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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Persepsi 

Persepsi adalah intepretasi individu akan makna akan 
sesuatu baginya  dalam kaitan dunianya (Syahyuni, 1999). 
Menurut DeVito (1997), persepsi adalah proses dengan mana 
individu menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang akan 
mempengaruhi inderanya. Persepsi mempengaruhi ransangan 
stimulus atau pesan apa yang diserap oleh individu dan makna 
yang individu berikan kepada stimulus tersebut ketika 
mencapai kesadaran. Rahmat dalam sumitra (2003), 
menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang 
obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh 
dengan menyimpulkan informasi. 

Persepsi juga didefinisikan sebagai proses yang 
mengorganisir dan menghubungkan data-data indra kita untuk 
dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari 
sekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri. Persepsi 
melibatkan intepretasi (Davidoff dalam sumitra, 2003). 
Persepsi menurut Calhoun dan Acocella (1990), adalah 
pandangan kita terhadap orang lain. Selanjutnya Kossen dalam 
Sumitra (2003), mengatakan bahwa persepsi yang digunakan 
orang untuk memperoleh cita-cita mental dari lingkungannya 
merupakan unsure penting perilaku organisasi. 

Veitch dan Arkelin dalam Handoko (2003) 
menyatakan persepsi merupakan dasar utama dan fundamental 
dari proses psikologi dalam kehidupan manusia. Proses dari 
persepsi tersebut dimulai ketika manusia lahir dan terus 
berlangsung serta mempunyai peranan penting dalam 
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kehidupan manusia. Persepsi ditandai dengan adanya indera 
manusia yang menangkap stimulin. 

Pasaribu dalam Syahyuni (1999). Mengatakan bahwa 
persepsi adalah pandangan atau sikap seseorang terhadap suatu 
hal, yang menumbuhkan motivasai atau kekuatan, dorongan 
atau tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu. Definisi persepsi lainnya di 
kemukakan oleh Wibowo dalam Syahyuni (1999), yang 
menyatakan bahwa persepsi adalah suatu gambaran, 
pengertian serta intepretasi seseorang mengenai obyek, 
terutama bagaimana seseorang mengenai obyek, terutama 
bagaimana seseorang tersebut menghubungkan informasi itu 
dengan dirinya dan lingkungannya dimana dia berada. 
Handoko (2003) dalam penelitiannya yang berjudul persepsi 
masyarakat tentang lingkungan sungai dan pengaruhnya 
terhadap perilaku pemanfaatannya di daerah Jakarta Timur 
mendefinisikan persepsi sebagai intepretasi atau penafsiran 
seseorang akan makna sesuatu baginya didalam memahami 
informasi tentang “dunianya” baik melalui penglihatan, 
pendengaran, perasaan dan penalaran. Sementara Kristono 
(1994) mendefinisikan persepsi sebagai proses aktif baik 
stimulin yang mengenai seseorang, juga mencakup 
pengalaman, motivasi dan sikap-sikap yang relevan terhadap 
stimulin tersebut. Apa yang dilakukan seseorang tidak terlepas 
dari caranya mempersepsikan situasi, mengapresiasikannya, 
atau apa yang ia ingat mengenai hal yang dihadapinya. 

Dari pengertian yang telah dikemukakan, dapat ditarik 
suatu kesimpulan bahwa persepsi merupaka pemahaman, 
pandangan atau tanggapan seseorang terhadap informasi atau 
stimulin internar dan eksternal yang diterimanya melalui 
pemikiran dan pengalaman pengindraan (penglihatan, 
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pandangan, perasaan dan penalaran) yang nantinya 
menumbuhkan motivasi dan kekuatan, dorongan atau tekanan 
untuk melakukan perilaku tertentu. 

 
2.1.1 Proses Terbentuknya Persepsi dan Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhinya 
Menurut Calhoun dan Acocella (1990) pembentukan 

persepsi dimulai pada masa bayi, ketika anak-anak menyadari 
kehadiran manusia lain, pada masa kanak-kanak, hingga 
berlanut sampai masa remaja, ketika siremaja belajar 
bersimpati kepada orang lain dan berpikir secara abstrak. 
DeVito (1997), menyatakan bahwa proses persepsi 
berlangsung pada tiga tahapan, yaitu stimulasi alat indra, 
penataan stimulasi, dan penafsiran-pengevaluasian stimulasi. 

