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KATA PENGANTAR 

Kota Malang jika dilihat dari sejarah, merupakan daerah yang potensial bagi 

sector pertanian. Namun kondisi terkini menunjukkan bahwa kondisi pertanian di Kota 

Malang terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan dan pergeseran tenaga 

kerja sektor pertanian.  

Untuk menjaga eksistensi pertanian di Kota Malang diperlukan adanya 

diversifikasi usahatani yang lebih fleksibel namun tetap potensial. Seperti usaha 

kemitraan budidaya cacing tanah yang telah ditekuni oleh kelompok tani “Sri Mulyo” 

selama 4 tahun terakhir. Kelompok tani yang berlokasi di Kecamatan Sukun, Kota 

Malang ini telah membuat budidaya cacing menjadi usaha pertanian yang potensial. 

Pemanfaatannya beragam mulai dari pakan ternak hingga diolah menjadi bahan 

konsentrat dan suplemen. Hasil budidaya cacing kelompok tani “Sri Mulyo” dan 

anggotanya mulai mendapatkan segmen pasar dan memperlihatkan perkembangan 

yang cukup signifikan dengan terus berjalannya usaha ini dan anggota yang jumlahnya 

terus bertambah.  

Penelitian mengenai usaha budidaya ternak cacing ini belum pernah dilakukan 

secara mendetail, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana kelompok tani menjalankan perannya dan seberapa besar 

keuntungan yang diperoleh anggota setelah menekuni usaha tersebut.  

 

Malang, 12 Agustus 2014 
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ABSTRAK 

Peran Kelompok Tani Terhadap Usaha Peningkatan Pendapatan Anggota Melalui 
Program Kemitraan Usahatani (Studi Kasus Kelompok Tani “Sri Mulyo” 

Kecamatan Sukun, Kota Malang) 

Azzam Asfiansyah Hakam  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Email: Azzam_Hakam@yahoo.com 

 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran kelompok tani dalam 

usaha meningkatkan pendapatan anggota melalui program kemitraan usahatani dan 
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan yang 
diterima anggota kemitraan usahatani ternak cacing. 

Pengumpulan data terkait penilaian anggota terhadap peran kelompok tani dan 
faktor-faktor produksi budidaya cacing didapatkan dari hasil wawancara dengan 
bantuan susunan pertanyaan atau kuisioner. Penialai peran kelompok tani didajikan 
secara analisis deskriptif, sedangkan faktor-faktor produksi budidaya cacing dianalisis 
dengan metode statistik. Adapun teknik yang digunakan untuk mengetahui variabel 
terikat di pengaruhi variabel bebas yaitu analisis regresi berganda. Uji F digunakan 
untuk mengetahui hasil hipotesis secara simultan antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat, Sedangkan uji t digunakan pengujian secara parsial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan faktor produksi luas lahan 
budidaya, jumlah bibit, biaya pakan, biaya transportasi, biaya sarana pertanian dan 
lama budidaya, berpengaruh signifikan terhadap pendapatan yang diperoleh anggota 
dari hasil budidaya cacing, sedangkan secara parsial luas lahan, biaya sarana 
pertanian dan lama budidaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 
yang diterima anggota kelompok tani dari hasil budidaya cacing. Sedangkan variabel 
jumlah bibit berpengaruh positif dan tidak signifikan, sementara variabel biaya pakan 
dan biaya transportasi menunjukkan hasil yang negative dan signifikan. 

 Peran kelompok tani yang memiliki kontribusi paling besar terhadap usaha 
peningkatan pendapatan anggota yaitu peran kelompok tani sebagai unit produksi.  

 

Kata kunci: Peran Kelompok Tani,Kemitraan Usahatani,Budidaya Cacing,Pendapatan 
Petani,faktor produksi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Malang yang merupakan daerah yang terletak di wilayah pegunungan dengan 

iklim yang cocok untuk usaha pertanian yang beragam mulai dari tanaman pokok 

seperti padi, hingga sayur-sayuran yang hidup di suhu yang cukup dingin. Selain itu 

usaha peternakan dan perikanan yang tak kalah berkembangnya. Keberlimpahan 

potensi alam tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi petani di Kota Malang 

untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki melalui eksistensi 

kelompok tani. Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus 

Pertanian oleh Badan Pusat Statistik (2013:2), jumlah usaha pertanian di Kota Malang 

sebanyak 6.058 unit usaha dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 6 usaha dikelola 

oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak 2 unit usaha dikelola oleh 

selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. Namun kondisi jumlah usaha 

pertanian tersebut terus mengalami penurunan. Berdasarkan angka sementara hasil 

pencacahan lengkap sensus pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di 

Kota Malang mengalami penurunan sebanyak 10.847 rumah tangga dari 16.905 rumah 

tangga pada tahun 2003 menjadi 6.058 rumah tangga pada tahun 2013, yang berarti 

menurun sebesar 6,41 persen per tahun. Berikut tabel hasil sensus pertanian 2013 

mengenai banyaknya usaha pertanian di Kota Malang. 

 
 
 
 



 

 

 
 

2 

Tabel 1.1  Banyaknya Usaha Pertanian Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2003  
                 dan 2013 Menurut Kecamatan dan Cakupan Usaha 

 

No. Kecamatan 

2003 2013 Pertumbuhan (2003-2013) 

RTP Perusahaan RTP Perusahaan 

RTP Perusahaan 

Absolut % Absolut % 

1 Kedung Kandang 5710 0 3922 0 -1788 -31,31 0 0 

2 Sukun  2898 1 691 1 -2207 -76,16 0 0 

3 Klojen 1032 5 117 4 -915 -88,66 -1 -20 

4 Blimbing 3657 0 510 0 -3147 -86,05 0 0 

5 Lowokwaru 3608 1 818 1 -2790 -77,33 0 0 

 
Malang 16.905 7 6058 6 -10.847 -64,16 -1 -20 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2014 

 

Penurunan yang terjadi pada jumlah usaha pertanian pada Kota Malang terjadi 

seiring dengan Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur yang juga mengalami 

penurunan secara terus-menerus.  Menurut data BPS Jawa Timur (2014), dalam 

laporan per 1 April 2014, Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Bulan Maret 2014 turun 

0,58 persen dari 104,67 menjadi 104,07. Penurunan NTP ini disebabkan naiknya 

indeks harga yang dibayar petani (Ib) sedangkan indeks harga yang diterima petani (It) 

mengalami penurunan. Pada Bulan Maret 2014, semua sub sektor pertanian 

mengalami penurunan NTP. Penurunan NTP terbesar terjadi pada Sub Sektor 

Tanaman Pangan sebesar 1,43 persen dari 101,53 menjadi 100,08 diikuti Sub Sektor 

Perikanan 0,36 persen dari 106,49 menjadi 106,11, Sub Sektor Hortikultura 0,22 

persen dari 103,24 menjadi 103,01, Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat 0,20 

persen dari 102,23 menjadi 102,02 dan Sub Sektor Peternakan 0,09 persen dari 

110,28 menjadi 110,18.  

 Nilai Tukar Petani memang tidak dapat digunakan  sebagai pengukur 

kesejahteraan petani secara mutlak, namun dengan melihat menurunnya Nilai Tukar 

Petani di Jawa Timur dapat menggambarkan pula kondisi pendapatan petani yang 
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dipastikan akan menurun diakibatkan adanya kenaikan pada indeks harga yang harus 

dibayar petani yang tidak diiringi dengan indeks harga penerimaan petani yang 

cenderung tetap atau bahkan menurun. Dari indikator tersebut terlihat bahwa 

pendapatan yang diterima petani cenderung tidak menentu diakibatkan biaya dan 

modal produksi yang terus bertambah namun tidak diiringi dengan harga hasil produksi 

yang layak. 

Dalam Lumintang (2013:1), menurut Sudarman sektor pertanian merupakan 

sektor yang sangat penting peranannya dalam perekonomian di sebagian besar 

negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari 

peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk serta memberikan 

kesempatan kerja kepada penduduk. Pembangunan pertanian perlu mendapat 

perhatian yang lebih baik, sekalipun prioritas pada kebijaksanaan industrialisasi sudah 

dijatuhkan, namun sektor pertanian dapat memiliki kemampuan untuk menghasilkan 

surplus. Hal ini terjadi bila produktifitas diperbesar sehingga menghasillkan pendapatan 

petani yang lebih tinggi dan memungkinkan untuk menabung dan mengakumulasikan 

modal. Peningkatan taraf hidup tersebut diperoleh petani dengan cara meningkatkan 

pendapatanya. Untuk memperoleh pendapatan yang tinggi mereka melaksanakan 

berbagai kegiatan dengan mengembangkan berbagai kemungkinan komoditi pertanian 

lain (diversifikasi usahatani) yang secara ekonomis menguntungkan jika lahan 

pertaniannya memungkinkan. Pengembangan pendapatan di luar usahatani (off farm 

income) juga akan sangat membantu peningkatan kesejahteraan karena terbatasnya 

potensi usahatani. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan 

sektor pertanian akan mampu menurunkan angka kemiskinan petani  

Namun pada kenyataannya petani masih sulit dalam mengembangkan hasil 

produksi apalagi untuk melakukan pengembangan pendapatan melalui diversifikasi 
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usahatani. Berbagai macam keterbatasan telah menempatkan petani kita pada kondisi 

yang kurang menguntungkan, mereka harus menerima pendapatan rendah dari hasil 

usaha tani maupun dari upah sebagai buruh tani. Tentunya dengan pendapatan 

tersebut memaksa kebanyakan petani di Indonesia hidup secara sederhana di 

pedesaan dan jauh dari kesejahteraan dan fasilitas yang memadai.    

Disamping permasalahan rendahnya pendapatan, harga komponen-komponen 

pertanian seperti mesin pertanian, bibit, pupuk, hingga obat penghilang hama 

harganya terus mengalami kenaikan semakin. Akibatnya biaya produksi yang harus 

dikeluarkan petani akan semakin banyak dan tentunya hal tersebut akan mengurangi 

pendapatan dari hasil pertanian. Akan sangat bermanfaat bila petani mampu 

melakukan usaha diversifikasi usaha tani menjadi usaha yang diminati pasar dan biaya 

produksinya rendah.  

 Berbagai macam cara telah berusaha ditempuh agar petani Indonesia keluar 

dari permasalahan kemiskinan yang dihadapi.  Berbagai penelitian, seminar, kajian, 

forum diskusi dan semacamnya mengenai kemiskinan petani seringkali dilakukan dan 

digelar. Kegiatan dilakukan bisa dalam skala lokal, regional ataupun nasional. 

Kalangan yang membicarakan tentang permasalahan kemiskinan petani juga dari 

kalangan yang beragam, mulai dari kalangan cendekiawan kampus, pemerintah atau 

dinas pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau pihak-pihak yang merasa perduli 

dan menaruh simpati pada kemiskinan petani. Dari kajian-kajian tersebut telah 

dihasilkan berbagai solusi tentang permasalahan kemiskinan pada petani yang dapat 

ditelaah melalui berbagai macam sudut pandang dan akan menghasilkan penilaian 

yang beragam. 
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Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan produk-produk pertanian 

seharusnya dapat dijadikan pemicu semangat bagi para petani agar mampu lebih 

kreatif dalam menghasilkan produk pertanian yang diminati pasar. Mengingat pasar 

usaha pertanian mencakup sektor yang sangat luas, petani dituntut untuk lebih teliti 

dalam melihat setiap peluang. Petani boleh saja tetap menjalankan produksi pada 

sektor  pertanian yang sudah umum, seperti beras, sayuran dan bahan pangan pokok 

lainnya. Namun petani akan mendapatkan tambahan pendapatan jika mampu memiliki 

usaha sampingan dibidang pertanian yang menjanjikan dan inovatif. 

Dari pengembangan usahatani yang lebih kreatif dan inovatif, petani akan 

mampu memenuhi kebutuhan pasar dari yang tergolong bahan pokok hingga 

komponen-komponen kebutuhan penunjang yang lain. Jika petani hanya terpaku pada 

produksi hasil pertanian yang sudah banyak tersedia, maka petani akan cenderung 

banyak mendapatkan persaingan dalam memasarkan produknya. Karena konsumen 

kelas menengah ke atas saat ini cenderung memilih produk pertanian yang sudah 

dikemas rapi dan dijual di supermarket ternama. Hal tersebut jelas membuat segmen 

pasar petani untuk memasarkan hasil produksi secara langsung kepada konsumen 

menjadi lebih sulit. Karena jika petani harus menjual hasil pertaniannya ke pengepul, 

pendapatan yang diterima oleh petani akan lebih kecil. 

Banyak sekali jenis-jenis usahatani yang bisa dikembangkan agar 

mendapatkan profit yang lebih maksimal. Untuk memperoleh pendapatan tambahan, 

para petani perlu melakukan inovasi terhadap usaha pertanian mereka. Salah satu 

langkah yang dapat diambil petani guna memperoleh inovasi usaha tani adalah 

dengan menjadi anggota kelompok tani.  
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Dari awal pembentukan program kelompok tani oleh pemerintah hingga 

sekarang, kelompok tani telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan 

tersebut baik dari segi kelembagaan, peran dan fungsi, maupun dari segi dinamikanya. 

Namun dengan tujuan yang tetap konsisten yaitu meningkatkan kesejahteraan petani. 

Keberadaan kelompok tani telah terbukti mampu bertahan terhadap perubahan struktur 

dan pola pertanian di indonesia yang terus diarahkan pada industrialisasi pertanian.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa para petani di Indonesia masih memerlukan adanya 

kegiatan operasional dari kelompok tani yang secara nyata telah berperan aktif 

terhadap perkembangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani.  

 Menurut Hermanto dan Swastika (2011:1), kelompok tani merupakan 

kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk untuk secara langsung mengorganisir 

para petani dalam melakukan usaha di bidang pertanian. Kementrian pertanian 

mendefinisikan kelompok tani sebagai kumpulan petani atau pelaku usaha pertanian 

yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber 

daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pertanian dari 

anggota. Kelompok tani dibentuk oleh petani dan untuk kepentingan petani, agar 

petani dapat mengatasi masalah bersama dalam usahatani serta menguatkan posisi 

tawar petani, baik dalam pasar sarana maupun pasar produk pertanian.  

Melalui kelompok tani, petani diharapkan dapat bersosialisasi dengan petani 

lain guna bertukar informasi yang bersifat membangun dalam usaha pertanian. Hal 

tersebut bertujuan untuk menambah wawasan petani baik dari segi produksi, 

pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian. Selain itu, petani dapat mengikuti 

program kemitraan usaha tani yang dilaksanakan pada kelompok tani tersebut. 
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Sutawi (2002:202) berpendapat bahwa kemitraan adalah jalinan kerja sama 

dari dua atau lebih pelaku usaha yang saling menguntungkan. Kemitraan adalah kerja 

sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai 

pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha 

besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan. Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “Win 

Win Solution Partnership”. Artinya kedua belah pihak sama-sama diuntungkan 

tentunya dengan pembagian yang proporsional sesuai dengan peran dan tugas 

masing-masing pihak.  

Kondisi usaha pertanian kota Malang memang terus mengalami penurunan, 

namun disisi lain, di Kecamatan Sukun, Kota Malang terdapat kelompok tani “Sri 

Mulyo” yang berusaha tetap menekuni usaha pertanian melaui dua bidang usaha yaitu, 

budidaya tanaman dan peternakan. Di bidang budidaya tanaman, kelompok tani ini 

berfokus pada pengembangan tanaman jahe merah, gaharu. Sedangkan pada bidang 

peternakan dikembangkan sebuah inovasi yaitu dengan mengembangkan usaha 

peternakan cacing lumbricus. Dari kedua cabang usaha tersebut yang telah 

berkembang pesat adalah usaha ternak cacing Lumbricus. Dari cabang usaha ini 

banyak anggota yang telah merasakan manfaat positif berupa tambahan pendapatan. 

Cacing lumbricus sendiri banyak diminati oleh pasar karena kegunaannya yang 

beragam, dari dijadikan pakan ikan dan udang, hingga diolah menjadi bahan kosmetik 

dan obat-obatan. Selain perawatannya mudah cacing lumbricus juga tergolong cepat 

berkembang biak, sehingga dalam jangka waktu yang tidak lama, jumlah cacing yang 

di ternak cepat bertambah. Melihat dari kemitraan usaha ternak cacing yang potensial, 

anggota dari kelompok tani “Sri Mulyo” juga terus bertambah setiap minggunya. 
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Kelompok tani “Sri mulyo” mengembangkan usaha di bidang ternak cacing lumbricus 

karena melihat adanya permintaan pasar yang tinggi terhadap cacing lumbricus.  

Jenis kemitraan yang dilakukan oleh kelompok tani saat ini sudah mulai 

beragam dan tidak hanya terpaku pada usaha bercocok tanam dan beternak hewan 

pangan. Seperti yang dilakukan kelompok tani “Sri Mulyo” yang berlokasi di Jalan S. 

Supriadi 9A Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kelompok tani yang berdiri pada tahun 

2010 ini telah mengembangkan berbagai macam usaha pada bidang pertanian.  

Dengan melihat berbagai perkembangan usaha tersebut, jelas menunjukkan 

adanya tambahan pendapatan yang diperoleh anggota dari usaha beternak cacing 

lumbricus. Terbukti dengan banyaknya anggota yang mengajak teman maupun 

saudaranya untuk menjadi anggota dan melakukan usaha ternak cacing. Anggota 

kelompok tani “Sri Mulyo” juga tidak terbatas pada petani saja, ada yang berprofesi 

sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, pedagang, dan beragam profesi lainnya. Dapat 

disimpulkan bahwa usaha ternak cacing tersebut tidak memerlukan bakat khusus. 

Sehingga potensi untuk memperoleh tambahan pendapatan dari usaha tersebut 

sangat tinggi.  

