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ABSTRAK

Nur Najmah Sarita : Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya, 2019. Analisis Faktor Ekonomi, Sosial, dan
Pemahaman Yang Mempengaruhi Keputusan Memilih Ijon (Studi Pada
Petani Kakao di Kabupaten Kolaka Utara). Ketua Pembimbing : Dr. Iswan
Noor, SE,. ME., dan Komisi Pembimbing Arif Hoetoro, SE,. MT,. Ph.D.
Kakao menjadi komoditi penyumbang terbesar untuk ekspor di Indonesia
dan menjadi mata pencarian utama bagi penduduk di daerah. Produktivitas
kakao tersebut tidak bisa meningkatkan kesejateraan petani di daerah pedesaan.
Petani pedesaan umumnya masih bergelut dengan masalah kekurangan sumber
modal petani untuk menunjang produktivitas dan kebutuhan petani selalu
menjadi momok yang tidak bisa terbantahkan. Faktanya masih terdapat petani
lebih senang memanfaatkan pembiayaan informal sebab memiliki akses lebih
mudah dari pembiayaan
formal. Di indonesia terdapat berbagai jenis
pembiayaan informal salah satunya yang familiar oleh petani pedesaan adalah
jenis transaksi Ijon. Tujuan penelitian ini berfokus pada faktor faktor ekonomi,
sosial, karateristik individu, dan budaya petani dalam memilih pembiayaan
informal (Ijon).
Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi tersebut di pilih sebab merupakan salah satu
sentra penghasil kakao Indonesia. Teknik pengambilan random sampling dan
berjumlah 100 petani di wilayah ini. Regresi binnary logistik digunakan untuk
menjawab faktor-faktor ekonomi, sosial, karateristik individu, dan budaya yang
mempengaruhi keputusan petani memilih Ijon.
Dimana hasil penelitian menemukan bahwa faktor yang berpengaruh
signifikan yakni, jumlah tenaga kerja, pendidikan, ukuran keluarga, pengalaman,
dan pemahaman petani mengenai ijon. Dan ditemukan bahwa faktor harga jual
dan umur tidak yang tidak berpengaruh terhadap keputusan petani mengenai ijon
Akhirnyafaktor penentu keputusan petani dalam memilih ijon di pedesaan bukan
merupakan persoalan ekonomi saja melainkan didukung peran faktor sosial dan
budaya.
Kata kunci : Kakao, Ijon, Binnary logistik, Keputusan Rumahtangga Petani
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ABSTRACT

Nur Najmah Sarita. Postgraduate Faculty of Economics and Business
Universitas Brawijaya, 2019. Analysis of Economic, Social, and
Understanding Factors That Influence Ijon Election Decisions (Study on
Cocoa Farmers in North Kolaka Regency). Chief Advisor : Dr. Iswan Noor,
SE,. ME, and Advisory Commission Arif Hoetoro, SE,. MT,. Ph.D.
Cocoa is a commodity that contributes the most to export in Indonesia
and functions as a livelihood for villagers. This cocoa productivity cannot improve
the welfare of farmers in rural areas. However, it does not appropriate with the
reality found in rural areas. The lack of farmers 'capital resources to support
productivity and farmers' needs has always been an undeniable problem.
Moreover, many farmers prefer to use informal credit because it is easier to be
accessed than formal credit. In Indonesia, there are various types of informal
credit. One of which is familiar to rural farmers, namely Ijon. The purpose of this
study focuses on the economic, social, individual characteristics, and culture of
farmers choosing Ijon.
This research was located in Ngapa Subdistrict, North Kolaka Regency,
Southeast Sulawesi Province. The reseachers choose the location because it is
one of Indonesia's cocoa-producing centers. The technique was random
sampling and it took100 farmers in total. Binnary logistic regression was used to
analyze economic, social, individual characteristics, and cultural factors that
influence the decision of farmers to choose informal credit.
The researchers found that the factors that influenced significantly were
the number of workers, education, family size, experience and understanding of
farmers regarding informal credit (Ijon ). The farmers’ family was a determinant of
the farmer's decision to use informal credit, Ijon. In addition, it was found that the
selling price and age fators did not mean that they opposed the farmers’ decision
on informal credit (Ijon). Finally, the factors determining the decision of farmers in
choosing informal credit Ijon in rural areas were not economic supporters, but the
role of government in supporting the role of social and cultural factors.
Keywords: Cocoa, Informal Credit (Ijon), Logistics Binnary, Farmer's Household
Decree
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang memiliki
peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal tersebut di dukung besarnya
kontribusi sub sektor dalam pembangunan ekonomi dan menjadi pendorong
melajunya sektor ekonomi rill lainnya. Menurut Nurasa (2005), bahwa komoditi
holtikultura merupakan komoditas perkebunan unggulan yang berperan penting
bagi perekonomian daerah dan telah menjadi titik berat pembangunan daerah.
Sub sektor perkebunan memiliki beragam hasil salah satunya yakni
komoditas kakao. Kakao (Theobrema cacao L) adalah salah satu komoditas
unggulan sub sektor perkebunan. Menurut Arsyad et al (2011), bahwa komoditas
kakao secara kosisten berperan sebagai sumber devisa negara yang
memberikan kontribusi terhadap struktur perekonomian indonesia. Hal ini di
tunjukkan oleh seberapa besar peranan komoditas kakao terhadap penyumbang
ekspor dunia. Berikut data yang dapat mendukung pernyataan ini:
Tabel 1.1 Perkembangan Nilai Ekspor Kakao Dunia Th. 2013-2017 (US$)
Negara
Jerman
Belanda
P. Gading
Begia
Perancis
Amerika
Malaysia
Indonesia
Kameeron
Inggris

2013
5.317,467
4,718,465
3,121,252
3,332,056
2,297,553
1,870,355
1,149,667
1,151,481
555,055
976,307

2014
6,095,639
5,570,520
4,627,497
3,466,369
2,404,016
2,117,070
1,465,663
1,244,530
676,389
1,035,788

Sumber :Trademap, diolah penulis 2019

2015
5,567,962
5,032,424
5,129,729
3,346,566
2,176,579
1,949,866
1,290,917
1,307,771
865,019
960,089

2016
5,868,550
5,168,160
4,588,201
3,732,612
2,174,653
2,034,959
1,382,429
1,239,621
777,412
951,005

2017
5,989,155
5,433,467
4,933,337
3,810,167
2,229,497
1,990,967
1,287,902
1,120,765
1,068,420
976,198

2

Terlihat dari tabel 1.1 bahwa perkembangan nilai ekspor indonesia
cenderug berfluktuasi, dimana tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami
kenaikan dan tahun setelahnya 2016 dan 2017 pengalami penurunan namun
tidak signifikan. Wulansari dkk (2016), menyatakan bahwa hal tersebut
menunjukan bahwa industri kakao masih dalam kondisi yang baik, dan
berpotensi besar sebagai komoditas eskpor unggulan yang dimiliki Indonesia
Di indonesia sendiri pertumbuhan produtivitas kakao masih merupakan
komoditas yang menjadi dengan produktivitas yang baik. Sebab indonesia
termasuk dalam negara pengekspor kakao yang berada di posisi ke delapan. Hal
ini didukung dengan produktivitas kakao nasional dimana dari beberapa provinsi
menjadi sentra penghasil kakao. Berikut adalah gambaran sentra produktivitas
komoditas kakao nasional berdasarkan provinsi :
Gambar 1.1 Sentra Produktivitas Kakao Menurut Provinsi Di Indonesia,
2018

7.73
16.45

4.3

Sulawesi Tengah

3.4
21.69

3
16.59

Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
Lampung
Sumatra Utara

Sumber :Pusat data dan sistem informasi Pertanian dan BPS 2019 (diolah)

Pada gambar 1.1 dilihat beberapa provinsi di Indonesia merupakan
sentra produksi penghasil kakao indonesia. Di antaranya

sulawesi utara

menyumbang 21,69%, diikuti sulawesi selatan 16,59, dan urutan ketiga

3

ditempati sulawesi tenggara 16,45%. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata
provinsi di pulau sulawesi mendominasi produktivitas komoditi kakao Indonesia
dan pulau sulawesi menjadi penyumbang utama produksi komoditi kakao. Maka
tidak mengeherankan jika komoditi kakao dipulau sulawesi menjadi komoditas
andalan bagi perekonomian dipulau sulawesi.
Sulawesi tenggara sebagai sentra penghasil komoditi unggul kakao,
masyarakat sulawesi tenggara lebih familiar dengan sebutan buah cokelat.
Kakao

menjadi komoditas sumber pengasilan

dan

mata

pencaharian

masyarakat perdesaan sekitar. Menurut Muhammad et al. (2007), bahwa sektor
perkebunan ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tapi
juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Tanaman cokelat merupakan
tanaman yang potensial serta paling banyak ditanam oleh masyarakat daerah.
Selain sangat diminati masyarakat juga berpotensi untuk memberikan
peningkatan kesejahteraan kepada keluarga petani karena memiliki nilai
ekonomis yang tinggi. Berdasarkan data diatas sulawesi tenggara salah satu
kawasan sentra penghasil kakao, dan merupakan penyumbang hasil kakao
terbesar di Indonesia. Untuk sentra penghasil kakao di sulawesi tenggara
adalah kabupaten kolaka utara. Berikut bisa dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

4

Tabel 1.2 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kakao Rakyat di
Kabupaten Kolaka Utara (2010-2015)
Tahun

Produksi (Ton)

2010

Luas Lahan
(Ha)
82,365

2011

82,502

86,976

2012

82,503

87,982

2013

82,827

88,763

2014

82,980

90,002

2015

83,892

102,006

Rata- Rata

82,845

90,296

85,992

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara, diolah (2019)

Dari data diatas menunjukkan di tahun 2010 luas lahan sebesar 82,365
hektar dan produksi kakao sebanyak 85,992 ton kakao. Dari tahun 2010 sampai
2015 luas lahan dan produksi terus mengalami peningkatan sehingga bisa
dilihat ditahun 2015 luas lahan bertambah menjadi 83,892 hektar dan total
produksi meningkat menjadi 102,006 ton. Dengan rata-rata pengingkatan
pertahun untuk luas lahan sebesar 82,845 hektar dan 90,296 ton untuk produksi
cokelat. Walaupun produktivitas cokelat setiap tahun meningkat tapi jika telaah
dengan teliti peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Hal ini mengarah
bahwa secara positif sudah ada upaya terhadap peningkatan produktivitas
komoditas kakao. Menurut Priyanto (2015), bahwa tinggi rendahnya produktiitas
komoditas disebabkan oleh berbagai kendala yang saling terikat terutama
keadaan alam, pasar dan lembaga, dan lebih mendalam lagi oleh kebijakan
pemerintah.
Berdasarkan potensi produktivitas yang terus meningkat, Kabupaten
Kolaka Utara masih merupakan penyumbang produksi cokelat di Sulawesi
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Tenggara. Namun sangat disayangkan dengan potensi ekonomi tersebut belum
di manfaatkan secara maksimal. Salah satu kendala yang dihadapi petani saat
ini yakni berkaitan dengan
produktivitas

komoditasnya.

keterbatasan modal untuk mengusahakan
Menurut

Soekawati

(2002),

bahwa

modal

merupakan aset utama yang penting dalam mengembangkan usaha pertanian
dan sama halnya juga pada perkebunan.
Menurut Murbyanto (1997), bahwa pola kehidupan petani mempunyai
ciri yakni, andanya perbedaan pola penerimaan pendapatan, dan pengeluaran.
Hasil produksi hanya akan diterima oleh petani pada setiap musim panen
sedangkan untuk pengeluaran di lakukan setiap hari. Persoalan ekonomi pada
perkebunan umumnya, adanya jarak waktu pengeluaran yang harus dilakukan
petani dengan penerimaan hasil penjualan usahatani.
Dari segi kondisi ekonomi masyarakat petani bisa dikatakan belum
berhasil. Masyarakat petani umumnya hidup dalam kondisi subsisten. Sebab
keterbatasan modal masih merupakan masalah yang sering dijumpai untuk
petani. Rosmiati (2012), menyatakan kekurangan modal sangat membatasi
aktivitas dan ruang gerak petani. Bagi petani dengan dengan ekonomi lemah,
hal ini merupakan hambatan yang sulit ditanggulangi. Dalam arti, diperlukan
bantuan modal untuk menunjang keberhasilan usahataninya. Darwis dan Iqbal
(2007), mengemukakan bahwa pembiayaan atau modal merupakan salah satu
elemen esensial dalam sektor perkebunan, khususnya untuk mendukung
proses produksi dan menjamin meningkatan pendapatan petani.
Sehingga dari problematika tersebut, petani akhirnya mencari dukungan
untuk layanan permodalan berupa dukungan layanan pembiayaan perkebunan.
Namun

tidak

semudah

yang

diperkirakan

bantuan

permodalan

untuk

pembiayaan lembaga keuangan formal sangat sulit diakses oleh para petani.
Sebab untuk mengakses permodalan di lembaga pembiayaan formal ada
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beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik itu jaminan, dan latar belakang dan
track record yang baik dan memakan waktu yang cukup lama. Supriatna (2013),
menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan petani tidak dapat
mengakses pembiayaan di lembaga keuangan formal antara lain adalah
jaminan, waktu pengembalian dan prosedur kredit yang berbelit-belit.
Natawidjaja (2012), menyatakan bahwa pada kondisi yang sangat
membutuhkan tersebut, petani pada akhirnya harus bisa bergantung pada
dukungan pelayanan kredit informal yang ditawarkan oleh pihak ketiga yang
juga bergerak sebagai perantara antara sektor informal dengan sektor formal.
Sejalan dengan itu Turvey et al (2010), menyatakan kebutuhan kredit
perdesaan sangat besar tetapi masyarakat perdesaan tidak memiliki aksess
untuk kredit formal jadi umumnya memilih kredit informal.
Dari pemaparan diatas mengindikasikan bahwa perkebunan holtikultura
masih banyak yang masih menggunakan sumber-sumber pembiayaan informal
dalam menjalankan usahataninya. Di lain sisi Aleem (1990), menyatakan
berdasarkan survei mengenai kredit di negara-negara berkembang secara
umum mencatat bahwa pemberi pinjaman non institusional, rentenir, pedagang,
tuan tanah, dan sebagainya membebankan bunga tarif jauh melebihi yang
dibebankan pada pinjaman serupa oleh pemberi pinjaman kelembagaan seperti
bank.
Pertimbangan dalam keputusan kesepakatan informal tersebut yakni
adanya aspek norma dan kepercayaan yang didukung oleh sosial budaya dan
tradisi setempat. Menurut Williamson (1975), bahwa secara teoritis pihak-pihak
yang terlibat dalam kesepakatan akan mencari bentuk kelembagaan informal
yang paling kecil menimbulkan biaya transaksi. Dalam hal ini pemilihan petani
untuk menggunakan sistem informal dalam proses transaksi merupakan bagian
dari keputusan petani. Hasil penelitian yang dilakukan Vorley et al (2012),
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mengungkapkan hanya terdapat kurang dari 10% petani di negara berkembang
(Afrika, Asia, Amerika Latin) berkontribusi dengan pasar global dan modernisasi
(linking farmer to market), sedangkan mayoritas petani kecil memutusakan
untuk mengakses kesepakatan informal sistem tradisional. Artinya mayoritas
petani akan menggunakan kesepakatan informal sama halnya dengan akses
kredit. Selajalan dengan Natawidjaja et al (2007), menemukan bahwa di
indonesia hanya sebagian kecil (15%) petani hortikultura yang bisa mengakses
ke pasar modern.
Beberapa petani di Kabupaten Kolaka Utara memiliki cara untuk
mengatasi keterbatasan modal dengan melakukan transaksi yang sudah
menjadi tradisi kalangan petani yaitu dengan sistem ijon. Menurut Wijaya, F.
(1991), bahwa “ijon merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang
di pedesaan. Transaksi ijon tidak seragam dan bervariasi, tetapi secara umum
ijon adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panenan. Ini
merupakan penggadaian tanaman yang masih hijau, artinya belum siap
waktunya untuk dipetik, dipanen atau dituai. Lebih lanjut Wijaya juga
mengungkapkan alasan ijon di pilih sebagai pilihan pembiyaan yakni, secara
tidak dasar ijon sudah berkembang dari turun temurun dalam lingkaran
lingkungan masyarakat perdesaan. Transaksi ini memiliki ciri mengadaikan
tanaman kakao yang masih belum matang dan hijau buahnya. Cahyani (2010),
menyatakan cara ini memungkinkan adanya spekulasi antara kedua belah pihak
karena kualitas dan kuantitas hasil panen belum tentu jelas keadaan dan
kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang
sempurna. Transaksi ijon ini juga sangat mudah untuk diakses oleh petani
karena hubungan yang terjalin sudah ada terikatan antara petani dan pengijon.
Pemilihan petani untuk menggunakan sistem ijon dalam transaksi merupakan
bagian dari pemilihan keputusan petani. Dalam pelaksanaannya dalam proses
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pengambilan keputusan petani untuk mengusahakan usahataninya akan
dipengaruhi oleh keputusan ekonomi rumah tangga, dilingkungan sosial dan
budaya yang berada disekitarnya.
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, banyaknya
persoalan yang dihadapi oleh petani baik yang berhubungan dengan produksi,
keterbatasan modal, pemasaran hasil perkebunan, dan yang dihadapi dalam
kebutuhan sehari- hari. Sehingga tidak hanya dari aspek ekonomi, namun
aspek sosial, budaya, keagamaan, kepercayaan, dan tradisi, seluruhnya
merupakan faktor penting dalam tindakan – tindakan petani.
Faktor ekonomi yang ditemukan yakni harga jual kakao. Harga jual
untuk komoditi kakao sangat menjanjikan, mengingat harga pasar yang
ditetapkan cukup stabil dan petani bisa memperoleh hasil output yang cukup
untuk menunjang usahatani, kebutuhan pribadi dan keluarganya. Akan tetapi
adanya campur tangan dari pihak ketiga yaitu (informal), sehingga petani tidak
dalam posisi untuk menentukan harga jual yang akan diberikan. Akhirnya petani
akan mendapatkan harga jual yang lebih rendah dari harga yang semestinya di
terima. Yang menjadi menarik bahwa pada umumnya petani sudah mengetahui
bahwa jika harga yang didapatkan dari tengkulak akan lebih rendah. Namun hal
itu tidak berdampak beberapa petani tetap mengikuti dan menjual komoditi
kakaonya terhadap tengkulak. Beberapa petani berpendapat bahwa mereka
mengantisipasi kerugian di awal akibat biaya input dan kebutuhan yang tidak
terduga akan menghampiri. Seperti kenaikan harga pupuk, pestisida, maupun
untuk kebutuhan sekolah anggota keluarga. Pola transaksi yang terjadi di
kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dalam pasar tidak sempurna, sebab
memberikan jarak yang jauh terhadap kesejateraan petani. Pasar tidak
sempurna ini biasa dikenal dengan praktek monopsoni. Dengan harga yang
ditetapkan kurang lebih sebesar Rp 22.000, sedangkan harga yang diterima
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dipasaran berkisar Rp. 35.000,-. Dari penerimaaan harga selisih tersebut cukup
besar dan hal ini sudah menjadi tradisi oleh masyarakat sekitar.
Selanjutnya peneliti menemukan bahwa faktor sosial yakni kepala
keluarga (petani) yang tergolong usaha perkebunan kecil ternyata memiliki
anggota keluarga yang bervariatif dan banyak. Untuk memenuhi kebutuhannya
dan keluarga petani dalam hal ini akan berusaha dengan sangat keras untuk
mencukupi kebutuhan keluarganya. Tetapi hal tersebut tidak didukung oleh
penghasilan yang layak dan sepantasnya petani dapatkan. Karena adanya
tekanan harga dari tengkulak. Masalah tersebut tidak bisa dihindari pada
daerah ini. Akan tetapi dampak yang terjadi ketika petani memilih kredit informal
(ijon) adalah harga yang petani dapat akan jauh di bawah harga pasar. Posisi
petani dalam tawar menawar harga kakao cenderung tidak berperan penting.
Dan harga yang didapatkan dari pengijon akan tetap dan tidak berubah.
Akibatnya ketika harga kakao terhadap pasar naik, pengijjon tidak menaikkan
harga di petani melainkan masih dengan harga awal (tidak berubah), sebaliknya
jika harga di pasar turun pengijon justru menurunkan lebih banyak dari harga di
pasar, hal ini dilakukan pengijon agar mendapatkan keuntungan yang lebih
besar. Praktek seperti inilah yang terjadi di Kecamatan Ngapa Kabupaten
Kolaka Utara sepertinya tidak memberikan keadilan dari segi harga pada petani.
Akhirnya masalah harga harus diakui mempunyai implikasi etis yang penting
didalam kegiatan ekonomi.
Penelitian yang dilakukan Haddad et.al (1994), mengungkapkan pada
dasarnya pola pikir mengenai rumah tangga petani yakni guna menguji
bagaimana pengaruh faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan kondisi
dalam rumah tangga dalam rangka pengambilan keputusan usahatani. Ravi
(2017), Nizar (2000), Hermanto (2013), sependapat bahwa harga jual
berpengaruh terhadap permintaan kredit. Nizar menjelaskan keputusan
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permintaan kredit pertanian ditentukan oleh permintaan terhadap modal
pertanian (input), permintaan terhadap tenaga kerja, dan permintaan kredit.
Selanjutnya Teressa (2000), menemukan bahwa status lahan berpengaruh
terhadap keputusan kredit informal.
Shahab (2018), Anselm (2010), secara bersama-sama mengungkapkan
pendidikan memiliki pengaruh terhadap keputusan petani dalam akses kredit.
Sementara penelitian yang dilakukan Joel (2017), Anselm (2010), Shahab
(2018), sejalan mengungkapkan pengalaman bertani memberikan pengaruh
terhadap akses kredit informal. Dan penelitian yang dilakukan Shahab et al
(2018), Shallone et al (2018), Teressa (2000), sependapat bahwa ukuran
keluarga berpengaruh terhadap kredit petani. Penelitian yang dilakukan Lies
(2013), mengungkakan faktor umur memiliki pengaruh terhadap keputusan
yang berhubungan dengan sistem pengelolaan usahataninya, sebab faktor
umur petani yang lebih tua umumnya kurang termotivasi menerima hal-hal baru
dibanding yang lebih muda.
Untuk pemahaman petani akan dampak ijon, berdasarkan pengamatan
masih kurangnya akan pemahaman petani mengenai ijon, hal ini ditunjukan
dengan prilaku petani masih melakukan kesepakatan transaksi ijon tersebut di
kabupaten kolaka utara. sebagian petani berstatus petani gurem dan petani
gurem identik dengan kemiskinan. Sehingga transaksi ijon ini masih sering
dijumpai dimana, petani menjual hasil kakao pada saat objek masih berada
diatas pohon dan belum saatnya dijual. Para petani tersebut memilih untuk
menggunakan ijon karena sudah terjalin kepercayaan akibat seringnya
bertransaksi melakukan peminjaman permodalan kepada pengijon. Menurut
Syamsudin (2017), bahwa pemahaman masyarakat khususnya para petani
komoditas perkebunan tentang transaksi Ijon ini sangat beragam, bahkan ada
yang sama sekali tidak memahaminya.
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Sangat disayangkan yang pada dasarnya hal ini bisa menjadi potensi
yang