Pada tahap pertama alat-alat indera distimulasi 
(dirangsang), pada tahap ini seseorang dapat mendengar 
musik, melihat orang, mencium parfum orang yang 
berkeringat. Meskipun seseorang memiliki kemampuan 
penginderaan untuk merasakan stimulus (rangsangan), namun 
stimulus tersebut tidak selalu digunakan. Pada tahapan kedua, 
rangsangan terhadap alat indera diatur menurut sebagai 
perinsip. Perinsip yang digunakan adalah perinsip proksimias 
(proximity), atau kemiripan maksudnya seseorang 
mempersepsikan pesan yang datang segerah setelah pesan 
yang lain sebagai satu unit dan menganggap bahwa keduanya 
tentu saling berkaitan. Perinsip yang lain kelengkapan 
(closure), maksudnya seseorang memandang atau 
mempersepsikan suatu gambar atau pesan yang dalam 
kenyataannya tidak lengkap sebagai gambar atau pesan yang 
lengkap. Tahap ketiga dalam proses perseptual adalah 
penafsiran-evaluasi, kedua istilah ini sengaja digabungkan 
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menegaskan bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan. Tahap 
ketiga ini merupakan proses subyektif yang melibatkan 
evaluasi dipihak penerima, penafsiran-evaluasi tidak 
didasarkan oleh rangsangan luar, melainkan juga dipengaruhi 
oleh pengalaman masa lalu, kebutuhan, keinginan, sistem 
nilai, keyakinan tentang seharusnya, keadaan fisik dan emosi 
pada saat itu, dan sebagainya yang berada pada diri seseorang. 
Proses persepsi secara jelas tidak dilihat pada Gambar 2. 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

Gambar 2. Proses terbentuknya persepsi 
(DeVito,1997) 

 
Proses pembentukan persepsi Veitch dan Arkelin 

(1995) dalam Handoko (2003) dibedakan menjadi empat 
tahapan yaitu detection, recognition, discrimination dan 
scaling terhadap stimuli yang diterima dari lingkungan. Proses 
terbentuknya persepsi adalah mendeteksi stimulus berupa 
perubahan energi dalam lingkungan. Perubahan energi dalam 
tersebut dapat berupa energi elektromagnetik, mekanik, kimia 
atau perubahan suhu lingkungan. Proses deteksi ini merupakan 
proses mengenali stimuli, tingkat stimuli, intensitas atau 
jumlah stimuli yang dapat diterima individu. Tahap berikutnya 
adalah recognition atau proses mengetahui. Setelah mampu 

Terjadinya stimulasi alat 
indera 

Stimulasi alat indera diatur 

Stimulasi alat indera 
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mendeteksi obyek atau stimuli dari lingkungannya maka 
proses selanjutnya adalah individu harus mengetahui stimulus 
atau obyek apa yang dideteksi tersebut. Tahapan ketiga adalah 
diskriminasi terhadap stimulin. Individu harus dapat 
mendeskriminasikan atau memnbedakan antara stimulus yang 
satu dengan yang lain. Proses diskriminasi ini juga berkaitan 
dengan dengan keadaan serba seimbang antara individu 
dengan lingkungannya, artinya ketika individu mampu 
mendeskriminasikan bahwa stimulus tertentu dapat diterima, 
maka hubungan hubungan stimulus dengan individu 
cenderung dipertahankan, hal ini yang kemudian disebut 
kondisi serba seimbang, namun bila individu telah 
mendeskriminasikan bahwa stimulus tertentu telah berada di 
luar batas kemampuan individu untuk menerimanya, maka 
cenderung akan dilakukan proses adaptasi. Kemampuan 
individu dalam mengukur stimulin di lingkungannya 
merupakan proses dimana individu mampu mengukur 
seberapa besar stimulin yang di terima oleh individu tersebut 
atau bisa juga seberapa besar stimulin yang ada dibutuhkan 
oleh individu tersebut. 