Tambahan pendapatan yang diperoleh anggota melalui kemitraan usaha ternak 

cacing Lumbricus ini masih tergolong relatif.Tidak ada tolak ukur pasti tentang 

seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh anggota dari kemitraan usaha ternak 

cacing tersebut. Dalam permodalan usaha pun anggota juga tidak di tuntut untuk 

membeli bibit cacing dalam jumlah besar. Pembelian bibit cacing, media dan pakan 

konsentrat tidak diwajibkan harus membeli dengan jumlah tertentu. Pada awal 

pertemuan, anggota akan diberikan penyuluhan oleh tim ahli dari kelompok tani. Dalam 

penyuluhan tersebut akan diberikan informasi secara lengkap tentang tata cara 
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budidaya cacing lumbricus. Setelah mengikuti penyuluhan tersebut diharapkan 

anggota telah memiliki gambaran tentang cara budidaya cacing. Jika anggota masih 

belum jelas, maka anggota disarankan untuk melihat langsung cara budidaya cacing di 

pusat pembudidayaan  kelompok tani “Sri Mulyo”. 

 Dari sekian banyak tantangan dan permasalahan yang telah disebutkan, akan 

sangat bermanfaat bila dapat dilakukan sebuah penelitian yang mengkaji seberapa 

besar peranan kelompok tani dalam mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima 

anggota melalui program kemitraan usaha tani dan untuk mengetahui apa saja faktor-

faktor produksi dalam usaha budidaya ternak cacing yang berpengaruh secara nyata 

terhadap perubahan pendapatan usaha tani yang diterima oleh anggota. 

Dari gambaran yang telah disebutkan di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PERAN KELOMPOK TANI DALAM 

MENINGKATKAN PENDAPATAN ANGGOTA MELALUI PROGRAM KEMITRAAN 

USAHA TANI (Studi kasus kelompok tani “Sri Mulyo” Sukun, Malang)”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akandikaji 

pada penelitian ini adalah: 

1. Apa saja peran Kelompok Tani dalam usaha meningkatkan pendapatan 

anggota? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yang diterima anggota 

kemitraan usahatani ternak cacing kelompok tani “Sri Mulyo”? 

 



 

 

 
 

10 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari penelitian yang dilakukan di Kelompok Tani “Sri Mulyo” ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apa saja peran kelompok tani dalam usaha meningkatkan 

pendapatan anggota melalui program kemitraan usahatani 

 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan yang 

diterima anggota kemitraan usahatani ternak cacing kelompok tani “Sri Mulyo” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.Manfaat bagi dunia akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari penelitian-

penelitian sebelumnya mengenai peranan kelompok tani dalam meningkatkan 

pendapatan anggota melalui sistem kemitraan usaha di Indonesia khusunya di Kota 

Malang 

2. Manfaat bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi kelompok tani  

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan kelompok tani dalam memaksimalkan peranannya dalam usaha 

meningkatkan pendapatan anggota. 

2. Manfaat bagi anggota kelompok tani 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan anggota secara umum dalam mengetahui peranan kelompok tani dalam 

peningkatan jumlah pendapatan anggota setelah mengikuti program kemitraan usaha   

3. Manfaat bagi kelompok tani 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dapat 

digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan kelompok tani dalam mengkaji dan 

meningkatkan peranannya agar mampu berperan aktif dalam usaha peningkatan 

pendapatan anggota 

4. Manfaat bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan 

pengetahuan mengenai peranan kelompok tani dalam usaha peningkatan pendapatan 

anggota melaui sistem kemitraan usaha. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Kelompok Tani  

  Dalam Nuryanti dan Swastika (2011:1-2), dijelaskan bahwa secara umum, 

kelompok tani dibentuk untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi petani yang 

tidak bisa diatasi secara individu, kelompok tani dapat dibentuk secara swadaya 

maupun atas dasar kepentingan kebijakan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian. 

Sadjad, mengungkapkan bahwa pembentukan kelompok tani merupakan proses 

perwujudan pertanian yang terkonsolidasi (consolidated agriculture), sehingga bisa 

berproduksi secara optimal dan efisien. Sebab dengan pertanian yang terkonsolidasi 

dalam kelompok tani, pengadaan sarana produksi dan penjualan hasil bisa dilakukan 

secara bersama. Dengan demikian, volume sarana produksi yang dibeli dan volume 

hasil yang dijual menjadi lebih besar, sehingga biaya pengadaan per satuan sarana 

dan pemasaran per satuan hasil menjadi lebih rendah. Rasionalisasi usahatani yang 

mengejar efisiensi dan nilai tambah ini akan mereduksi petani tradisional. Dengan kata 

lain kelompok tani dapat dijadikan suatu wadah bagi petani untuk memaksimalkan 

proses produksi. Sedangkan menurut Derajat, mengungkapkan bahwa kelompok tani 

merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani untuk meningkatkan produktifitas, 

pendapatan, dan kesejahteraan petani. Maka dengan mengikuti kelompok tani 

diharapkan anggota kelompok tani dapat memaksimalkan produksi, sehingga akan 

berdampak pada kenaikan input yang diperoleh petani.  
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  Menurut Hermanto dan Swastika (2011:2), kelompok tani merupakan 

kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk untuk secara langsung mengorganisir 

para petani dalam melakukan usaha di bidang pertanian. Kementrian Pertanian 

mendefinisikan kelompok tani sebagai kumpulan petani atau pelaku usaha pertanian 

yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber 

daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pertanian dari 

anggota. Kelompok tani dibentuk oleh petani dan untuk kepentingan petani, agar 

petani dapat mengatasi masalah bersama dalam usahatani serta menguatkan posisi 

tawar petani, baik dalam pasar sarana maupun pasar produk pertanian.  

 

2.1.1 Karakteristik Kelompoktani 

 Menurut Peraturan Menteri Pertanian (2013:1-8) tentang Pedoman 

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani dan Gabungan Kelompok tani. 

Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani nonformal di pedesaan 

yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Ciri Kelompok Tani 

a) Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota; 

b) Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam 

berusaha tani; 

c) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan 

usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat 

istiadat, bahasa serta ekologi. 
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2. Unsur Pengikat Kelompok Tani 

a) Adanya kawasan usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara 

para anggotanya; 

b) Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani 

dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya;  

c) Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar 

anggotanya; 

d) Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk 

menunjang program yang telah ditetapkan. 

e) Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan 

kesepakatan bersama. 

3. Dasar Penumbuhan Kelompoktani 

a) Penumbuhan poktan, dapat dimulai dari kelompokkelompok/organisasi sosial 

yang ada di masyarakat (misalnya kelompok pengajian, kelompok arisan, 

kelompok remaja desa, kelompok adat dan lain-lain) yang selanjutnya melalui 

kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menumbuhkan poktan, yang 

terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan 

produktivitas serta pendapatan dari usahataninya. 

b) Kelompoktani juga dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah (satu 

RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih), dapat berdasarkan 

domisili atau hamparan tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan 

lahan usahatani sesuai kebutuhan mereka di wilayahnya. 
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c) Kelompoktani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani dengan jumlah 

anggota berkisar antara 20 sampai 25 orang petani atau disesuaikan dengan 

kondisi lingkungan masyarakat dan usahataninya. 

d) Kegiatan-kegiatan poktan yang dikelola tergantung kepada kesepakatan 

anggota, dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis 

(pengadaan sarana produksi pertanian, pemasaran, pengolahan hasil 

pertanian, dll). 

e) Dalam penumbuhan poktan, yang perlu diperhatikan adalah kondisi-kondisi 

kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial-ekonomi, keakraban, saling 

mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani. Hal ini dapat menjadi 

faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap 

anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat dari apa 

yang ada dalam kegiatan poktan. 

4. Prinsip-prinsip Penumbuhan Kelompok tani 

 Penumbuhan poktan, didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a) Kebebasan, artinya menghargai para individu/petani untuk berkelompok sesuai 

keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk 

menentukan serta memilih kelompoktani yang mereka kehendaki sesuai 

dengan kepentingannya. Setiap individu dapat menjadi anggota satu atau lebih 

dari kelompoktani. 

b) Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka 

antara pelaku utama dan pelaku usaha. Partisipatif, artinya semua anggota 

terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan 
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serta mengelola poktan (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan 

dan melakukan evaluasi). 

c) Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri 

para anggota dalam penyediaan dana dan sarana, serta pendayagunaan 

sumberdaya guna terwujudnya kemandirian poktan. 

d) Kesetaraan, artinya hubungan antara pelaku utama dan pelaku usaha harus 

merupakan mitra sejajar. 

e) Kemitraan, artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling 

menguntungkan, dan saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku 

usaha yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian (Permentan, 2013:4-5). 

5. Fungsi Kelompok Tani 

a) Kelas Belajar: Kelompoktani 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. 

b) Wahana Kerjasama: Kelompoktani merupakan tempat untuk memperkuat 

kerjasama baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan 

maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahatani lebih 

efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, 

gangguan serta lebih menguntungkan; 

c) Unit Produksi: Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota 

poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha 

yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan 

menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. 
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a. Kelas Belajar 

 Agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, poktan 

diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut: 

1) Menggali dan merumuskan kebutuhan belajar; 

2) Merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar; 

3) Menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota poktan; 

4) Melaksanakan proses pertemuan dan pembelajaran secara kondusif dan tertib; 

5) Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam 

proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi 

pembina maupun pihak-pihak lain; 

6) Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai; 

7) Aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangkan dan 

berkonsultasi kepada kelembagaan penyuluhan pertanian, dan sumber-sumber 

informasi lainnya; 

8) Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang 

dihadapi anggota poktan; 

9) Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah 

maupun untuk melakukan berbagai kegiatan poktan; 

10) Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam 

poktan, antar poktan atau dengan instansi terkait. 
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b. Wahana Kerjasama 

 Sebagai wahana kerjasama, hendaknya poktan memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

1) Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu 

berkeinginan untuk bekerjasama; 

2) Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan 

pandangan diantara anggota poktan untuk mencapai tujuan bersama; 

3) Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota 

poktan sesuai dengan kesepakatan bersama; 

4) Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab diantara sesama 

anggota poktan; 

5) Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan 

yang bermanfaat bagi anggota poktan; 

6) Melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa pertanian; 

7) Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan; 

8) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam 

poktan maupun pihak lain; 

9) Menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana 

produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan; 

10) Mengadakan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha 

anggota poktan. 

c. Unit Produksi 

 Sebagai unit produksi, poktan diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 
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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 poktan atas dasar pertimbangan efisiensi; 

3) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usahatani oleh para 

anggota poktan sesuai dengan rencana kegiatan poktan; 

4) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam 

pelaksanaan usahatani; 

5) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam 

poktan, maupun kesepakatan dengan pihak lain; 

6) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan poktan, sebagai 

bahan rencana kegiatan yang akan datang; 

7) Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam 

dan lingkungan; 

8) Mengelola administrasi secara baik dan benar. 

Dalam Sukadi (2007:4), dijelaskan bahwa  menurut Soedijanto, fungsi kelompok 

tani bagi petani adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai kelas belajar mengajar                                                  

 Kelompok tani merupakan wadah bagi setiap anggota, untuk saling 

berhubungan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dalam 

peningkatan produktifitas, pendapatan dan berusahatani yang lebih menguntungkan 

serta mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. 
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2. Sebagai unit produksi                                                                                               

 Petani sebagai anggota kelompok tani merasa mempunyai kesamaan 

kepentingan/tujuan, untuk bergabung dan bekerjasama dalam suatu unit produksi. 

3. Sebagai wahana kerjasama                                                                                 

 Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, diantara 

sesama anggota kelompok maupun kerjasama dengan kelompok tani lainnya, serta 

dengan pihak lain. 

4. Sebagai organisasi kegiatan bersama                                                                     

 Dengan adanya kelompok tani, dapat membagi pekerjaan dan 

mengkoordinasikan pekerjaan dengan tertib, sesuai hasil kesepakatan mereka. 

 

2.1.2 Peran kelompok tani  

 Dalam Witjaksono (2012:9), dijelaskan bahwa menurut Hariadi kelompok tani 

dapat berperan sebagai media belajar, media kerjasama, sebagai unit produksi, dan 

sebagai unit bisnis. 

 Sebagai media belajar diharapkan anggota kelompok dapat saling tukar-

menukar pengetahuan dan ketampilan serta pengalamannya. Di samping itu kelompok 

juga dapat dijadikan media bagi penyuluh atau nara sumber lainnya untuk memberikan 

penyuluhan atau pembinaan kepada anggota kelompok tani. 

 Dalam melakukan usahatani, tidak semua kegiatan dapat dilakukan secara 

individual sehingga diperlukan kerja sama antar anggota kelompok tani, misalnya 
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dalam pemasaran, pengendalian hama dan penyakit, dan pengairan. Dengan demikian 

kelompok bisa berperanan sebagai media kerja sama antar anggota kelompok tani. 

  

 Disamping itu kelompok juga bisa memfasilitasi kegiatan produksi bagi 

anggota-anggotanya, mulai dari penyediaan input, proses produksi, pasca panen, 

sampai dengan pemasaran hasilnya. 

 Usahatani pada umumnya adalah kegiatan kegiatan bisnis yang berorientasi 

pada profit, sehingga dalam hal ini kelompok tani bisa berperanan sebagai agen bisnis 

yang bisa menggerakkan sumberdaya kolektif (tenaga, pikiran, dan dana) bagi 

kepentingan kelompok sehingga usahatani bisa lebih efisien. 

 Menurut Peraturan Menteri Pertanian (2013:7-8), tentang pedoman 

penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. 

Kelompok tani pada dasarnya mempunyai dua peranan, yaitu penguatan Poktan 

menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri dan peningkatan kemampuan 

anggota dalam pengembangan agribisnis. Upaya penguatan poktan menjadi 

kelembagaan petani yang kuat dan mandiri meliputi: 

 

1) Melaksanakan pertemuan/rapat anggota, rapat pengurus yang diselenggarakan 

secara berkala dan berkesinambungan; 

2) Disusunnya rencana kerja kelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok 

(RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang 

diselenggarakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama 

dan setiap akhir penyelenggaraan dilakukan evaluasi secara partisipatif; 

3) Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama; 

4) Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih; 



 

 

 
 

22 

5) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai hilir; 

6) Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar; 

7) Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani 

umumnya dan anggota kelompoktani khususnya; 

8) Menumbuhkan jejaring kerjasama antara poktan dengan pihak lain dalam 

bentuk kemitraan; 

9) Mengembangkan pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau 

penyisihan hasil usaha kegiatan kelompok; 

10) Melakukan penilaian klasifikasi kemampuan kelompoktani yang terdiri dari 

Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama.  

 

 Sedangkan upaya peningkatan kemampuan petani anggota poktan dalam 

mengembangkan agribisnis meliputi: 

 

1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif agar para petani mampu untuk 

membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif; 

2) Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota poktan untuk 

memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan yang 

tersedia; 

3) Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan 

masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi 

dalam usahataninya; 

4) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang 

usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk 
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mengembangkan komoditi yang dikembangkan/diusahakan guna memberikan 

keuntungan usaha yang optimal; 

5) Meningkatkan kemampuan anggota untuk dapat mengelola usahatani secara 

komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan; 

6) Meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha masing-

masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin permintaan 

pasar yang dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas; 

7) Mengembangkan kemampuan anggota untuk menciptakan teknologi yang 

spesifik lokalita; 

8) Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu 

melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan 

modal usaha poktan. 

 

2.1.3 Klasifikasi Kelompok Tani 

 Hariadi (2011:393-396) menemukan ada beragam dinamika kelompok tani 

dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan tingkatan kelompok tani, ditemukan: 

1. Kelompok Tani Pemula 

 Kegiatan kelompok tani pemula antara lain: pertemuan rutin (setiap selapanan 

atau bulanan), arisan, dan simpan pinjam. Dinamika kelompok tani ini masih rendah, 

tentu belum dapat mencapai tujuan kelompok yakni peningkatan produksi dan 

pendapatan. Namun demikian, kearifan lokal yang dimiliki oleh kelompok adalah 

adanya “arisan” arisan ini merupakan pengikat bagi anggota kelompok untuk selalu 

hadir dalam setiap kegiatan kelompok. 
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2. Kelompok Tani Lanjut 

 Kegiatan kelompok tani lanjut antara lain; pertemuan rutin (setiap selapanan 

atau bulanan), arisan, simpan pinjam, pengadaan sarana produksi pertanian, kerja 

kelompok, atau arisan kerja, persewaan peralatan non pertanian (bala pecah, tikar, 

dan sebagainya), perbenihan, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. 

Dinamika kelompok tani ini lebih tinggi daripada kelompok tani pemula. Pada kelompok 

ini, disamping kegiatan seperti yang dilakukan kelompok pemula, juga memiliki 

kegiatan yang bernuansa bisnis misalnya pengadaan sarana produksi pertanian, 

persewaan peralatan non pertanian, pembuatan benih. Ada kearifan lokal baru yang 

dilakukan kelompok tani lanjut ini yakni “arisan kerja”, arisan kerja merupakan cara 

tepat masyarakat desa menghadapi perputaran uang di desa yang jumlahnya sedikit. 

Dalam arisan kerja ini, petani yang mendapatkan lotere arisan, maka lahan pertanian 

miliknya akan digarapkan oleh anggota kelompok dan si pemilik tidak bayar, akan 

tetapi gantian nanti akan bekerja pada orang lain tanpa dibayar. Begitu seterusnya, 

pada prinsipnya arisan kerja ini membayar upah tenaga kerja bukan dengan uang, 

tetapi membayar dengan tenaganya sendiri. 

