivitas kelompok 

tani, interaksi antar 

kelompok tani, struktur 

organisasi Gapoktan, dan 

kepemimpinan memiliki 

hubungan positif dan 

signifikan dengan 
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      kinerja Gapoktan. 

2. Posisi kelompok tani, 

partisipasi kelompok tani 

dan proses pembuatan 

keputusan memiliki 

korelasi yang tidak 

signifikan dengan kinerja 

Gapoktan. 

3. Faktor eksternal seperti 

kebijakan pemerintah, 

hubungan dengan 

lembaga lain, pinjaman 

modal, dan intensitas 

penyuluhan memiliki 

hubungan positif dan 

signifikan dengan kinerja 

Gapoktan. 

4. Kinerja PPL memiliki 

korelasi non signifikan 

dengan kinerja Gapoktan. 

Sebagian besar variabel, 

baik interal maupun 

eksternal memiliki 

hubungan positif dan 

signifikan terhadap yang 

lain. 
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4. Dikrurahman dan 

Sofhani 

2012 Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Pengembangan 

Kelompok Nelayan 

Dalam Upaya 

Pemberdayaan 

Masyarakat Nelayan 

(Studi Kasus: 

Kelompok Nelayan 

Di Pulau Temoyong, 

Kecamatan Bulang, 

Kota Batam) 

Mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

pengembangan kelompok 

nelayan dan manfaat 

pengembangan kelompok 

nelayan terhadap tingkat 

kesejahteraan nelayan di 

Pulau Temoyong, Kota 

Batam. 

1. Analisis 

deskriptif 

kualitatif 

2. Kajian 

literatur 

dan 

landasan 

teoritis 

 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pengembangan kelompok 

nelayan di Pulau Temoyong 

terbagi menjadi dua, yaitu 

faktor internal (tingkat 

kesamaan, kepemimpinan, 

interaksi dan komunikasi, 

tingkat partisipasi, aset yang 

dimiliki, dan 

motivasi/kemauan) dan 

faktor eksternal 

(penyuluhan/pembinaan, 

bantuan (modal) dari pihak 

lain, serta akses terhadap 

sumberdaya ikan dan pasar). 

 

5. Setiadin,H 2005 Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Anggota Kelompok 

Tani dalam 

Berusahatani: Kasus 

Usahatani Ikan Air 

Tawar di Desa 

Purwasari,  

1. Mengidentifikasi  

faktor-faktor internal 

dan eksternal anggota 

kelompok tani dalam 

berusahatani ikan air 

tawar 

2. Mengidentifikasi          

usaha-usaha anggota 

kelompok tani dan peran  

Uji 

Korelasi 

Rank 

Spearman 

1. Faktor-faktor internal dan 

eksternal yang 

berhubungan secara nyata 

dengan usaha petani 

dalam meningkatkan 

usahataninya ialah 

pendidikan formal, 

pendidikan non formal, 

lama berusahatani, akses  
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   Kecamatan 

Dramaga, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat 

kelompok tani dalam 

meningkatkan 

usahatani ikan air tawar 

3. Menjelaskan hubungan 

antara faktor-faktor 

internal dan eksternal 

petani dengan usaha 

petani, faktor-faktor 

internal dan eksternal 

petani dengan peran 

kelompok tani serta 

peran kelompok tani 

dengan usaha petani 

dalam meningkatkan 

usahatani ikan air tawar 

 informasi, 

kekosmopolitan, sarana 

usaha dan iklim usaha, 

sedangkan untuk umur, 

luas kolam, intensitas 

penyuluhan, transportasi 

serta pasar tidak 

berhubungan secara nyata 

dengan usaha petani 

dalam meningkatkan 

usahataninya 

2. Pada faktor-faktor 

internal dan eksternal 

yang berhubungan secara 

nyata dengan peran 

kelompok ialah 

pendidikan formal, lama 

berusahatani, akses 

informasi, 

kekosmopolitan, 

intensitas penyuluhan, 

sarana usaha, iklim usaha 

dan transportasi, 

sedangkan untuk umur, 

pendidikan formal, luas 

kolam dan pasar tidak  
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      berhubungan secara nyata 

dengan peran kelompok 

tani. 

3. Pada peran kelompok tani 

berhubungan secara nyata 

dengan usaha petani 

dalam mengingkatkan 

usahataninya, ialah 

wahana belajar dengan 

penggunaan sarana 

produksi dan pemasaran 

usahatani, unit produksi 

dengan penerapan 

teknologi dan pemasaran 

usahatani, dan wahana 

kerjasama dengan 

penerapan teknologi dan 

pemasaran usahatani. 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

Produksi dan pendapatan dalam kegiatan usahatani padi yang merupakan 

variabel endogen dipengaruhi oleh variabel-variabel eksogen yang meliputi 

penentuan pola usahatani, penyusunan rencana usahatani, penerapan teknologi 

tepat guna, menumbuhkan pola kemitraan, taat terhadap kesepakatan kelompok, 

penilaian usahatani, peningkatan kelestarian Sumber Daya Alam (SDA), 

pengelolaan usaha kelompok. Adapun kerangka pemikiran secara sistematis 

dijelaskan pada Gambar 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

USAHATANI PADI 

di Kabupaten Semarang 

 

SDM SDA 

 

KELOMPOK TANI 
 

 

 

P 

P 

PERAN SEBAGAI 

UNIT PRODUKSI 

1. Penentuan pola 

usahatani 
2. Penyusunan rencana 

usahatani 

3. Penerapan teknologi 

tepat guna 
4. Menumbuhkan pola 

kemitraan 
5. Taat terhadap 

kesepakatan kelompok 

6. Penilaian usahatani 
7. Peningkatan kelestarian 

Sumber Daya Alam 

(SDA) 
8. Pengelolaan usaha 

kelompok 

LAHAN SAWAH 

PRODUKSI PENDAPATAN 

 Kesimpulan 

 Saran 