Menurut Asgari dalam Sumitra (2003), persepsi di 
pengaruhi oleh karakteristik pengalaman masa silam, selain itu 
juga dipengaruhi oleh karakteristik responden seperti umur, 
jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan status kependudukan. 
Selanjutnya Rakhmat dalam Sumitra (2003) mengatakan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah 
faktor personal dan faktor situasional. Krech dan Crutchfield 
dalam Sumitra (2003) menyebutkan sebagai funsi fungsional 
dan struktural. 
Factor-faktor tersebut dijalaskan oleh Sumitra (2003) sebagai 
berikut : 
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1. Faktor Personal atau Fungsional 
Dikatakan bahwa menentukan persepsi bukan jenis atau 
bentuk stimulin, tetapi karakteristik seseorang yang 
memberikan respon pada stimulin. Sedangkan faktor 
situasional yang lazim disebut kerangka rujukan, faktor 
ini berkaitan dengan persepsi objek, sehingga para 
psikolog sosial menerapkan konsep ini untuk 
menjelaskan persepsi sosial. Dalam kegiatan 
komunikasi, fungsi fungsional ini mempengaruhi 
bagaimana orang member makna pada pesan yang 
diterimanya. Para psikolog menganggap kerangka 
rujukan ini amat berguna dalam menganalisa inpretasi 
perseptual dari peristiwa yang dialami. 

2. Faktor Situasional atau structural 
Faktor Situasional terkadang disebut sebagai determinan 
perhatian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian 
(anttention getter). Stimuli diperhatikan karena 
mempunyai sifat-sifat yang menonjol seperti: gerakan, 
intensitas stimulin, kebaruan dan pengulangan. 
Sedangkan faktor struktural berasal semata-mata dari 
stimulin fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan oleh 
saraf individu. Kohler, et al. dalam Sumitra (2003) 
merumuskan prinsip-prinsip yang bersifat struktural 
yang disebut sebagai Prinsip Gestalt. Menurut teori ini 
bila kita mempersepsi sesuatu, kita 
mempersepsikananya sebagai suatu keseluruhan. Untuk 
memahami seseorang, kita harus melihatnya dalam 
konteksnya, dalam lingkungannya, dan dalam masalah 
yang dihadapinya.    

Selanjutnya Robin di kutip oleh Yuniarti (2000) ada 
beberapa faktor mempengaruhi pembentukan persepsi selain 
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juga memungkinkan perbedaan persepsi antara individu 
terhadap objek yang sama. Faktor-faktor tersebut adalah:  

1. Keadaan pribadi orang yang mempersepsi 
Adalah faktor yang yang terdapat dalam diri individu 
yang mempersepsikan. Misalnya kebutuhan, suasana 
hati, pengalaman masa lalu dan cirri karakteristik yang 
terdapat dalam diri individu. Adanya faktor fungsional 
yang terdapat pada setiap orang menyebabkan 
perbedaan persepsi pada setiap orang terhadap suatu 
objek yang sama. 

2. Karakteristik target yang dipersepsi 
Karena target tidak dilihat sebagai suatu yang terisolasi, 
maka hubungan antara target dengan latar belakang 
serta kedekatan/kemiripan dan hal-hal yang dipersepsi 
dapat mempengaruhi persepsi seseorang. 

3. Konteks situasi terjadinya persepsi 
Waktu dipersepsinya suatu kejadianjuga dapat 
mempengarugi persepsi, demikian juga dengan lokasi, 
cahaya, panas, atau faktor situasional lainya. 

Sedangkan menurut Sumitra (2003), persepsi 
umumnya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal 
maupun eksternal. Dengan kata lain persepsi dipengaruhi oleh 
faktor personal dan situasional. Faktor personal meliputi : 
pengalaman, motivsi, dan kepribadian. Sedangkan faktor 
situasional terdiri dari deskripsi verbal misalnya efek primasi 
dan petunjuk-petunjuk nonverbal. 

2.2 Hubungan Persepsi dengan Perilaku 
Pengalaman, tingkah laku dan persepsi merupakan 

tiga aspek yang saling berhubungan. Apa yang dilakukan 
seseorang tidak terlepas dari caranya mempersepsikan situasi, 
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mengapresiasikan atau apa yang ia ingat mengenai hal yang di 
hadapi (Sadli dalam Yuniarti, 2000). 