3. Kelompok Tani Madya 

 Kegiatan kelompok tani madya antara lain: pertemuan rutin (setiap selapanan 

atau bulanan), arisan, simpan pinjam, pengadaan sarana produksi pertanian, kerja 

kelompok atau arisan kerja, persewaan peralatan non pertanian (bala pecah, tikar, dan 

sebagainya), perbenihan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan persewaan 

peralatan pertanian (misalnya sprayer, mesin pompa air diesel, dan sebagainya),usaha 

warung kelompok atau koperasi. Dinamika kelompok tani ini lebih tinggi daripada 

kelompok tani lanjut. Pada kelompok ini, disamping kegiatan seperti yang dilakukan 
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kelompok pemula, juga memiliki kegiatan bisnis pertanian, misalnya persewaan 

sprayer dan pompa air diesel. Kelompok ini sudah merintis bisnis, tidak hanya bisnis 

menyewakan barang non pertanian saja, tetapi juga bisnis terkait pertanian misalnya 

persewaan sprayer dan persewaan mesin pompa air, bahkan kelompok berhasil 

mendirikan warung/koperasi untuk bisnis guna memenuhi keperluan hidup sehari-hari. 

4. Kelompok Tani Utama 

 Kegiatan kelompok tani utama antara lain: pertemuan rutin (setiap selapanan 

atau bulanan), arisan, simpan pinjam, pengadaan sarana produksi pertanian, kerja 

kelompok atau arisan kerja, persewaan peralatan non pertanian (bala pecah, tikar, dan 

sebagainya), perbenihan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan persewaan 

peralatan pertanian (misalnya sprayer, mesin pompa air diesel, dan sebagainya), 

usaha warung kelompok atau koperasi, juga usaha perikanan kelompok, peternakan 

lembu/burung puyuh milik kelompok, bermitra kerja dengan perusahaan. Dinamika 

kelompok tani ini lebih tinggi daripada kelompok tani Madya. Pada kelompok tani ini, 

selain memiliki kegiatan seperti yang dilakukan kelompok tani Madya, juga memiliki 

kegiatan bisnis yang berkembang, yakni usaha ternak kelompok dan melakukan mitra 

kerja dengan perusahaan. Dengan demikian, tampak ada dinamika kelompok tani yang 

berkembang, tidak hanya dalam usaha meningkatkan produksi pertanian, akan tetapi 

juga usaha bisnis pertanian dan non pertanian (Hariadi, 2011). 

 

2.2 Pendapatan Usaha Tani 

 Menurut  Soekartawi (1991:60-61)Total pendapatan dari usahatani diperoleh 

dari total penerimaan dikurangi dengan total biaya dalam suatu proses produksi. 
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Sedangkan total penerimaan diperoleh dari produksi fisik dikalikan dengan harga 

produksi. 

 

Rumus analisis pendapatan: 

 

Pd = TR – TC 

 

 

TR = Y . Py 

 

 

TC = FC + VC 

 

Keterangan: 

 

Pd =  pendapatan usahatani 

TR =  total penerimaan (total revenue) 

TC  =  total biaya (total cost) 

FC  =  biaya tetap (fixed cost) 

VC  =  biaya variabel (variabel cost) 

Y  =  produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani 

Py  =  harga Y 
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2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani 

 Menurut Soekartawi (1995:54-59), pendapatan usahatani dipengaruhi oleh 

jumlah hasil produksi dan harga. Maka untuk menggali data untuk keperluan analisis 

cash-flow, diperlukan beberapa pertanyaan terhadap responden mengenai (1) 

Pengenalan tempat; (2) Keterangan pencacahan; (3) Produksi; (4) Biaya atau 

pengeluaran usahatani; (5) Keterangan umum. Dalam analisis tersebut akan 

didapatkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh 

petani. Pada pertanyaan mengenai pengenalan tempat, keterangan pencacahan dan 

keterangan umum hanya digunakan sebatas untuk menggambarkan keadaan atau 

karakteristik usahatani, sedangkan dari keterangan mengenai produksi dan biaya atau 

pengeluaran usahatani nantinya dapat dilihat jumlah pendapatan petani untuk 

selanjutnya dapat dilakukan analisis return cost ratio ataupun analisis benefit cost ratio. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi 

pendapatan petani adalah tingkat produksi dan penggunaan input produksi. 

  Menurut Soekartawi (1990:3-13),  tingkat pendapatan dapat dipengaruhi oleh 4 

faktor produksi, yaitu Lahan pertanian, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Modal 

usahatani dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu : Modal tetap dan modal tidak 

tetap (modal variabel) 

1. Modal tetap adalah biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap 

jumlahnya, dan tidak bergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. 

Atau dengan kata lain biaya yang penggunaannya tidak habis dipakai dalam 

satu masa produksi. Contoh : Tanah, bangunan, mesin-mesin. 
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2. Modal tidak tetap (modal variabel) adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi dan habis dalam satu kali dalam proses produksi tersebut. Contoh : 

biaya bibit, biaya obat-obatan, pupuk, pakan dan tenaga kerja. 

  

2.4 Kemitraan usaha tani 

  Menurut Sutawi (2002:192-202), Kemitraan adalah jalinan kerja sama 

dari dua atau lebih pelaku usaha yang saling menguntungkan. Kemitraan seperti 

tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, adalah kerja sama antara usaha kecil dengan 

usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan 

yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan 

prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 

 Definisi kemitraan tersebut di atas mengandung makna sebagai tanggung 

jawab moral pengusaha menengah/besar untuk membimbing dan membina 

pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu 

menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama. Ini 

berarti masing-masing pihak yang bermitra harus menyadari bahwa mereka memiliki 

perbedaan, masing-masing memiliki keterbatasan, baik di bidang manajemen, 

penguasaan iptek maupun penguasaan sumberdaya, mereka harus mampu saling 

mengisi dan melengkapi kekurangan masing-masing. 

 Kemitraan yang ideal adalah kemitraan antara usaha menengah dan usaha 

besar yang kuat di kelasnya dengan pengusaha kecil yang kuat di bidang yang 

didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua 

pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan 
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bersama untuk meningkatkan keuntungan dan pendapatan melalui pengembangan 

usahanya, tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta tumbuh berkembangnya 

rasa saling percaya diantara mereka. 

 

2.5 Pola Kemitraan Inti Plasma 

Dalam Sutawi (2002:207-209), di dalam tulisan Mohammad jafar dalam bentuk 

makalah dan seperti apa yang dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan kemitraan 

lingkup pertanian maka pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara 

kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Secara 

umum tugas perusahaan inti adalah sebagai penyedia sarana produksi, bimbingan 

teknis, manajemen, menampung, mengolah, dan memasarkan hasil produksi, di 

samping itu perusahaan inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan.  

Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma antara lain : 

1. Kemitraan inti plasma memberi manfaat timbal-balik antara pengusaha besar 

atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara 

pengusaha besar/menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana 

produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Ini berarti bahwa 

pengusaha besar telah membagi resiko dan peluang bisnis dengan pengusaha 

kecil sebagai plasma. Oleh karena itu melalui model inti plasma akan tercipta 

saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan. 

 

2. Kemitraan inti plasma dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan 

pengusaha kecil di bidang teknologi, modal, kelembagaan, dan lain-lain 
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sehingga pasokan bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas 

sesuai standar yang diperlukan. 

 

3. Dengan kemitraan inti plasma, beberapa usaha kecil yang dibimbing oleh 

usaha besar/menengah mampu memenuhi skala ekonomi, sehingga dapat 

dicapai efisiensi. 

 

4. Dengan kemitraan inti plasma, pengusaha besar/menengah yang mempunyai 

kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat mengembangkan 

komuditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing 

di pasar nasional, regional, maupun pasar internasional. 

 

5. Keberhasilan kemitraan inti plasma dapat menjadi daya tarik bagi pengusaha 

besar/menengah lainnya sebagai investor baru untuk membangun kemitraan 

baru baik investor swasta nasional maupun investor swasta asing. 

 

6. Dengan tumbuhnya kemitraan inti plasma akan tumbuh pusat-pusat ekonomi 

baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya 

pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial. 
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2.6 Kerangka Konseptual 

Setelah mengkaji landasan teori yang telah dikemukakan di atas, peneliti 

mencoba untuk meringkasnya dalam sebuah kerangka pemikiran sederhana yang 

tentunya akan memudahkan untuk menentukan alur penelitian yang akan dilakukan 

mengenai adanya hubungan antara peran yang dilakukan kelompok tani dalam 

peningkatan pendapatan anggota. 

Secara umum kelompok tani mempunyai banyak peranan yang signifikan 

terhadap keberlangsungan usaha tani anggota. Peran-peran tersebut antara lain 

sebagai penyuluh, fasilitator, motivator dan sebagai pendukung gerak usaha tani, yang 

merupakan titik sentral dalam memberikan penyuluhan kepada petani. Inti kelompok 

tani menyediakan informasi bagi petani dan menyampaikannya melalui pendekatan 

metode kelompok, inti kelompok tani senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan 

kepada plasma kelompok tani untuk selanjutnya diteruskan pada plasma lain yang 

kurang informasi.Inti kelompok wajib menyampaikan informasi apapun mengenai 

perkembangan kemitraan usaha ternak cacing kepada plasma kelompok tani secara 

berkala dengan mengadakan pertemuan/musyawarah dengan para anggota kelompok 

untuk membicarakan berbagai kegiatan kelompok tani maupun untuk 

mempertanggung jawabkan tugas tugas yang telah dilaksanakan pengurus kepada 

anggota demi membuat rencana perbaikan. Namun, belum tentu semua peranan yang 

dilakukan kelompok tani tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 

pendapatan anggota. 

 Indikator peran kelompok tani yang digunakan yaitu, sesuai dengan teori 

hariadi dalam Witjaksana (2012), bahwa kelompok tani dapat berperan sebagai media 

belajar, media kerjasama, sebagai unit produksi, dan sebagai unit bisnis. 
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 Kelompok tani yang terdiri dari inti dan plasma merupakan dua pilar yang saling 

mendukung, dimana keduanya memiliki hubungan timbal balik. Anggota kelompok tani 

melakukan evaluasi terhadap kewajiban dan tugas inti kelompok tani. Anggota 

melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peran inti kelompok tani dimana 

penilaiannya dikaitkan dengan tolak ukur penilaian yang dirumuskan berdasarkan 

kondisi peran kelompok tani yang berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan 

anggota. 

 Dalam penelitian ini juga akan diuji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

pendapatan yang diterima oleh anggota kelompok tani dari hasil kemitraan usaha 

budidaya ternak cacing dengan kelompok tani “Sri Mulyo” yang telah disesuaikan 

dengan teori analisis pendapatan usahatani dari Soekartawi (1990:3-4), yaitu dengan 

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. 
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 Kerangka alur penelitian ini disajikan pada gambar skema kerangka pemikiran 

pada penelitian ini dapat digambarkan dengan peta konsep berikut ini : 

Gambar 2.1  Peta Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dari berbagai Sumber diolah, 2014 

Keterangan :  

   : Hubungan 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian terdahulu yang digunakan peneliti untuk pedoman 

penyusunan penelitian disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1  Daftar Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

   

Sri Nuryati 

 dan 

 Dewa Swastika  

(2011) 

Peran Kelompok Tani dalam 

Penerapan Teknologi Pertanian 

Kelompok tani 

mempunyai peran yang 

sangat vital dalam 

adopsi teknologi 

   

 

Sukadi (2007) 

 

Kajian Peran  Kelembagaan Kelompok 

Tani dalam Mendapatkan Modal Usaha 

Agribisnis Bawang Merah di Desa 

Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 

Kabupaten Bantul  Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

 

 

Kelompok tani tidak 

pernah mendapatkan 

fasilitas modal, kelompok 

tani tidak pernah 

melakukan kerja sama. 

 

Lumintang 

Fatmawati M. 

(2013) 

 

Analisis Pendapatan Petani Padi di 

Desa Teep Kecamatan Langowan 

Timur 

 

 

Pendapatan petani 

dipengaruhi oleh 

penerimaan dan biaya 

produksi 

 

 

Achmad 

Mubarok  

dan 

Lili Zalizar 

(2003) 

 

Budidaya Cacing Tanah Sebagai 

Usaha Alternatif Dimasa  Krisis 

Ekonomi 

 

Budidaya cacing ini 

membutuhkan dana Rp 

14.815.000,-. Dan 

penghasilan sebesar Rp 

29.760.000,-,keuntungan 

sebesarRp 14.945.000 

(selama 4 bulan) 

 

Sumber : Dari berbagai sumber diolah, 2014 
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2.8  Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah :   

1. Peranan  kelompok tani dalam peningkatan pendapatan anggota melalui 

kemitraan usahtani ternak Cacing Lumbricus, pada kelompok tani “Sri Mulyo” 

Sukun, Malang tinggi. 

 

2. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan anggota 

pada kelompok tani “Sri Mulyo” Sukun, Malang yaitu faktor luas lahan, jumlah 

bibit, biaya pakan, biaya sarana budidaya, biaya transportasi, dan lama 

budidaya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih satu bulan yaitu mulai bulan Juni 

2014 sampai dengan bulan Juli 2014. Penelitian ini merupakan studi kasus yang akan 

dilaksanakan pada pusat budidaya kelompok tani “Sri Mulyo” yang berlokasi di Jalan S. 

Supriadi 9A Kelurahan Sukun, Malang atau yang biasa disebut dengan istilah 

“kandang”. Penentuan lokasi penelitian ini karena pertimbangan lokasi ini karena pusat 

budidaya ini setiap harinya selalu dikunjungi anggota untuk menyetor cacing. Pusat 

budidaya juga sering dikunjungi anggota jika ingin memperoleh informasi apapun 

tentang metode beternak cacing Lumbricus. Baik anggota yang berada di dalam kota 

maupun yang berlokasi di luar kota harus datang ke pusat budidaya jika ingin menyetor 

cacing hasil ternak. Dengan menentukan pusat budidaya kelompok tani “Sri Mulyo” 

sebagai lokasi penelitian, diharapkan akan memudahkan peneliti untuk menemui 

anggota secara langsung dan melakukan dalam melakukan studi kasus.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan 

bantuan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh 

peneliti. Data sekunder adalah data yang bersumber dari berbagai publikasi yang 

diterbitkan oleh instansi terkait, laporan penelitian, literatur, karya ilmiah, dokumentasi 
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dan data-data dari kelompok tani “Sri Mulyo” yang berhubungan dengan penelitian ini 

baik yang bersifat formal maupun non formal. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini akan diambil sejumlah anggota yang datang ke 

pusat budidaya untuk menyetor hasil ternak cacing. Anggota yang akan dijadikan 

sebagai responden adalah anggota aktif yang telah melakukan penyetoran hasil 

budidaya cacing pada kelompok tani “Sri Mulyo” pada bulan Juni 2014. Dari sampel 

tersebut diharapkan dapat memberikan data dan informasi secara langsung. Penelitian 

ini menggunakan Konvenien Sampling yakni pengambilan sampel anggota populasi 

dalam waktu atau kesempatan tertentu, cara ini dilakukan agar memudahkan untuk 

memperoleh data dalam penelitian. Dalam menentukan ukuran sampel, akan 

menggunakan rumus slovin. 

 

Keterangan: 

n =  Jumlah sampel 

N =  Jumlah Populasi 

e =  batas toleransi kesalahan (error) 

 Dari seluruh populasi akan diambil 48 responden untuk diberikan daftar 

pertanyaan atau kuisioner. 

 

n = 
 

     
 = 

  

       
 = 48 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara yang dilakukan melalui sejumlah pertemuan dengan 

pengurus kelompok tani yang prosesnya berlangsung tanya jawab mengenai berbagai 

aspek penelitian dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan (kuisioner). 

Observasi akan dilakukan dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang tampak 

pada objek-objek penelitian dilapangan mengenai kelompok tani, hubungan antar 

anggota dan pengurus,inti kelompok tani dengan plasma kelompok tani.  

 

3.5. Metode Analisis Data : 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Dengan analisis deskripsi ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana 

hasil wawancara dengan informan yaitu anggota kelompok tani mengenai seberapa 

jauh peranan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya sebagai kelas belajar, 

wahana kerja sama, unit produksi, dan unit bisnis. 

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah  dengan membuat tabel 

distribusi jawaban angket pertanyaan mengenai peran kelompok tani sebagai kelas 

belajar, wahana kerja sama, unit produksi, unit bisnis. Menentukan skor jawaban 

responden dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan dengan ketentuan mengubah 

skor : 
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Jawaban A  : Skor Nilainya 5 

Jawaban B  : Skor Nilainya 4 

Jawaban C  : Skor Nilainya 3 

Jawaban D  : Skor Nilainya 2 

Jawaban E  : Skor Nilainya 1 

Kemudian data yang diperoleh dari kuisioner akan diolah dengan skala Linkert, yaitu 

dengan cara menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden dan 

menentukan skor tersebut dengan rumus :  

       n   

                x  % = 100 

      N 

Keterangan : 

n : Jumlah nilai yang diperoleh 

N : Nilai Total 

% : Tingkat partisipasi yang diperoleh 

 

Tabel 3.1  Interval Penggolongan Hasil Penelitian 

Interval Kriteria 

 

80% – 100,00% Sangat Baik 

 

60% – 80% 

 

Baik 

 

40% – 60% 

 

Cukup 

20% – 40% 

 

Kurang Baik 

 

0%-20% Tidak Baik 

 

Sumber : Dari berbagai sumber diolah, 2014 
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3.5.2 Konsepsi Pengukuran Variabel 

1. Y = Pendapatan usahatani ternak cacing yaitu selisih antara total penerimaan 

dengan total  pengeluaran (Rp/panen) 

2. X1 = Luas lahan yang digunakan petani/anggota dalam  kegiatan usahatani 

(m²)  

3. X2 = Jumlah bibit yang dibeli selama proses budidaya (Rp) 

4. X3 = Biaya pakan cacing selama satu kali musim budidaya (Rp/panen)  

5. X4 = Biaya sarana budidaya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membuat 

kolam budidaya, peralatan budidaya dan prasarana lain termasuk biaya 

penyusutan serta pajak (Rp) 

6. X5 = Biaya transportasi yang dikeluarkan selama proses budidaya maupun 

proses penyetoran (Rp/panen) 

7. X6 = Lama budidaya yaitu diukur dari berapa lama plasma/anggota menekuni 

usaha ternak cacing (Bulan) 

 

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan 

variabel terikat tersebut akan di uji dengan regresi linear berganda dengan rumus : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 

Keterangan : 

Y  =  Pendapatan 

a =  Konstanta 

b          =  Koefisien Regresi 
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X1 =  Luas lahan 

X2 =  Jumlah bibit 

X3 =  Biaya pakan 

X4 =  Biaya sarana budidaya 

X5 =  Biaya transportasi 

X6 =  Lama budidaya 

 Untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel-variabel bebas (X1-X6) 

dengan variabel terikat (Y) secara parsial akan dilakukan uji t.  Kemudian akan di uji 

adanya hubungan antara variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X) secara 

simultan dengan uji F . Untuk mengetahui adanya hubungan antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan anggota (X1-X6) terhadap pendapatan anggota (Y) 

Dengan metode tersebut akan  diketahui hubungan antara variabel bebas 

peran kelompok tani dengan variabel terikat yaitu pendapatan anggota dengan tujuan 

untuk mengetahui  tingkat  keeratan  hubungan antar kedua variable tersebut tersebut 

signifikan atau tidak. 