bisa

dikembangkan

oleh

petani

sehingga

bisa

memaksimalnya

produktivitas pertaniannya sehingga pendapatan perkebunan meningkat juga.
Dan menjadi ironi yang ditemukan bahwa 99,8% persen petani kakao
Kabupaten Kolaka Utara berkeyakinan muslim. Seperti yang diketahui bersama
bahwa

ijon

merupakan

transaksi

yang

mengandung

spekulasi

dan

ketisakpastian. Dalam ekonomi islam transaksi yang dilarang yakni transaksi
yang melanggar prinsip ‘an taradin Minkum. Menurut Enizar (2013 : 155),
bahwa dalam menjamin adanya prinsip ‘an taradin dalam transaksi, maka objek
yang ditransaksikan harus sudah jelas kualitas dan kuantitasnya. Dengan
demikian, barang yang ditransaksikann sudah nyata. Hal ini agar penjual atau
pembeli tidak akan merasa kecewa di kemudian hari.
Kurangnya kesadaran petani di Kabupaten Kolaka Utara mengenai
transaksi ijon menjadi perhatian khusus. Dengan demikian penjelasan diatas
akan dikaji bagaimana faktor – faktor ekonomi, sosial, pemahaman yang
mempengaruhi keputusan petani dalam memiilih ijon.
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1.2 Rumusan Masalah
Sebagaimana telah dibahas di latar belakang masalah bahwa untuk
mengetahui faktor ekonomi, sosial, dan pemahaman yang mempengaruhi
keputusan yang mempengaruhi petani menggunakan pembiayaan informal
(ijon) di Kabupaten Kolaka Utara. Oleh karena itu, adapun rumusan masalah
yang akan diajukan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :
Apakah faktor ekonomi, sosial, dan pemahaman mempengaruhi
keputusan petani kakao di Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara untuk
memilih ijon?

1.3. Tujuan Penelitian
Mengetahui Faktor ekonomi, sosial, dan pemahaman apa saja yang
mempengaruhi keputusan petani kakao di Kecamatan Ngapa Kabupaten
Kolaka Utara untuk memilih ijon.

1.4. Manfaat Penelitian
1. Bagi Instansi Pemerintahan
Memberikan informasi dan masukan terkait permasalahan petani
terhadap ijon di daerah kabupaten kolaka utara dan juga sebagai masukan
dalam pengambilan keputusan sebagai upaya untuk menetapkan kebijakan
yang selanjutnya menyusun strategi agar dapat meningkatkan daya saing
kepada petani khususnya dalam komoditi kakao.
2. Bagi petani
Melalui penelitian ini diharapkan petani dapat mempertimbangkan dan
menentukan keputusan yang baik untuk keberlangsungan pertanian dan
peningkatan

hasil

produksi

dan

pendapatan.

Dan

sebagai

masukan

pertimbangan untuk memilih menggunakan pembiayaan yang tepat untuk
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peningkatan usaha pertaniannya sehingga nisa meningkatkan kesejateraan
dalam kehidupan petani.
3. Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan sebagai sumber referensi bagi peneliti
selanjutnya yang tertarik meneliti permasalahan yang serupa, sehingga
diharapkan dapat menyempurnakan hasil temuan yang lebih bervariatif dan
memiiki dampak akan semakin mendekati kebenaran secara teoritis dan praktis.

1.5. Ruang lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di
Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya terhadap Petani Komoditi
Kakao dalam menentukan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan pemahaman yang
mempengaruhi keputusan petani dalam menggunakan ijon.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Produksi
Produksi adalah proses mengkombinasikan dan mengelolah output
kedalam input, Case Fair(2006). Setiap produsen dalam hal ini seseorang akan
meminimalkan biaya yang akan dikeluarkan (output) dan memaksimalkan (input).
Menurut Sardono (2003) mengatakan fungsi produksi berkaitan antara fatorfaktor produksi dan tingkat produksi yang telah ada. Faktor-faktor produksi
disebut sebagai input sedangan jumlah produksi disebut sebagai output.
Nicholson (1995), menjelaskan hubungan antara jumlah output (Q)
dengan sejumlah input yang digunakan dalam proses produksi ( X1, X2, X3 n)
secara matematis dijabarkan sebagai berikut):

Q = f(X1, X2, X3, ...X n)

Dimana:
Q

= output

X

= input (X1, X2, X3, …, Xn)

Menurut Adimarwan (2012), Fungsi produksi ialah hubungan antara input
dengan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran
bagaimana prilaku produsen dalam memproduksi barang atau jasa. Fungsi
produksi diformulasikan menjadi menjadi rumus, sebagai berikut :

Q = f (K, L, T)
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Dimana:
K

: Jumlah stok modal

L

: Jumlah tenaga kerja

T

: Teknologi

Fungsi produksi diatas dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut:
Gambar 2.1 Fungsi Produksi
Output Y
Y2

y = f (X)

Y1
A

0

X1
X Input

Sumber : diolah Penulis, 2019

Pada Gambar 2.1 diatas menjelaskan penggunaan input sebesar X 1,
sedangan output makssimal dapat dihasilkan pada Y2 terdapat pada fungsi
produksi Y = f(X). Pada titik A baik dilaksanakan tetapi belum optimal, maka
seluruh produsen yang telah rasional tdak akan memilih berproduksi pada titik
A.
Pyndick (Salvatore, 2006) menjelaskan bahwa hubungan antara
masukan pada proses produksi dan hasil keluaran dapat digambarkan melalui
fungsi produksi. Fungsi ini menunjukkan keluaran output Q, yang dihasilkan
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suatu unit usaha untuk setiap kombinasi masukan input X tertentu. Untuk
menyederhanakan fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

Q = F ( K, L)

Persamaan di atas menghubungkan jumlah output dari jumlah modal dan
tenaga kerja. Cobb-Douglas adalah salah satu fungsi produksi yang paling sering
digunakan. Fungsi ini juga meletakkan jumlah hasil produksi sebagai fungsi dari
modal (capital) dengan faktor tenaga kerja (labour). Dengan demikian dapat
dijelaskan bahwa hasil produksi dengan kuantitas atau jumlah tertentu akan
menghasilkan taraf pendapatan tertentu pula. Secara sederhana fungsi produksi
Cobb-Douglas tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

Q = AL α K β

Dimana Q adalah output dan L dan K masing-masing adalah tenaga kerja
dan modal. A, α (alpha) dan β (beta) adalah parameter-parameter positif yang
dalam setiap kasus ditentukan. Semakin besar nilai A, barang teknologi semakin
maju. Parameter α mengukur persentase kenaikan Q akibat adanya kenaikan
satu persen L sementara K di pertahankan konstan. Demikian parameter β,
mengukur persentase kenaikan Q akibat adanya kenaikan satu persen K
sementara L dipertahankan konstan. Jadi, α dan β masing-masing merupakan
elastisitas output dari modal dan tenaga kerja. Jika α + β = 1, maka terdapat
tambahan hasil yang konstan atas skala produksi, apabila α + β > 1 terdapat
tambahan hasil yang meningkat atas skala produksi dan jika α + β < 1, maka
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artinya terdapat tambahan hasil yang menurun atas skala produksi, Salvatore
(2006).
Berdasarkan penjelasan fungsi produksi Cobb-Douglas di atas, dapat
dirumuskan bahwa faktor-faktor penentu seperti tenaga kerja dan modal
merupakan hal yang sangat penting diperhatikan terutama dalam upaya
mendapatkan cerminan tingkat pendapatan suatu usaha produksi seperti Industri
Kecil dan Menengah. Ini berarti bahwa jumlah tenaga kerja serta modal peralatan
yang merupakan input dalam kegiatan produksi Industri Kecil dan Menengah
dapat memberikan beberapa kemungkinan tentang tingkat pendapatan yang
mungkin diperoleh
2.1.1 Faktor Produksi dan Pendapatan
Faktor produksi merupakan keseluruhan input yang diberikan pada
proses produksi dan menghasilkan output pada akhir kegiatan produksi. Faktor
produksi sangat menentukan besar kecilnya produksi yang diperoleh.
Hubungan antara faktor produksi (input) dan produksi (output) disebut fungsi
produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang
menunjukkan hubungan antara tingkat produksi dan tingkat penggunaan faktor
produksi , Boediono (2002).
Sadono Sukirno (2002) menyatakan, setiap faktor produksi yang
terdapat dalam prekonomian adalah dimiliki oleh seseorang. Pemiliknya
menjual faktor produksi tersebut kepada pengusaha dan sebagai balas jasanya
mereka akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh masingmasing jenis faktor produksi tersebut tergantung kepada harga dan jumlah
masing-masing faktor produksi yang digunakan. Jumlah pendapatan yang
diperoleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu
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barang adalah sama dengan harga barang tersebut.
Samuelson dan Nordhaus (2001) menyatakan, pendapatan adalah total
penerimaan dari setiap anggota rumah tangga dalam bentuk uang atau natura
yang diperoleh baik sebagai gaji atau upah usaha rumah tangga atau sumber
lain. Kondisi seseorang dapat di ukur dengan menggunakan konsep
pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh
seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu.
Penawaran dan permintaan dari masing – masing produksi ditentukan
oleh faktor-faktor yang berbeda :

1. Tanah (termasuk didalamnya kekayaan-kekayaan yang terkandung
didalam tanah, mineral, air dan sebagainya ) mempunya penawaran
yang dianggap tidak akan bertambah lagi. Sedangkan permintaan (
demand ) akan tanah biasanya menaik dari waktu ke waktu karena : (A)
naiknya harga barangbarang pertanian, (b) naiknya harga barangbarang lainnya (mineral, barangUniversitas Sumatera Utara barang
industri yang menggunakan bahan-bahan mentah dari tanah), (c)
bertambahnya penduduk (yang membutuhkan tempat tinggal). Dengan
demikian harga dari tanah akan menaik dengan cepat dari waktu ke
waktu.
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Gambar 2.2 Faktor Produksi Tanah

Sumber : Samuelson, 2001

2. Modal memiliki penawaran yang lebih elastis sebab dari waktu ke waktu
masyarakat menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung
(saving) dan kemudian pada sektor produksi akan menggunakan dana
tabungan ini untuk pabrik-pabrik baru, membeli bahan input produksi
investasi). Dengan saving dan investasi, maka penawaran dri barangbarang modal dari waktu ke waktu bisa bertambah sedangkan
permintaan akan barang-barang modal terutama sekali dipengaruhi oleh
gerak permintaan akan barang-barang jadi. Bila harga komoditas kakao
naik, maka permintaan akan harga pupuk, pestisida, dan pertanian juga
akan naik.
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Gambar 2.3 Harga Komoditas Modal

Sumber : Samuelson, 2001

3. Tenaga Kerja mempunyai penawaran yang terus menerus menaik
sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Sedangkan permintaan akan
tenaga kerja tergantung pada kenaikan permintaan akan barang jadi
(seperti halnya dengan permintaan akan barang-barang modal.
Disamping itu permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi pula oleh
kemajuan teknologi ini. Permintaan akan tenaga kerja tidak tumbuh
secepat penawaran tenaga kerja (atau pertumbuhan penduduk) maka
ada kecenderungan bagi upah (harga faktor produksi tenaga kerja)
untuk semakin menurun.

21

Gambar 2.4 Upah Tenaga Kerja

Sumber : Samuelson, 2001

4. Entrepreunership, merupakan faktor produksi yang paling sulit untuk
dianalisa, sebab faktor-faktor yang menentukan penawaran pun
permintaannya sangat beraneka ragam (dan sering faktor-faktor ini
diluar kemampuan ilmu ekonomi untuk menganalisa, misalnya: faktorfaktor motivasi lain dan sebagainya). Pada umumnya penawaran pada
negara berkembang orang yang berjiwa “enterpreuner” masih sangat
kecil. Inilah sebabnya penghasilan untuk pengusaha yang sukses juga
cukup besar di negara tersebut. Cara yang banyak dilakukan adalah
dengan tetap mempertahankan hak milik perseorangan, dengan tujuan
mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan.cara-cara yang bisa
dilakukan oleh negara antara lain adalah : Pajak progesif atas kekayaan
atau penghasilan, penyediaan kebutuhan hidup dasar (misalnya
makanan pokok, pakaian, perumahan), penyediaan jasa-jasa yang
berguna untuk umum oleh negara, (misalnya rumah sakit, klinik),
memperkecil pengangguran, pendidikan yang murah dan merata,
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berbagai kebijaksanaan yang menghilangkan hambatanhambatan bagi
mobilitas (baik vertikal maupun horizontal).

2.1.2 Kegiatan Produksi Dalam Usaha Pertanian
Menurut Murbyanto (1989), bahwa dalam kegiatan produksi pertanian
akan melibatkan faktor produksi (input), dan hasil produksi (output). Dalam
usaha

pertanian,

aspek

terpenting

yang

dimasukkan

dalam

kategori

sumberdaya pertanian yakni: aspek kapital, aspek labor, dan aspek resources.
Akan tetapi dalam perkembangan keilmuan, adanya aspek manajemen di yakini
cukup penting dalam pengelolaan usaha pertanian. Menurut Soekawati (1989),
menjelaskan, dasarnya bahwa walaupun banyak sumberdaya yang tersedia,
namu tanpa adanya kemampuan dalam pengelolaannya dengan baik maka
penggunaan sumberdata tersebut tidak akan cukup efisien.
Sumber daya dalam usaha pertanian dikategorikan menjadi tiga faktor
diantaranya :
a. Faktor Produksi Tanah (Lahan Pertanian)
Salah satu ciri pertanian di negara berkembang termasuk
Indonesia, adalah memiliki tenaga kerja yang banyak, dan kepemilikikan
lahan yang sempit serta keterbatasan modal. Hernanto (1991)
menyatakan, sebagian besar penduduk Indonesia yang hidup dari sektor
pertanian yang areal pertaniannya relatif tetap bahkan cenderung
menurun. Selanjutnya terdapat tiga sumber pertumbuhan produksi
pertanian yakni, luas areal pertanian, intensitas pertanaman, dan
produktivitas. Muliana (2004), menyatakan intensitas pertanaman
menjadi sumber pertumbuhan pertanian. Pertumbuhan areal pertanian
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yang rendah didasari perubahan luas pertanian dan intensitas
pertanaman yang mengalami perlambatan.
Simatupang (2004) memaparkan, luas lahan secara empirik
terbukti mempengaruhi skala usaha, dan akan mempengaruhi intensitas
suatu pertanian. Banyak dijumpai, makin besar luas lahan pertanian
yang digunakan akan berdampak semakin tidak efisien penggunaannya.
Hal ini terjadi sebab : 1). Pengawasan yang lemah terhadap faktor
produksi misalnya pupuk, bibit, petisida, obat-obatan, dan tenaga kerja ;
2). Keterbatasan tenaga kerja di daerah ; 3). Keterbatasan modal untuk
pembiayaan dalam skala tersebut. Dan sebaliknya pada penguasaan
lahan sempit upaya pengawasan terhadap faktor produksi akan semakin
baik , penggunaan tenaga kerja akan tercukupi dan untuk ketersediaan
modal juga tidak besar. Meskipun demikian, luas lahan yang terlalu kecil
akan cenderung menghasilkan usaha yang tidak efisien juga. Akhirnya
dalam situasi tersebut petani diharapka mampu untuk memprediksi
melihat dan memahami aspek tersebut
b. Faktor Produksi Modal
Menurut Ellis (1992), bahwa dalam pembahasan mengenai
modal

terhadap

pertanian

akan

berujuang

kepada

persoalan

pembiayaan (kredit), sehingga pengertian mengenai modal sering rancu.
Pembiayaan (kredit) bukan merupakan modal, namun suatu alat yang
berguna untuk menciptakan modal, contohnya seperti mengadakan alat
pertanian. Pembiayaan (kredit), juga bukan merupakan input dalam
produksi pertanian, namun digunakan untuk memperbaiki situasi petani
dalam keadaan kritis yang membutuhkan, dimana petani memerlukan
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biaya membeli input, maupun biaya oprasional pertanian, dan lainnya.
Murbyanto (1984) menyatakan, pembiayaan (kredit), merupakan
alat untuk menciptakan modal, maka jenis dan macam-macam
pembiayaan kredit dapat dibagi sesuai dengan jenis dan macam modal
yang di dapatkan dari pembiayaan kredit tersebut.
Dalam halnya petani di pedesaan, terdapat perbedaan dalam
pembentukan modal . Untuk petani besar pembentukan modal dilakukan
dengan menyisihkan pendapatannya untuk keperluan menabung.
Semakin besar petani akan mandapatkan pendapatan yang besar dan
kesempatan untuk menabung semakin besar. Sebaliknya untuk petani
kecil, semakin kecil pendapatan kesempatan untuk menabung semakin
kecil karena, dalam beberapa kasus petani kecil umumnya bertani untuk
keberlangsungan hidup dan mencukupi kebutuhan keluarganya.
c. Faktor Produksi Tenaga Kerja
Dalam pertanian yang akan dilakukan akan memerlukan tenaga
kerja untuk menunjang keberlangsungan pertaniannya. Karenanya
dalam analisa ketenagakerjaan dalam bidang pertanian penggunaan
tenaga kerja dinyatakan dalam besaran curahan tenaga kerja.
Umumnya pertanian pedesaan yang berskala kecil lebih cenderung
menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan tidak memerlukan
(skiled), dan begitu sebaliknya.
Selanjutnya

dalam

analisa

ketenagakerjaan

di

perlukan

pembedaan antara tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita.
Permbedaan ini dilakukan karena setiap jenis tahapan pekerjaan
pertanian berbeda dan faktor kebiasaan juga sangat menentukan.
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2.2 Konsep dan Moral Ekonomi Petani
Dalam masyarakat desa, umumnya relatif homogen dengan kategori
pola kehidupaan masyarakat yang sangat tradisional. Menurut Suprianti (2006)
bahwa, masyarakat desa juga bergantung pada alam dan masih sulit menerima
adanya inovasi baru dan belum melihat perkembangan di bidang teknologi yang
bersifat modern. Scott (1983), dalam Antropolog Renfield memperekenalkan
lebih luas mengenai istilah “peasant culture” hal ini berdasarkan pendekatan
kajian religi, ritual, dan mitos. Scott juga mengaitkan dengan organisasi
perekonomian, moral ekonomi petani, pemerintahan negara dan pengaruh
politik. Perbedaan tradisi tersebut di tunjukan dari perbedaan ciri-ciri sosialnya.
Oleh karenanya Scott mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat petani
merupakan cerminan dari ciri-ciri sosialnya. Beberapa ciri dari masyarakat
petani adalah:
a. Satuaan keluarga