Sementara Yuniarti (2000) dalam studinya tentang 
“persepsi masyarakat nelayan terhadap pendidikan formal,” 
memberikan kesimpulan bahwa persepsi seseorang terhadap 
suatu obyek tidak selalu mempengaruhi perilakunya, 
tergantung pada faktor internal dan faktor eksternal 
lingkungannya.  

2.3  Pengertian Pemuda 
Hail (1924) dalam Sarwono (1999) membagi 

perkembangan manusia dalam empat tahapan yakni masa 
kanak-kanak (infancy) 0 sampai kurang dari 4 tahun, 
mencerminkan tahapan hewan dari evolusi umat manusia; 
masa anak-anak (calldhood); 4 tahun sampai kurang dari 8 
tahun mencerminkan manusia liar, manusia yang masih 
menggantungkan hidupnya berburu atau mencari ikan; masa 
muda (youth): 8 tahun sampai kurang dari 12 tahun, 
mencerminkan era manusia sudah agak mengenal kebudayaan, 
tetapi masih setengah liar (semi barbarian): masa remaja 
(adolescence): 12 sampai 25 tahun, yaitu masa topan badai, 
yang mencerminkan kebudayaan modern yang penuh gejolak 
akibat pertentangan nilai-nilai.  

Saat ini di masyarakat modern, masa penantian 
seorang anak untuk memasuki dunia orang dewasa cukup 
lama. Mereka harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, 
sesuai harapan orang dewasa. Dengan penantian masa yang 
panjang ini muncul suatu masa yang diistilahkan pemuda 
(Papalia, et al. dalam Rohmad, 1998). Jadi pemuda merupakan  
suatu masa atau periode transisi dari masa remaja kepada masa 
dewasa. Istilah pemuda lebih populer di Indonesia sebagai 
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remaja. Menurut PBB, pemuda adalah individu yang berusia 
15 sampai 24 tahun, penetapan usia pemuda ini dalam rangka 
keputusan PBB untuk menetapkan tahun 1985 sebagai tahun 
pemuda internasional (Sanderowitz, et al, dalam Sarwono, 
1999).  

Selanjutnya Ritzer dalam Soeoed (1999) mebagi 
siklus kehidupan manusia dalam emapat tahapan yaitu kanak-
kanak, tahap remaja, tahap dewasa, dan tahap orang tua. Setiap 
tahapan mempunyai interaksi dan tanggapan yang berbeda-
beda terhadap nilai-nilai, pendidikan maupun tantangan yang 
datang pada dirinya. Menurut Hurlock dalam Mappiare (1983) 
batasan usia didefinisikan dimulai dari umur 17 tahun sampai 
usia 40 tahun. 

2.4  Minat Pemuda terhadap Peternakan 
 Menurut Sujanto (2004) minat adalah suatu fungsi 

jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Minat merupakan 
kekuatan yang berasal dari dalam dan tampak dari luar sebagai 
gerak gerik, dalam fungsinya minat berkaitan erat dengan 
pikiran dan perasaan. Berpikir adalah suatu proses dialektis, 
artinya selama kita berpikir. Pikiran kita mengadakan tanya 
jawab dengan pikiran kita sendiri, untuk dapat meletakan 
hubungan- hubungan antara pengetahuan yang kita miliki 
dengan tepat. Pertanyaan itulah yang memberikan arah kepada 
kita, sedangkan perasaan adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat 
mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa 
senang dan tidak senang. Pengertian lainnya adalah suatu 
pernyataan jiwa yang sedikit bersifat subyektif, untuk 
merasakan senang atau tidak senang dan yang tidak tergantung 
kepada perangsang dan alat-alat indera. 
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Minat terbagi menjadi beberapa bagian yaitu 
dorongan, keinginan, hasrat, kecenderungan hawa nafsu dan 
kemauan, dari beberapa bagian minat tersebut yang akan 
dijelaskan definisinya adalah dorongan, keinginan, 
kecenderungan dan kemauan. Dorongan adalah sesuatu 
kekuatan dari dalam yang mempunyai tujuan tertentu dan 
berlangsung di luar kesadaran seseorang. Setiap individu di 
dalamnya memiliki atau terdapat dorongan untuk meniru, yang 
harus dipupuk dan disalurkan ke arah kebaikan karena 
dorongan ini memiliki manfaat yang besar untuk pendidikan 
maupun untuk hidupnya di masa depan. 