 

3.5.4 Koefisien Determinasi 

 Melalui koefisien determinasi dapat diukur besarnya persentase pengaruh 

semua variabel independen dalam model regresi terhadap variabel dependennya. 

Besarnya nilai koefisien determinasi berupa persentase, yang menunjukkan 

persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. 

Jika nilai     kecil, dapat diartikan bahwa kemampuan semua variabel independen 
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dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai    

semakin mendekati 100% berarti semua variabel independen dalam model 

memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel 

dependennya atau semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1 Uji Normalitas 

 Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah variable 

berdistribusi normal atau tidak. Jika berdistribusi normal, maka uji hipotesis 

menggunakan statistic parametric, sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, 

maka uji hipotesis menggunakan nonparametric. 

3.6.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditentukan adanya 

korelasi antar variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antar variable bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilakukan 

dengan mencari besarnya Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika VIF 

kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari 

multikolinieritas. 

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui pengamatan 

terhadap pola scatterplot yang dihasilkan melalui SPSS. Apabila pola scatter plot 
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membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala heteroskedastisitas. 

Munculnya gejala heteroskedastisitas menunjukkan bahwa penaksir dalam model 

regresi tidak efisien dalam sampel besar maupun kecil. Jika tidak ada pola yang jelas 

dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat 

disimpulkan bebas heteroskedastisitas. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kelompok Tani Sri Mulyo 

4.1.1 Lokasi Kelompok Usaha Tani Sri Mulyo 

 Lokasi kelompok tani Sri Mulyo bertempat di Jl. S. Supriyadi 9A/42, RT 07 /RW  

04 Kel. Sukun/ Kec. Sukun, Kota Malang. Lokasi terdiri atas kantor dan Kolam 

budidaya. Tempat budidaya dapat dibuka untuk tempat umum dan pengunjung bisa 

bertanya langsung mengenai bagaimana cara membudidayakan cacing tanah. Lokasi 

yang berada di wilayah industri maupun jasa tersebut memiliki banyak keunggulan 

karena mudah untuk dicari oleh pelanggan. 

 

4.1.2 Profil Kelompok Tani Sri Mulyo 

  Kelompok usaha Tani Sri Mulyo, awalnya didirikan oleh Abdul Aziz Adam 

Maulida. Beliau adalah mantan karyawan PT. Tjiwi Kimia yang terletak di Kota 

Mojokerto. Di perusahaan tersebut beliau mengabdi selama kurang lebih 10 tahun. 

Bekerja sebagai karyawan ternyata membuat beliau jenuh karena setiap hari menjalani 

rutinitas yang sama, dan tidak bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya 

secara maksimal. 

 Beliau kemudian memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan 

memilih untuk melakukan wirausaha. Pada awalnya beliau berfokus pada usaha 

perikanan seperti beternak ikan lele, belut sawah, hingga ikan sidat. Namun pada 

perjalanan usahanya tersebut masih belum menemui kesuksesan. Kemudian beliau 

menemukan sebuah ide berinovasi dengan mencoba mengembangkan cacing yang 
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pada saat itu hanya menjadi pakan ikan-ikan ternak. Cacing lumbricus yang awalnya 

hanya 6 Kg dapat berkembang dalam waktu yang singkat. Kemudian beliau menekuni 

ternak cacing hingga cabang usaha ini berkembang pesat seperti sekarang ini.  

 Awalnya usaha ini berdiri pada tanggal 18 Agustus 2010, namun masih 

sederhana yakni berupa kotak- kotak dan bak yang ditempatkan di garasi rumah. 

Lambat laun usaha mulai berkembang, dengan memulai membuat kolam atau jedingan 

di pekarangan rumah hingga akhirnya mampu membuat sistem jedingan dengan 

memanfaatkan tanah pertanian di sebelah rumahnya sehingga menghasilkan 50 unit 

jedingan ukuran 1.5x4 meter persegi dan masing-masing mampu menampung ribuan 

cacing. 

 Setelah usaha ternak cacing ini berkembang dan produktif, pemilik usaha ini 

kemudian berusaha memperluas jaringan agar budidaya ternak cacing ini semakin luas 

dan pelakunya semakin banyak. Pada awalnya anggota kelompok tani “Sri Mulyo” 

hanya terdiri dari keluarga, kerabat dekat dan para tetangga yang tertarik dengan 

bisnis yang awalnya tampak aneh ini. Seiring berjalannya waktu, usaha ini pun 

berkembang pesat dan anggotanya semakin bertambah baik dari wilayah lokal 

maupun dari luar kota bahkan luar pulau. 

 Dengan dibantu oleh rekan-rekan dari media massa seperti Radar Malang, 

usaha ini dikenal oleh masyarakat sehingga pasar mulai bermunculan, namun karena 

kesulitan dalam memenuhi pasar, usaha mulai dikembangkan dengan melibatkan 

orang luar untuk dijadikan sebagai anggota yang dalam usaha ini disebut dengan 

PLASMA. Saat ini plasma terdiri lebih dari 2000 orang anggota dan terus bertambah 

setiap minggunya rata-rata 50 orang. Dari anggota-anggota tersebut masing- masing 

dapat  menyertor 10 hingga 200 kg cacing Lumbricus per minggunya. 
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 Tidak hanya bermanfaat dalam hal pemberdayaan masyarakat, usaha ini pun 

mendapat penghargaan dari pemerintah karena dapat mengurangi limbah organik 

yang ada di lingkungan rumah tangga maupun pasar-pasar tradisional. Kini usaha ini 

telah bekerja sama dengan dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang. 

 Sampai kini Kelompok Tani “Sri Mulyo” terus melakukan pengembangan 

cabang usaha yang tidak jauh dari bidang pertanian antara lain usaha pengembangan 

tanaman jahe merah dan kayu gaharu. Kelompok Tani “Sri Mulyo” telah memulai 

usaha pengembangan jahe merah dengan membuat lahan pengembangan jahe merah 

yang cukup luas dan berlokasi tidak jauh dengan kantor pusat budidaya. Lahan kosong 

yang awalnya tidak terawat kini telah menjadi lahan pengembangan jahe merah yang 

sangat potensial. Di bidang pengembangan usaha kayu gaharu, juga telah disediakan 

lahan khusus untuk menempatkan bibit gaharu dan di lahan tersebut juga dapat 

dilakukan pembuatan pupuk kompos. 

 Tak hanya berbatas pada pengembangan usaha tanaman, Kelompok Tani “Sri 

Mulyo” kini juga mulai merintis kembali usaha yang dulu pernah gagal, yaitu usaha 

peternakan ikan sidat. Keseriusan untuk memulai usaha pengembangan ikan sidat ini 

telah ditunjukkan dengan mengisi 14 petak kolam yang berukuran 3x3 meter dengan 

ratusan bibit ikan sidat.  

 Selain pengembangan usahatani di bidang budidaya ternak ikan, pengurus 

kelompok tani juga terus berusaha untuk mengembangkan jenis usaha dibidang 

budidaya tanaman. Saat ini telah dirintis pengembangan budidaya tanaman jahe 

merah dan gaharu yang cukup potensial. Kelompok tani “Sri Mulyo” memang 

berkomitmen untuk terus mengembangkan usahatani-usahatani yang dianggap 

potensial dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.  
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 Kelompok Tani “Sri Mulyo” telah berkomitmen untuk terus berinovasi dan 

mengembangkan berbagai macam usaha pertanian yang potensial. Anggota atau 

Plasma juga boleh ikut memberikan saran maupun informasi mengenai potensi usaha 

baru yang sekiranya dapat bermanfaat bagi kelompok tani dan seluruh anggota. 

 Dari profil kelompok tani “Sri Mulyo” didirikan atas dasar keinginan pribadi dari 

pengurus dan anggota, dan dalam kegiatannya juga dilakukan secara swadaya tanpa 

intervensi dan kepentingan dari pemerintah. Hal ini telah menunjukkan bahwa 

kelompok tani tak hanya sebagai alat pemerintah. Kelompok tani juga dapat menjadi 

suatu lembaga yang mandiri,inovatif dan tentunya produktif. 

 Dalam perekrutan anggota, Kelompok tani “Sri Mulyo” juga tidak memberikan 

kriteria khusus. Setiap orang yang tertarik dengan bisnis ini dapat mendaftar dan ikut 

menekuni bidang usahatani yang dilakukan oleh kelompok tani. Karena usaha ini 

produktif, mudah untuk dilakukan dan tidak menyita banyak waktu banyak orang yang 

tertarik untuk menekuni usaha ini dan membuat kelompok tani “Sri Mulyo” semakin 

berkembang.  

 

4.1.3 Visi dan Misi Kelompok Usaha Tani Sri Mulyo 

 Kelompok usaha tani sri mulyo memiliki sebuah visi yakni “ Menjadi sebuah 

usaha pertanian yang terdepan dan terpercaya. Selain itu Misi dari usaha tersebut 

antara lain adalah mewujudkan pertanian berbasis organik dan memasarkan sarana 

produksi pertanian yang berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. 
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 Sekarang ini sangat jarang ditemui usaha-usaha pertanian yang masih 

berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kebanyakan usaha-usaha pertanian 

mulai mengganti bahan-bahan organik dengan bahan-bahan kimia demi meraih 

keuntungan maksimal. Padahal penggunaan bahan-bahan kimia cenderung lebih 

menyebabkan dampak negatif jangka panjang walaupun memang hasilnya lebih 

maksimal dan dapat dicapai secara instan. Hal tersebut yang ingin dirubah oleh 

kelompok tani “Sri Mulyo” dengan menggiatkan usahatani organik yang aman dan 

nyaman bagi lingkungan.  

 Visi dan misi kelompok tani “Sri Mulyo” telah dapat disesuaikan dengan konsep 

pembangunan pertanian secara berkelanjutan. Menurut Sanim terdapat tiga tujuan 

utama yaitu tujuan ekonomi yang mencakup efisiensi dan pertumbuhan, kemudian 

tujuan sosial yang mencakup kepemilikan atau keadilan, dan kedua tujuan tersebut 

harus diselaraskan dengan tujuan ekologi yaitu kelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan. Efisiensi dan pertumbuhan sektor pertanian dapat dipacu melalui 

pertumbuhan produksi dan pendapatan petani, pembentukan modal, peningkatan daya 

saing. Pemerataan kepemilikan sumber daya dapat ditempuh melalui reformasi agraria 

(land reform) serta meningkatkan akses dan kontrol masyarakat petani ke sumber 

daya pertanian, modal, teknologi, kesejahteraan sosial, dan ketentraman. Kelestarian 

sumber daya alam dan lingkungan dapat diwujudkan dengan mengembangkan sistem 

usaha tani ramah lingkungan, memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan, 

mengurangi dampak negatif eksternal, serta mendorong dampak posistif eksternal 

dalam proses pembangunan  (Saptana dan Asyari, 2007). Berikut peta konsep 

pembangunan pertanian berkelanjutan : 

 

 



 

 

 
 

49 

Gambar 4.1 Hubungan antara tiga tujuan pembangunan berkelanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Sumber : Saptana dan Asyari (2007)   
 

4.1.4 Jenis Usaha Kelompok Tani Sri Mulyo 

4.1.4.1 Budidaya Ternak Cacing Tanah (Lumbricus Rubellus) 

 Cacing tanah yang dibudidayakan berbeda dengan cacing tanah yang sering 

kita temui di sekitar kita . Cacing yang dikembangkan berjenis Lubricus Rebellus yang 

memiliki kadar protein yang lebih tinggi daripada cacing tanah biasa dan bentuknya 

pun lebih pipih. Manfaat dari cacing ini adalah sebagai pakan ikan dan udang, 

campuran antibiotik ternak, bahan baku kosmetik, bahan obat-obatan, bahan 

pembuatan pelet ikan dll. Harga cacing itu sendiri adalah Rp 50.000 / Kg. 
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 Dalam hal pembelian bibit ini, kelompok tani “Sri Mulyo” membatasi jumlah 

pembelian dari 1-4 kg pada anggota yang baru bergabung. Hal tersebut bertujuan agar 

anggota yang masih baru tersebut menemukan teknik budidaya yang tepat dan cacing 

dapat berkembang. Setelah anggota merasa mampu mengembangkan usaha ternak 

cacingnya, anggota tidak dibatasi dalam hal pembelian bibit cacing sesuai dengan 

keinginan dan kemampuan masing-masing.  

 Cacing Lumbricus Rebellus sendiri dari bentuknya memang sama dengan 

cacing tanah pada umumnya, namun menurut pengurus kelompok tani “Sri Mulyo” 

Cacing yang dibudidayakan merupakan cacing dengan kadar protein yang lebih tinggi. 

Dan memang jika diperhatikan secara teliti memang ada perbedaan dari segi fisik yaitu 

lebih pipih dan warnanya lebih terang. Sehingga pengurus dan karyawan berusaha 

sebaik mungkin untuk mencegah cacing budidaya agar tidak tercampur dengan cacing 

tanah biasa sehingga kualitas cacing ternak yang dihasilkan maksimal. 

 

4.1.4.2 Produksi Pupuk Kascing 

 Pupuk Kascing merupakan pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran cacing 

yang telah dipanen bersamaan dengan panen cacing. Pupuk kascing muncul dari hasil 

pengolahan limbah organik yang dimakan oleh cacing, bentuknya seperti tanah yang 

terlihat subur. Harga Pupuk Kascing adalah Rp 1500 / Kg. 

 Manfaat dari pupuk kascing itu sendiri adalah sebagai pupuk organik untuk 

pertanian dan juga sebagai tanah humus bagi tanaman hias. Pupuk kascing mampu 

meningkatkan kesuburan tanah yang sudah kering dan tandus. Pupuk kascing dapat 
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dipanen dari media ternak cacing yang telah dipakai selama kurang lebih 3 bulan. 

Kascing akan mengendap di bagian bawah media hidup cacing ternak. 

 Kegiatan produksi pupuk bekas cacing ini juga termasuk wujud dari usaha 

pertanian organik yang berusaha untuk dikembangkan oleh kelompok tani “Sri Mulyo”. 

Dengan menggunakan pupuk kotoran cacing diharapkan dapat mengurangi atau 

bahkan suatu saat dapat menggantikan penggunaan pupuk kimia. Pembuatan pupuk 

bekas kotoran cacing ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa seluruh aspek dari 

usaha peternakan cacing ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya yang 

bermanfaat dan dapat didayagunakan di bidang usaha pertanian. 

 Untuk sekarang ini karena kesibukan kelompok tani yang semakin meningkat, 

kelompok tani memutuskan untuk menghentikan sementara produksi pupuk kotoran 

cacing. Mengingat kurangnya tenaga dan keuntungan yang dianggap kecil dari 

produksi pupuk tersebut. Kotoran cacing yang dihasilkan pada pusat budidaya lebih 

banyak untuk digunakan sendiri dalam pengembangan budidaya tanaman jahe merah 

dan gaharu. 

 

4.1.4.3 Produksi Prebiofish 

 Bersama dengan Dinas Peternakan Kota Malang, dibuatlah prebiofish yakni 

larutan yang mengandung banyak bakteri yang dapat mengurai limbah organik menjadi 

lebih mudah dicerna oleh cacing, produk ini dikhususkan bagi anggota yang berternak 

cacing. Produk ini merupakan suatu pengembangan dari usaha ternak cacing yang 

merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan hasil usaha ternak cacing. Dengan 
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pemberian probiofish ini diharapkan cacing ternak menjadi lebih sehat dan kondisinya 

bagus, sehingga perkembang biakan dan jumlahnya akan terus meningkat.  

 Setiap anggota atau plasma diharapkan dapat memproduksi probiofish ini 

secara mandiri karena memang teknik pembuatannya yang mudah dan bahan-

bahannya cukup dengan limbah sampah makanan yang tentunya sangat mudah 

didapatkan. Meskipun pada kelompok tani menyediakan prebiofish yang sudah siap 

pakai, namun untuk efisiensi biaya ternak diharapkan setiap anggota mampu membuat 

secara mandiri.  

 Pada awal penyuluhan dan pelantikan anggota plasma telah diuraikan secara 

jelas teknik pembuatan prebiofish ini serta dijelaskan pula dampak positifnya bagi 

budidaya ternak cacing. Setiap anggota diharapkan untuk mempelajari teknik 

pembuatan prebiofish dan jika masih belum jelas ataupun menghadapi kendala dalam 

prosesnya dapat langsung bertanya kepada pegawai di pusat budidaya kelompok tani 

 

4.1.4.4 Penjualan Media ternak dan probiotik 

 Bagi anggota yang ingin membeli media hidup cacing yang berupa log jamur 

juga disediakan oleh kelompok tani. Sehingga anggota tidak perlu kesulitan untuk 

mencari komponen yang sangat penting bagi kesehatan cacing tersebut. Kelompok 

tani menyediakan limbah log jamur ini dengan harga yang cukup terjangkau yaitu Rp. 