(rumah tangga) petani, satuan dasarnya dalam

masyarakat desa yang berdimensi ganda.
b. Petani hidup dari usahatani dengan mengelolah tanah atau lahan.
c. Pola kebudayaan petani berciri tradisional dan memiliki kekhasan
d. Petani

menduduki

posisi

rendah

dalam

suatu

masyarakat

desa

dibandingkan dengan orang-orang berpendidikan (tokoh elit) di desa.
Firt dalam Suyanto (2006) menjelaskan, perbedaan penting antara
petani dan komunitas lain yakni, terletak pada kedudukan tanah sebagai faktor
produksi

yang

melibatkan

hak-hak

pemikiran

permanen

yang

dapat
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dipindahkan. Pada komunitas petani, penyewaan atau penggarapan tanah yang
diberikan sementara kepada orang lain, ini tidak menunjukan andanya
kerjasama ekonomi, melainkan menunjukan suatu kondisi kependudukan suatu
kelas sosial terhadap kelas sosial lainnya.
Sedangkan pada Moral Ekonomi merupakan suatu analisa mengenai
apa yang menyebabkan individu berperilaku, bertindak dan beraktivitas dalam
kegiatan perekonomiannya. Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial yang
kemungkinan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial individu.
Menurut Scott (1983) bahwa, dalam Moral Ekonomi Petani: “Pergerakan dan
Subsistensi di Asia Tenggara”, mengemukakan bagaimana “etika subsistensi”
(etika untuk bertahan hidup dalam kondisi minimal) melandasi segala perilaku
petani dalam hubungan sosial di pedesaan.
Menurut Scott (1983) bahwa, umumnya petani lebih menyukai usaha
kecil-kecil yang mendatangkan hasil-hasil yang pasti dari pada hasil banyak tapi
mendatangkan resiko. Karakteristik petani dapat dilihat dari pola produksi
pertanian yang diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga
atau disebut dengan subsisten. Teori subsistensi Scott berawal dari fenomena
pada masyarakat petani prakapitalis yang mengalami kekurangan pangan, telah
menyebabkan timbulnya apa yang dinamakan sebagai etika subsistensi. Lebih
lanjut Scott juga menjelaskan etika tersebut merupakan konsekuensi dari satu
kehidupan yang begitu dekat dengan garis batas. Satu panen yang buruk tidak
hanya akan berarti kurang makan agar dapat makan orang mungkin terpaksa
mengorbankan rasa harga dirinya, dan menjadi beban orang lain, atau menjual
sebagian dari tanahnya atau ternaknya sehingga memperkecil kemungkinan
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baginya untuk mencapai tingkat subsistensi yang memadai tahun berikutnya.
Scott (1976) mendefinisikan moral ekonomi dalam “ The Moral Economy of
Peasant : Rebelion and Subsistence in South ”. dimana membahas petani
mengenai eksploitasi pandangan petani mengenai pungutan- pungutan
terhadap hasil produksi, yang mana dapat ditoleransi dan mana yang tidak
dapat ditoleransi.
Damsar (2002), mengacu pada Scott mengenai moral ekonomi, petani
akan memperhatikan etika subsistensi dan norma resiprositas yang berlaku
dalam masyarakat dan lingkungan petani. Di mana ketika seorang petani
mengalami suatu keadaan yang menurut petani dapat merugikan kelangsungan
hidupnya, maka petani akan menjual dan menggadai harta bendanya. Hal ini
disebabkan oleh norma subsistensi. Sedangkan resiprositas akan timbul apabila
ada sebagian dari anggota masyarakat menghendaki adanya bantuan dari
anggota masyarakat yang lain. Hal ini akan menyebabkan berbagai etika dan
perilaku dari para petani.
Ada beberapa hal yang khas dari keluarga petani, diantaranya : Prilaku
ekonomi petani, perjuangan untuk mendapatkan hasil yang minimum bagi
subsistensi berlangsung dalam hal kekurangan tanah, modal, dan lapangan
pekerjaan.
Chayanov dalam Planter (1992), membahas studi mengenai petani kecil
di rusia, konteks yang terbatas terkadang memaksa para petani untuk
melakukan pilihan-pilihan yang tidak masuk akal, jika di pandang dari
ketentuan- ketentuan yang lazim. Dalam hal ini dalam pemenuhan kebutuhan
keluarga menjadi keharusan yang memaksa petani seringkali petani menjual
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dengan harga berapa saja asal dapat mendapatkan uang untuk membayar atau
membeli segala kebutuhannya.
Selanjutnya prilaku ekonomi yang unik dari keluarga petani yang
berorientasi subsistensi merupakan akibat dari suatu kenyataan yakni petani
merupakan individu yang terdiri dari unit produksi dan unit konsumsinya. Dalam
hal ini agar petani mampu bertahan dalam satu unit makan keluarga petani
harus memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen subsistensi yang akan
dipengaruhi dari besar dan kecilnya keluarganya (Family size).
Dalam masyarakat perdesaan untuk salah satu strategi bertahan petani
tradisional adalah prinsip “dahulukan selamat atau safety first”. Bagi petani
miskin yang secara sosial ekonomi sangat rentan penurunan atau bahkan
kegagalan panen akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup
keluarganya. Maksud dari prinsip dahulukan selamat atau safety first yakni
petani akan berusaha menghindari resiko dan memusatkan perhatian pada
kemungkinan

penurunan

panen,

bukan

pada

usaha

memaksimalkan

keuntungan. Etos yang dikembangkan adalah saling tolong-menolong yang
sebagian dilakukan sebagai bentuk penolakan ekonomi pasar.
Para petani pedesaan, dalam aktivitasnya sangat bergantung pada
norma-norma dan adat istiadat yang ada. Penekanan utama pada moral
ekonomi petani dari pendekatan Scott bahwa petani cenderung menghindari
resiko. Kekhawatiran kekurangan pangan merupakan faktor utama tibulnya
etika subsistensi, di mana etika subsistensi petani tidak hanya memfokuskan
kepada kegiatan ekonomi semata akan tetapi secara iheren memiliki dimensi
normatif atau moral. Sebagai suatu prinsip moral yang berlaku etika subsistensi
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berakar

pada

kebiasaan

(tradisi)

ekonomi

yang

didalamnya

terdapat

mekanisme pertukaran-pertukaran sosial di antara anggota masyarakat petani.
Pada umumnya petani kecil, akan selalu bergulat dengan lapar dan
segala konsekuensi di setiap musimnya. Hal ini menjadikan petani memiliki
pandangan yang cukup berbeda terhadap resiko. Petani akan cenderung
menghindari atau meminimumkan terjadinya resiko ( bencana, dll) dibandingkan
memaksimumkan pendapatannya. Menurut Scot (1989), bahwa pola ini
mengesampingkan

beberapa

pilihan

walaupun

memberikan

harapan

mendatangkan hasil yang lebih besar akan tetapi melmiliki resiko yang dapat
membahayakan subsistensinya.
Dalam kaitannya terhadap input modal produksi, karateristik umum yang
dimiliki oleh petani, khususnya petani Indonesia adalah keterbatasan modal
yang dimiliki. Prilaku petani dalam menghadapi masalah permodalan dan
pebiayaan perkreditan tidak dapat terlepat dari eksistensinya sebagai individu,
anggota masyarakat, dan sebagai pengelola usahatani.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah permodalan dengan
mengambil pembiayaan kredit akan dipengaruhi pemikiran memperkecil resiko
yang akan dihadapi. Sebaliknya apabila petani menggap bahwa mengambil
kredit hanya akan menambah beban, maka petani akan mengusahakan
mengambil dari sumber- sumber pembiayaan yang ada disekitarnya. Selain itu
prilaku petani yang berusaha meminimalkan resiko, faktor budaya juga akan
mempengaruhi sikap dan prilaku petani dalam akses kredit, hal ini menunjukan
telah menjadi dikotomi tradisional dan modern dalam masyarakat. Menurut
mintoro (1992), bahwa masyarakat pada daerah modern lebih mampu
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menerima pengaruh di luar komonitasnya, dan sebaliknya masyarakat
tradisional biasanya melakukan sesuatu hal berdasarkan orientadi tradisi yang
telah membentuk karakter secara turun temurun.
2.3 Pembiayaan Pedesaan Dalam Pertanian di Indonesia
Sumber dana yang berasal dari rumah tangga petani dipandang tidak
cukup untuk meningkatkan penapatan usaha pertaniannya Secara garis besar
terdapat beberapa sumber pembiayaan yang tersedia bagi masyarakat
pedesaan.

Namun

umumnya

mayarakat

petani pedesaan

lebih

sering

memanfaatkan pembiayaan dari masyarakat itu sendiri. Pada kondisi yang
dibutuhkan masyarakat desa dalam pembiayaan yakni, mudah, murah, cepat,
dan sesuai dengan kebutuhan petani. Secara rasionalitas, tingkat bunga akan
menentukan tingkat bunga akan menentukan permintaan pembiayaan. Namun
Irawan (2011), menyatakan fakta bahwa masyarakat pedesaan tidak terlalu
melihat tingkat bunga. Petani menganggap kemudahan, biaya transaksi yang
murah, kecepatan dan kesesuaian dengan kebutuhan petani jauh lebih penting
dari pada tingkat bunga. Sehingga akhirnya sebagaian besar masyarakat petani
pedesaan cenderung menggunakan pembiayaan informal, dan hal ini terjadi pula
di kecamatan ngapa kabupaten kolaka utara.
2.3.1 Pembiayaan Informal
Pembiayaan informal adalah kesanggupan untuk meminjam uang atau
kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh barang dan
jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak pada suatu sumber dana tidak
resmi dalam arti tidak ada peraturan yang mensahkan (Sawitri, 1995). Sumber
pembiayaan informal antara lain, sumber dana perorangan, keluarga, teman,
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pelepas uang, arisan, dan sumbersumber lain yang sejenis. Pada umumnya
pembiayaan informal mempunyai ciri-ciri: bersifat fleksibel, tanpa prosedur yang
berbelit, saling mengenal, pinjaman tidak diawasi dengan ketat.
Kredit dipandang sebagai salah satu alat penting bagi rumah tangga
untuk mempromosikan produksi dan bisnis, meningkatkan pendapatan dan
mengurangi fluktuasi konsumsi. Kredit mikro dan jasa keuangan lainnya akan
memungkinkan orang miskin untuk membangun aset, meningkatkan pendapatan,
dan mengurangi belenggu mereka terhadap tekanan ekonomi. Akan tetapi kredit
sangat dibatasi untuk rumah tangga miskin. Bank umum tidak tertarik pada klien
masyarakat miskin karena masalah informasi dan kurangnya jaminan (Boucher
et al, 2008).
Melihat fakta tersebut seharusnya pemerintah dan LSM (koperasi dsb)
memiliki kempatan dan ruang yang sangat besar untuk memberikan kredit
kepada orang miskin, tetapi seringkali dengan suku bunga tinggi. Sementara
program kredit mikro tidak memerlukan jaminan, mereka melakukannya
menyaring peminjam dengan kriteria kelayakan lain seperti status kemiskinan
atau pembayaran kembali, dan seringkali secara tidak langsung melalui
informasi kelompok. Selain itu, persyaratan pembayaran biasanya tidak
fleksibel. Akibatnya, tidak semua rumah tangga miskin dapat atau mau
mendapatkan kredit mikro. Dan akhirnya beberapa masyarakat perdesaaan
menggunakan kredit informal.
Pada dasarnya kredit informal tetap menjadi sumber keuangan penting
bagi masyarakat miskin (Nagarajan et al, 1995; Kochar, 1997; Bell et al, 1997;
Guirkinger, 1998). Meskipun banyak berbagai pandangan positif dan negatif
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terhadap rentenir, namun pinjaman informal dapat membantu meningkatkan
modal dan memitigasi fluktuasi konsumsi dan dengan demikian memungkinkan
orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. Selagi kapasitas pinjaman yang ada
dari sektor informal

terbatas, dengan hati-hati kebijakan pemerintah yang

dirancang dapat membantu memperluas sumber daya yang tersedia dan
karenanya secara tidak langsung meningkatkan volume pinjaman informal.
Beberapa negara memiliki kebijakan eksplisit yang bertujuan untuk
memperkuat

sektor

keuangan

informal,

mungkin

karena

terbatasnya

pengetahuan tentang peran kredit informal dalam meningkatkan kesejahteraan
rumah tangga dan mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Menurut
Morduch dan Haley (2002), bahwa belum ada studi yang menunjukan dampak
kuantitatif informal kredit untuk kesejahteraan rumah tangga.
Menurut Hussein (2007), bahwa umumnya kredit informal mempunyai
ciri-ciri: bersifat fleksibel, tanpa prosedur yang berbelit, saling mengenal,
pinjaman tidak diawasi dengan ketat. Akses kredit informal tidak memakan
waktu maupun prosedural, namun kredit informal memiliki tingkat bunga yang
tinggi dan tidak ditentukan secara pasti. Shehla et al (2007), menyatakan kredit
informal biasanya digunakan untuk tujuan produksi. Sehingga dalam hal ini
kredit informal sangat mempermudah dan menjadi alternatif petani yang tidak
memiliki akses kredit formal untuk mengambil keputusan memperoleh kredit.
Yuan dan Gao (2012), menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi
keputusan petani melakukan kredit dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, luas
lahan, tingkat pendidikan, umur, ketergantungan rumah tangga, pekerjaan lain,
ukuran rumah tangga, tingkat pendapatan lain, keberadaan bank di pedesaan,
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kegiatan keuangan informal desa, dan pengetahuan tentang program pinjaman.
Sejalan dengan itu Howley dan Dion (2012), menunjukkan bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi petani melakukan pinjaman antara lain umur, pendidikan,
penerus usaha pertanian, pendapatan, kepemilikan hewan ternak, luas lahan,
dan peningkatan produksi pertanian. Di indonesia kredit informal memiliki
banyak jenis tapi memliki kesamaan yakni tingkat pengembalian dan suku
bunga yang cukup tinggi.
2.3.2 Lembaga Pembiayaan Informal
Menurut Sawitri (1995), bahwa lembaga pembiayaan informal adalah
lembaga perkreditan yang timbul dalam masyarakat yang erat hubungannya
dengan adat istiadat atau kebiasaan setempat (Ada dua cara pendirian dari
lembaga perkreditan informal ini yaitu: pertama, didirikan oleh pemilik modal
(yang termasuk dalam golongan ini adalah mendring, rentenir, atau pelepas
uang, penyedia bahan baku). Kedua, yang didirikan atas inisiatif dari masyarakat
atau kelompok (arisan, paguyuban, dan lain-lain).
Sawitri menambahkan bila ditinjau dari tujuannya lembaga perkreditan
informal dapat dibagi menjadi dua golongan yakni: 1) Lembaga perkreditan
kelompok yang bertujuan memberikan kemudahan memperoleh modal untuk
kemajuan modal ataupun keperluan lain. Yang termasuk golongan ini adalah
perkumpulan RT, seperti arisan dan paguyupan. 2) Lembaga yang bertujuan
untuk memperoleh laba yang sebesar-basarnya untuk kepentingan pemilik modal
dan biasanya milik perseorangan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah
mendring, rentenir dan penyedia bahan baku. Ada beberapa perkreditan informal
yang umum sudah dikenal dalam masyarakat perdesaan diantaranya:
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1) Pelepas Uang (Rentenir)
Lembaga ini merupakan perkembangan dari hutang-piutang yang
berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada keadaan ini, pelepas uang
sudah merupakan salah satu bentuk profesi bagi pemilik modal untuk
dapat mengembangkan modal dan memperoleh modal. Kredit yang
diberikan biasanya dalam bentuk uang, dan berlaku di sekitar anggota
masyarakat, baik antara

keluarga

maupun tetangga atas dasar

kepentingan masing-masing pihak. Permintaan hutang dilayani setiap
saat, apabila pelepas uang memiliki kepercayaan bahwa kepentingan
bagi dirinya dapat diharapkan, maka permintaan hutang dapat dipenuhi.
Biasanya beban bunga yang dikenakan kepada peminjam sangat tinggi.
Namun karana alasan untuk modal usahanya atau untuk kebutuhan
konsumsi, beben bunganya tidak dirasakan berat.
2) Penyedia Bahan Baku (Supplier)
Lembaga ini merupakan lembaga pemberi pinjaman kredit
biasanya terjadi antara pengusaha dengan pemilik input produksi.
Prosedur pinjaman sangat mudah, biasanya atas dasar kepercayaan dari
masing-masing pihak. Kredit yang diberikan tidak berupa uang secara
langsung melainkan barang. Barang modal yang diberikan pengusaha
biasanya dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan dengan bunga
pinjaman yang sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Semakin lama
jangka waktunya semakin besar bunga pinjaman yang dibayarkan.
Pengusaha biasanya tidak merasa berat dengan bunga, karena meraka
memperoleh input produksi yang digunakan untuk berproduksi. Sehingga
mereka merasa diuntungkan karana pembayaran dilakukan setelah
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penjualan barang hasil produksi. Dalam transaksi kredit ini kepercayaan
menjadi faktor utama sehingga terkadang tidak dituntut adanya jaminan.
3) Arisan
Bentuk arisan bermacam-macam, sesuai dengan tujuan dan latar
belakang anggotanya. Arisan adalah kegiatan simpan- pinjam dalam
bentuk pertemuan rutin yang dilakukan beberapa orang dalam lingkungan
tertantu, misalnya Arisan Bulanan. Arisan Bulanan adalah kegiatan
pertemuan bulanan mengumpulkan uang dari anggota yang jumlahnya
ditentukan melalui kesepakatan anggota. Setiap bulan, setelah dana
terkumpul kemudian diundi untuk menentukan anggota yang “menarik”
arisan. Selain arisan kegiatan lainnya adalah simpan-pinjam, pengelolaan
keuangan dan manajemen kelompok yang anggotanya ibu-ibu umumnya
lebih baik dibandingkan kelompok bapak-bapak. Faktor keberhasilan
kelompok ibu-ibu disebabkan: i) lebih disiplin dalam menaati peraturan; ii)
lebih berani menagih dan menegur anggota yang belum membayar, dan
iii) lebih bersemangat dengan kegiatan yang berhubungan dengan uang.
Sedangkan kelompok arisan bapak-bapak lebih semangat mambahas
masalah-masalah sosial yang terjadi dilingkungannya atau membahas
informasi lainnya (Wibowo dan Munawar, 2002).
4) Paguyuban Kelompok
Paguyuban umumnya dibentuk melalui swadaya masyarakat, atau
melalui pendampingan dari lembaga luar masyarakat, seperti yayasan,
LSM, atau lembaga lainnya. Kegiatan kelompok paguyuban tidak jauh
dari kelompok arisan, namun keanggotaannya lebih khusus, seperti
paguyuban kaki lima, paguyuban anakanak jalanan. Anggota kelompok
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paguyuban tidak terbatas pada warga satu lingkungan masyarakat
(RT,RW dan kelurahan) tertentu. Kredit informal paguyuban merupakan
suatu sumber yang dapat diakses oleh masyarakat, namun besarnya
pinjaman sangat tergantung pada latar belakang anggota dan tujuan
paguyuban yang bersangkutan (Wibowo dan Munawar, 2002).
2.3.3 Transaksi Ijon Pertanian
Kata ijon berasal dari bahasa jawa yang memiliki makna hijau. Dimana
dalam melakukan ijon ini petani akan menerima uang diawal dari pengijon
(tengkulak atau rentenir) dan petani akan mengembalikan pinjaman uang
tersebut sesudah panen tiba. Menurut Wijaya, F. (1991), bahwa “ijon
merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang di pedesaan.
Transaksi ijon tidak seragam dan bervariasi, tetapi secara umum ijon adalah
bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panenan. Ini merupakan
penggadaian tanaman yang masih hijau, artinya belum siap waktunya untuk
dipetik, dipanen atau dituai. Tingkat bunga kredit jika diperhitungkan pada waktu
pengembalian akan sangat tinggi, antara 10 sampai dengan 40 persen”. Untuk
petani lebih senang memanfaatkan praktek ijon maupun rentenir atau
tengkulak. Prosedur pinjaman dengan transaksi ijon diyakini sangat mudah,
luwes dan informal, dalam arti tidak terikat waktu dan tempat. Hal ini yang
menjadi daya tarik untuk petani
praktis.

memperoleh pinjaman dengan cepat dan
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2.3.4 Pandangan Fikih Ijon Dalam Hukum Islam
Ijon atau dalam bahasa Arab dikenal dengan mukhadlaroh, yakni
memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau atu belum
matang (Nasrun, 2000:125). Selain itu dinamakan al-Muhaqalah sebab menjual
hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil (Hamzah
,1992).
Menurut Nasrun (2000), bahwa secara umum sistem ijon ini dikenal
yakni berupa jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang
masih muda, dan masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.
Maksud jual beli ijon disini adalah jual beli buah yang belum jelas
kemanfaatannya, karena jual beli buah yang belum berbentuk (masih berupa
bunga atau belum muncul sama sekali) adalah jual beli yang dilarang menurut
para ulama karena jual beli semacam itu termasuk jual beli yang belum dimiliki
atau jual beli gharar,
Dari definisi di atas tampak adanya pembedaan antara menjual buah
atau biji-bijian yang masih di pohon tetapi sudah tampak wujud baiknya dan
menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena
belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya. Sebelumnya
madzhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang
masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu
diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan. Hal ini di
dasarkan dan merujuk pada Hadits Nabi yang disampaikan oleh Anas ra :
Artinya : “Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijonan),
mulamasah, munabazah, dan muzabanah”. (HR. Bukhari)
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Ibnu Umar juga memberitakan :
Artinya : “Rasulullah Saw telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya.
Ia larang penjual dan pembeli ”. (Muttafaq alaih)
Selanjutnya hadist yang diriwayatkan oleh Imam muslim berikut ini:

“Sesungguhnya Nabi saw. telah melarang untuk menjual buah hingga mulai
tampak kelayaknya” (HR Muslim, an –Nisa’i, Ibn Majah dan Ahmad).