Keinginan merupakan bagian dari minat yaitu 
dorongan nafsu yang tertuju pada sesuatu benda tertentu atau 
yang konkrit. Keinginan yang dipraktekkan bisa menjadi 
kebiasaan. Kecenderungan merupakan keinginan yang aktif 
yang menyuruh diri seseorang agar lekas bertindak. Kemauan 
merupakan kekuatan yang sadar dan hidup atau menciptakan 
sesuatu yang berdasarkan perasaan dan pikiran (Sujanto, 
2004).   
 
2.5  Usaha Tani Ternak 

Sebagian besar penduduk negara-negara berkembang 
hidup dan bekerja di daerah pedesaan. Lebih dari 65% jumlah 
penduduk negara berkembang tinggal di pedesaan, sedangkan 
di negara maju penduduk yang tinggal di pedesaan kurang 
dari 27%. Kondisi tesebut sama dengan angkatan kerja, karena 
sekitar 62% angkatan kerja di dunia ketiga mencari nafkah di 
sektor pertanian, sedangkan dinegara maju hanya sekitar 7%, 
sementara sumbangan sektor pertanian dan sub sektor 
peternakan terhadap GNP di negara-negara berkembang secara 
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keseluruhan masih berkisar pada angka 20% dibanding dengan 
sumbangannya di negara-negara maju yang hanya mencapai 
3% (Todaro, 2000). Berdasarkan data Survei Penduduk Antar 
Sensus (SUPAS) 2005 Indonesia merupakan negara agraris 
dengan 56.88 % penduduknya bermukim di daerah pedesaan 
dan sektor pertanian yang mencangkup sub sektor peternakan 
memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan rumah 
tangga, karena sektor ini banyak menyerap angkatan kerja 
pedesaan. Kepemilikan lahan pertanian yang sempit pada 
rumah tangga pedesaan mengakibatkan pendapatan yang 
diperoleh dari sektor pertanian juga terbatas sehingga banyak 
anggota rumah tangga berusaha mencari sumber-sumber 
pendapatan lain di luar sektor pertanian dan sub sektor 
peternakan. Berkaitan dengan hal tersebut, rumah tangga di 
pedesaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup 
melakukan diversifikasi sumber pendapatan dimana tidak 
hanya terlibat pada sektor pertanian dan sub sektor peternakan 
saja, tetapi juga dari sektor lain diluar sektor pertanian seperti 
sektor jasa, berdagang dan menjadi buruh bangunan atau 
pabrik (Karsyno, 1984; Effendi,1995). 

Potensi sektor pertanian dan sub sektor peternakan 
yang melimpah di Indonesia ternyata belum mampu 
memberikan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia. Lahan 
pertanian yang terus menyempit karena tergerus arus 
pembangunan yang mengakibatkan alih fungsi lahan menjadi 
perumahan, kawasan industri, wisata dan lain sebagainya 
menambah banyak permasalahan pertanian di negeri ini. 

Implikasi yang cukup mencolok dari kondisi tersebut 
adalah kesejahteraan rumah tangga petani yang sangat jauh 
dari harapan. Jumlah rumah tangga petani yang sangat besar 
(25.4 juta) pada sensus pertanian 2003 ternyata tidak 
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diimbangi dengan tersedianya lahan pertanian yang 
mencukupi, sehingga banyak petani ternak kecil ataupun 
buruh yang menjadi pengangguran musiman akibat tidak 
memiliki lahan sendiri yang dapat dikelola dan dimanfaatkan 
sewaktu-waktu (Krisnamurthi, 2006). Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan Pertanian tahun 2007 mengungkapkan 
bahwa terdapat tiga permasalahan utama yang harus di soroti, 
dalam pembangunan pertanian yaitu konversi lahan pertanian 
ke nonpertanian, fragmentasi lahan yang terjadi karena hukum 
waris (terutama agama Islam) dan penguasaan serta 
pengusahaan lahan (Deptan, 2007). 