15.000-17.500/karung. Limbah log jamur ini merupakan media pembesar ternak cacing 

yang tergolong paling afektif. Menurut pegawai kelompok tani yang setiap harinya 

menangani operasional budidaya cacing, dengan memberikan pakan berupa limbah 

log jamur ini kondisi ternak cacing menjadi lebih sehat dan volume tubuhnya juga 
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menjadi lebih besar. Sehingga tidak salah jika kelompok tani menyediakan limbah log 

jamur ini untuk anggota plasma yang membutuhkan.  

 Selain itu juga disediakan probiotik berupa tetes tebu yang dijual dengan harga 

Rp. 5.000/Liter. Tetes tebu ini dapat berfungsi sebagai cairan penghilang bau tidak 

sedap pada media ternak. Selain itu tetes tebu juga berfungsi sebagai larutan yang 

dapat mempercepat proses dekomposer pada proses pembuatan prebiofish. Pengurus 

kelompok tani menganggap tetes tebu ini penting bagi keberlangsungan usaha ternak 

cacing, namun banyak anggota yang kesulitan untuk memperoleh cairan tetes tebu ini. 

Akhirnya pengurus kelompok tani memutuskan untuk menyediakan tetes tebu ini untuk 

memenuhi permintaan anggota.   

 Kelompok tani juga menyediakan sarana pendukung ternak cacing yaitu berupa 

alat dekomposer yang dijual dengan harga Rp. 25.000/alat. Kelompok tani tidak 

memproduksi alat ini secara mandiri namun sifatnya hanya menyediakan bagi anggota 

yang membutuhkan. Alat dekomposer ini berfungsi sebagai tempat proses 

pembusukan bagi sampah limbah makanan. Sampah limbah makanan tersebut tidak 

dapat langsung diberikan untuk pakan cacing dan harus terlebih dahulu melalui proses 

pembusukan dengan alat dekomposer. 

 

4.1.5 Pengembangan Program Kemitraan Usaha 

 Kelompok tani “Sri Mulyo” terus berusaha mengembangkan usaha di bidang 

pertanian sebagai wujud konsistensinya untuk memaksimalkan produksi yang terus 

berkesinambungan. Kelompok tani “Sri Mulyo” melihat potensi bahwa kotoran bekas 

ternak cacing dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, sehingga sangat 
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disayangkan jika peluang ini tidak dapat dimanfaatkan menjadi usaha pertanian yang 

produktif. Saat ini kelompok tani ini telah mengembangkan usaha di bidang budidaya 

tanaman produktif yaitu tanaman Jahe Merah dan Gaharu. Tak hanya terbatas pada 

budidaya tanaman, kelompok tani “Sri Mulyo” juga mengembangkan usaha di bidang 

perikanan yang berfokus pada budidaya ikan sidat. Untuk menunjukkan keseriusannya 

dalam pengembangan usaha tani, kelompok tani ini telah bekerja sama dengan 

perusahaan yang lebih dulu telah menekuni usaha di bidang budidaya Jahe Merah, 

Gaharu, dan ikan sidat. Dengan kerjasama tersebut diharapkan pengembangan usaha 

ini dapat segera dijalankan oleh anggota plasma. Bahkan penyuluhan dan sosialisasi 

pengembangan usaha ini telah dilaksanakan dengan pertemuan rutin setiap Jumat 

malam pukul 19.00-21.00 untuk berdiskusi dan menampung aspirasi dari anggota 

mengenai pengembangan usaha. 

 

4.1.6 Pola Hubungan Antara Pengurus dengan anggota  

 Pendaftaran dan penyuluhan anggota baru Kelompok Tani “Sri Mulyo” 

dilaksanakan tiap hari Sabtu mulai pukul 19.00-21.00. Pada awal anggota 

mendaftarkan diri menjadi anggota/Plasma kelompok tani “Sri Mulyo”, anggota 

diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000. Setelah 

membayar biaya pendaftaran kemudian anggota mengikuti penyuluhan awal yang 

kurang lebih selama 2 jam.  

 

 



 

 

 
 

55 

Hubungan antara pengurus sebagai inti dengan anggota sebagai plasma dapat 

digambarkan dengan grafik berikut : 

Gambar 4.2  Pola Hubungan Inti-Plasma Kelompok Tani Sri Mulyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dari berbagai sumber diolah, 2014 
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4.2 Karakteristik Responden 

 

4.2.1. Karakteristik Responden Menurut Usia 

 Mayoritas responden berumur <40 tahun yaitu sebesar 66,67% atau sebanyak 

32 orang. Sedangkan responden yang berumur >40 tahun sebesar 33,33% atau 

sebanyak 16 orang. Hal ini disebabkan karena pada awal-awal pengembangan usaha 

ternak cacing kelompok tani “Sri Mulyo” anggotanya didominasi oleh golongan usia 

yang mayoritas lebih dari 40 tahun, sehingga kebanyakan anggota yang usaha 

ternaknya telah berkembang dan telah menjadi penyetor cacing secara rutin juga 

anggota berusia 40 tahun ke atas. Namun kini setelah usaha ini berkembang pesat 

dan banyak orang yang melihat potensi dari usaha ternak cacing, anggota yang 

bergabung menjadi lebih beragam dan mulai menarik minat golongan muda seperti 

pelajar dan mahasiswa sehingga saat ini anggota yang usianya kurang dari 40 tahun 

terus meningkat, namun masih dalam tahap pengembangan dan belum menjadi 

penyetor rutin. 

 
 
Tabel 4.1  Karakteristik Responden Menurut Umur 
 

Umur Jumlah Responden Persentase  

<40 Tahun 32 66,67%  

>40 Tahun 16 33,33&  

Sumber : Analisis Data Primer, 2014 

 

4.2.2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin  

 Sebagian besar informan adalah laki-laki yaitu sebanyak 41 orang atau sekitar 

85,4% dari seluruh responden. Sedangkan sisanya, yaitu 7 orang atau sekitar 14,6% 
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berjenis kelamin perempuan. Anggota kelompok tani “Sri Mulyo” memang didominasi 

oleh laki-laki, hal tersebut dikarenakan usaha ini memang lebih menarik minat seorang 

laki-laki untuk menekuni usaha ternak cacing. Sedangkan anggota perempuan lebih 

sedikit karena mayoritas merupakan ibu-ibu rumah tangga yang membantu suaminya 

mencari nafkah dan peminat wanita memang cenderung lebih sedikit. 

 
 
Tabel 4.2  Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin  
 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 

Laki-laki 41 85,4% 

Perempuan 7 14,6% 

Sumber : Analisis Data Primer, 2014 

 

4.2.3. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan dari informan sebagian besar adalah lulusan SMA 

sederajat, sebanyak 22 orang atau 45,8 %; hanya 5 orang atau 10,4% % yang tamatan 

SD; 12 orang atau 25 % tamat SMP; dan ada 9 orang atau 18,8 % yang mengenyam 

pendidikan sampai perguruan tinggi. Pendidikan formal yang cukup tinggi tersebut 

secara umum akan berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam menyerap 

teknologi yang didapat, ketrampilan, maupun kemampuan manajemennya. Petani 

dengan pendidikan formal yang tinggi akan mempengaruhi pada kesiapan seseorang 

untuk menerima inovasi dari luar sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi 

produktivitas petani. Namun ukuran pendidikan juga tidak menjamin sukses atau 

tidaknya seorang anggota dalam melakukan budidaya ternak cacing. 
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Tabel 4.3 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Persentase 

Sarjana 9 18,8% 

SMA 22 45,8% 

SMP 12 25% 

SD 5 10,4% 

Sumber : Analisis Data Primer, 2014 

 

4.2.4. Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan 

 Mayoritas responden atau sebanyak 23 orang atau sebesar 48% mempunyai 

pekerjaan lain sebagai petani. Hal ini disebabkan karena usaha ternak cacing masih 

tergolong usaha pertanian, sehingga akan lebih mudah jika dilakukan oleh seorang 

petani yang telah mempunyai pengalaman menekuni usaha di bidang pertanian. 

Selanjutnya 12 orang atau sebesar 25% dari keseluruhan informan bekerja sebagai 

wiraswasta. Sebanyak 6 orang atau 12,5% bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. 4 

orang responden atau sekitar 8,3% dari total responden merupakan pensiunan. 

Kemudian sisanya yaitu 3 orang atau sekitar 6,2% merupakan Ibu Rumah Tangga.  
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Tabel 4.4  Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan  
 

Pekerjaan Lain Jumlah Responden Persentase 

Petani 23 48% 

Wiraswasta 12 25% 

PNS 6 12,5% 

Ibu Rumah Tangga 3 6,2% 

Pensiunan 4 8,3% 

Sumber : Analisis Data Primer, 2014   
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4.3 Peran Kelompok Tani Sri Mulyo 

4.3.1 Peran Kelompok Tani Sri Mulyo Sebagai Kelas Belajar 

 Dari hasil wawancara terhadap responden, peran kelompok tani “Sri Mulyo” 

sebagai kelas belajar tergolong baik, yaitu sekitar 75,8%. Hal tersebut dikarenakan 

kelompok tani ini telah mampu memberikan pembelajaran yang baik terhadap anggota 

mengenai metode budidaya, baik pada saat penyuluhan awal maupun ketika anggota 

datang ke pusat budidaya untuk berkonsultasi mengenai permasalahan-permasalahan 

yang timbul pada saat proses budidaya ternak cacing berlangsung. 

 Kelompok tani telah dianggap mampu dalam membantu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi oleh anggota dalam proses budidaya. Kelompok tani juga 

telah dapat membangun iklim belajar mengenai informasi baik dari segi informasi 

teknik budidaya maupun mengenai prospek jangka panjang usaha ternak cacing 

kedepannya. Hal tersebut juga disertai dengan konsultasi terhadap lembaga pertanian 

maupun dengan ahli pertanian untuk mengatasi setiap permasalahan dan untuk lebih 

memperdalam informasi mengenai usaha pertanian. 

 Yang menjadi titik terlemah dari peran kelompok tani “Sri Mulyo” sebagai kelas 

belajar yaitu mengenai pertemuan secara rutin dan berkala. Hal tersebut disebabkan 

karena banyaknya anggota dan kesibukan kelompok tani yang semakin padat. Jadi 

untuk mengadakan pertemuan seluruh anggota dan diagendakan secara rutin, hal 

tersebut akan menemui banyak kendala apalagi hal tersebut juga dipandang kurang 

efektif oleh pengurus kelompok tani. pengurus kelompok tani lebih mementingkan 

pertemuan dengan anggota untuk konsultasi ataupun untuk meninjau langsung tempat 

budidaya anggota ataupun kelompok anggota. 
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          Tabel 4.5  Peran Kelompok Tani Sebagai Wahana Belajar 

 

Wahana Belajar 
 

Interval Nilai Persentase 

Menggali dan merumuskan kebutuhan belajar dalam  usaha 
budidaya 

1-5 4,104 82,1% 

Merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar 
 

1-5 3,958 79,2% 

Menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota kelompok 
tani 

1-5 4,063 81,3% 

Melaksanakan proses pertemuan dan pembelajaran secara 
kondusif dan tertib 

1-5 3,392 67,9% 

Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi yang 
diperlukan dalam proses belajar mengajar 

1-5 3,792 75,8% 

Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai 
 

1-5 3,75 75% 

Mendatangkan dan berkonsultasi kepada lembaga 
pertanian, dan sumber-sumber informasi lainnya 

1-5 3,521 70,4% 

Memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang 
dihadapi anggota poktan 

1-5 4 80% 

Merumuskan kesepakatan bersama dalam memecahkan 
masalah 

1-5 4,106 82,1% 

Mengadakan pertemuan secara teratur dan berkala 
 

1-5 3,19 64% 

Rata-rata  3,788 75,8% 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

 

 

 

4.3.2 Peran Kelompok Tani Sri Mulyo Sebagai Wahana Kerja Sama 

 Peran kelompok tani “Sri Mulyo” sebagai wahana kerja sama termasuk dalam 

kriteria baik, yaitu sebesar 72,5%. Meskipun masih dalam kriteria baik, tampaknya 

bagian inilah yang masih perlu untuk lebih digiatkan. Karena dari keempat peranan 

kelompok tani, peran sebagai wahana kerja sama yang persentasenya paling sedikit. 

Hal tersebut disebabkan karena dalam usaha budidaya ternak cacing ini tidak 

diperlukan banyak kerjasama antar anggota, karena budidaya ini dapat dilakukan 

secara individu dan mandiri. Sehingga setiap anggota tidak ada kepentingan untuk 
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saling mengenal dan saling membantu dalam usaha budidaya ini. Karena hal tersebut 

maka juga tidak diperlukan pembagian tugas dan acara gotong-royong dalam suatu 

kegiatan. 

 Kerja sama yang terjadi kebanyakan hanya terjadi pada kelompok tani dengan 

anggota, atau antara inti dengan plasma. Karena hubungan yang intensif memang 

hanya terjadi antara inti dengan plasma secara individu. Kerja sama yang terjadi antara 

inti dengan plasma meliputi bidang penyediaan sarana produksi, pengolahan, dan 

pemasaran hasil. Sedangkan hubungan kerja sama antara plasma dengan plasma 

untuk saat ini masih belum di intensifkan, kecuali memang antara seorang plasma 

dengan plasma lain membentuk kelompok kecil sebagai kelompok budidaya.  

 Kelompok tani “Sri Mulyo” memang tidak memberikan fasilitas penyedia jasa 

permodalan bagi anggota. Hal tersebut dikarenakan pengurus kelompok tani menilai 

bahwa anggota telah mampu mencukupi permodalan secara mandiri. Karena usaha 

budidaya ternak cacing juga tidak membutuhkan modal yang besar. Sehingga peran 

sebagai penyedia jasa permodalan dianggap belum terlalu diperlukan. Sehingga wajar 

saja bila persentase peran kerjasama penyediaan jasa permodalan tergolong kurang, 

yaitu hanya sebesar 55%. Karena memang peran tersebut tidak dilakukan karena 

memang anggota telah mampu mencukupi modal secara mandiri sehingga peran 

sebagai penyedia jasa permodalan memang belum terlalu dibutuhkan. 
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Tabel 4.6  Peran Kelompok Tani Sebagai Wahana Kerjasama 

 

Wahana Kerja Sama 
 

Interval Nilai Persentase 

Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya 
mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama 

1-5 3,375 67,5% 

Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan 
pendapat diantara anggota untuk mencapai tujuan bersama 

1-5 3,688 73,8% 

Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja 
diantara sesama anggota poktan 

1-5 3,458 69,2% 

Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab 
diantara sesama anggota poktan 

1-5 3,625 72,5% 

Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar 
tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota 

1-5 3,833 76,7% 

Mampu melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan 
jasa pertanian 

1-5 3,88 78% 

Kelompok tani dapat melaksanakan kegiatan pelestarian 
lingkungan 

1-5 4 80% 

Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan 
bersama dalam poktan maupun pihak lain 

1-5 3,83 77% 

Menjalin kerjasama dengan pihak penyedia sarana 
produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan permodalan 

1-5 3,833 76,7% 

Mengadakan pemupukan modal untuk keperluan 
pengembangan usaha anggota poktan 

1-5 2,75 55% 

Jumlah  3,627 72,5% 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

 

 

 

4.3.3 Peran Kelompok Tani Sabagai Unit Produksi 

 Dalam kegiatan produksi, kelompok tani sri mulyo berperan sebagai 

pengembang dan pengawas. Sebagai pengembang, kelompok tani sri mulyo 

melakukan riset dan rapat dengan anggota tentang kegiatan produksi apa yang perlu 

diperbaiki ataupun ditambahkan dalam pengembangan usahatani. Sebagai pengawas 

kelompok tani memantau proses budidaya dan mengoreksi apabila ada kesalahan 

metode budidaya yang dilakukan anggota, kelompok tani bahkan dapat meninjau 

secara langsung tempat budidaya anggota untuk melakukan proses pengawasan. 
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 Dalam usaha pemasaran produk, kelompok tani “Sri Mulyo” telah melakukan 

kerja sama baik dengan lembaga pemerintahan maupun dengan perusahaan swasta. 

Hal tersebut dipandang perlu oleh pengurus kelompok tani agar produk dapat terus 

memenuhi permintaan pasar, dengan begitu perputaran arus kas akan terus berjalan 

dan usaha ternak cacing ini dapat terus produktif. 

 Meskipun masih dilakukan secara sederhana, pengelolaan administrasi 

kelompok tani “Sri Mulyo” tergolong efektif. Kelompok tani mengusahakan agar setiap 

aspek manajerial tercatat dengan baik. Sehingga dalam proses audit maupun 

pelaporan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan dapat menjaga 

kesinambungan usaha.  

 Peran kelompok tani “Sri Mulyo” sebagai unit produksi mendapat kriteria yang 

paling tinggi, yaitu dengan predikat sangat baik dengan perolehan 81,5%. Hal tersebut 

dikarenakan kelompok tani ini telah memaksimalkan perannya sebagai sebuah 

kesatuan unit produksi yang efektif dan potensial. Pengurus kelompok tani terus 

melakukan pemgembangan di bidang usahatani meski usaha ternak cacing telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pengurus kelompok tani terus 

melakukan observasi mengenai usaha-usaha pertanian yang potensial dan tentunya 

masih dengan mengandalkan bahan-bahan organik yang ramah lingkungan.  
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Tabel 4.7  Peran Kelompok Tani Sebagai Unit Produksi 

Unit Produksi 
 

Interval Nilai Persentase 

Pengembangan produksi berdasarkan informasi dalam 

bidang teknologi, sosial, permodalan, dan sarana 

1-5 4,146 82,9% 

Melaksanakan kegiatan bersama, serta rencana 

kebutuhan poktan atas dasar pertimbangan efisiensi 

1-5 4,104 82,1% 

Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) 
usahatani pada anggota sesuai dengan rencana 

1-5 4,042 80,8% 

Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain 
yang terkait dalam pelaksanaan usahatani 

1-5 4,063 81,3% 

Mentaati dan melaksanakan kesepakatan bersama 
dalam kelompok tani, maupun dengan pihak lain 

1-5 4,104 82,1% 

Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana 
kebutuhan, sebagai bahan rencana kegiatan kedepan 

1-5 4,063 81,3% 

Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan 
kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan 

1-5 4,063 81,3% 

Mengelola administrasi secara baik dan benar. 
 