Imam muslim meriwayatkan hadis ini dari Yahya bin Yahya, Yahya bin
Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujrin; semuanya dari Ismali bin Ja’far, dari Abdullah
bin Dinar, dari Ibn Umar. Dari jalur Ahmad bin Utsman an-Nawfali dari Abu
A’shim; dari Muhammad bin Hatim, dari Rawh, dan keduanya (Rawh dan Abu
‘Ashim) dari Zakariya’ bin Ishaq, dari Amru bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah.
Yang di maksudkan mulai tampak kelayakannya dijelaskan oleh riwayat
lain. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah ra. Dikatakan “hatta yathiba (hingga
masak)” (HR al Bukhari dan Muslim), atau “hatta yuth ‘ama (hingga bisa
dimakan) (HR Muslim dan an-Nisa’i).
Terdapat perbedaan dari beberapa fuqaha mengenai transaksi ijon di
atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini didasarkan bisa terjadi
adanya kemungkinan bentuk transaksi ijon yang didasarkan pada adanya
perjanjian tertentu sebelum akad dilakukan.
Dalam Ghufron (2002), menyatakan bahwa dalam hal ini Imam Abu
Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum
mengenai transaksi ijon sebagai berikut :
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1. Bila akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli
wajib segera memetiknya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali
ada izin dari pihak penjual.
2. Bila akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
3. Bila akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap
dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.
Dalam Ibnu Rusyd (1990:52), menyatakan para ulama berpendapat
bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat
dipetik. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang melarang menjual buah-buahan
sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut
kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual beli sebelum bercahaya.
Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah
menjualnya dengan syarat tetap dipohon hingga bercahaya.
Selanjutnya dalam Ghufron (2002:140) menjelaskan, Jumhur (Malikiyah,
Syafi’iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik,
maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Sebab, sesungguhnya yang
menjadi larangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan
hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedangkan jual
beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun
adalah batal.
Beberapa pendapat diatas berlaku untuk tanaman lain yang di
transaksikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di dalam
masyarakat petani pedesaan saat ini di Kabupaten Kolaka Utara yakni
menganggunkan tanaman kakao yang belum matang serta belum nyata terlihat
dan masih dipohon. Hal ini kiranya sama-sama berdasarkan pada prinsip
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menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya.
Jadi, batasan buah atau biji-bijian yang masih ada dipohonnya bisa dijual
adalah jika sudah layak dimakan dan sudah layak untuk dipanen. Tanda-tanda
buah dan biji-bijian sudah bisa dimakan berbeda-beda sesuai dengan jenis buah
dan biji-bijinya. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai transaksi jual beli
diatas. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada
adanya perjanjian tertentu sebelum akad.
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ijon dalam
tinjauan hukum islam dikategorikan sebagai transaksi yang dilarang karena
dalam

transaksi

ijon

mengandung

ketidakjelasan

(Gharar)

berpotensi

menimbulkan permasalahan ketika transaksinya telah berlalu sehingga termasuk
transaksi yang dilarang. Sedangkan untuk jual beli buah yang masih di atas
pohon, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah,
yaitu adanya standar kelayakan untuk dipetik atau dengan kata lain buah yang di
atas pohon tersebut memang layak untuk dipetik. Oleh karena itu jumhur ulama’
berpendapat bahwa jual beli ijon dapat menadi sah apabila setelah proses jual
beli, buah yang dibeli langsung dipetik.
Dalam hal ini menurut hemat penulis, penulis sepakat dengan larangan
segala transaksi sistem ijon, dengan alasan bahwa semua ketidakjealasan dan
kesamaran yang terkandung dalam objek yang ditransaksikan dan sistem ijon
merupakan bagian dari sifat-sifat tersebut.
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2.3.5 Hikmah Larangan Transaksi Ijon
Dalam Ibnu (1990), menjelaskan latar belakang timbulnya larangan
menjual buah yang belum nyata baiknya adalah adanya hadits yang diriwayatkan
dari Zaid bin Tsabil ra, dimana :
“Pada masa Rasulullah Saw, manusia menjual beli buah-buahan sebelum
tampak kebaikannya. Apabila manusia telah bersungguh-sungguh dan tiba
saatnya pemutusan perkara mereka, maka berkatalah si pembeli “masa telah
menimpa buah-buahan, telah menimpanya apa yang merusakannya”. Mereka
menyebutkan cacat-cacat berupa kotoran dan penyakit ketika mereka semakin
banyak bertengkar dihadapan Nabi Saw, maka beliau pun berkata “janganlah
kamu menjual kurma sehingga tampak kebaikannya (matang)”.
Apabila ditelaah dari latar belakang larangan tersebut, maka hikmah yang
dapat dipetik yakni :
1. Mencegah timbulnya pertengkaran (mukhashamah) akibat kesamaran.
2.

Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat
pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.

3. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain
dengan cara yang bathil, berlandaskan dengan pesan Rasulullah Saw :
“Jika engkau jual kepada saudaramu buah lalu ditimpa bahaya, maka
tidak boleh engkau ambil daripadanya sesuatu. Dengan jalan apa engkau
mengambil harta saudaramu degan tidak benar?”. (HR. Muslim)
4. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata
buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan
besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna

42

Namun, Hukum yang telah ditetapkan oleh fuqaha ini, tidak berlaku untuk
buah atau tanaman yang memang bisa dimanfaatkan atau di makan ketika masih
hijau seperti misalnya : jagung, mangga, pepaya, dan tanaman lain yang
masanya di petik sesudah matang, tetapi bisa juga di petik waktu muda untuk
dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini memang dimaksudkan dengan
jelas untuk di makan selagi muda, tidak mengandung kesamaran (gharar) tidak
ada unsur penipuan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak
mengakibatkan resiko, sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara
yang bathil, hukumnya sama dengan buah yang sudah nampak baiknya.

2.3.6 Faktor Non Ekonomi dari Pembiayaan Pedesaan
Dalam faktor produksi pertanian, terdapat input tanah, modal, dan tenaga
kerja. Pada setiap input produksi dapat diterapkan kajian mengenai permintaan
dan penawaran, hal ini berorientasi pada pendekatan faktor ekonomi. Namun,
faktor ekonomi tidak selalu dapat menjawan setiap masalah yang terjadi.
Menurut Suhartini (1992) bahwa, perlu adanya kajian dengan pendekatan non
ekonomi sebagai perbandingan

dari kajian ekonomi yang

sudah

ada

sebelumnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan yakni pendekatan
sosial budaya.
2.4 Teori Keputusan Rumahtangga Petani
Dalam konsep ekonomi rumahtangga sudah banyak dikaji oleh beberapa
ahli ekonom. Chen dan Dunn (1996), mengungkapkan rumah tangga merupakan
unit yang sangat rumit untuk dianalisis dengan berbagai cara. Rumah tangga
petani bersifat endogen dan bergantung terhadap keputusan produksi yang
menyumbang pada pendapatan melalui keuntungan usahatani tersebut.
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Lebih lanjut di jelaskan oleh Chen dan Dunn, untuk kegiatan produksi
akan berhubungan dengan kegiatan konsumsi. Pola konsumsi rumah tangga
petani dibentuk dengan menambahkan utility terhadap usahataninya yang
bernilai positif dimana jika harga produksi meningkat atau negatif jika upah
tenaga kerja meningkat maka akan mengurangi keuntungan yang diterima.
Sependapat Singh et al., (1986) mengungkapkan bahwa pada model perilaku
konsumen, ketika harga barang normal meningkat, maka permintaannya akan
menurun.
Becker (1965), menjelaskan rumus agricultural household model (model
ekonomi rumahtangga pertanian) yang menggabungkan dari aktivitas produksi
dan konsumsi sebagai kesatuan dan penggunaan tenaga kerja dalam keluarga
adalah hal yang utama. Becker memaparkan dalam model ini menggunakan
sejumlah asumsi, yakni:
a. Untuk kepuasan dalam rumah tangga, mengkonsumsi tidak hanya diukur
oleh barang dan jasa yang diperoleh di pasar, akan tetapi juga ditentukan
oleh berbagai komoditas yang dihasilkan dalam rumahtangga itu sendiri
b. Untuk unsur kepuasan tidak hanya barang dan jasa, tetapi termasuk
waktu
c. Untuk waktu dan barang atau jasa digunakan sebagai faktor produksi
dalam aktivitas produksi
d. Untuk rumahtangga bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen.
Menurut Sumarsono (2003) bahwa keputusan ekonomi rumahtangga juga
dipengaruhi oleh masalah sosial ekonomi. Teori ekonomi pada dasarnya adalah
pilihan

untuk

memaksimalkan

utilitas

berbagai

kebutuhan

berdasarkan

keterbatasan sumberdaya. Teori sosial ekonomi rumahtangga menjelaskan
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mengenai faktor sosial dan faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap
keputusan rumahtangga.
Bayer (1999) pengambilan keputusan dalam rumah tangga petani meliputi
faktor-faktor kompleks, termasuk ciri-ciri biofisik usahatani, ketersediaan dan
kualitas input luar dan jasa serta proses sosioekonomi dan budaya dalam
masyarakat. Menurut Ellis dalam Sutanto (2003), bahwa setiap petani hampir
mengalami ketidakpastian didalam setiap pengambilan keputusan, terdapat jenisjenis ketidakpastian diantaranya sebagai berikut:
1. Resiko Alamiah
Hal ini meliputi dampak yang unpredictable dari iklim, hama, penyakit,
dan bencana lainnya. Faktor determinan tersebut sangat berpengaruh
pada produksi dan panjangnya siklus produksi.
2. Fluktuasi Pasar
Kesenjangan (lag) antara keputusan untuk memulai suatu usahatani
dengan pencapaian output yang menunjukan bahwa harga pasar pada
titik penjualan tidak diketahuipada saat keputusan ditetapkan. Perlu
campur tangan dan kebijakan pemerintah pada kondisi dimana terjadi
kelangkaan informasi imperfeksi pasar.
3. Ketidakpastian Sosial
Merujuk pada perbedaan perbedaan control petani atas sumberdaya
(resources) tertentu dan ketergantungan hidup sekelompok petani kepada
kelompok lain (dalam hal ini pemilik lahan dan faktor produksi melalui
sistem bagi hasil).
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Garis besar secara keseluruhan yang di tangkap bahwa keputusan rumah
tangga dapat diartikan bahwa bagaimana dalam unit rumah tangga berinteraksi
dan dapat saling mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Dapat di
tarik kesimpulan pengambilan keputusan merupakan bentuk tindakan dengan
berbagai jenis keputusan yang dipilih dari beberapa pilihan untuk mencapai
tujuan untuk kebutuhan rumah tangga. Pada teori keputusan rumah tangga
terdapat beberapa pendekatan teori yang di usulkan keputusan pemilihan rumah
tangga.

2.4.1 Model Chaynov
Model Chaynov menurut Ellis (1998), berandangan bahwa sebagai
prilaku rumah tangga petani bagaimana individu menghindar dari kerja keras
yang dikenal dengan drudgery averse. Model ini menganggap bekerja
merupakan sebagai sesuatu yang harus dihindari karena bekerja tidak
menyenangkan dan melelahkan. Pada pilihan untuk rumah tangga adalah
bekerja di bidang usahatani yang bertujuan memperoleh pendapatan akan tetapi
bekerja tidak memperoleh kepuasan. Serta pilihan lainnya yakni bekerja di
usahatani untuk memperoleh pendapatan untuk di gunakan dalam mencukupi
kebutuhan konsumsi.
Dalam pemilihannya harus ada kriteria tertentu untuk menjadi patokan
pengambilan keputusan. Model Chayanov mengasumsikan bahwa rumahtangga
petani akan berusaha memaksimumkan utilitas. Lebih lanjut Ellis (1988),
mengatakan faktor utama yang menentukan pengambilan keputusan adalah
struktur demografi rumah tangga. Struktur tersebut dinyatakan dalam rasio,
antara anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan konsumsi dengan
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jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, (dinyatakan dengan rasio C/W).
Sehingga pada akhirnya ketika semakin banyak anggota rumahtangga yang
menjadi beban konsumsi terhadap anggota yang bekerja, maka rasio tersebut
akan semakin besar.
Untuk asumsi model Chayanov menurut ellis (1988), yakni sebagai berikut :
1. Tidak ada pasar tenaga kerja, dalam arti tidak ada upah yang dapat
diperoleh anggota rumahtangga yang bekerja di luar rumah tangga.
2. Produk komoditas yang dihasilkan digunakan untuk konsumsi atau dijual
ke pasar dengan tikat harga yang berlaku
3. Seluruh anggota rumahtangga petani dapat mengakses lahan dengan
fleksibel dalam proses produksi.
4. Terdapat pendapatan minimum yang diterima sebagai norma masyarakat,
dan konsekuensinya yakni adanya tingkat konsumsi minumum rumah
tangga
Model Chayanov ini mengindikasi adanya hubungan antara karateristik
demografi dengan prilaku rumahtangga dengan melalui adanya perubahan yang
relatif antara beban konsumsi dan tanggungan yang bekerja sehingga hal ini
akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam rumahtangga. Sehingga
implikasi dari model tersebut adalah bahwa setiap kebijakan dalam proses
pengambilan keputusan akan mempengaruhi beban konsumsi dalam keluarga.
Keterbukaan terhadap pasar barang konsumsi yang meningkatkan kebutuhan
konsumsi rumahtangga, akan dapat meningkatkan pendapatan, dan akhirnya
akan meningkatkan alokasi kerja terhadap usahataninya, dan sebaliknya.
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2.4.2 Model Nakajima
Model

Nakajima

lebih

menekankan

mengenai

prilaku

ekonomi

rumahtangga yang lebih luas dari model Chayanov. Ciri dari teori ini yakni
bagaimana prilaku rumahtangga tidak terlepas dari penggunaan tenaga kerja
keluarga. Nakajima (1986), mengasumsikan bahwa rumahtangga akan berusaha
memaksimalkan pendapatan dengan mengkombinasikan tenaga kerja dan
pendapatan.
Pada model ini rumahtangga petani nakajima ini dapat dipelajari
pengaruh perubahan harga usahatani. Jika terjadi perubahan harga akan
mempengaruhi nilai produktivitas dan marjinal tenaga kerja. Sejalan dengan teori
permintaan, adanya efek perubahan harga dapat di pilih menjadi efek subtitusi
dan efek pendapatan. Pengaruh pendapatan pada model ini dapat dipastikan
akan menurunkan penggunaan tenaga kerja keluarga dalam usahatani. Adanya
peningkatan

harga

produk

usahatani,

akan

meningkatkan

pendapatan

rumahtangga dan kesejateraan rumahtangga akan ikut meningkat. Peningatan
kesejateraan tersebut juga menyebabkan rumahtangga mengurangi alokasi
tenaga kerja di usahatani. Dan untuk pengaruh subtitusi akan berbalik dengan
pengaruh pendapatan, dimana adanya peningkatan harga produk usahatani
akan menyebabkan peningkatan nilai produk marjnal tenaga kerja keluarga. Oleh
sebab

itu

peningkatan

harga

produk

akan

mendorong

rumahtangga

mengalokasikan lebih banyak tenaga kerja pada usahatani.
Sehingga pada kesempatan rumahtangga menyewa tenaga kerja luar,
akan memungkinkan rumahtangga merespon adanya perubahan upah dipasar
tenaga kerja. Akan tetapi pada model ini perlu diperhatikan bahwa pasar tenaga
kerja yang dimaksudkan adalah asar tenaga kerja persaingan sempurna. Model
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ini sangat berbeda jika pasar tenaga kerja tersebut tidak bersaing sempurna.

2.4.3 Model Becker
Model Becker (1974,1981), mengasumsikan model

pilihan kolektif

rumahtangga dimana, becker mengusulkan model pilihan kolektif yang berarti
proses dari pemikiran yang layak dan prefensi anggota keluarga dalam
keputusan rumahtangga. Model pilihan kolektif akan menjadi pilihan yang sangat
baik, apabila teori ini di dahului oleh teori pilihan sosial. Dalam teori pilihan sosial
akan menggabungkan preferensi individu ke dalam preferensi sosial. Becker
berfokus pada proses preferensi menjadi keputusan tanpa memperhatikan
keputusan tersebut rasional atau tidak. Dalam teori pilihan sosial, dasarnya
adalah permintaan preferensi individu, akan tetapi karena pentingnya model
pilihan kolektif dalam tawar menawar, sehingga standar dasarnya adalah fungsi
utilitas kolektif

2.5 Kaitan Faktor Ekonomi, Sosial, dan Pemahaman Petani Terhadap
Pengambilan Keputusan Petani.
Menurut Kotler (2003:202) perilaku dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor pribadi. FaktorFaktor Pengambilan Keputusan Penelitian yang dilakukan Ryder (1993),
Beckford (2002), Greig (2009) mengemukakan hasil bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi pengambilan keputusan menyesuaikan dengan keadaan dan
lingkungan studi kasus masing- masing. Menurut Bintarto dalam Ahmadi
(1991:241-244), desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial,
ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya
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dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain.
Karena banyak faktor- faktor yang mempengaruhi, akhirnya faktor- faktor
tersebut dipisahkan menjadi tiga yaitu, sosial-pribadi, ekonomi dan fisik. Faktor
ekonomi misalnya bisa juga ditafsirkan sebagai faktor pribadi dan sebaliknya.
Petani juga dapat memilih faktor tambahan yang sesuai dengan lingkungannya.
Menurut Kotler (2000;34) dalam Faktor ekonomi, sosial, budaya
keputusan prilaku petani juga di pengaruhi oleh pemasaran salah satunya Faktor
Harga Jual komoditas. Sebelum membahas mengenai bagaimana harga jual
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, perlu diketahui akan pengertian
harga jual tersebut. Harga jual menurut kamus lengkap ekonomi (1997:297) “
adalah harga uang ditetapkan pada waktu menjual. Penentuan harga jual di
peroleh dari penjumlahan total biaya produksi ditambah dengan keuntungan
yang diinginkan”. Selanjutnya Menurut Geory lewis dalam Achmad (2002) “harga
jual adalah sejumlah uang yang bersedia dibayarkan oleh pembeli dan bersedia
diterima oleh penjual “.
Mulyadi (2005) memberikan pendapat mengenai definisi harga jual,
dimana

“Harga jual adalah besarnya harga yang akan dibebankan kepada

konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya produksi ditambah biaya non
produksi dan laba yang diharapkan”. Dari beberapa pengertian diatas kesimpulan
yang di ungkapkan bahwa harga jual adalah nilai akhir dari suatu barang yang
merupakan penjumlahan biaya-biaya produksi dan biaya lainnya untuk
memproduksi barang dan ditembah dengan sejumlah keuntungan yang di
inginkan oleh produsen.
Selanjutnya dalam teori Ekonomi Mikro menjelaskan bahwa harga jual
yang baik atas barang atau jasa yakni, harga jual yang menghasilkan perbedaan
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harga yang cukup besar dari total pendapatan dengan total biaya. Pada
dasarnya model ekonomi, untuk penentuan harga jual disusun berdasarkan jenis
pasar yang dihadapi oleh produsen. Menurut Supriyono (2001;315), bahwa ada
beberapa jenis pasar yang paling umum yaitu: persaingan sempurna, persaingan
Monopolistik, Oligopoli, Monopoli , dan Monopsoni.
Khusus dalam penelitian ini pola pasar yang terjadi cenderung ke arah
pasar monopsoni, dimana pengijon dapat menentukan harga dan petani akan
menerima berapapun harga yang akan diperoleh. Pasar monopsoni ini terjadi
dalam kondisi ketika terdapat banyak penjual dan pembelinya hanya tunggal.
Bisa dibilang pasar ini dikuasi oleh satu pihak konsumen atau pembeli. Ciri-ciri
pasar monopsoni sebagai berikut :
1. Pembeli menjadi pihak sentral yang menentukan harga.
2. Barang yang beredar berfokus pada bahan mentah.
3. Terdapat satu pembeli atau konsumen saja.
Sedangkan pasar monopsoni ini memiliki kelemahan dan kelebihan, layaknya
pasar-pasar yang lain, yaitu :
1. Kelebihan pasar monopsoni
a. Kualitas dari produk yang dijual terjamin, baik dari segi keamanan
maupun kesehatannya.
b. Lebih hemat biaya, dengan menekan biaya produksi yang tinggi.
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2. Kelemahan pasar monopsoni
a. Dengan adanya satu pembeli maka akan lebih banyak tekanan
yang dirasakan oleh produsen.
b. Produk yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
konsumen akan dibuang atau diletakkan di gudang.