Krisnamurthi (2006) menyatakan bahwa berdasarkan 
sensus pertanian 2003 memberikan gambaran betapa seriusnya 
masalah kemiskinan dan ketidaksejahteraan petani ternak. 
Kemiskinan di Indonesia saat ini bukan lagi sesuatu yang 
langka. Berdasarkan data statistik tahun 2006, jumlah 
penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis 
kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 
39.05 juta (17.75%), dibandingkan dengan penduduk miskin 
pada Februari 2005 yang berjumlah 35.10 juta (15.97%), 
berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3.95 juta. 
Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan 
pedesaan tidak banyak berubah sebagaimana data bulan Maret 
2006, sebanyak 63.41% penduduk miskin berada di daerah 
pedesaan (BPS, 2007). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi rumah 
tangga petani ternak di Indonesia khususnya petani ternak 
yang kondisi perekonomiannya kurang baik atau bisa 
dikatakan petani ternak miskin/gurem sangat beragam, akan 
tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan kemiskinan 
tersebut terjadi. Asy’ari (1993) mengungkapkan bahwa 
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penyebab kemiskinan yang mendasar bersumber dari empat 
hal, yaitu: 1) mentalitas si miskin itu sendiri; 2) keterbatasan 
ketrampilan yang dimilikinya; 3) ketidakmampuannya untuk 
memanfaatkan kesempatan yang disediakan; dan 4) 
peningkatan jumlah penduduk yang relatif berlebihan. 
Keempat hal ini dalam kenyataannya saling berkaitan. 

Sektor pertanian dan sub sektor peternakan 
merupakan unsur terpenting untuk kebutuhan penduduk dan 
hampir semua sektor membutuhkan produk yang berasal dari 
hasil-hasil pertanian dan peternakan. Pentingnya pertanian dan 
peternakan sebagaimana dikatakan Hafsah dan 
Notohadikusumo (2006) bahwa membangun pertanian dan 
pangan adalah sebuah keniscayaan, sehingga membangun 
pertanian mutlak dilakukan, mengingat pertanian adalah ibu 
dari semua sektor sehingga apabila pembangunan pertanian 
dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik, maka sebagian 
besar persoalan negara dapat terselesaikan. 

Pengalaman negara-negara maju menunjukkan 
bahwa sektor pertanian maupun sub sektor peternakan telah 
menjadi pendukung utama perekonomian negara tersebut, 
bahkan tidak satupun negara maju yang berpenduduk besar 
seperti Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara di Eropa 
Barat yang tidak didukung oleh industri pertanian yang maju 
(Pakpahan, 2000). Adam Smith pelopor ekonomi pasar dan 
Arthur Lewis pemikir klasik teori pembangunan di negara 
berkembang pun juga mengakui peran penting sektor pertanian 
dalam industrialisasi (Simatupang dan Mizwar Syafaat, 2006). 
Beranjak dari pengalaman tersebut maka para ahli ekonomi 
pembangunan mulai memberi perhatian khusus pada 
pembangunan sektor pertanian dan sub sektor peternakan 
daerah pedesaan di negara berkembang karena sektor ini tidak 
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lagi dianggap pasif dan lebih penting daripada penunjang 
pembangunan ekonomi (Todaro, 2000). 

Krisnamurthi (2006) juga menyatakan hal yang sama 
bahwa secara 
proporsional sektor pertanian memiliki arti penting dalam 
posisinya bersama 
dengan sektor lain dilihat dari perannya untuk kesejahteraan 
penduduk. Arti penting tersebut tidak dimaksudkan untuk 
menjadikan sektor lain lebih tidak penting, tetapi justru 
menekankan keterkaitan dan ketergantungan, selain itu sektor 
pertanian memiliki kaitan ke dapan (hilir) dan kebelakang 
(hulu) baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 
mempengaruhi sektor lain sehingga sektor pertanian dalam arti 
luas layak dijadikan prioritas pembangunan ekonomi nasional. 
Prayitno dan Santoso (1995) juga menegaskan bahwa 
keberhasilan pembangunan pertanian di negara maju tidak 
terlepas dari perbaikan teknologi dan inovasi yang digunakan. 
Pembangunan pertanian harus dipacu karena sektor ini 
merupakan induk dari semua sektor yang bila berjalan dengan 
baik maka sebagian besar persoalan pembangunan akan dapat 
teratasi. 
 