1-5 4 80% 

Jumlah  4,073 81,5% 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

 

 

4.3.4 Peran Kelompok Tani Sri Mulyo Sebagai Unit Bisnis 

 Kelompok Tani Sri Mulyo telah melakukan berbagai peran sebagai unit bisnis. 

Agar usaha kemitraan usaha budidaya ternak cacing ini dapat terus berkembang, 

kelompok tani juga terus berupaya untuk mengelola usaha ini dengan sebaik mungkin 

yaitu dengan cara menganalisis potensi usaha dan terus mengembangkan teknik dan 

teknologi budidaya agar dapat terus mengalami peningkatan baik secara komersial, 

berkelanjutan dan akrab lingkungan. Kelompok tani juga terus melakukan analisis 

potensi usaha yang dilakukan dengan prinsip menjaga kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas. Pengembangan metode dan teknologi budidaya maupun pengolahan hasil 

juga terus dikembangkan yaitu dengan adanya pengembangan bisnis pada bidang 
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budidaya jahe merah dan gaharu, hal tersebut menunjukkan keseriusan dari kelompok 

tani dalam pengembangan peran sebagai unit bisnis.  

Sebagai sebuah satuan unit bisnis, Kelompok tani “Sri Mulyo” mendapatkan 

predikat baik atau sekitar 79,7%. Hal tersebut disebabkan karena selain berorientasi 

sosial dan lingkungan, kelompok tani ini tak lepas dari lembaga yang berorientasi pada 

bisnis dan keuntungan maksimal. Namun pada dasarnya keuntungan yang diperoleh 

harus sesuai dengan proporsi masing-masing pihak yaitu dalam hal ini antara pihak 

kelompok tani sebagi inti dan pihak anggota sebagai plasma. Dengan menciptakan 

iklim usaha yang kondusif diharapkan kedua pihak dapat memperoleh keuntungan dan 

manfaat sesuai yang diharapkan dan diusahakan oleh masing-masing pihak. 

 
 
Tabel 4.8  Peran Kelompok Tani Sebagai Unit Bisnis   
 

Unit Bisnis 
 

Interval Nilai Persentase 

Menciptakan iklim usaha yang kondusif 
 

1-5 4,083 81,7% 

Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota 
untuk memanfaatkan peluang, informasi, dan permodalan 

1-5 3,917 78,3% 

Menyusun rencana dan memecahkan masalah yang 
dihadapi dalam usahataninya 

1-5 3,896 77,9% 

Menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta 
mengembangkan komoditi 

1-5 4,104 82,1% 

Mengelola usahatani secara komersial, berkelanjutan dan 
akrab lingkungan 

1-5 4 80% 

Menganalisis potensi usaha anggota untuk dijadikan satu 
unit usaha dengan kuantitas, kualitas serta kontinuitas  

1-5 4 80% 

menciptakan teknologi yang spesifik lokalita 
 

1-5 3,896 77,9% 

Jumlah  3,985 79,7% 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 
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4.4  Faktor-faktor Produksi yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Budidaya               

       Ternak Cacing 

 

 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan yang 

diterima anggota dari hasil budidaya ternak cacing, akan dilakukan uji regresi baik 

secara simultan (Uji-F) maupun secara parsial (Uji-t).  

 

4.4.1. Uji-t statistik 

 Uji t dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat 

signifikansi yang digunakan pada pengujian statistik-t pada penelitian ini adalah 0,05. 

Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau derajat signifikansi 

maka kita menerima H1, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

parsial mempengaruhi variabel dependen dan H0 ditolak. Atau sebaliknya jika derajat 

signifikansi lebih kecil, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

 Dari hasil uji statistik-t dapat diketahui bahwa secara parsial, Faktor-faktor yang 

berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan anggota kemitraan usahatani 

budidaya ternak cacing mempunyai nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Dari 

hasil uji-t dapat diketahui variabel yang nilai signifikannya kurang dari 0,05 yaitu, Luas 

lahan (Sig 0,021), biaya sarana prasarana (Sig 0,001) dan variabel Lama Budidaya 

(Sig 0,000). Sehingga dapat didimpilkan variabel luas lahan, biaya sarana pertanian 

dan lama budidaya secara parsial secara nyata dapat mempengaruhi pendapatan. 

 Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

pendapatan anggota yaitu, Jumlah Bibit (Sig 0,867), biaya pakan (Sig 0,546) dan Biaya 
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Transportasi (Sig 0,186). Sehingga dapat disimpilkan bahwa variabel jumlah bibit, 

biaya pakan dan biaya transportasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

pendapatan. 

 
Tabel 4.9   Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 237192.110 79328.131  2.990 .005   

X1 7231.186 3001.240 .248 2.409 .021 .197 5.069 

X2 1422.014 8410.185 .011 .169 .867 .489 2.046 

X3 -.147 .241 -.032 -.609 .546 .778 1.286 

X4 .467 .129 .253 3.617 .001 .426 2.346 

X5 -1.143 .850 -.071 -1.345 .186 .751 1.331 

X6 50924.753 7623.368 .583 6.680 .000 .275 3.638 

a. Dependent Variable: Y       

Sumber : Analisis data primer diolah, 2014 

 

 Berdasarkan Tabel 4.3.1 tersebut dapat diperoleh persamaan  regresi linear 

berganda sebagai berikut : Y = 237192.110 +7231.186 (X1) +1422.014 (X2 - 147 (X3) 

+ 467 (X4) - 1.143 (X5) + 50924.753 (X6) 

 Dari nilai konstanta pada persamaan regresi linear berganda diatas dapat 

diartikan bahwa, jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel 

terikat (Pendapatan) sebesar 237192.110 

 Nilai koefisien untuk variabel X1 sebesar 7231.186 dengan nilai positif. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap kenaikan Variabel Luas lahan (X1) satu satuan maka 
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variabel Pendapatan (Y) akan naik sebesar 7231.186 dengan asumsi bahwa variabel 

bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

 Nilai koefisien untuk variabel X2 sebesar 1422.014 dengan nilai positif. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap kenaikan Variabel Jumlah bibit (X2) satu satuan maka 

variabel Pendapatan (Y) akan naik sebesar 1422.014 dengan asumsi bahwa variabel 

bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

 Nilai koefisien untuk variabel X3 sebesar 0,147 dan bertanda negatif, ini 

menunjukkan bahwa Variabel biaya pakan mempunyai hubungan yang berlawanan 

arah dengan jumlah pendapatan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan biaya 

pakan satu satuan maka variabel Pendapatan (Y) akan turun sebesar 0,147 dengan 

asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.  

 Nilai koefisien untuk variabel X4 sebesar 0.467 dengan nilai positif. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap kenaikan Variabel biaya sarana pertanian (X2) satu 

satuan maka variabel Pendapatan (Y) akan naik sebesar 0.467 dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

 Nilai koefisien untuk variabel X5 sebesar 1.143 dan bertanda negatif, ini 

menunjukkan bahwa Variabel biaya transportasi mempunyai hubungan yang 

berlawanan arah dengan jumlah pendapatan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap 

kenaikan biaya transportasi satu satuan maka variabel Pendapatan (Y) akan turun 

sebesar 1,143 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi 

adalah tetap. 

 Nilai koefisien untuk variabel X6 sebesar 50924.753 dengan nilai positif. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap kenaikan Variabel lama budidaya (X6) satu satuan 



 

 

 
 

70 

maka variabel Pendapatan (Y) akan naik sebesar 50924.753 dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 

 Variabel X1 mempunyai thitung  yakni 2.409 dengan ttabel=2,019. Jadi thitung>ttabel 

dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y. Variabel X2 

mempunyai thitung  yakni 0.169 dengan ttabel=2,019. Jadi thitung<ttabel dapat 

disimpulkan bahwa variabel X2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Variabel 

X3 mempunyai thitung  yakni 0.609 dengan ttabel=2,019. Jadi thitung<ttabel dapat 

disimpulkan bahwa variabel X3 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Variabel 

X4 mempunyai thitung  yakni 3.617 dengan ttabel=2,019. Jadi thitung>ttabel dapat disimpulkan 

bahwa variabel X4 memiliki kontribusi terhadap Y. Variabel X5 mempunyai thitung 

 yakni 1.345 dengan ttabel=2,019. Jadi thitung<ttabel dapat disimpulkan bahwa 

variabel X5 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Variabel X6 mempunyai thitung 

 yakni 6.680 dengan ttabel=2,019. Jadi thitung>ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X6 

memiliki kontribusi terhadap Y. Jika nilai T positif menunjukkan bahwa variabel 

tersebut mempunyai hubungan yang searah dengan Y sedangkan Nilai T negatif 

menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai hubungan yang  

berlawanan arah dengan Y. 

 Luas lahan (X1) berbengaruh nyata terhadap pendapatan karena dalam proses 

budidaya cacing yang cepat, diperlukan proses pemijahan yang teratur dan 

pengendalian jumlah cacing pada setiap lahan budidaya. Dengan lahan yang luas 

cacing akan lebih mudah dalam berkembang, sebaliknya jika luas media budidaya 

terlalu sempit, ukuran cacing akan cenderung menyusut. Sehingga luas lahan 

merupakan salah satu penentu produktivitas budidaya ternak cacing. Bahkan menurut 

Mubyarto (1994:89), pertanian di Indonesia, faktor produksi tanah atau lahan 
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mempunyai kedudukan yang paling penting. Hal tersebut terbukti dari besarnya balas 

jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya, atau dapat 

diartikan bahwa faktor produksi yang paling tinggi nilainya adalah tanah atau lahan. 

Memang  teori tersebut  tentunya ditujukan lebih utama kepada usahatani budidaya 

tanaman. Namun jika dilihat dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa lahan 

juga berpengaruh nyata terhadap pendapatan pelaku usaha budidaya ternak cacing, 

maka dapat disimpulkan adanya kesamaan karakteristik antara usahatani budidaya 

tanaman dengan usahatani budidaya ternak cacing mengenai penggunaan faktor 

produiksi lahan atau tanah. Selain itu menurut Soekartawi (1993:15-16), Luas lahan 

pertanian akan mempengaruhi skala usaha, dan skala usaha ini pada akhirnya akan 

mempengaruhi efisien atau tidaknya suatu usaha pertanian. Dalam penelitian ini 

responden yang memiliki lahan yang luas, skala usaha budidaya ternak cacingnya juga 

terus mengalami perkembangan. Dari peningkatan skala usahatani tersebut anggota 

mendapatkan keuntungan ekonomi yaitu berupa pendapatan dari hasil produksi 

budidaya.  

 Biaya sarana prasarana budidaya ternak cacing (X4) meliputi biaya pembuatan 

media kolam sebagai tempat budidaya, alat-alat penunjang budidaya seperti 

dekomposer, cangkul, ember, terpal, dll. Alat-alat tersebut sangat diperlukan dalam 

kegiatan operasional budidaya ternak cacing. Sehingga semakin banyak stok cacing 

yang berkembang, maka dibutuhkan kolam yang lebih luas untuk proses pemijahan, 

sehingga biaya pembuatan kolam juga semakin besar. Begitu pula dengan alat-alat 

pendukung lain, seperti alat dekomposer dan ember yang juga harus terus ditambah 

agar memudahkan dalam proses pengembangan budidaya cacing.  

 Lama seorang anggota menekuni usaha budidaya ternak cacing (X6) juga 

berpengaruh terhadap produktivitas yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan dalam 
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pengembangan usaha ini diperlukan waktu yang cukup lama jika ingin produktivitas 

yang dihasilkan maksimal. Dengan bibit yang hanya sekitar 4-15 Kg dan berkembang 

menjadi 100-500 Kg. tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Diperlukan 

waktu kurang lebih satu tahun untuk mempelajari dan mengembangkan usaha ini 

sebelum akhirnya dapat berkembang secara konstan.  

 Jumlah bibit yang digunakan dalam berbudidaya (X2) tidak mempengaruhi 

pendapatan secara nyata karena memang kebanyakan responden memilih untuk 

mengembangkan usaha budidaya ternak cacing secara berkala. Anggota dapat 

mengembangkan budidaya ternak cacing walaupun hanya dengan jumlah bibit yang 

sedikit, asalkan dengan perawatan yang rutin dan dengan waktu yang cukup lama. 

Jika seorang anggota ingin mengembangkan stock cacing secara cepat, maka anggota 

dapat melakukannya dengan membeli bibit dengan jumlah yang besar. Jika 

pengelolaannya tepat, dengan jumlah bibit yang besar tersebut akan menghasilkan 

perkembangan jumlah cacing yang cepat.  

  Biaya pakan (X3) tidak berbengaruh nyata terhadap pendapatan karena 

kebanyakan responden telah mampu menggunakan dan mengolah bahan-bahan sisa 

atau sampah makanan untuk dijadikan pakan cacing. Sehingga kebanyakan anggota 

tidak memerlukan banyak biaya untuk mencukupi kebutuhan untuk pakan ternak. 

Dengan biaya pakan yang sedikit juga dapat dihasilkan produktivitas yang tinggi. 

Sehingga wajar apabila biaya pakan tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang 

diperoleh anggota. Hasil dari uji regresi menunjukkan bahwa biaya pakan justru 

memiliki pengaruh yang berlawanan dengan pendapatan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa dalam usahatani budidaya ternak cacing biaya pakan yang dikeluarkan dapat 

diminimalkan, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi lebih maksimal. 



 

 

 
 

73 

 Lokasi usaha tani atau dalam penelitian ini diukur dari biaya transportasi (X5) 

juga tidak berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan anggota. Memang anggota 

kemitraan usahatani ternak cacing ini kini telah berasal dari lokasi yang beragam dari 

pulau Jawa hingga pulau Bali. Namun secara uji-t tidak ditemukan adanya pengaruh 

yang signifikan antara lokasi budidaya anggota, yang diukur dengan jumlah biaya 

transportasi dengan pendapatan yang diterima oleh anggota.  

 Mengenai variabel Jumlah bibit, biaya pakan, biaya sarana pertanian dan biaya 

transportasi dalam teori Soekartawi (1993:23-24), variabel-variabel tersebut dalam 

penggolongan faktor-faktor produksi pertanian termasuk dalam faktor produksi modal 

yang kaitannya dengan penggunaan input dalam usaha pertanian. Menurut teori, faktor 

modal berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan pendapatan usahatani. Namun 

dari hasil penelitian ini pada usaha budidaya ternak cacing, yang berpengaruh secara 

signifikan hanya variabel biaya sarana pertanian, sedangkan pada variabel jumlah 

bibit, biaya pakan dan biaya biaya transportasi tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap pendapatan yang diterima oleh anggota kemitraan usaha budidaya ternak 

cacing.    

 Dalam usaha budidaya ternak cacing, variabel jumlah bibit dan biaya pakan 

tidak berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan yang diterima karena 

kebanyakan anggota atau responden telah mampu untuk meminimalkan biaya yang 

dikeluarkan dalam pengelolaan budidaya ternak cacing ini yaitu dengan berusaha 

memanfaatkan dan mengolah sampah organik menjadi komponen untuk menjalankan 

usaha budidaya ternak cacing. Hal tersebut juga tidak lepas dari peran kelompok tani 

“Sri Mulyo” sebagai kelas belajar yang telah terbukti efektif dalam melakukan 

penyuluhan dan pembelajaran mengenai efisiensi dalam usaha tani dengan 

memanfaatkan bahan organik yang ramah lingkungan. Meskipun di sisi lain kelompok 
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tani juga berperan sebagai unit produksi yaitu dengan menyediakan sarana pertanian 

seperti pakan ternak dan suplemen tambahan, namun anggota tidak disarankan untuk 

membeli jika anggota masih bisa untuk mengolah sendiri dari bahan organik. Sehingga 

kebanyakan anggota telah dapat memanfaatkan bahan-bahan sisa organik sebagai 

faktor produksi yang efisien. Sedangkan biaya transportasi tidak berpengaruh secara 

nyata dikarenakan kebanyakan responden berasal dari tempat yang tidak jauh dari 

lokasi pusat budidaya. 

 

 

4.4.2 Uji-F 

 Sesuai hasil analisis regresi linear berganda dari Uji F diperoleh hasil nilai sig 

F= 0.00 < 0.05, F hitung > F tabel (72,776 > 2,33) maka Ho ditolak dan H1 diterima, 

artinya secara simultan Luas Lahan, Jumlah Bibit, Biaya Pakan, Biaya Sarana 

Prasarana, Biaya Transportasi dan Lama Budidaya berpengaruh secara nyata 

Terhadap Pendapatan Anggota. 

 

Tabel 4.10  Hasil Regresi Uji-F  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.357E12 6 8.928E11 72.776 .000
a
 

Residual 5.030E11 41 1.227E10   

Total 5.860E12 47    

a. Predictors: (Constant), X6, X5, X3, X2, X4, X1   

b. Dependent Variable: Y     

Sumber : Analisis data primer diolah, 2014 
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 Hasil dari pengujian statistik secara simultan (Uji F) telah menunjukkan 

kesesuaian dengan teori Soekartawi (1993), bahwa hubungan antara faktor produksi 

tanah, modal, dan tenaga kerja aspek manajemen adalah saling kait-mengkait. 

   

4.4.3 Koefisien determinasi (R²) 

 Secara umum Koefisien determinasi (R²) dapat diartikan sebagai kemampuan 

variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel tetapnya dalam satuan 

persentase. Hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai koefisien antara 0 

dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil 

mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 
 
Tabel  4.11  Hasil Pengujian Koefisien determinasi (R²)  

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .956
a
 .914 .902 110761.294 .914 72.776 6 41 .000 1.674 

a. Predictors: (Constant), X6, X5, X3, X2, X4, X1       

b. Dependent Variable: Y         

Sumber : Analisis data primer diolah, 2014 

 
 Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Luas lahan,  berpengaruh 

sebesar 91,4% terhadap Pendapatan anggota, sedangkan 8,6% dipengaruhi variabel 

lain yang tidak diteliti. Karena nilai R Square besar, maka dapat disimpulkan 
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kemampuan variabel-variabel independen  dalam menjelaskan variasi variabel sangat 

tinggi . 