Dalam sejarahnya harga itu ditentukan oleh pembeli dan penjual melalui
proses tawar menawar, sehingga terjadilah kesepakatan harga tertentu. Pada
mulanya harga menjadi faktor penentu, tetapi di era ini faktor penentu pembelian
semakin bervariasi, sehingga faktor selain harga juga banyak berperan dalam
keputusan pembelian.
Untuk hasil pertanian komoditas tertentu jika produktivitas komoditas
yang dihasilkan terus meningkat, akan memperoleh pendapatan yang maksimal,
dan harga jual komoditas akan meningkat pula tinggi sehingga keuntungan yang
diperoleh petani akan maksimal. Menurut Gould (1963) dan Howes (1967) bahwa
keputusan petani yang berfokus ke faktor ekonomi, akan lebih berfokus untuk
berusaha memaksimalkan keuntungan. Sejalan dengan hasil penelitian Natra,
dkk (2011) menemukan bahwa peningkatan harga jual berpengaruh positif
terhadap pendapatan petani. Dalam hal ini petani dalam pengambilan keputusan
akan cenderung termotovasi untuk meningkatkan kuantitas produksi untuk
memperoleh pendapatan yang maksimum.
Mulyadi (2012;59), menjelaskan dikatakan tenaga kerja yakni penduduk
berusia kerja (15 sampai 64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk pada suatu
negara yang dapat memproduksi barang dan jasa. Di lain sisi, Menurut Undang
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang “ketenagakerjaan adalah setiap orang yang
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mampu bekerja

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan

pribadi maupun masyarakat”. Moehar (2002;86), menjelaskan dalam ilmu
ekonomi tenaga kerja adalah suatu alat kekuatan fisik manusia yang ditujukan
pada usaha produksi. Gaspersz, (1996:170-171), menjelaskan teori produksi
secara umum input sistem produksi salah satunya adalah tenaga kerja. Menurut
Partadiredja (2002; 228), bahwa pentingnya tenaga kerja dalam faktor produksi,
hasil produksi dapat dikembalikan pada faktor tenaga kerja
Menurut Sudarso (1990), bahwa Permintaan tenaga kerja didefiniskan,
jumlah maksimum barang atau jasa yang di inginkan seorang pembeli pada
setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Untuk hubungannya
dalam permintaan tenaga kerja yakni hubungan antara tingkat upah dan jumlah
pekerjaan yang dilakukan oleh pembeli untuk dikerjakan.
Dari beberapa pendapat diatas bahwa tenaga kerja yaitu manusia yang
berusia 15 sampai 64 tahun, yang merupakan penduduk yang mampu bekerja
untuk memproduksi barang dan jasa. Tenaga kerja merupakan faktor produksi
yang tidak biasa, baik dalam jumlah, kualitas, dan permintaan dan penawar.
Dalam teori neoklasik, menyatakan bahwa dalam ekonomi, pasar
diasumsikan bahwa seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga (price
taker). Untuk memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa
jumlah karyawan yang dipekerjakan. Menurut Simanjuntak (1985), bahwa fungsi
permintaan suatu perusahaan akan tenaga kerja didasarkan pada : (1) tambahan
hasil marjinal yaitu tambahan hasil (output) yang diproduksi pengusaha dengan
menambah seorang pekerja. Tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan
hasil marjinal atau marjinal physical produk (MPPL) dari tenaga kerja, (2)
permintaan marjinal yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan
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tambahan hasil marjinal tersebut. Jumlah uang ini dinamakan penerimaan
marjinal atau marjinal revenue (MR). Permintaan marjinal disini merupakan
besarnya tambahan hasil marjinal dikalikan dengan harga per unit, sehingga
MR=VMPPL=MPPL.P, dan (3) biaya marjinal yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan
pengusaha dengan mempekerjakan tambahan seorang karyawan, dengan kata
lain upah karyawan tersebut.
Apabila tambahan penerimaan marjinal lebih tinggi dari biaya marjinal,
maka mempekerjakan orang tersebut akan menambah keuntungan pengusaha,
sehingga pengusaha akan terus menambah jumlah karyawan selama MR lebih
besar dari tingkat upah (w), begitupun sebaliknya apabila penerimaan marjinal
lebi rendah dari biaya marginal yang didapatkan maka, mempekerjakan tenaga
kerja tersebut menimbulkan kerugian.
Menurut Daniel (2002) bahwa, Tenaga kerja merupakan salah satu faktor
penting dalam usaha pertanian, khususnya tenaga kerja keluarga beserta
anggota keluarganya. Sejalan dengan Suratiyah (2008), menyatakan jika dalam
usaha pertanian dapat dikerjakan oleh tenaga kerja keluarga sendiri maka tidak
perlu mengupah tenaga kerja luar, sehingga tingkat efisiensi biaya yang
dikeluarkan mampu memberikan pendapatan yang sangat signifikan bagi
keluarga petani. Akan tetapi penyerapan jumlah tenaga kerja tentunya tidak
berlebihan karena akan meningkatkan pemborosan atau kerugian. Jadi dalam
kata lain untuk permintaan tenaga kerja ketika terjadi penambahan satu input
tenaga kerja akan menaikkan total biaya produksi sehingga akan menurunkan
pendapatan.
Tenaga kerja berperan penting dalam sebuah usahatani karena dapat
membantu peningkatan produktifivitas. Sehingga dalam hal ini petani akan
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mengambil keputusan untuk menggunakan tenaga kerja dengan upah yang
efisien.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiley et al (2005), mengungkapkan
bahwa keluarga petani cenderung melibatkan lebih banyak tenaga kerja keluarga
dalam pertanian, karena mereka mungkin memiliki pengetahuan yang lebih
mendalam dengan pekerjaan pertanian dan terlebih dapat menekan biaya
produksi sehingga meningkatkan laba yang maksimal. Karna jika tenaga kerja
berasal dari anggota keluarga tidak ada biaya tambahan untuk upah tenaga
kerja. Dengan demikian itu akan mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan
kegiatan pertanian karena setidaknya salah satu anggota keluarga terlibat dalam
pertanian untuk menekan biaya produksi.
Dalam teori ekonomi Marshal (1959), yang sering dikenal dengan “The
Taxequivalent Approach” menjelaskan bahwa status kepemilikan lahan yang
berbeda akan menentukan tingkat keragaman usaha pertanian, dimana dalam
hal ini meliputi tingkat produktivitas lahan dan distribusi pendapatan yang
berbeda pula. Ini merupakan teori dasar yang dapat dipakai untuk menerangkan
tingkah laku ekonomi dari petani sebagai, petani penyewa dan petani pemilik.
Lebih lanjut Marshall mengungkapkan dengan menggunakan analisis marjinal
pada bagi hasil tanaman (sharecropping), menyatakan karena petani bagi hasil
hanya menerima sebagian produk marjinal dari masukan yang dikeluarkan
(dalam hal ini tenaga kerja), maka petani dengan status penguasaan lahan ini
tidak punya rangsangan yang cukup untuk sistem menggunakan masukan yang
dimilikinya sampai pada tingkat efisiensi Pereto.
Untuk

analisis

distribusi

pendapatan

fungsional

yakni

lebih

ke

penggunaan faktor-faktor produksi dalam proses produksi, sedangkan analisis
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produksi pendapatan personal atau individu ditekankan kepada pemilikan faktor
produksi. Menurut Soewito (1987), Pada umumnya teori ekonomi memfokuskan
pada analisis distribusi pendapatan fungsional, namun akhir-akhir ini para ahli
ekonomi tertarik pada distribusi pendapatan (kekayaan) yang lebih bersifat
deskripsi dan analisis statistik. Sedangkan distribusi pendapatan personal
merupakan suatu konsep empiris untuk menilai bagaimana pendapatan total
populasi itu telah terbagi di antara satuan-satuan penerima pendapatan.
Menurut Soejono (1977), bahwa terdapat dua cara langsung menilai
status distribusi pendapatan sesuatu populasi penerima pendapatan (income
recipient), yakni: (1) penaksiran distribusi persentase pendapatan total yang
diterima masing-masing golongan (equal-group percentage distribution), dan (2)
penaksiran dengan indikator khusus (summary measures/indicators). Menurut
Sawit (1985), bahwa hal ini untuk melihat bagaimana distribusi pendapatan
personal antar status penguasaan lahan, terlebih dahulu perlu melihat
bagaimana aliran penguasaan lahan yang biasa terdapat. Gambar 2.5 berikut
akan menjelaskan aliran penguasaan lahan:
Gambar 2.5 Aliran Penguasaan Lahan

Menyewa

Kelompok Miskin

Kelompok Kaya
Menyakapkan

Sumber : diolah penulis, 2019

Pada gambar diatas 2.5 terlihat bahwa penyakapan (bagi hasil)
merupakan pengalihan penguasaan lahan dari kelompok yang relatif kaya
kepada kelompok yang relatif miskin, sedangkan persewaan lahan merupakan
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pengalihan yang berjalan sebaliknya, dari petani yang relatif miskin ke petani
yang relative kaya. Jadi dengan berdasarkan pada fenomena tersebut, diduga
distribusi pendapatan personal antara berbagai system penguasaan lahan akan
mengalami ketimpangan, di mana terdapat golongan yang relatif kaya (petani
pemilik dan penyewa) maupun terdapat golongan yang relatif kurang mampu
(petani penyakap).
Menurut Seokawati (1998), bahwa petani yang menggunakan lahan
dengan menyewa akan lebih terbatas dalam proses pengambilan keputusan
karena akan memilikirkan tanggungan biaya sewa dan harus mendapat
persetujuan dengan pemilik lahan. Sedangkan petani yang memiliki lahan sendiri
akan lebih leluasa mengambil keputusan untuk mengusahakn komoditasnya.
Selajan dengan hal tersebut hasil penelitian yang dilakukan Shahab (2018),
menemukan bahwa status kepemilikan lahan berpengaruh terhadap keputusan
petani untuk mengusahakan komoditasnya.
Selanjutnya Faktor sosial sangat penting bagi dalam menentukan
keputusan seseorang. Sosial merupakan penentu keinginan dan perilaku paling
dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh akan mendapatkan seperangkat nilai,
persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga penting
lainnya. Faktor sosial, juga mempengaruhi perilaku konsumen (dalam hal ini
petani). Adapun faktor sosial terdiri dari:
Pendidikan merupakan salah satu dasar dari pembangunan manusia
yang digunakan untuk mengukur pengetahuan penduduk. Indikator yang
digunakan yakni rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama
sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 15 tahun ke atas
dalam menempuh pendidikan formal, sedangkan angka melek huruf yaitu
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persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis.
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah akan
meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Manulang
(1995:27), bahwa mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia relatif rendah,
untuk meningkatkannya telah dilakukan berbagai program dan pelatihan yang
selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar dapat
di pergunakan seefektif dan semaksimal mungkin. Semakin tinggi pendidikan
yang ditamatkan maka akan semakin tinggi pula kemampuan kerja atau
produktivitas seseorang dalam bekerja.
Dalam ekonomi, pendidikan tidak luput dari masalah pembangunan.
Konsep pembangunan dalam bidang sosial ekonomi sangat beragam tergantung
dalam konteks penggunaanya. Menurut Schultz (1961), bahwa para ahli ekonomi
mengembangkan teori pembangunan didasari pada kapasitas produksi tenaga
manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah
invesment in human capital. Konsep ini pada intinya menganggap bahwa
manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital sebagaimana bentukbentuk kapital lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, dan material.
Manusia sebagai human capital tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan
(ide), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Lebih lanjut Schultz
(1961), menjelaskan

Teori human capital mengasumsikan bahwa pendidikan

formal merupakan salah satu instrumen terpenting untuk menghasilkan
masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi. Semakin tinggi pendidikan
masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas masyarakat tersebut.
Sedangkan

menurut

Muhibbin

(2002),

bahwa

pendidikan

dapat

menyempurnakan perkembangan seseorang dalam menguasai pengetahuan,
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kebiasaan, sikap dan sebagainya. Tingkat pendidikan individu merupakan salah
satu aspek yang terlibat dalam suatu pengambilan keputusan.
Menurut Triyono (2014), bahwa pendidikan merupakan faktor utama
dalam pembangunan manusia, melalui pendidikan manusia dapat mengambil
keputusan yang lebih baik dan bermanfaat. Hadi (2000) menyimpulkan bahwa
pendidikan

dan

pelatihan

kepada

petani

dapat

memengaruhi

proses

pengambilan keputusan dalam penerepan teknologi pertanian dan nelayan.
Rata-rata pendidikan petani adalah Sekolah Dasar (SD), pada tingkatan
pendidikan ini keputusan seorang petani seringkali masih belum didasarkan pada
pertimbangan–pertimbangan yang rasional, sehingga hasilnya kurang efektif.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amani Alassaf, Mohammad Majdalwal,
Oraib Nawash (2011), mengemukakan faktor tingkat pendidikan petani secara
positif berpengaruh terhadap keputusan petani.
Untuk Pengalaman bekerja, menurut John Dewey (2002), bahwa
pengalaman tidak menunjuk saja pada sesuatu yang sedang berlangsung di
dalam kehidupan batin, atau sesuatu yang berada di balik dunia inderawi yang
hanya dapat dicapai dengan akal budi atau intuisi. Pandangan ini Dewey
mengenai pengalaman bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai hal yang
berinti pada seluruh kekayaan pengalaman itu sendiri.
Untuk pengalaman dalam pekerjaan, akan menunjukkan sejauh mana
penguasan seseorang terhadap bidang pekerjaan yang selama ini ditekuninya.
Pengalaman bekerja seorang dapat menjadi sebuah keuntungan dalam
pemilihan strategi dan cara melakukan pekerjaanya, serta dapat melakukan
inovasi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Karena dengan pengalaman
kerja yang cukup lama akan memiliki pengalaman, pengetahuan serta mampu
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mengambil keputusan dalam setiap kondisi dan keadaan. Selain itu, lamanya
tenaga kerja menekuni bidang pekerjaanya akan mempengaruhi kemampuan
profesionalnya.
Sastrohadiwiryo (2001:163), mengemukakan pengalaman kerja tidak
selalu menyangkut jumlah masa kerja, tetapi lebih dari juga memperhitungkan
jenis pekerjaan yang pernah atau sering dihadapi. Sejalan dengan bertambahnya
pekerjaan, maka akan semakin bertambah pula pengatahuan dan keterampilan
seseorang dalam bekerja. Hal ini dapat dipahami karena terlatih dan sering
mengulang suatu pekerjaan sehingga kecakapan dan keterampilan semakin
dikuasai secara mudah, tetapi sebelumnya tanpa prakteknya, pengalamanpengalaman yang pernah dimiliki akan menjadi berkurang bahkan terlupakan.
Sa’diyah (2013), Adapun indikator yang menentukan berpengalaman atau
tidaknya seseorang pekerja yakni : (1) Lama waktu atau masa kerja ; (2) tingkat
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki ; (3) Penguasaan terhadap
pekerjaan dan peralatan; (4) Jenis pekerjaan.
Sedangkan menurut Soekartawi (1999), pengalaman seseorang dalam
berusaha berpengaruh dalam menerima inovasi dari luar. Pengalaman yang
sudah cukup lama akan lebih mudah menerapkan inovasi dari pada pemula.
Lebih lanjut Lubis (2000), menyatakan orang yang mempunyai pengalaman yang
relatif berhasil dalam mengusahakan usahanya biasanya mempunyai sikap dan
keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang kurang
berpengalaman.
Bradford (1990), mengemukakan dalam faktor pengambilan keputusan,
petani cenderung menungkinkan akan belajar dari pengalaman untuk memahami
dalam proses keputusan yang akan di lakukan untuk masa mendatang. Lebih
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lanjut Klien et al (1993) menjelaskan dalam membuat keputusan petani sebagai
seeorang yang cerdas akan mengandalkan pengalaman. Sejalan dengan itu
hasil penelitian yang dilakukan Jhon (2018), menemukan bahwa pengalaman
memiliki pengaruh positif terhadap keputusan petani.
Mantra (2004) , yang termasuk jumlah anggota keluarga adalah seluruh
jumlah anggota keluarga rumah tangga yang tinggal dan makan dari satu
kelompok rumah tangga. Kelompok yang dimaksud makan dari satu dapur
adalah bila pengurus kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu.
Jadi, yang termasuk dalam jumlah anggota keluarga adalah mereka yang belum
bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena belum bekerja (dalam umur non
produktif) sehingga membutuhkan bantuan orang lain (dalam hal ini orang tua).
Lebih lanjut mantra menjelaskan, dalam kelompok keluarga jumlah anggota
keluarga akan menentukan banyaknya jumlah kebutuhan keluarga. Dimana
semakin banyak anggota keluarga maka akan banyak jumlah kebutuhan
keluarga yang harus segera dipenuhi.
Dalam suatu keluarga jumlah anak, istri, keluarga lainnya yang hidup
dalam satu rumah berdampak pada besar kecilnya pengeluaran dalam keluarga.
Sebab mereka belum cukup mandiri untuk memenuhi biaya hidupnya sendiri
sehingga anggota keluarga menggantungkap hidupnya terhadap kepala keluarga
atau tulang punggung petani. Ini menjadikan penyebab petani mengambil
keutusan untuk memilih kredit ijon untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang
belum mandiri.
Jumlah anggota

keluarga

sangat

menentukan

jumlah

kebutuhan

keluarga.Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak pula jumlah
kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit
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anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi
keluarga. Sehingga dalam keluarga yang jumlah anggotanya banyak, akan diikuti
oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Semakin besar ukuran
rumahtangga berarti semakin banyak anggota rumah tangga yang pada akhirnya
akan semakin berat beban rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan sehariharinya. Demikian pula jumlah anak yang tertanggung dalam keluarga dan
anggota-anggota keluarga yang cacat maupun lanjut usia akan berdampak pada
besar kecilnya pengeluaran suatu keluarga. Mereka tidak bisa menanggung
biaya hidupnya sendiri sehingga mereka bergantung pada kepala keluarga dan
istrinya. Anak-anak yang belum dewasa perlu di bantu biaya pendidikan,
kesehatan, dan biaya hidup lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Shalone et al (2018), dan
Shahab et al (2018), jumlah anggota keluarga berpengaruh positif terhadap
pengambilan keputusan dalam mengakses kredit. Sejalan dengan Nurdin (2018)
mengemukakan bahwa jumlah tanggungan Keluarga berpengaruh positif dalam
mempengaruhi keputusan petani.
Dalam umur menurut Hasyim (2006), umur dapat mempengaruhi aktivitas
dan produktivitas seseorang dalam bekerja. Dalam kondisi umur yang masih
produktif maka kemungkinan besar seseorang dapat bekerja dengan baik dan
maksimal. Hal tersebut terutama berlaku pada pekerjaan fisik.
Suratiyah (2008), menyatakan semakin berat pekerjaan secara fisik maka
semakin tua tenaga kerja akan semakin turun pula prestasinya. Maka, ketika
seseorang dalam hal ini petani yang sudah tidak sanggup melakukan kegiatan
bertani, maka petani yang sudah berumur akan cenderung tidak produktif lagi
dan sejalan dengan penurunan pendapatan yang diterimanya. Sehingga dalam
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situasi ini, petani akan memilih keputusan yang diambil untuk memenuhi
kebutuhannya. Hal ini didukung

dengan penelitian yang dilakukan Amani

Alassaf, Mohammad Majdalwal, Oraib Nawash (2011), juga mengemukakan
umur petani secara posisif berpengaruh keputusan petani.
Selanjutnya menurut Kotler (2000), bahwa faktor prikologis juga
merupakan bagian dari pengambilan keputusan dari prilaku petani salah satunya
adalah pemahaman. Pemahaman menurut (Anas Sudijono, 1996; 50) adalah
“kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah
sesuatu itu diketahui dan diingat”. Dengan kata lain, memahami adalah
mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.
Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi
dari ingatan dan hafalan”.
Menurut

Yusuf

Anas

(2009;

151),

bahwa

pemahaman

adalah

kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang
sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya.
Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih
luas atau lebih dalam dari pengetahuan.
Jadi dapat disimpulakan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu
dari yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman seseorang tidak hanya
sekedar menghafal sesuatu yang dipelajari, akan tetapi juga mempunyai
kemampuan untuk menangkap makna dari yang dipelajari secara lebih
mendalam, dan mampu memahami konsep dari pelajaran.
Fenomena yang terjadi dewasa ini menggeser pandangan pemahaman
yang memiliki kemapuan memahami akan suatu keadaan. Dalam posisi terdesak
individu biasanya memilik prilaku menyimpang diluar dari pemikiran rasional.
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Misalnya ketika kebutuhan yang harus dipenuhi, individu akan mencari jalan
keluar untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Sehingga berdampak terhadap
pengambilan yang akan dilakukan.
Sondakh (2014), menjelaskan Praktek ijon dilakukan atas dasar
kesepakatan kedua belah pihak dan bersama-sama melakukan transaksi.
Praktek ijon yang dilakukan pedagang hasil pertanian sudah mengakar dan
menjadi bagian dari tradisi perdagangan hasil pertanian di pedesaan. Sistem
penjualan secara ijon bukan hal yang baru, tapi sudah ada sejak lama dan
menjadi kebiasaaan (budaya). Walaupun banyak pendapat bahwa sistem ijon ini
banyak merugikan petani tetapi sistem ini masih terus dipertahankan petani.
Rendahnya pemahaman petani mengenai ijon akan mempengaruhi
usaha pertanian yang benar dan tingkat pendapat petani. Ijon dianggap suatu
keputusan yang akan berdampak terhadap penurunan pendapatan petani. Di lain
pihak faktor keagamaan seharusnya menjadi fokus utama bagi petani yang akan
melakukan transaksi ijon. Dalam agama ijon merupakan transaksi yang
mengandung gharar, sebab belum adanya kejelasan dari segi kuantitas dan
kualitas. Transaksi ijon ini di dasarkan kepada kepercayaan antara petani dan
pengijon yang dilakukan secara turun temurun.
Di Kecamatan Ngapa kabupaten Kolaka Utara sistem ijon ini masih
menjadi alternatif petani untuk mendapatkan pembiayaan, sebab pendapatan
dan waktu panen yang tidak menentu. Di sisi lain kebutuhan untuk hidup petani
yang makin hari makin bertambah. Sehigga variabel ini sangat menarik untuk
diajukan

bagaimana

pemahaman

pemahaman ijon dalam agama islam.

petani

mengenai

ijon

terlebih

dalam

64

2.6 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu memberikan gambaran singkat tentang keadaan
penelitian akademik yang dilakukan di bidang yang diminati. Beberapa kata
penelitian utama yang digunakan adalah sebagai berikut: pengambilan
keputusan, pengambilan keputusan dalam pertanian, tetapi tidak ada literatur
yang ditemukan tentang perilaku pengambilan keputusan di dalam memilih ijon .
Inilah yang menjadi dasar dan alasan mengapa sangat penting dilakukan
penelitian ini karena untuk bisa bertatap muka dalam wawancara dan untuk
mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang lingkungan dan keadaan
tempat

tinggal

para

petani.

Beberapa

penelitian

terdahulu

mengenai

pengambilan keputusan petani. Dapat di lihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu
No
1

Penulis
Joel,
Johnson
Mmasa
(2017)

Judul
Determinants of
Smallholder Women
Farmers Access to
Informal Credit in
Tanzanai – A case
of Singida and
Chamwino Districts.
Vol. 3 No. 2

Metode Analisis
Regresi Probit

Hasiil
Hasil penelitian ini menunjukan :
1.
Estimasi
regresi
probit
menunjukkan bahwa pengalaman
bertani dan pendapatan kotor
bulanan memberikan pengaruh
signifikan dan positif pada akses
kredit informal.
2. Telah ditemukan bahwa suku
bunga
yang
dibebankan
memberikan pengaruh signifikan
negatif
pada
akses
kredit
informal.
3. Kebijakan harus dibuat untuk
menjalin hubungan yang kuat
antara lembaga keuangan formal
dan informal dan memastikan
bahwa kredit pertanian disalurkan
dari lembaga keuangan formal ke
perempuan
petani
melalui
pengaturan kredit informal yang
diakui. Sinergi dari hubungan
semacam itu akan meningkatkan
produktivitas petani perempuan.
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2

Amani
Assalaf, et
al (2011)

3

Teressa
Adugna and
Franz
Heidhues,
(2000)

4

5

Anselm A.
Enete dan
Taofeeq A.
Amusa
(2010)

Shahab E
Saqib, Jhon
KM
Kuwornu,
Sanaullah
Panezia,
Ubaid Ali.
(2018)

Factors
Affenting
Famers Decision to
Continue
Farm
Activity In Marginal
Areas of Jordan.
Vol. 6, No. 12

Determinants
Of
Farm Households'
Access To Informal
Credit In Lume
District,
Central
Ethiopia. pp 27-45

Regresi Logistik
Binomial

Regresi Logistik

Probit Model
Determinants
of
Women’s Contribution
to Farming Decisions
in
Cocoa
Based
Agroforestry
Households of Ekiti
State, Nigeria Vol. 4

Factors determining
subsistence farmers'
access to agricultural
credit in flood-prone
areas of Pakistan.
Vol 39 no.2

Regresi Linier
Berganda

Hasil Penelitian menemukan :
Secara simultan faktor-faktor
usia dan tingkat pendidikan
kepala
rumah
tangga,
pendapatan
pertanian
dan
pekerjaan keluarga di petani
secara signifikan mempengaruhi
keputusan
petani
untuk
melanjutkan pertanian.
Hasil Penelitian Ini menemukan :
Hasil penelitian menemukan
faktor
faktor
rumahtangga
pertanian seperti ukuran lahan,
ukuran keluarga berpengaruh
positif terhadap keputusan kredit
informal.
penelitian
ini
menunjukkan
bahwa
rumah
tangga pertanian yang memiliki
lahan
sempit
cenderung
mengambil kredit informal.
Temuan ini menunjukkan bahwa
ada kebutuhan serius untuk
memberdayakan rumah tangga
petani miskin dengan pertanian
produktif sumber daya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa
faktor-faktor
sosial
ekonomi
rumah tangga yang mendorong
kontribusi perempuan yang tinggi
untuk pengambilan keputusan
pertanian adalah jumlah tahun
pengalaman pendidikan formal
dan pertanian mereka, kontribusi
keuangan
untuk
kegiatan
pertanian rumah tangga, jumlah
jam yang dihabiskan di pertanian,
dan ukuran pertanian.

Hasil mengungkapkan bahwa
pendidikan,
pengalaman
pertanian, total kepemilikan lahan,
pendapatan
bulanan,
ukuran
keluarga, dan proporsi tanah yang
dimiliki
merupakan
faktor
signifikan dalam akses petani ke
kredit. Temuan penelitian ini
mengungkapkan bahwa faktor
sosial ekonomi memainkan peran
kunci dalam akses petani ke kredit
pertanian di daerah yang dilanda
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banjir di Pakistan.
Shallone K.
Chitungo,
Simon
Munongo,
Lecturer.
(2018)

Determinants
of
farmers decision to
access credit : the
case of Zimbabwe.
Vol. 5 no. 17

Linear model
probabilitas

7

Hermanto
hutabarat
(2013)

Regresi Linier
Berganda

8

Lies
Sulistyowati,
et, al. 2013

Analisis
faktorfaktor
yang
mempengaruhi
keputusan petani
dalam penjualan
padi ke tengkulak
di
kecamatan
jatilawang
kabupaten
Banyumas. Vol. 15
(2).
Socio-economic
factors affecting the
decision involved in
mango farming
system with informal
Traders. Vol.15 No.
3

9

Arif
Amin
(2016)

6

Analisis
FaktorFaktor
Yang
Memengaruhi
Petani
Menggunakan
Tebasan
Serta
Akad
Salam

Usia, ukuran
rumah tangga,
jenis kelamin

Structural
Equation Model

Regresi
Logistik

Hasil penelitian ini
mengungkapkan:
Ukuran rumah tangga, jenis
kelamin,
jenis
tanaman
berpengaruh
positif
dan
signifikan terhadap akses kredit
petani. Sementara itu usia tidak
memiliki pengaruh sama sekali.
Hasil
penelitian
menunjukan
bahwa Secara simultan produksi
padi, harga padi, konsumsi
keluarga, dan kebutuhan uang
tunai
dapat
mempengaruhi
penjualan padi ke tengkulak.

Hasil penelitian ini menunjukan :
1. Sistem pengelolaan mangga
secara signifikan dipengaruhi oleh
faktor umur petani, jumlah pohon
mangga,
akses
terhadap
informasi dan akses terhadap
pasar.
2.Pemilihan sumber pembiayaan
dipengaruhi oleh umur petani,
jumlah pohon mangga, dan akses
terhadap
modal
dengan
berhubungan positif, sedangkan
sistem pengelolaan mangga, dan
fasilitas irigasi mempengaruhi
dengan pengaruh negatif.
3. sistem penjualan mangga
dipengaruhi
oleh
sistem
pembiayaan dan akses terhadap
informasi dengan hubungan positif
, sedangkan sistem pengelolaan,
aktivitas pemeliharaan, kegiatan
pemberantasan
hama
dan
penyakit , penerapan teknologi
off-season , akses terhadap pasar
dan
fasilitas
peralatan
mempengaruhi dengan hubungan
negatif.
Hasil penelitian menunjukan :
faktor-faktor yang memengaruhi
keputusan petani memasarkan
hasil dengan sistem tebasan
adalah usia, jumlah anggota
keluarga,
lama
pendidikan,
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Sebagai Alternatif
Pembiayaan
Pertanian
Di
Tasikmalaya Dan
Garut (skripsi IPB)

Lorenza von
Ketteler
(2018)

Factors influencing
farmer’s decisionmaking
and
resilience.
The
case of banana
production
in
Amubri,
Costa
Rica. Vol. 23

11

Ravi Nandi,
et. Al (2017)

12.

Syamsudin
A. 2017

Factors
Influencing
Smallholder
Farmers
in
Supplying Organic
Fruits
and
Vegetables
to
Supermarket
Supply Chains in
Karnataka, India:
A
Transaction
Cost
Approach.
Vol 13, Hal. 85107
People
Understanding
Of
Buying And Selling

10

Analisis Skor
Poin

Regresi binary
logistik

Kualitatif
research

Field

sumber pendapatan lain dan
untuk
faktor
faktor
yang
memengaruhi penerimaan akad
Salam oleh petani adalah
variabel sikap, norma subjektif,
harga Salam relatif terhadap ijon,
dan harga Salam relatif terhadap
pinjam modal.
Hasil Penelitian ini Menunjukan:
1) Menunjukkan bahwa petani
yang menghargai faktor
sosial-pribadi seperti tradisi
keluarga dan tradisi daerah
Ini dijelaskan melalui fakta
bahwa
petani
Amubri
berakar pada budaya Bribri
dan mendasarkan perilaku
pertanian pengetahuan.
2) Namun, faktor ekonomi
juga memainkan peran
utama. Permintaan pasar
sangat penting dalam hal
memilih pisang karena ini
adalah sumber pendapatan
utama
mereka
dan
pendapatan
tetap
dan
penting
untuk
kesejahteraan.
3) Faktor
fisik
seperti
bencana
alam
dan
penyakit
menduduki
peringkat terakhir daripada
dua
kategori
lainnya,
tetapi
masih
memiliki
pengaruh disebabkan oleh
pengalaman yang dibuat
petani di masa lalu.
Hasil penelitian menunjukan
bahwa variabel penting seperti :
jarak ke pasar, keadaan umum
jalan, stuktur harga, akses ke
informasi pasar. Berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
keputusan petani memasok ke
SMSC. Sedangkan mekanisme
pembayaran
berpengaruh
negarif dan signifikan pada
keputusan
petani
untuk
memasok ke SMSC.

Hasil penelitian mengungkapkan :
Pemahaman
masyarakat
khususnya para petani cengkeh
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Cloves Which Are
Still On Trees (Ijon)
In The District Of
Passi Barat Bolaang
Mongondow Vol. 2
No. 1

tentang jual beli Ijon ini sangat
beragam, bahkan ada yang
sama
sekali
tidak
memahaminya.
Keberagaman
tersebut sesuai hasil observasi
dan pengamatan peneliti karena
dipengaruhi
oleh
Minimya
Pengetahuan Agama. Informasi
tentang persoalan Ijon sesuai
dengan hasil observasi tanya
jawab peneliti rata-rata tidak
mengetahui bahkan tidak bisa
menjawab.

Sumber : diolah Penulis, 2019

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan mengenai
posisi penelitian ini. Posisi penelitian ini yang membedakan bahwa di negaranegara berkembang transaksi pembiayaan kredit informal sangat beragam. Di
Indonesia sendiri banyak jenis pembiayaan informal. Ijon merupakan salah satu
pembiayaan informal yang masih berkembang di daerah pedesaan. Sehingga
dari subjek penelitian sudah membedakan dengan penelitian terdahulu,
penelitian ini lebih berfokus mengenai keputusan untuk memilih ijon.
Peneitian ini dilakukan pada petani kakao di Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk variabel yang diajukan dalam penelitian ini
juga ada perbedaan dengan penelitian terdahulu. Sebab variabel ekonomi salah
satunya harga jual yang di ajukan lebih kearah harga jual kakao, harga
komoditas kakao yang di dapatkan pada saat penelitian.
Kemudian variabel pemahaman petani mengenai ijon di dalam hukum
islam diajukan untuk melihat apakah faktor pemahaman keagamaan memberikan
pengaruh terhadap petani dalam memilih sistem ijon. Sebab peneliti melihat
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masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara memiliki keyakinan mayoritas muslim,
namum ijon masih sangat marak dilakukan.
Sehingga variabel- variabel harga jual kakao dan pemahaman petani
mengenai ijon dalam hukum islam yang diajukan menjadi pembeda penelitian ini
dengan penelitian empiris sebelumnya yang dilakukan peneliti di berbagai negara
dan daerah yang berbeda-beda.
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BAB III
KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Pikir
Saat ini perkembangan terhadap perkebunan kakao sangat di perlukan
sebab potensi ini bisa meningkatkan perekonomian daerah. Tentunya potensi
akan menjadi peluang bagi petani kakao untuk memenuhi kebutuhan industri. Di
lain sisi potensi untuk mengekspor kakao juga cukup terbuka karena mengingat
indonesia adalah negara terbesar ketiga terbesar untuk produksi kakao.
Namun, meskipun potensi perkembangan kakao cukup besar, para
petani kako masih mengalami berbagai kendala. Kendala yang dihadapi petani
yaitu meliputi keterbatasan modal dan harga jual kakao dipasaran yang
fluktuatif. Hal ini menyebabkan beberapa petani yang sulit mengakses
pembiayaan formal tidak mempunyai pilihan lain, selain melakukan dengan
sistem ijon, dan ditambah dengan harga jual kakao yang berfluktuatif
menyebabkan para petani tidak memiliki posisi tawar menawar yang baik.
Di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara terdapat sentra tanaman
kakao terbesar di Sulawasi Tenggara. Di mana petani mayoritas muslim masih
terdapat prilaku petani yang melakukan pemenuhan permodalan dengan
menggunakan ijon. Maraknya pengijon di daerah kolaka utara setidaknya
mempengaruhi para petani dalam melakukan keputusan pembiayaan. Ijon yang
terjadi di Kecamatan Ngapa merupakan transaksi dimana pada saat buah
kakao di pohon masih berwarna hijau petani akan menjual buah tersebut
dengan harga yang telah disepakati oleh petani dan pengijon yang dimana tentu
harga yang ditetapkan lebih rendah di bawah harga pasar. Namun, menariknya
terdapat juga prilaku oknum petani yang tidak memilih menggunakan sistem
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ijon.
Untuk pembiayaan yang dipinjam akan dikembalikan dengan bunga
yang cukup tinggi mengakibatkan petani tidak bisa berkembang dalam bertani
kakao. Sehingga dalam hal ini pengambilan keputusan petani untuk memilih
sistem ijon harus dipertimbangkan dengan baik dan cermat.
Menurut

Hansson

(2006),

bahwa pengambilan

keputusan

ialah

mengenai bagaimana manusia memilih pilihan diantara beberapa pilihan-ilihan
yang ada secara acak dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini
keputusan yang dimaksudkan bagaimana keputusan petani terkait pembiayaan
memilih menggunakan ijon atau tidak memilih ijon. Menurut Sumarsono (2003),
bahwa keputusan ekonomi rumahtangga juga dipengaruhi oleh masalah sosial
ekonomi. Teori ekonomi pada dasarnya adalah pilihan untuk memaksimalkan
utilitas berbagai kebutuhan berdasarkan keterbatasan sumberdaya. Teori sosial
ekonomi rumahtangga menjelaskan mengenai faktor sosial dan faktor ekonomi
yang berpengaruh terhadap keputusan rumahtangga.
Akhirnya petani dan rumahtangganya sebagai pembuat keputusan akan
mempertimbangkan dengan baik keputusan yang di pilih, sebab berdampak
langsung terhadap penerimaan pendapatan. Terdapat banyak faktor yang dapat
mempengaruhi petani untuk memilih pembiayaan pertaniannya dengan
menggunakan sistem ijon, antara lain yakni faktor ekonomi, faktor sosial, faktor
pemahaman petani mengenai ijon dalam islam. Variabel faktor pemahaman
yang diajukan dalam penelitian ini, di dasarkan fenomena yang terjadi pada
lokasi peneitian mengingat secara umum petani berkeyakinan sebagai muslim
akan tetapi sistem ijon ini masih dipergunakan sebagai alternatif pembiayaan
pertanian yang sering diakses.
Bersadarkan penjelasan diatas dalam keputusan petani akan memilih
dan mempertimbangkan mengenai kredit ijon komoditas kakao dengan cermat
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dan matang. Berdasarkan uraian diatas secara sistematis kerangka pemikiran
diatas dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Analisis Faktor-Faktor Ekonomi, Sosial,
dan Pemahaman yang Mempengaruhi Keputusan Memilih Ijon ( Studi
pada Petani Kakao Kab. Kolaka Utara )
Peningkatan Produktvitas
Kakao

Memiliki Kendala Modal

Penurunan Kesejateraan Petani

Pemilihan Keputusan Petani Mengusahakan
Komoditas

Ijon

Tidak Ijon

Faktor-Faktor Ekonomi, Sosial, dan Pemahaman
yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan
Petani Kakao

Model
Regresi
Logistik
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3.2 Hipotesis
Kerangka konseptual yang telah dipaparkan diatas berkaitan dengan
variabel yang di gunakan untuk menyusun hipotesis berdasarkan permasalahan
yang akan diteliti, dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka
sebelumnya akan di ambil sebuah hipotesis. Berlandaskan pada landasan teori
dan kerangka pemikiran tersebut di atas, hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Kerangka Konsep Hipotesis

FAKTOR EKONOMI

FAKTOR SOSIAL

FAKTOR
PEMAHAMAN

X1

Harga Jual

X2

J. Tenaga Kerja

X3

Status K. Lahan

X4

Pendidikan

X5

Pengalaman

X6

Uk. Keluarga

X7

Umur

X8

Pemahaman
Ijon

IJON
Keputusan
Petani
Memilih
TIDAK IJON
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Berdasarkan kerangka konsep hipotesis penelitian tersebut, dijelaskan
keterkaitan antara variabel yang diduga berkaitan untuk menyusun hipotesis
dari masalah yang diteliti. Berdasarkaan permasalahan yang telah dikemukakan
sebelumnya, serta tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka
dikemukakan dalam hipotesis.
Ada

beberapa

hal

yang

mempengaruhi

pemilihan

keputusan

pembiayaan informal. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai pemilihan
keputusan akses pembiayaan formal dan informal yaitu meliputi beberapa
faktor. Menurut Odu et al, (2011), Danilo et al (2018), Hermanto (2013),
terdapat faktor ekonomi, sosial, dan pemahaman petani yang berpengaruh
terhadap keputusan petani. Sehingga hipotesis yang di ajukan dalam penelitian
ini dijabarkan sebagai berikut:

H0 = Tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas yang
diuji.
H1 = Terdapat Hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas yang diuji.

Akhirnya hipotesis dalam penelitian ini :
1. Diduga harga jual kakao berpengaruh signifikan
terhadap keputusan petani untuk memilih ijon.
2. Diduga jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan
terhadap keputusan petani untuk memilih ijon.
3. Diduga

status

kepemilikan

lahan

kakao

berpengaruh signifikan terhadap keputusan petani
untuk memilih ijon.
4. Diduga pendidikan petani berpengaruh signifikan
terhadap keputusan petani untuk memilih ijon.
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5. Diduga pengalaman petani berpengaruh signifikan
terhadap keputusan petani untuk memilih ijon.
6. Diduga ukuran keluarga berpengaruh signifikan
terhadap keputusan petani untuk memilih ijon.
7. Diduga

umur

petani

berpengaruh

signifikan

terhadap keputusan petani untuk memilih ijon.
8. Diduga pemahaman ijon petani berpengaruh
signifikan

terhadap

keputusan

petani

untuk

memilih ijon.
3.3 Batasan Masalah
Untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian maka perlu diadakan
pembatasan

masalah.

Batasan masalah

ini

sangat

penting

untuk

menghindari kesalapahaman dalam menginteprestasikan hasil penelitian
sehinggga diharapkan terdapat persamaan presepsi. Berikut batasan
masalahnya yaitu :
1. Responden petani dalam penelitian ini adallah petani kakao yang
melakukan transaksi ijon dengan menganggunkan hasil panennya
dengan pada panen terakhir kali sebelum penelitian dilakukan.
2. Masalah yang diteliti adalah menganalisis faktor ekonomi, sosial, dan
pemahaman petani yang mempengaruhi keputusan memilih ijon yang
terjadi di lokasi penelitianyaitu di Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka
Utara.
3. Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan analisis deskiptif
untuk menjawab rumusan masalah yang di jelaskan sebelumnya
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BAB IV
METODELOGI PENELITIAN
4.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian Penelitian kuantitatif
merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah
sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga
pembuatan design penelitian, baik tentang tujuan penelitian, subjek
penelitian,

objek

penelitian,

sampel

data,

sumber

data,

maupun

metodologinya mulai pengumpulan data hingga analisis data, Suharso
(2009).
Dan didukung oleh analisia deskriptif, menurut Arikunto (2010: 3)
bahwa: “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang
hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti tidak
mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau
wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek
atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam
bentuk laporan penelitian secara lugas.
Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua dapat
dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :
Tabel 4.1 Rumusan Masalah
No Rumusan Masalah
1.

Metode

Fakor ekonomi, sosial, dan pemahaman Kuantitatif
apa saja yang mempengaruhi keputusan Binnary Logit)
petani dalam menggunakan ijon?

Sumber : diolah Penulis, 2019

(Metode

77

4.2 Lokasi penelitian
Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive)
dimana Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara sebagai objek
penelitian. Kabupaten Kolaka Utara di pilih dengan pertimbangan daerah
tersebut merupakan daerah penghasil kakao terbesar di Sulawesi
Tenggara, namun potensi produksi kakao belum sepenuhnya dimanfaatkan
dengan baik. Selanjutnya lokasi penelitian ini diambil sampel secara
purposive state sampling yakni didapati Kecamatan Ngapa yang merupakan
penghasil kakao terbesar di Kabupaten Kolaka Utara.

4.3 Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data primer diambil menggunakan proses wawancara langsung kepada
petani kakao Kecamatan Ngapa kabupaten Kolaka Utara. Data-data yang
diambil berupa keputusan petani untuk memilih menggunakan ijon atau
tidak memilih ijon. Kemudian data-data faktor ekonomi berupa harga jual
kakao, jumlah tenaga kerja, dan status kepemilikan lahan. Semetara
untuk faktor sosial yakni pendidikan, pemahaman, ukuran keluarga, dan
umur petani. Dan selanjutnya faktor pemahaman yakni pemahaman
petani mengenai sistem ijon dalam hukum islam.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diambil dari instansi pemerintahan
terkait. Seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Petanian dan Perkebunan
Kolaka Utara. Serta beberapa literatur dan buku berupa penelitian empiris
seperti jurnal maupun tesis, disertasi dan beberapa literatur lainnya. Data-
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data dari media online maupun web yang dapat mendukung penelitian ini.