 

4.4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.4.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Pengujian 

normalitas yang paling umum digunakan adalah dengan metode Normal P-P Plot. 

Pada Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan: 

 Untuk menganalisis dengan SPSS kita lihat hasil output kita tadi pada gambar 

"Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual". seperti contoh saya yang 

sebagai berikut: 

 
Gambar 4.3  Pengujian Normalitas Data dengan Metode P-P Plot 
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Sumber : Analisis data primer diolah, 2014 

 Dari analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar diagram dan 

mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah 

merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi. 

 

4.4.4.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (keeratan) 

hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi 

(r). Cara untuk menentukan multikolinieritas, yaitu dengan mencari Nilai variance 

inflation factor (VIF). VIF adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadarat. 
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Tabel  4.12  Pengujian Multikolinearitas Variabel 
 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 X1 .197 5.069 

X2 .489 2.046 

X3 .778 1.286 

X4 .426 2.346 

X5 .751 1.331 

X6 .275 3.638 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Analisis data primer diolah, 2014 

 
 

 Dari hasil pengujian multikolinearitas di atas dapat dilihat bahwa seluruh nilai 

VIF pada tabel kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel 

bebas tidak terjadi multikolinieritas. 

 

4.4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu 

mempunyai varian yang sama atau tidak. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesuungguhnya) yang telah di-

studentized. 



 

 

 
 

79 

Tabel 4.4  Pengujian Heteroskedastisitas dengan Metode Grafik Plot 

 
Sumber : Analisis data primer diolah, 2014 

 
 

 Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi. Dari hasil 

pengamatan scaterplot di atas juga tidak ditemukan adanya titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Peran kelompok tani “Sri Mulyo” sebagai kelas belajar tergolong baik, yaitu 

sekitar 75,8%. Peran kelompok tani sebagai kelas belajar meliputi bidang 

penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan pemberi informasi. Peran sebagai 

wahana kerja sama termasuk dalam kriteria baik, yaitu sebesar 72,5%. Peran 

sebagai wahana kerja sama meliputi kegiatan rapat, sumbang saran, dan 

penyelenggaraan kegiatan bersama kelompok tani. Sebagai unit produksi 

mendapat kriteria yang paling tinggi, yaitu dengan predikat sangat baik dengan 

perolehan 81,5%. Kegiatan sebagai unit produksi meliputi penyediaan sarana 

pertanian murah dan pengembangan produk-produk pertanian dari hasil 

budidaya ternak cacing. Sebagai sebuah satuan unit bisnis mendapatkan 

predikat baik atau sekitar 79,7%. Kegiatan sebagai unit bisnis meliputi 

pengembangan relasi, pengembangan jenis usaha dan kesinambungan usaha. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan kelompok tani telah berjalan efektif 

dan dapat diterima dengan baik oleh anggota. 

 

2. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada beberapa variabel yang 

berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan yang diterima dari hasil 

budidaya cacing yaitu, Luas lahan. Luas lahan berpengaruh karena dalam 

proses pengembangan hasil produksi ternak cacing dilakukan pemijahan 
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secara rutin setiap 3 minggu, jadi luas lahan yang digunakan sebagai media 

hidup ternak sangat menentukan hasil produksi. Variabel kedua yang 

berpengaruh yaitu biaya sarana prasarana. Biaya sarana digunakan untuk 

pembuatan kolam semen sebagai tempat media hidup cacing dan untuk 

pembelian media hidup seperti tanah humus, log jamur bekas dan fluorin. 

Variabel Lama Budidaya juga berpengaruh karena berkaitan dengan 

pengalaman, metode budidaya, dan proses budidaya yang memang 

memerlukan waktu yang cukup lama. 

 

3. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

pendapatan anggota yaitu, Jumlah Bibit. Jumlah bibit tidak berpengaruh secara 

nyata karena kebanyakan responden menggunakan bibit yang minimal, yaitu 

sekitar 10 Kg. dan mengembangkan bibit tersebut dalam waktu yang cukup 

lama untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Variabel biaya pakan 

tidak berpengaruh karena pakan yang digunakan dalam proses budidaya dapat 

menggunakan limbah makanan dan sampah organik lainnya. Variabel biaya 

Transportasi tidak berpengaruh karena kebanyakan responden berasal dari 

dalam Kota atau wilayah sekitar. 

 

5.2 Saran 

1. Temuan di lapangan menujukkan bahwa pendapatan usaha budidaya ternak 

cacing dipengaruhi oleh luas lahan, semakin luas lahan yang dimiliki anggota 

maka usaha budidaya cacing akan semakin berkembang. Kelompok tani 

disarankan untuk dapat memberikan pelatihan kepada anggota tentang 

bagaimana metode untuk memaksimalkan penggunaan lahan dalam usaha 

budidaya ternak cacing. Karena dalam melakukan perluasan lahan budidaya, 
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anggota memerlukan biaya yang cukup besar dan tidak semua anggota 

mempunyai modal yang mencukupi, disarankan agar kelompok tani dapat 

memberikan fasilitas simpan pinjam kepada anggota. Jika kelompok tani belum 

mampu memberikan fasilitas simpan pinjam kepada anggota, paling tidak 

kelompok tani dapat menjadi fasilitator kepada lembaga-lembaga keuangan 

dan perbankan agar anggota memperoleh kemudahan untuk memperoleh 

kredit yang nantinya akan digunakan sebagai modal untuk melakukan 

perluasan lahan budidaya. 

  

2. Hasil dari penelitian ini juga menemukan bahwa biaya sarana berpengaruh 

secara nyata terhadap pendapatan dari usaha budidaya ternak cacing. Biaya 

sarana ini meliputi alat-alat budidaya dan yang paling besar adalah biaya untuk 

pembuatan kolam. Kelompok tani yang berperan sebagai unit produksi 

sebaiknya dapat menyediakan alat-alat pertanian dengan harga yang murah. 

Selain itu kelompok tani juga dapat menyediakan jasa pembuatan kolam 

budidaya dengan biaya yang lebih murah, karena dalam pembuatan kolam 

budidaya anggota memerlukan biaya yang cukup besar atau dapat juga dengan 

pelatihan penggunaan kolam budidaya semi permanen dengan menggunakan 

ember atau bak plastic yang tentunya dapat menghemat pengeluaran. Dengan 

peran kelompok tani sebagai unit produksi yang berjalan dengan baik, tentunya 

anggota akan lebih mudah untuk melakukan pengembangan usaha. 

 

3. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa variabel lama budidaya dapat 

mempengaruhi pendapatan yang diterima dari hasil budidaya cacing. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin lama anggota menekuni usaha budidaya 
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ternak cacing, akan semakin memiliki pengalaman dan metode-metode yang 

tepat dalam teknik operasional budidaya cacing. Dari hasil penelitian tersebut 

akan sangat bermanfaat jika kelompok tani dapat melakukan pelatihan tentang 

metode budidaya cacing secara intensif khususnya kepada anggota baru. Akan 

lebih efektif lagi jika dalam pelatihan tersebut melibatkan anggota yang sudah 

berpengalaman sebagai praktisi, sehingga anggota yang sudah berpengalaman 

dapat memberikan pelatihan metode budidaya cacing yang tepat sesuai 

dengan pengalaman yang diperoleh kepada anggota lain.    
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Kuisioner Pada Anggota Kelompok Tani Sri Mulyo 

 

KUISIONER PENELITIAN 

 

Peran Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota Melalui Program 

Kemitraan Usahatani (Studi Kasus Usaha Ternak Cacing Kelompok Tani “Sri Mulyo”) 

Disusun Oleh : 

Azzam Asfiansyah Hakam 

105020101111012 

 

 

Nomor Urut Responden :......................................................................  

Tanggal Wawancara   :...................................................................... 

 

Identitas Responden  

Nama Responden  :................................................................................... 

Alamat   :................................................................................... 

Jenis Kelamin   :................................................................................... 

Umur    :.................................................................................. 

Pekerjaan Utama  :................................................................................... 

Pendidikan Terakhir  :................................................................................... 
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Faktor-Faktor Produksi Usaha Budidaya Ternak Cacing 

 
1. Jumlah pendapatan yang diperoleh selama satu kali masa panen (Rp) 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 
2. Luas Lahan yang digunakan untuk media budidaya ternak cacing (m²) 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 
3. Jumlah bibit yang digunakan selama satu kali masa panen (Kg) 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 
4. Biaya yang dikeluarkan untuk pakan ternak cacing selama satu kali masa 

panen (Rp) 
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 

5. Biaya sarana pertanian yang dikeluarkan untuk pembuatan media ternak 
cacing, seperti biaya pembuatan kolam dan peralatan budidaya (Rp) 
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 

6. Biaya yang digunakan untuk transportasi selama budidaya dan proses 
panen dan penyetoran (Rp) 
......................................................................................................................... 
........................................................................................................................ 

7. Lama Menekuni Usaha Ternak Cacing (Bulan) 
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 
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Dimohon untuk menuliskan penilaian anda tentang pernyataan-pernyataan 

berikut dengan tanda silang (X) 

Keterangan Nilai : 

5 =  Jika anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut 

4 =  Jika anda setuju dengan pernyataan tersebut 

3 =  Jika anda ragu-ragu dengan pernyataan tersebut 

2  =  Jika anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut 

1 =  Jika anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut 

 

Kuisioner Peran Kelompok Tani Sebagai Kelas Belajar 

No. Pertanyaan 5 4 3 2 1 

1 Kelompok tani mampu menggali dan 
merumuskan kebutuhan belajar dalam  usaha 
budidaya 

     

2 Dapat merencanakan dan mempersiapkan 
kebutuhan belajar 

     

3 Mampu menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi 
anggota kelompok tani 

     

4 Dapat melaksanakan proses pertemuan dan 
pembelajaran secara kondusif dan tertib 

     

5 Dapat menjalin kerjasama dengan sumber-
sumber informasi yang diperlukan dalam proses 
belajar mengajar 

     

6 Kelompok tani mampu menciptakan 
iklim/lingkungan belajar yang sesuai 

     

7 Mendatangkan dan berkonsultasi kepada 
lembaga pertanian, dan sumber-sumber informasi 
lainnya 

     

8 Memahami keinginan, pendapat maupun masalah 
yang dihadapi anggota poktan 

     

9 Merumuskan kesepakatan bersama dalam 
memecahkan masalah 

     

10 Mengadakan pertemuan secara teratur dan 
berkala 
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Kuisioner Peran Kelompok Tani Sebagai Wahana Kerja Sama 

No. Pertanyaan 5 4 3 2 1 

1 Kelompok tani mampu menciptakan suasana 
saling kenal, saling percaya mempercayai dan 
selalu berkeinginan untuk bekerjasama 

     

2 Menciptakan suasana keterbukaan dalam 
menyatakan pendapat diantara anggota untuk 
mencapai tujuan bersama 

     

3 Mengatur dan melaksanakan pembagian 
tugas/kerja diantara sesama anggota poktan 

     

4 Mengembangkan kedisiplinan dan rasa 
tanggungjawab diantara sesama anggota poktan 

     

5 Merencanakan dan melaksanakan musyawarah 
agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi 
anggota 

     

6 Mampu melaksanakan kerjasama penyediaan 
sarana dan jasa pertanian 

     

7 Kelompok tani dapat melaksanakan kegiatan 
pelestarian lingkungan 

     

8 Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang 
dihasilkan bersama dalam poktan maupun pihak 
lain 

     

9 Menjalin kerjasama dengan pihak penyedia 
sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil 
dan permodalan 

     

10 Mengadakan pemupukan modal untuk keperluan 
pengembangan usaha anggota poktan 
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Kuisioner Peran Kelompok Tani Sebagai Unit Produksi 

No. Pertanyaan 5 4 3 2 1 

1 Kelompok tani mampu melakukan Pengembangan 

produksi berdasarkan informasi dalam bidang 

teknologi, sosial, permodalan, dan sarana 

     

2 Melaksanakan kegiatan bersama, serta rencana 

kebutuhan poktan atas dasar pertimbangan efisiensi 

     

3 Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) 
usahatani pada anggota sesuai dengan rencana 

     

4 Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain 
yang terkait dalam pelaksanaan usahatani 

     

5 Mentaati dan melaksanakan kesepakatan bersama 
dalam kelompok tani, maupun dengan pihak lain 

     

6 Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana 
kebutuhan, sebagai bahan rencana kegiatan 
kedepan 

     

7 Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan 
kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan 

     

8 Mengelola administrasi secara baik dan benar. 
 

     

 

 

Kuisioner Peran Kelompok Tani Sebagai Unit Bisnis 

No. Pertanyaan 5 4 3 2 1 

1 Kelompok tani Mampu menciptakan iklim usaha 
yang kondusif 
 

     

2 Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa 
anggota untuk memanfaatkan peluang, informasi, 
dan permodalan 

     

3 Menyusun rencana dan memecahkan masalah yang 
dihadapi dalam usahataninya 

     

4 Menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta 
mengembangkan komoditi 

     

5 Mengelola usahatani secara komersial, 
berkelanjutan dan akrab lingkungan 

     

6 Menganalisis potensi usaha anggota untuk dijadikan 
satu unit usaha dengan kuantitas, kualitas serta 
kontinuitas  

     

7 menciptakan teknologi yang spesifik lokalita 
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Lampiran 2.  Kuisioner Pada Pengurus Kelompok Tani Sri Mulyo 
 
 
 

KUISIONER PENELITIAN 

 

Peran Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota Melalui Program 

Kemitraan Usahatani (Studi Kasus Usaha Ternak Cacing Kelompok Tani “Sri Mulyo”) 

 

Disusun Oleh : 

Azzam Asfiansyah Hakam 

10502010111012 

 

 

 
 
Nama      :………………………………………………………… 
  
Jabatan        :………………………………………………………… 
  
Tanggal Wawancara  : ……………………………………………………….. 
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A. Kondisi Kelompok Tani 
 

1. Apa tujuan yang ingin dicapai kelompok tani? 
2. Apa visi dan misi kelompok tani ? 
3. Bagaimana struktur organisasi kelompok tani? 

 
 
B. Proses Perencanaan Kemitraan Usahatani 
 

1. Sejak kapan kemitraan dengan anggota dilaksanakan? 
 

2. Apa yang mendorong kelompok tani melaksanakan kemitraan dengan 
anggota? 
 

3. Apa tindakan yang dilakukan kelompok tani dalam melakukan kemitraan 
dengan anggota? 
 

4. Tujuan apa yang ingin dicapai dengan adanya kemitraan? 
 

5. Bagaimana prosedur/mekanisme kemitraan yang dilakukan oleh kelompok 
tani? 
 

6. Apa persyaratan anggota untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan 
 

7. Apakah kelompok tani menjelaskan secara sistematik dan terperinci mengenai 
kegiatan-kegiatan yang ada dalam kemitraan yang terjalin? 
 

8. Apakah anggota/plasma dilibatkan dalam penyusunan rancangan kegiatan 
kemitraan oleh perusahaan? 
 

9. Apakah kelompok tani mengadakan pertemuan usaha atau perundingan 
sebelum terjadi kontrak bisnis? 
 

10. Apakah ada komunikasi awal sebelum bermitra dengan anggota/plasma 
mengenai keuntungan bermitra? 

 
 
C. Proses Pelaksanaan Kemitraan Usahatani 
 

1. Apakah kelompok tani memberikan bimbingan/pembinaan khususnya dalam 
teknik dan teknologi budidaya? 
 

2. Bagaimana bentuk pembinaan/bimbingan yang diberikan kelompok tani? 
 

3. Apakah kelompok tani memberikan bantuan dalam permodalan? 
 

4. Bagaimana bentuan permodalan yang diberikan kepada anggota/plasma? 
 

5. Adakah pendampingan secara teknis/non teknis dari kelompok tani saat 
pelaksanaan budidaya? 
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6. Apakah kelompok tani memberikan sarana produksi kepada anggota/plasma? 

 
7. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana produksi untuk anggota/plasma? 

 
8. Apakah kelompok tani mengevaluasi kemajuan yang dirasakan oleh 

anggota/plasma setelah panen hasil budidaya? 
 
 

9. Apakah ada perjanjian tertulis yang mencantumkan hak dan kewajiban 
anggota/plasma dalam kemitraan dengan kelompok tani? 
 

10. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama kemitraan antara kelompok tani 
dengan anggota/plasma? 
 