4.4 Populasi dan Sampel Penelitian
4.4.1 Populasi
Menurut Andi Supangat (2010), Populasi ialah merupakan
sekumpulan objek yang akan dijadikan bahan penelitian. Sugiyono
(2008), menjelaskan Populasi juga dapat diartikan sebagai suatu
wilayah yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk
dipelajari kemudian diambil kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini
ialah petani kakao di Kelurahan Ngapa yang menggunakan sistem ijon
maupun sistem langsung dalam penjualan hasil kakao di Keluarahan
Ngapa Kabupaten Kolaka Utara. Dimana jumlah petani kakao kabupaten
kolaka utara yang teregistrasi melalui dinas tenaga kerja dan
transmigrasi Kabupaten kolaka utara tahun 2018 berjumlah 1.650 jiwa
petani.
4.4.2 Sampel
Menurut Sugiyono (2014), Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang mewakili populasi tersebut. Pengukuran sampel
merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang
diambil

dalam

melaksanakan

suatu

penelitian.

Selain

itu

juga

diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus menunjukkan segala
karakteristik populasi sehingga tercermin dalam sampel yang dipilih,
dengan kata lain sampel harus dapat menggambarkan keadaan
populasi yang sebenarnya atau mewakili (representatif). Dalam
penelitian ini menggunakan random sampling. Lebih lanjut Sugiyono
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menjelaskan teknik random sampling

adalah teknik pengambilan

sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa
memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Untuk mengitung
jumlah sampel yang akan diteliti, menurut Sevilla et. al., (1960) salah
satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah
menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi error 5% sampai
20%. Maka penelitian, menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

n=

𝑁
1+𝑁𝑒 2

dimana :
n

= Jumlah sampel

N

= Jumlah Populasi

e

= batas toleransi kesalahan (error)(0,1)

Adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat
dihitung sebagai berikut :
n = 1650 / 1 + 1650 (10%)
n = 1650 / 1 + (1650 x 0,01)
n = 1650 / 1 + 16,6
n = 1650 / 17,6
n = 93,74, dibulatkan menjadi 94 responden
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Adapun sampel yang digunakan berdasarkan perhitungan rumus
slovin diatas dalam penelitian ini sampel yang diambil berjumlah 94 petani
kakao Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara.

4.5 Teknik Pengumpulan Data
Dalam kegiatan penelitian teknik pengumpulan data sangat penting
karena berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan dan untuk
menjawab objek permasalahan dalam penelitian, sehingga simpulan
nantinya yang diambil adalah benar. Metode pengumpulan data harus
dilakukan

dengan

benar

dan

tepat.

Dalam penelitian

ini metode

pengumpulan data yang digunakan adalah:
1. Observasi
Metode

observasi

atau

pengamatan

ialah

metode

dalam

pengumpulan data dan pencatatan mengenai objek dalam suatu objek
penelitian.

Sugiyono

(2010)

menjelaskan

bahwa

observai

adalah

pengamatan dan juga pencatatan sistematik atas unsur-unsur yang muncul
dalam suatu gejala atau gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek
penelitian. Hasil dari observasi tersebut akan dilaporkan dalam suatu
laporan yang tersusun secara sistematis.
2. Kuisioner
Menurut Sugiyono (2011), angket atau kuesioner merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukkan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (petani) untuk
dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika
peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu yang
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tidak bisa diukur dari responden (petani). Angket

sebagai teknik

pengumpulan data sangat cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah
besar. Kuesioner ini ditujukan kepada petani kakao Kecamatan Ngapa
Kabupaten Kolaka Utara
3. Interview
Interview adalah Wawancara teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan
responden (petani). Dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan
melakukan wawancara secara lansung dengan para responden, yaitu petani
kakao Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara
4. Studi Pustaka
Teknik ini dalam penelitian ini peneliti berupaya mengumpulkan data
atau informasi yang sudah tersedia, baik yang ada di buku, internet, media
massa, Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan perkebunan, ataupun
sumber-sumber lainnya.

4.6 Definisi Operasional Variabel
Dalam penelitian ini variabel yang digunakan di bedakan menjadi
dua, yakni variabel terikat dan variabel bebas. Dimana variabel terikat
merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dampak dari
variabel bebas. Sedangkan variabel bebas merupakan variabel yang
mepengaruhi atau yang menjadi sebab adanya perubahan yang akan
variabel terikat. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
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4.6.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)
Variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh
variabel lainnya. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini ialah keputusan
memilih ijon. keputusan memiih ijon dilakukan yang dimaksud adalah
keputusan ijon yang dilakukan pada waktu terakhir pada saat penelitian ini
dilakukan di Kelurahan Ngapa Kebupaten Kolaka Utara. Variabel terikat (Y)
ini diukur menggunakan variabel dummy yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Y = Nilai 1, adalah responden petani kakao yang kecenderungan lebih
besar memilih menggunakan ijon pada saat penelitian ini dilakukan.
2. Y = Nilai 0, adalah responden petani kakao yang kecenderungan lebih
besar memilih tidak menggunakan ijon pada saat penelitian ini
dilakukan.

4.6.2 Variabel Bebas (Variabel Independen)
Tabel 4.2 Definisi dan Pengukuran Variabel
No

Variabel

1.

Harga Jual Kakao

2.

3.

Definisi

Harga
jual
kakao
yang
dimaksudkan dalam penelitian
ini adalah harga jual hasil kakao
di suatu waktu panen. Harga jual
dengan jual beli ijon dan
harga jual langsung ke pasar
Jumlah
Tenaga Jumlah tenaga kerja yang
Kerja
dimaksud adalah berapa orang
yang yang di pekerjakan pemilik
lahan kakao
Status Kepemilikan Status kemepilikan lahan yang
Lahan
dimaksudkan dalam penelitian
ini adalah status dari lahan yang
diusahakan petani.

Indikator
Dinyatakan dalam
satuan rupiah

Dinyatakan dalam
satuan pekerja
(orang)
Skor diberikan
berdasarkan
kriteria
1 = lahan
milik sendiri
0 = lahan sewa
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4.

Pendidikan

Pendidikan yang dimaksudkan
dalam penelitian ini adalah
tingkat pendidikan formal petani
yang telah ditempuh oleh petani.

5.

Pengalaman

Pengalaman
petani
bekerja menjadi petani kakao

6.

Ukuran keluarga

Ukuran
keluarga
yang
dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah total banyaknya anggota
keluarga petani yang tinggal satu
rumah.

7.

Umur

Umur petani yang dimaksudkan
dalam penelitian ini adalah
berapa usia petani. Perhitungan
dilakukan sejak kelahiran petani
sampai saat
penelitian ini dilaksanakan
8.
Pemahaman Petani Pemahaman petani mengenai
Mengenai
Sistem sistem ijon yang dimaksudkan
Ijon
adalah pemahaman para petani
kakao mengenai sistem ijon
dalam hukum
islam.
Sumber : diolah Penulis, 2019

Dinyatakan dalam
waktu
dan
lamanya
petani
menempuh
pendidikan.
SD = 6 tahun,
SMP = 9 tahun,
SMA = 12 tahun,
dst.
yang
Dinyatakan
dimaksudkan
dalamdalam peneli
satuan tahun
Dinyatakan dalam
satuan
tanggungan
(orang).

Dinyatakan dalam
satuan tahun

Skor diberikan
berdasarkan
kriteria
1 =mengetahui
0 = tidak
mengetahui

4.7 Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011), bahwa metode kuantitatif adalah
metode dimana data penelitiannya berupa angka dan menggunakan analisis
statistik. Deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan
data yang telah tersedia secara apa adanya dan tidak untuk menyimpulkan
secara umum.
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4.7.1 Metode Analisis Kuantitatif
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi
logistik. Regresi LogistikAnalisis statistik inferensial dalam penelitian menggunakan
analisis regresi logistik (logistic regression). Alasan menggunakan alat analisis
regresi (logistic regression) adalah karena variabel dependen bersifat dummy
(menerima atau tidak menerima opini audit going concern) regresi logistik hampir
sama dengan analisis deskriminan yaitu digunakan untuk menguji apakah
probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi oleh variabel bebasnya
(Ghozali,2011;333).
Pengujian hipotesis logistik (logistic regression). Digunakan apabila variabel
bebasnya merupakan kombinasi antara metrik dan non metrik (nominal). Regresi
logistik adalah regresi yang di gunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya
variable dependen dapat diprediksi oleh varibel independen. Pada teknik analisi
regresi logistik tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada
varibel bebasnya (Ghozali,2011:333).
Konsep dasar model logistik adalah sebagai berikut. apabila keputusan
ijon (Y) ditentukan oleh sejumlah variabel independen yang bersifat kualitatif (X),
maka bentuk model umumnya adalah sebagi berikut :

Pi = E (Y = IXi) = β1 + β2 + β3 .................................. (1)

Dimana X adalah variabel independen, dan Y=1 jika petani memutuskan ijon.
Model berikut ini menunjukkan keputusan petani memilih ijon.

1

Pi = E (Y = IXi) = (1+𝑒−(÷𝛽1+𝛽2𝑋) ) .......................... (2)
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Dimana :

1

Pi =1+𝑒−𝑧 .............................................................. (3)
Persamaan (3) merupakan logistic distribution function (logit) dimana :

Zi = β1 + β2X1 ................................................................ (4)

Bila Pi adalah probabilitas untuk ijon, dan (1-Pi) adalah probabilitas untuk tidak
ijon, maka :
1

1 – Pi =1+𝑒−𝑧 ............................................................ (5)

Selanjutnya, bentuk persamaan diatas dapat diubah menjadi :
𝑃
1−𝑃

1+𝑒𝑍

= 1+𝑒𝑍 ................................................................ (6)

Pi atau (1-Pi) adalah odds ratio dalam keputusan untuk ijon, yaitu rasio dan
probabilitas bahwa petani akan memilih ijon terhadap keputusan untuk tidak
memilih ijon. Selanjutnya, dengan menggunakan logaritma ilmiah (natural log),
dapat diperoleh persamaan :

𝑃

Li = Ln (1−𝑃 ) = Zi = β1 + β2Xi ..................................... (7)

L adalah log dan odds ratio, yang tidak hanya linier pada variabel X, namun juga
linier pada parameternya. L disebut logit atau kemudian dinamakan model logit.
Selanjutnya jika seseorang memutuskan untuk ijon maka persamaannya adalah
sebagai berikut :
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𝑈

Li = Ln ( 1 ) ................................................................. (8)

Sedangkan

jika

seseorang

memutuskan

untuk

tidak

investasi,

maka

persamaannya adalah sebagai berikut :

𝑈

Li = Ln (( 1 ) ................................................................. (9)

Model umum regresi logistik dari persamaan (8) maka model persamaan regresi
akan diestimasikan dalam bentuk :

𝑃

Y (Deci) = Ln (1−𝑃 ) = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 D3 + β4 X4 + β5 D5 + β6 X6 + β7 D7 +
β8 D8 + u ............................................................... (10)

Dimana :
Y = 1, jika petani memutuskan untuk ijon
Y = 0, jika Petani memutuskan untuk tidak Ijon

β0 = Konstanta Variabel bebas :
X1 = Harga Jual Kakao
X2 = Jumlah Tenaga Kerja
D3 = Status kepemilikan Lahan
X4 = Pendidikan
X5 = Pengalaman Petani
X6 = Ukuran Keluarga Petani
X7 = Umur Petani
D8 = Pemahaman Petani Mengenai Ijon
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X9 = Lama Bekerja
D10 = Pelatihan Pemerintah
Ghozali (2011), menjelaskan untuk regresi logistik tidak dilakukan uji
normalitas, sebab regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas pada
variabel bebasnya. Hal ini dikarenakan variabel bebasnya merupakan campuran
antara metric dan non- metrik sehingga tidak dapat memenuhi asumsi
multivariate normal distribution. Kuncoro (2001) menyatakan bahwa regresi
logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan
dalam model, sehingga variabel penjelasnya tidak harus memiliki distribusi
normal, linier maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grup.
Menurut Gujarati (2003), bahwa dalam model regresi logistik, uji asumsi
klasik tidak dipergunakan karena terdapat asumsi menggunakan WLS (Weighted
Least Square), dimana WLS telah menghilangkan gangguan dan hambatan yang
bila menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Beberapa pengujian yang akan
dilakukan dalam analisis regresi logistik ini adalah sebagai berikut :
a. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)
Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah
fit atau tidak dengan data. Hipotesis untuk menilai metode fit adalah: : model
yang dihipotesiskan fit dengan data H₁ :model yang dihipotesiskan tidak fit
dengan data Dari hipotesis ini, agar model fit dengan data maka harus
diterima. Statistik yang digunakan berdasarkan Likelihood. Likelihood L dari
model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan
data input. Adanya pengurangan nilai anatara nilai awal -2LogL dengan nilai 2LogL pada langkah berikutnya menunjukan mengambarkan data input.
Adanya pengurangan nilai antar nilai awal -2LogL dengan nilai - 2LogL. Pada
langkah berikutnya menunjukan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan
data. Penemuan likelihood (-2LogL) menunjukkan model regresi yang lebih
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baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data
(Ghozali, 2011:340).
b. Koefisien Determinan (Naglkerke R Square)
Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk
mengetahui seberapa besar variabel independen maupu menjelaskan dan
mempengaruhi variabel dependen. Nilai Nagelkerke R Square bervariasi
antara 1 (satu) sampai dengan 0 (nol). Jika nilai semakin mendekati 1 maka
model dianggap semakin goodness of fit, sementara jika semakin mendekati
0 maka model dianggap tidak goodness of fit (Ghozali, 2011:341).
c. Menilai Kelayakan Model Regresi
Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and
Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Hosmer and lemeshow’s Goodness of Fit
Test menjadi hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan
model (tidak ada perbedaan antara dengan data sehingga model data
dikatakan fit). Adapun hasilnya (Ghozali, 2011:345):
1) Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit
Test sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol
ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model
dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak
baik

karena

model

tidak

dapat

memprediksi

nilai

observasinya.
2) Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of fit
test lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat
ditolak

dan

berarti

model

mampu

memprediksi

nilai

observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima
karena cocok dengan data observasinya.
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d. Pengujian Hipotesis
Penelitian Pengujian dengan model regresi logistik digunakan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen.
Kriteria pengujian:
1) Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan
5% (α = 0,05).
Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada signifikan
ρ-value.
a) Jika taraf signifikan > 0,05 ditolak
b) Jika taraf signifikan < 0,05 diterima

4.7.2 Uji Validitas
Menurut Widayat (2014: 110), Validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Pengukuran
yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data
(pengukuran) itu valid. Valid juga berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk
mengukur apa yang memang seharusnya diukur. Formula Uji Validitas:
𝑟𝑥𝑦 =
Dimana : 𝑟𝑥𝑦

𝑁 ∑ 𝑋𝑌 (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
√[𝑁 ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑋)2 ][𝑁 ∑ 𝑌 2 − (∑ 𝑌)2 ]

= Koefisien korelasi

N

= Banyak sampel

X

= Item dari variabel yang diuji

Y

= Jumlah skor semua item variabel yang diuji

Perhitungan ini akan dilakukan dengan menggunakan software SPSS
untuk menemukan nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, perhitungan ini
juga perlu dikonsultasikan dengan tabel r product moment dengan kriteria
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penilaian uji validitas ;

a. Apabila r hitung ≥ r tabel (pada taraf α 5%) maka dapat dikatakan item
kuisioner tersebut valid

b. Apabila r hitung < r tabel (pada taraf α 5%) maka dapat dikatakan item
kuisioner tersebut tidak valid.
4.7.3 Uji Reliabilitas
Menurut Widayat (2014) menyatakan bahwa suatu pendekatan yang
cukup popular untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan menggunakan
koefisien alpha. Nilai alpha berkisar antara 0 sampai 1. Tindakan pengukuran akan
dikatakan reliabel jika paling tidak nilai alphanya 0,5. Formula Uji Reliabilitas :

Dimana: α
N

= Cronbach’s alpha
= Banyaknya pertanyaan

∝2 𝑖𝑡𝑒𝑚

= Variance dengan pertanyaan

∝2 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= Variance dari skor
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Umum Wilayah Penelitian
5.1.1 Kondisi Kolaka Utara menurut Geografis
Kabupaten Kolaka Utara merupakan salah satu daerah yang terletak di
Provisi Sulawesi Tenggara. Di mana wilayah adimistrasi ini terbagi atas 15
kecamatan, 127 desa, dan 6 kelurahan. Berdasarkan karateristik batas wilayah di
bedakan sebagai berikut :

1. Untuk Bagian tengah seluas 1.017,49 km2 (30%) layak untuk
pemukiman, pertanian, perikanan dan kegiatan lainnya.
2. Untuk bagian timur seluas 678,32 km2 (20%) layak untuk pemukiman,
pertanian dan perkebunan.
3. Untuk bagian barat seluas 339,16 km2 (10%) layak untuk pemukiman,
pertanian dan perkebunan.
4. Untuk bagian utara keatas seluas 1.356,65 km2 (40%) adalah wilayah
yang perlu dijaga kelestariannya.

Wilayah Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari gunung, bukit, lembah, dan
laut. Di mana jenis permukaannya terdapat lahan yang merupakan daerah
potensial untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
Selanjutnya berdasarkan luas wilayah berdasarkan kecamatan di kabupaten
kolaka Utara, dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 5.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Kolaka Utara, 2017
Luas (km2)
189,92
162,74
234,99
287,67
82,64
250,49
81,92
149,18
109,99
313,25
191,82
131,25
374,95
647,23
183,58
3.391,62

Kecamatan
Rateangin
Wawo
Lambai
Lasusua
Katoi
Kodeoha
Tiwu
Ngapa
Watunohu
Pakue
Pakue tengah
Pakue Utra
Batu Putih
Porehu
Tolala
Total

Persentase
5,60
4,80
6,93
8,48
2,44
7,39
2,42
4,40
3,24
9,24
5,66
3,87
11,06
19,08
5,41
100,00

Sumber : Bps Kabupaten Kolaka Utara, diolah 2019

Pada tabel diatas berrdasarkan luas dan persentase wilayah kecamatan
porehu merupakan wilayah terluas dikabupaten kolaka utara dengan luas lahan
sebesar 647,23 km2 atau 19,08 persen. Dan sedangkan kecamatan yaang
memiliki luas wilayah terkecil adalah kecamatan tiwu dengan total luas 81,92 km 2
atau 2,42 persen.
Keberasaan

kawasan

berkaitan

dengan

penggunaan

lahan

oleh

penduduknya. Penggunaan lahan mengindikasikan adanya faktor yang melihat
bagaimana aktivitas penduduknya. Pola penggunaa lahan merupakan gambaran
ruang terhadap hasil jenis usaha, tingkat teknologi, jumlah menusia dan
keberadaan fisik. Berkaitan dengan itu, berikut adalah rincian penggunaan lahan
di Kabupaten Kolaka Utara dilihat pada gambar 5.1 :
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Gambar 5.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kolaka Utara

1.10%

0.30%

2.30%

0.80%
perkebunan dan pertanian
45.50%

50.90%

Hutan
Permukiman
Mangrove / bakau
Lahan terbuka
tambak

Sumber: Bps Kolaka Utara, diolah 2019

Berdasarkan data di atas di lihat bahwa penggunaan lahan untuk hutan
mendominasi sebesar 50,90% artinya sebagian wilayah kabupaten kolaka utara
merupakan hutan yang masih asri. Selanjutnya untuk penggunaan lahan
perkebunan dan pertanian sebesar 45,50% dimana hal ini menjadi profesi utama
penduduk kabupaten kolaka utara. untuk lahan pertanian dan perkebunan
merupakan lahan yang subur. Sehingga kebupaten kolaka utara sebagian besar
lahannya di dominasi oleh usaha perkebunan dan pertanian.
Untuk keadaan musim di Kabupaten Kolaka Utara umumnya sama seperti
di daerah lainnya di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan
musim kemarau yang dipengaruhi dua jenis angin muson. Musim hujan terjadi
akibat adanya angin muson barat yang bertiup dari Samudera Hindia yang
mengandung banyak uap air. Curah hujan yang terjadi cukup tinggi dan hampir
merata setiap bulannya, sehingga Kabupaten Kolaka Utara memiliki wilayah yang
subur.
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5.1.2

Kondisi

Kabupaten

Kolaka

Utara

Kependudukan

dan

Ketenagakerjaan
Penduduk Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan proyeksi penduduk pada
tahun 2017 sebanyak 144.681 jiwa yang terdiri atas 74.677 jiwa penduduk lakilaki dan 70.004 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi
jumlah penduduk tahun 2015, penduduk kolaka utara mengalami pertumbuhan
sebesar 1,36 persen.
Tabel 5.2 Jumlah Penduduk dan Jenis kelamin Kabupaten Kolaka Utara
2017
Kecamatan

Rateangin
Wawo
Lambai
Lasusua
Katoi
Kodeoha
Tiwu
Ngapa
Watunohu
Pakue
Pakue
tengah
Pakue Utra
Batu Putih
Porehu
Tolala
Total

Jumlah penduduk
Laki-laki
Wanita
Jumlah
3.050
3.032
3.254
15.060
3.631
5.819
2.223
11.514
3.315
5.150
3.296

2.826
3.050
2.977
14.278
3.375
5.600
2.146
10.722
3.207
4.882
3.202

5.876
6.082
6.231
29.338
7.006
11.419
4.369
22.236
6.522
10.032
6.498

4.373
4.550
4.365
2.045
74.677

3.996
4.365
3.595
1.783
70.004

8.369
8.915
7.960
3.828
144.681

Rasio
Jenis
Kelamin
108
99
109
105
108
104
104
107
103
105
103
109
104
121
115
107