11. Apa hak dan kewajiban anggota/plasma? 
 

12. Kendala apa saja yang pernah dihadapi selama menjalankan kemitraan? 
 

13. Apa solusi yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi kendala tersebut? 
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Lampiran 3. Hasil Kuisioner Peran Kelompok Tani 

 

Hasil Kuisioner Peran Kelompok Tani Sebagai Kelas Belajar 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

R  1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 

2 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 

3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 

4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 

5 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 

6 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

7 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 

8 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 

9 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

10 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 

11 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 

12 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 

13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 

14 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 

15 5 4 4 2 3 3 3 4 4 4 

16 5 4 5 4 3 3 3 4 4 3 

17 5 5 4 4 3 3 3 4 4 3 

18 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 

19 4 3 3 2 4 4 2 4 
 

3 

20 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 

21 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 

22 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 

23 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

24 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 

25 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 

26 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 

27 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 

28 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 

29 4 3 5 4 4 4 3 3 4 2 

30 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 

31 5 5 5 3 4 5 3 4 4 3 

32 5 4 4 3 3 5 4 4 4 3 

33 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 

34 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 

35 3 5 5 4 3 4 4 3 5 4 
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36 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 

37 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

38 5 4 4 3 3 3 5 4 4 4 

39 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 

40 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 

41 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

42 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 

43 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 

44 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

45 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 

46 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 

47 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 

48 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 

rata-rata 4,104 3,958 4,063 3,396 3,792 3,75 3,521 4 4,106 3,19 

nilai total 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Persentase 82,1 79,2 81,3 67,9 75,8 0,75 70,4 80 82,1 64 

nilai total 3,787721631 

Persentase 75,7544326 

 

 

Hasil Kuisioner Peran Kelompok Tani Sebagai Wahana Kerja Sama 

 
P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

R  1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 

4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 

5 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

6 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 

7 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

8 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

9 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 

10 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 

11 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 

12 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 

13 3 3 4 4 5 4 5 4 4 2 

14 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

15 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 

16 3 4 4 4 5 4 5 3 4 3 

17 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
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18 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 

19 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

21 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

22 5 3 3 4 3 4 5 4 4 3 

23 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 

24 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 

25 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 

26 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

27 4 3 4 3 4 4 4 5 4 2 

28 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 

29 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 

30 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 

31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

32 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 

33 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 

34 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 

35 4 3 3 4 3 4 5 4 4 2 

36 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 

38 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 

39 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 

40 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

41 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 

42 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 

43 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 

44 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 

45 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 

46 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 

47 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 

48 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 

rata-rata 3,375 3,688 3,458 3,625 3,833 3,875 4 3,83 3,833 2,75 

nilai total 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Persentase 67,5 73,8 69,2 72,5 76,7 77,5 80 77 76,7 55 

nilai total 3,627083333 

Persentase 72,5416667 
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Hasil Kuisioner Peran Kelompok Tani Sebagai Unit Produksi 

 
P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 

R  1 4 4 4 3 4 5 4 4 

2 3 4 4 5 5 4 3 4 

3 4 4 3 4 4 3 5 3 

4 4 4 4 4 3 5 4 4 

5 4 4 5 4 5 4 4 5 

6 5 4 4 5 4 4 3 4 

7 4 4 4 3 4 4 4 5 

8 5 5 4 4 4 5 4 4 

9 4 3 3 4 3 3 4 3 

10 4 4 4 4 4 4 5 4 

11 3 4 4 4 5 3 4 5 

12 4 4 4 3 4 4 3 4 

13 4 4 3 4 4 4 4 4 

14 4 4 4 5 3 4 4 4 

15 5 4 4 4 5 4 5 4 

16 5 5 5 4 4 5 4 4 

17 4 4 5 4 4 4 3 3 

18 4 4 4 5 5 4 4 4 

19 5 4 4 4 4 3 5 3 

20 4 3 5 5 4 5 4 4 

21 5 4 5 4 3 4 4 4 

22 4 4 4 5 4 5 4 4 

23 5 4 4 4 4 4 4 4 

24 4 4 4 4 5 4 4 4 

25 3 4 3 3 4 4 5 4 

26 4 5 5 5 4 5 4 5 

27 4 3 4 5 4 3 5 4 

28 4 5 4 5 5 4 4 4 

29 5 3 3 4 4 3 4 3 

30 5 4 5 4 4 5 4 4 

31 4 4 3 3 4 4 3 4 

32 4 5 5 4 3 4 4 4 

33 4 4 4 5 5 4 5 4 

34 4 4 5 4 4 5 4 4 

35 3 5 4 3 5 4 5 5 

36 5 5 4 4 4 4 4 4 

37 4 5 3 3 4 3 5 4 

38 4 4 5 4 4 5 4 4 
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39 4 3 4 4 4 3 5 3 

40 4 4 4 5 4 4 4 5 

41 4 4 3 4 4 4 3 4 

42 5 5 5 4 5 5 4 4 

43 3 5 4 3 4 4 4 4 

44 4 4 3 4 5 3 3 5 

45 4 4 4 3 4 4 3 4 

46 4 5 4 4 4 5 4 4 

47 5 3 3 4 3 4 4 3 

48 4 4 5 5 4 4 5 4 

rata-rata 4,146 4,104 4,042 4,063 4,104 4,063 4,063 4 

nilai total 5 5 5 5 5 5 5 5 

Persentase 82,9 82,1 80,8 81,3 82,1 81,3 81,3 80 

nilai total 4,072916667 

Persentase 0,814583333 

 

 

Hasil Kuisioner Peran Kelompok Tani Sebagai Unit Bisnis 

 
P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 

R  1 5 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 3 4 3 4 4 

3 5 4 3 4 4 5 3 

4 4 3 4 4 4 5 5 

5 5 4 4 5 4 4 4 

6 4 5 4 4 4 4 4 

7 4 3 3 4 4 4 5 

8 5 4 4 5 4 5 5 

9 4 4 5 4 5 4 4 

10 4 4 4 5 4 4 4 

11 4 3 3 4 4 5 4 

12 4 4 3 5 3 4 3 

13 4 5 3 5 4 5 3 

14 4 4 4 5 4 4 4 

15 4 4 5 4 5 3 4 

16 5 4 4 4 4 4 5 

17 4 3 3 4 4 3 3 

18 5 4 4 4 5 4 4 

19 4 4 3 4 3 5 3 

20 5 4 4 4 4 4 5 
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21 5 3 5 4 4 5 3 

22 3 4 5 4 4 4 4 

23 4 4 5 4 3 3 5 

24 4 5 4 5 4 3 3 

25 4 4 3 4 3 4 4 

26 5 4 4 5 4 4 4 

27 3 4 3 3 4 3 3 

28 5 4 5 4 4 3 4 

29 4 4 4 5 3 4 3 

30 4 4 5 4 5 4 5 

31 3 3 3 4 4 5 4 

32 4 4 3 3 5 3 3 

33 5 4 4 4 3 4 4 

34 4 4 4 5 4 4 5 

35 3 4 3 4 4 4 3 

36 5 4 3 4 4 5 5 

37 3 5 5 4 4 3 3 

38 4 4 5 4 4 5 4 

39 4 3 4 4 4 4 4 

40 4 4 4 4 4 4 3 

41 3 4 4 3 4 4 3 

42 4 4 4 4 4 4 4 

43 3 4 4 4 4 4 3 

44 4 3 5 3 4 3 5 

45 3 4 3 4 5 4 4 

46 4 4 4 4 5 3 4 

47 4 4 4 3 4 4 4 

48 4 4 4 4 4 4 4 

rata-rata 4,083 3,917 3,896 4,104 4 4 3,896 

nilai total 5 5 5 5 5 5 5 

Persentase 81,7 78,3 77,9 82,1 80 80 77,9 

nilai total 3,985119048 

Persentase 79,702381 
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Lampiran 4. Faktor-Faktor Produksi Budidaya Ternak Cacing 

Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

1 28 6 100000 700000 50000 10 1200000 

2 18 4 75000 500000 65000 8 900000 

3 30 8 150000 700000 40000 18 1800000 

4 20 10 200000 1000000 50000 10 1500000 

5 25 8 50000 400000 70000 12 1200000 

6 18 5 200000 500000 80000 12 1000000 

7 30 6 350000 600000 100000 18 1500000 

8 25 5 200000 70000 50000 15 1350000 

9 55 12 150000 1000000 100000 18 2000000 

10 42 10 250000 800000 50000 16 1700000 

11 35 9 200000 600000 120000 13 1400000 

12 15 9 50000 400000 75000 7 800000 

13 24 5 150000 500000 60000 12 1300000 

14 30 15 200000 800000 50000 16 1800000 

15 14 10 100000 300000 75000 8 750000 

16 22 10 150000 450000 50000 12 1000000 

17 20 5 100000 500000 40000 10 1000000 

18 34 10 250000 750000 100000 15 1400000 

19 25 8 200000 700000 50000 10 1200000 

20 16 7 100000 500000 50000 7 900000 

21 48 10 100000 800000 100000 16 1500000 

22 60 15 250000 1000000 100000 18 2000000 

23 32 12 200000 600000 50000 12 1300000 

24 12 5 250000 400000 50000 5 700000 

25 30 12 150000 600000 80000 12 1250000 

26 28 8 250000 800000 50000 18 1600000 

27 35 10 200000 600000 100000 14 1400000 

28 20 8 100000 450000 50000 12 1000000 

29 18 10 150000 500000 75000 8 1000000 

30 24 12 300000 650000 80000 14 1200000 

31 42 12 250000 800000 100000 18 1500000 

32 20 8 300000 400000 50000 10 1000000 

33 32 10 250000 750000 75000 15 1400000 

34 24 8 100000 600000 50000 12 1200000 

35 18 10 200000 700000 100000 8 1000000 

36 46 12 300000 800000 70000 18 1500000 

37 15 8 200000 500000 50000 7 800000 

38 18 8 100000 600000 45000 10 1000000 
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39 60 15 300000 1000000 100000 24 2300000 

40 42 10 300000 600000 80000 16 1500000 

41 32 8 250000 650000 50000 14 1400000 

42 48 12 200000 800000 60000 15 1600000 

43 26 8 250000 500000 100000 10 1200000 

44 20 5 250000 500000 70000 8 900000 

45 34 10 300000 750000 50000 12 1300000 

46 15 8 200000 600000 75000 10 1000000 

47 16 5 150000 400000 40000 6 800000 

48 25 8 100000 550000 50000 12 1200000 

 

Keterangan : 

Y  =  Pendapatan 

X1 =  Luas lahan 

X2 =  Jumlah bibit 

X3 =  Biaya pakan 

X4 =  Biaya sarana budidaya 

X5 =  Biaya transportasi 

X6 =  Lama budidaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

103 

Lampiran 5. Hasil Residual Regresi SPSS 16 

 

Regression 

Notes 

Output Created 08-Jul-2014 15:27:47 

Comments  

Input Data C:\Users\toshiba\Desktop\data 1.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 
File 

49 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS BCOV R 
ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT Y 
/METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5 X6 
/SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SRESID) 
/RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) 
NORM(ZRESID). 
 

Resources Processor Time 00:00:01.748 

Elapsed Time 00:00:01.980 

Memory Required 3092 bytes 

Additional Memory Required 
for Residual Plots 

872 bytes 

[DataSet1] C:\Users\toshiba\Desktop\data 1.sav 
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Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 X6, X5, X3, X2, 
X4, X1a 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y  

 

 

Model Summaryb 

Model R 
R 
Square 

Adjuste
d R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Change Statistics Durbin
-
Watso
n 

R Square 
Change 

F 
Chang
e df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .956a .914 .902 110761.294 .914 72.776 6 41 .000 1.674 

a. Predictors: (Constant), X6, X5, X3, X2, X4, X1       

b. Dependent Variable:Y         

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.357E12 6 8.928E11 72.776 .000a 

Residual 5.030E11 41 1.227E10   

Total 5.860E12 47    

a. Predictors: (Constant), X6, X5, X3, X2, X4, X1   

b. Dependent Variable: Y  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

105 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant
) 

237192.110 79328.131 
 

2.990 .005 
  

X1 7231.186 3001.240 .248 2.409 .021 .197 5.069 

X2 1422.014 8410.185 .011 .169 .867 .489 2.046 

X3 -.147 .241 -.032 -.609 .546 .778 1.286 

X4 .467 .129 .253 3.617 .001 .426 2.346 

X5 -1.143 .850 -.071 -1.345 .186 .751 1.331 

X6 50924.753 7623.368 .583 6.680 .000 .275 3.638 

a. Dependent Variable: Y       

 

Coefficient Correlationsa 

Model X6 X5 X3 X2 X4 X1 

1 Correlations X6 1.000 .100 -.265 -.010 .015 -.687 

X5 .100 1.000 -.143 -.130 .109 -.279 

X3 -.265 -.143 1.000 .001 -.105 .083 

X2 -.010 -.130 .001 1.000 -.344 -.216 

X4 .015 .109 -.105 -.344 1.000 -.357 

X1 -.687 -.279 .083 -.216 -.357 1.000 

Covariances X6 5.812E7 648.038 -487.198 -6.296E5 15.260 -1.572E7 

X5 648.038 .722 -.029 -932.012 .012 -711.299 

X3 -487.198 -.029 .058 2.550 -.003 60.182 

X2 -6.296E5 -932.012 2.550 7.073E7 -373.702 -5.454E6 

X4 15.260 .012 -.003 -373.702 .017 -138.566 

X1 -1.572E7 -711.299 60.182 -5.454E6 -138.566 9.007E6 

a. Dependent Variable: Y       
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 6.79E5 2.22E6 1.28E6 337606.005 48 

Std. Predicted Value -1.769 2.806 .000 1.000 48 

Standard Error of Predicted 
Value 

2.429E4 7.071E4 4.114E4 9913.728 48 

Adjusted Predicted Value 6.74E5 2.20E6 1.27E6 337351.080 48 

Residual -2.532E5 2.225E5 .000 103450.125 48 

Std. Residual -2.286 2.009 .000 .934 48 

Stud. Residual -2.413 2.520 .024 1.043 48 

Deleted Residual -2.821E5 3.626E5 6.074E3 130176.701 48 

Stud. Deleted Residual -2.573 2.707 .030 1.080 48 

Mahal. Distance 1.281 18.175 5.875 3.442 48 

Cook's Distance .000 .624 .041 .107 48 

Centered Leverage Value .027 .387 .125 .073 48 

a. Dependent Variable: Y     

 

Charts 
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Lampiran 6. Tabel Distribusi F 

 

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05  

  (N2)  df untuk pembilang (N1)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242      

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.3 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40      

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79      

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96      

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74      

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06      

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64      

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35      

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14      

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98      

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85      

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75      

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67      

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60      

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54      

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49      

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45      

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41      

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38      

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35      

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32      

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30      

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27      

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25      

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24      

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22      

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20      

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19      

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18      

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16      

31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15      

32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14      

33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.23 2.18 2.13      

34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12      

35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11      

36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.11      

37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10      

38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09      

39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.08      

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08      

41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 2.33 2.24 2.17 2.12 2.07      
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42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06      

43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 2.32 2.23 2.16 2.11 2.06      

44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05      

45 4.06 3.20 2.81 2.58 2.42 2.31 2.22 2.15 2.10 2.05      

Sumber: http://junaidichaniago.wordpress.com 

 

Lampiran 7. Tabel Distribusi T 

Pr 0.25  0.10  0.05  0.025  0.01  0.005  0.001  

df  0.50  0.20  0.10  0.050  0.02  0.010  0.002  

1  1.00000  3.07768  6.31375  12.70620  31.82052  63.65674  318.30884  

2  0.81650  1.88562  2.91999  4.30265  6.96456  9.92484  22.32712  

3  0.76489  1.63774  2.35336  3.18245  4.54070  5.84091  10.21453  

4  0.74070  1.53321  2.13185  2.77645  3.74695  4.60409  7.17318  

5  0.72669  1.47588  2.01505  2.57058  3.36493  4.03214  5.89343  

6  0.71756  1.43976  1.94318  2.44691  3.14267  3.70743  5.20763  

7  0.71114  1.41492  1.89458  2.36462  2.99795  3.49948  4.78529  

8  0.70639  1.39682  1.85955  2.30600  2.89646  3.35539  4.50079  

9  0.70272  1.38303  1.83311  2.26216  2.82144  3.24984  4.29681  

10  0.69981  1.37218  1.81246  2.22814  2.76377  3.16927  4.14370  

11  0.69745  1.36343  1.79588  2.20099  2.71808  3.10581  4.02470  

12  0.69548  1.35622  1.78229  2.17881  2.68100  3.05454  3.92963  

13  0.69383  1.35017  1.77093  2.16037  2.65031  3.01228  3.85198  

14  0.69242  1.34503  1.76131  2.14479  2.62449  2.97684  3.78739  

15  0.69120  1.34061  1.75305  2.13145  2.60248  2.94671  3.73283  

16  0.69013  1.33676  1.74588  2.11991  2.58349  2.92078  3.68615  

17  0.68920  1.33338  1.73961  2.10982  2.56693  2.89823  3.64577  

18  0.68836  1.33039  1.73406  2.10092  2.55238  2.87844  3.61048  

19  0.68762  1.32773  1.72913  2.09302  2.53948  2.86093  3.57940  

20  0.68695  1.32534  1.72472  2.08596  2.52798  2.84534  3.55181  

21  0.68635  1.32319  1.72074  2.07961  2.51765  2.83136  3.52715  

22  0.68581  1.32124  1.71714  2.07387  2.50832  2.81876  3.50499  

23  0.68531  1.31946  1.71387  2.06866  2.49987  2.80734  3.48496  

24  0.68485  1.31784  1.71088  2.06390  2.49216  2.79694  3.46678  

25  0.68443  1.31635  1.70814  2.05954  2.48511  2.78744  3.45019  

26  0.68404  1.31497  1.70562  2.05553  2.47863  2.77871  3.43500  

27  0.68368  1.31370  1.70329  2.05183  2.47266  2.77068  3.42103  

28  0.68335  1.31253  1.70113  2.04841  2.46714  2.76326  3.40816  

29  0.68304  1.31143  1.69913  2.04523  2.46202  2.75639  3.39624  

30  0.68276  1.31042  1.69726  2.04227  2.45726  2.75000  3.38518  

31  0.68249  1.30946  1.69552  2.03951  2.45282  2.74404  3.37490  

32  0.68223  1.30857  1.69389  2.03693  2.44868  2.73848  3.36531  

33  0.68200  1.30774  1.69236  2.03452  2.44479  2.73328  3.35634  

34  0.68177  1.30695  1.69092  2.03224  2.44115  2.72839  3.34793  

35  0.68156  1.30621  1.68957  2.03011  2.43772  2.72381  3.34005  

36  0.68137  1.30551  1.68830  2.02809  2.43449  2.71948  3.33262  

37  0.68118  1.30485  1.68709  2.02619  2.43145  2.71541  3.32563  

http://junaidichaniago.wordpress.com/
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38  0.68100  1.30423  1.68595  2.02439  2.42857  2.71156  3.31903  

39  0.68083  1.30364  1.68488  2.02269  2.42584  2.70791  3.31279  

40  0.68067  1.30308  1.68385  2.02108  2.42326  2.70446  3.30688  

41  0.68052  1.30254  1.68288  2.01954  2.42080  2.70118  3.30127  

   Sumber: http://junaidichaniago.wordpress.com 
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