Sumber : Bps (proyeksi) Kabupaten Kolaka Utara, diolah 2019

Penduduk

Kabupaten

Kolaka

Utara

terus

menerus

mengalami

peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Seiring dengan itu, jumlah
penduduk usia kerja pun semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2015 jumlah
angkatan kerja mencapai 77.501 yang terdiri dari 45.457 laki-laki (58.65%) dan
32.044 perempuan (41.35%). Dengan kata lain, jumlah angkatan kerja
mengalami peningkatan sebesar 3,9 persen dari tahun 2014. Dari sejumlah
angkatan kerja tersebut, sebanyak 75.977 (98,03%) sedang bekerja dan sisanya
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sedang mencari pekerjaan. Untuk jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan
lapangan usaha dapat dijelaskan pada grafik berikut :
Gambar 5.2 Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan sektor lapangan usaha
tahun 2015
Jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha
3%
9%
9%

Pertanian
perdagangan
78%

jasa
lain lain

Sumber : Bps Kabupaten kolaka utara 2019, diolah

Berdasarkan gambar diatas menunjukan sektor pertanian merupakan
penyumbang terbesar untuk mata pencaharian utama penduduk kabupaten
Kolaka Utara dengan jumlah 78 persen. Selanjutnya sektor perdagangan
dan sektor jasa menempati posisi kedua dan tiga dengan menyumbang 9
persen. Dan terakhir sektor lainnya dengan 3 persen. Sebagaimana yang
telah dipaparkan diawal bahwa khusunya di kabupaten Kolaka Utara bahwa
sebagaian besar pemanfaatan lahan digunakan pada sektor pertanian dan
perkebunan. Konsekuensinya adalah besarnya tenaga kerja yang terserap
pada sektor tersebut. Dan faktanya sebagaian besar penduduk Kabupaten
Kolaka utara bermata pencarian sebagai petani.
Untuk kepadatan penduduk di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017
mencapai 43 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4
orang. Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan
kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ngapa dengan kepadatan
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sebesar 150 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Porehu sebesar 12 jiwa/Km2.
Sementara itu, jumlah rumah tangga pada tahun 2017 sebanyak 33.355 rumah
tangga. Penduduk Kabupaten Kolaka Utara terus menerus mengalami
peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Seiring dengan itu, jumlah
penduduk usia kerja pun semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2017 jumlah
angkatan kerja mencapai 74.031 yang terdiri dari 46.344 laki-laki (62,60%) dan
27.687 perempuan (37,40%).
Dari sejumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 72.089 (97.38%)
sedang bekerja dan sisanya sedang mencari pekerjaan. Jumlah penduduk bukan
angkatan kerja pada tahun 2017 sebesar 24.713 yang terdiri dari 4.661 laki-laki
(18,87%) dan 20.052 perempuan (81.13%). Kebanyakan dari penduduk bukan
angkatan kerja melakukan aktivitas mengurus rumah tangga (68.94%). Ditinjau
dari lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Kolaka Utara terlihat
bahwa sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja. Dari 72.089 orang
status bekerja, yang bekerja disektor pertanian sebesar 71,36 persen.
Selanjutnya dalam proses pembangunan, masyarakat di harapkan
mampu untuk memeuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan dilakukan guna
mengatasi kemiskinan. Oleh karenaya permasalahan kemiskinan meruakan
bagian dari masalah pembangunan yang harus ditanggulangi. Untuk tingkat
kemiskinan di kabupaten kolaka utara terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini
mengindikasikan program-program yang di upayakan pemerintah dengan
bantuan- bantuan untuk mesyarakat miskin dianggap cukup berhasil. Berikut
data yang menunjukan penduduk miskin kabupaten kolaka utara :
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Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kolaka Utara2017

Penduduk Miskin

Tahun

Garis Kemiskinan
(Rp)

Jumlah (000 Jiwa)

Persentase

2010

287 515

24.50

20.04

2011

312 645

23.30

18.76

2012

322 242

21.40

16.39

2013

324 985

23.30

17.41

2014

336 384

22.19

16.21

2015

356 680

23.07

16.53

2016

388 041

24.32

17.11

Sumber : diolah penulis, 2019

Dari tahun 2010 sampai tahun 2016 data menunjukan bahwa terjadi
penurunan kemiskinan. Angka kemiskinan di kabupaten kolaka utara ini di
bandingkan provinsi di sulawesi tenggara berada dalam posisi yang tidak
terlalu baik. Sebabnya kemiskinan si sulawesi tenggara sebagaian besar
merupakan bagian dari fenomena di pedesaan. Berdasarkan hal tersebut
dapat dianggap bahwa program yang dilakukan pemerintah kebupaten untuk
pengentasan kemskinan berdampak baik mengurangi angka kemiskinan .

5.2 Gambaran Umum Karateristik Responden Penelitian
Untuk gambaran umum karateristik responden penelitian yang
dilakukan ini objek yang menjadi bagian dari penelitian yakni petani kakao
yang melakuan kredit ijon yang dilakukan petani kabupaten kolaka utara.
Sampel yang berhasil dikumpulkan dari penelitian ini, yakni 100 orang
petani. Karateristik responden dikategorikan yang sesuai dengan kriteria
sebagai berikut :
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5.2.1 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin,
kelompok usia, dan pendidikan. Karakteristik responden ini diidentifikasi
berdasarkan angket yang terkumpul yakni dengan total sampel dalam penelitian
ini sebanyak 100 responden. Hasil analisis statistik deskriptif untuk karakteristik
responden disajikan sebagai berikut:
Tabel 5.4. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin
No
1
2
Jumlah

Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

Jumlah
58
42
100

Persentase
58%
42%
100%

Sumber: Data diolah penulis, 2019

Berdasarkan tabel 5.4 dari 100 responden dapat disimpulkan sebagian
besar responden petani kakao di Kabupaten Kolaka Utara adalah 58% yaitu lakilaki. Sedangkan sisanya 42% adalah perempuan. Perempuan mendominasi
karena tugas berbelanja cenderung dilakukan oleh perempuan.

5.2.2 Gambaran Petani Kakao Berdasarkan Keputusan Melakukan Ijon
Tujuan dengan berusahatani, petani bisa mendapatkan penghasilan dan
meningkatkan perekonomian keluarganya, sehingga rumah tangga petani dapat
mencapai tingkat sejaterah. Apabila para petani bertujuan demikian petani
tersebut akan bisa mengelola dan mengalokasikan penghasilannya dengan
melakukan kegiatan dan berusaha mengatur keuangan dari usahataninya
dengan baik sehingga kekurangan modal bisa dihindari.
Untuk kondisi kekurangan modal pilihan-pilihan yang akan muncul adalah
bagaimana petani dapat mengusahakan usahataninya mengajukan kredit
merupakan pilihan rasional yang bisa diambil. Akan tetapi tidak semudah yang
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diperkirakan. Mengajukan kredit memakan waktu yang cukup lama dan
prosedurnya yang sangat berbelit-belit. Untuk petani yang tidak memiliki jaminan,
pengajuannya bisa saja ditolak. Sehingga salah satu alternatif yang tersedia
adalah melakukan kredit informal melalui tengkulak ataupun pengijon.
Hal ini menjadi alternatif petani karena sistem ijon masih sangat melekat
di daerah perdesaan. Dukungan lingkungan di pedesaaan yang secara turun
termurun masih dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini petani tidak memiliki
pilihan-pilahan yang bisa dapat menguntungkan para petani tersebut. Kebutuhan
kehidupan untuk konsumsi yang tidak bisa terhindarkan mempersempit pilihan
petani untuk tetap melakukan kredit dengan ijon tersebut. Dilain sisi kebutuhan
pendidikan anak dimana merupakan pengeluaran yang tidak bisa terhindarkan.
Dalam keadaan seperti ini dari prespektif petani kredit dengan tengkulak atauun
pengijon merupakan pilihan yang tepat dilakukan untuk saat keadaan sangan
membutuhkan.
Berdasarkan banyaknya petani yang memilih keputusan melakukan ijon
dapat diketahui bahwa sampel dalam penelitian ini adalah responden petani
kakao di Kabupaten Kolaka Utara. Secara terperinci bisa dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 5.5 Karakteristik Keputusan Melakukan Ijon

No

Keputusan Melakukan
Ijon
1
Melakukan Ijon
2
Tidak Melakukan
Jumlah

Jumlah
54
46
100

Persentase
54%
46%
100%

Sumber: Data diolah penulis, 2019

Tabel diatas merupakan pilihan pengambilan keputusan atas melakukan
ijon. Data terdiri dari 54% orang yang melakukan ijon, sedangkan yang tidak
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melakukan ijon sebanyak 46%. Hal ini terkait dengan dalam pengambilan
keputusan petani akan dipengaruhi oleh rumah tangganya. Chen dan Dunn
(1996), mengungkapkan rumah tangga merupakan unit yang sangat rumit untuk
dianalisis dengan berbagai cara. Sehingga keputusan ijon yang dilakukan petani
dikabupaten kolaka utara dapat didukung dengan pendekatan prespektif yakni
dalam pengambilan keputusan petani rumah tangga akan melakukan keputusan
yang terbaik untuk saat keputusan dilakukan (Bell et, al 1988). Akhirnya dari
penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian lebih responden
petani memilih melakukan ijon.

5.2.3 Gambaran Petani Kakao Berdasarkan Tidak Melakukan Ijon
Berdasarkan pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan penyebab
bagaimana petani melakukan transaksi dengan ijon. Selanjutnya berdasarkan
tabel dibawah terlihat 46% petani tidak melakukan ijon. Berikut sajian gambar
yang tidak melakukan ijon:
Gambar 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Keputusan Tidak
Melakukan Ijon

kekayaan
lain
15%
Pedagang
15%

PNS
70%

Sumber : Data penelitian diolah, 2019

Dari gambar diatas dapat dilihat responden yang tidak melakukan
keputusan ijon. Dari data gambar diatas sebanyak 48% responden tidak
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melakukan kredit ijon. Hal ini mendasari bahwa petani yang tidak melakukan ijon
dasarnya memiliki pendapatan lain di luar sektor perkebunan kakao. Beberapa
petani dalam penelitian tidak menggunakan ijon karena mereka berstatus
sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dan Pedangang. Sehingga untuk
mengakses kredit formal tidak memiliki kesulitan yang berarti. Untuk PNS bisa
menjaminkan SK (surat keputusan), sedangkan untuk pedangan bisa dilakukan
dengan menjaminkan usaha dangangnya. Untuk beberapa petani berpandangan
petani masih berusia produktif dan masih kuat untuk mengusahakan proses
produksi komoditas kakaonya hingga bisa menjualnya ke pasar dengan harga
yang lebih baik didapatkan. Beberapa petani lainnya teridentifikasi memiliki
simpanan dimana sudah turun-temurun memiliki kekayaan yang telah diwariskan
kepadanya. Sehingga untuk petani yang berstatus tersebut tidak memerlukan
kredit karena memiliki modal yang cukup untuk menunjang produktivitas
pertaniannya.

5.2.4 Gambaran Alasan Petani Melakukan Ijon
Pada dasarnya kegiatan ekonomi petani perdesaan dalam memanfaatkan
hasil perkebunan kakao tidak terlepasa dari transaksi ijon. Ijon merupakan
transaksi dimana tanaman kakao yang masih jauh hari untuk bisa dipanen tetapi
sudah di jual atau di gadaikan terlebih dahulu. Hal ini petani lakukan karena
segala aktivitas ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan
keluarganya. Berdasarkan survei yang dilakukan di lokasi penelitian yakni
sebanyak 54% atau 54 orang petani memilih ijon. Untuk mengetahui mengapa
petani mengijonkan kakaonya dapat dilihat ada gambar dibawah ini:

102

Gambar 5.4 Alasan Petani Mengijonkan Hasil Kakao

6%

Kebutuhan
rumahtangga

7%

Biaya Pendidikan

23%

Modal Usaha
64%
dll

Sumber : data diolah penulis, 2019

Gambar diatas diketahui persentase responden petani tertinggi terhadap
alasan memilih ijon yakni 64% berada pada responden dengan alasan karena
kebutuhan rumah tangga yang harus segera dipenuhi. Selanjutnya biaya
pendidikan anak merupakan alasan kedua mengapa petani mengijonkan
tanamannya sebesar 23%. Yang ketiga yakni memilih ijon sebagai tambahan
modal usaha (ada yang modal membuka usaha kecil sembako), dimana sebesar
6%, dan alasan lainnya sebesar 7%. Ketika situasi terjadi kebutuhan mendesak,
para petani merasa lebih cepat untuk mengijonkan komoditasnya dan bisa
dilakukan dalam waktu kapanpun dan dimanapun.

5.3 Gambaran Responden Berdasarkan Harga Jual Kakao
Untuk gambaran harga jual kakao yang diterimah oleh petani umumnya
bervariatif. Sebab dalam penentuan harga yang didapatkan melalui campur
tangan dari pengijon. Karakteristik berdasarkan harga jual perbandingan antara
harga ijon dan harga pasar, dibagi menjadi tiga yaitu harga terendah, harga
tertinggi dan rata-rata harga jual. Harga jual terendah yaitu ada pada harga ijon
Rp17.000, sedangkan harga pasar seharga Rp25.000. Harga jual tertinggi yaitu
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ada pada harga ijon Rp22.000, sedangkan harga pasar seharga Rp30.000.
Adapun rincian karakteristik harga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6 Karakteristik Berdasarkan Harga Jual

No
1
2
3

Harga jual yang diterima oleh Petani Kakao
Harga Per Kg
Harga Ijon
Harga Pasar
Terendah
17.000
25.000
Tertinggi
22.000
30.000
Rata-rata
19.500
27.500

Sumber: Data diolah penulis, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa harga yang didapatkan dari
pengijon atau tengkulak dan harga yang bisa diperoleh dengan menjual hasil
usahatani kakao dipasar sangat berbeda. Penentuan harga yang terjadi
ditetapkan oleh para tengkulak atau pengijon. Petani dalam hal ini tidak
memiliki posisi yang baik dalam penentuan harga. Akhirnya petani akan
menerima berapapun harga yang ditawarkan. Menurut Scott (1983), petani
lebih menyukai usaha kecil-kecil yang mendatangkan hasil-hasil yang pasti dari
pada hasil banyak tapi mendatangkan resiko.
Tapi disisi lain tawar menawar masih terjadi di beberapa kasus antara
pengijon dan petani karena beberapa hal yang mendasari diantaranya potensi
banyaknya hasil kakao yang dapat dipanen dilihat dari hasil panen
sebelumnya. Semakin banyak hasil panennya harga yang di tawarkan, bisa
mempengaruhi peningkatan harga jual yang ditawarkan pengijon. Hal ini
berdasarkan

asumsi

dan

perkiraan

petani

dan

pegijon

berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak. Berikut karateristik harga Jual kakao petani,
dapat dielaskan pada tabel dibawah ini
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Tabel 5.7 Karateristik responden harga Jual Kakao dengan Ijon
Harga Jual Kako
Rp. 17.000 – Rp.18.000
Rp. 19.000 – Rp.20.000
Rp.21.000 – Rp.22.000
Total

Frekuensi
48
40
12
100

Persentase
50,00%
35,71%
14,29%
100,00%

Sumber : data diolah penulis, 2019

Tabel diatas menunjukan terdapat 50% atau 48 orang petani yang
menjual tanaman dengan ijon mendapatkan harga yakni kirasan Rp. 17.000 –
Rp. 18.000. untuk petani yang menjual dengan ijon dikisaran harga Rp. 19.000 –
Rp. 20.000 dengan persentase 35,1% atau sejumlah 40 orang. Dan untuk
penerimaan harga ijon yang tertinggi sekitar Rp. 21.000 – Rp. 22.000 dengan
persentase 14,29% atau sekitar 12 orang petani. Perbedaan penerimaan harga
ijon tersebut di karenakan sebagian petani dan pengijon melakukan proses
tawar-menawar dan biayanya hubungan kekerabatan menjadi faktor utama.

5.4 Gambaran responden berdasarkan Jumlah tenaga Kerja
Responden Jumlah tenaga kerja yang dimaksudkan dalam penelitian
ini adalah jumlah tenaga yang diperkerjakan oleh petani dan di upah.
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi biaya input
yang dikeluarkan dan akhirnya akan berpengaruh juga terhadap penerimaan
output. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan petani yakni bisa dilihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel 5.8 Jumlah Tenaga Kerja Petani Kakao
Tenaga Kerja
1
2
Total

Frekuensi
58
42
100

Persentase
58%
42%
100,00%

Sumber : Data diolah penulis, 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata- rata petani memiliki 1 tenaga kerja
dengan persentase 58 %. Sementara untuk petani yang memiliki tenaga kerja 2
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orang yakni sebesar 42 %. Perlu untuk diketahui untuk petani yang memiliki 1
orang tenaga kerja adalah tenaga kerja dirinya sendiri, sehingga tidak ada biaya
input yang dikeluarkan petani untuk upah tenaga kerja. Dan untuk yang memiliki
2 orang tenaga kerja adalah anggota keluarga petani yang terlibat dalam
perkebunan hal ini cenderung ke petani yang memiliki keadaan menengah
kebawan. Karna jika tenaga kerja berasal dari anggota keluarga tidak ada biaya
tambahan untuk upah tenaga kerja. Dengan demikian itu akan mempengaruhi
keputusan untuk melanjutkan kegiatan pertanian karena setidaknya salah satu
anggota keluarga terlibat dalam pertanian untuk menekan biaya produksi.

5.5 Gambaran Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan
Status kepemilikan lahan merupakan suatu aset yang penting dalam
kehidupan petani karena merupakan sumber tumpuan hidup. Kepemilikan
lahan berpengaruh terhadap penerimaan hasil perkebunan. Dalam arti jika
petani tidak memiliki lahan perkebunan akan mempengaruhi penerimaan
karena petani akan menyisihkan penerimaannya untuk membayar sewa
lahan atau membagi hasil perkebunan kepada pemilik dan penyewa ahan
perkebunan kakao. Untuk gambaran berdasarkan status kepemilikan lahan
perkebunan kakao di Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara bisa dilihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel 5.9 Status Kepemilikan Lahan Petani Kakao
Kepemilikan
Memiliki
Tidak Memiliki
Total

Frekuensi
91
9
100

Persentase
91,00%
9,00%
100,00%

Sumber : Data diolah penulis, 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat untuk status petani yang memiliki
lahan sebesar 91,00 % atau sekitar 90 orang petani memiliki lahan
perkebunan. Dan sisanya sekitar 9,00 % atau 9 orang petani tidak memiliki
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lahan atau menyewa lahan, atau pula merawat lahan orang lain dengan bagi
hasil, hasil panen kakao.

5.6 Gambaran berdasarkan Tingkat Pendidikan Petani Kakao
Bekerja sebagai petani pedesaan pada umumnya masyarakat tdak
memiliki pendidikan yang begitu tinggi. Hal ini tentunya berdampak terhadap
keputusan untuk penigkatan produktivitas tanaman pertanian. Sebagaian
besar petani kakao tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Di kecamatan
ngapa kabupaten kolaka utara umumnya para petani lulusan sekolah dasar
sampai sekolah menengah pertama.
Untuk tingkat pendidikan baik formal ataupun informal akan
berlangsung seumur hidup. Karenanya tingkat pendidikan sangat penting
untuk bekal petani di pedesaan guna untuk membentuk karakter,
pengembangan pribadi petani untuk menerapkan teknologi yang baru untuk
mendapatkan ilmu pengetahuan dalam bidang perkebunan. Berdasarkan
survei yang dilakukan berikut adalah tingkat pendidikan petani kakao di
kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara
Tabel 5.10Tingkat Pendidikan Petani Kakao
Tingkat Pendidikan
SD
SMP
SMA
PT
Total

Frekuensi
31
50
16
3
100

Persentase
31,00%
50,00%
16,00%
3,00%
100%

Sumber : Data diolah penulis, 2019

Dari tabel diatas menunjukan persentase tertinggi pada pendidikan
petani dengan tamatan SMP yakni sebesar 50,00% atau 50 orang petani.
Kemudian tingkat pendidikan SD sebesar 31,00%, diikuti oleh SMA 16,00%,
Perguruan tinggi sebesar 3,00%.

Untuk melanjutkan pendidikan formal

bukan menjadi fokus petani di daerah ini. Pendapat yang ditemukan bahwa
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pendidikan dianggap sesuatu yang memerlukan pengeluaran yang besar.
Sehingga menjadi petani yang tidak memerlukan pendidikan tinggi menjadi
salah satu keputusan rasional yang bisa diambil.

5.7 Gambaran berdasarkan Pengalaman Petani Kakao
Pengalaman dalam bertani dan berhubungan dengan ijon yakni
ketika melakukan ijon pada dasarnya perjanjian tidak akan dipersoalkan
karena petani melakukan teransaksi tersebut dengan dasar saling
kepercayaan. Di Kecamatan Ngapa transaksi ijon yang dilakukan, petani
merasa hal ini biasa karena mereka menganggap ini merupakan bentuk
tolong menolong yang didasari oleh raa saling percaya. Berdasarkan
lamanya pengalaman petani dalam melakukan usahanya, bisa dilihat pada
tabel dibawah ini:
Tabel 5.11 Karateristik Berdasarkan Pengalaman Petani Kakao
Pengalaman (Tahun)
5-11
12-18
19-25
26-32
33-39
40-46
47- 55
Total

Frekuensi
5
14
20
16
16
23
6
100

Persentase
5,00%
14,00%
20,00%
16,00%
16,00%
23,00%
6,00%
100,00%

Sumber : data diolah penulis, 2019

Dari tabel diatas pengaaman petani sangat beragam. Untuk petani
yang memiliki pengalaman bertani paling lama adalah sekitar 47-55 tahun.
Dan untuk memiliki pengalaman paling sedikit adalah sekitar 5-11 tahun.
Untuk rata-rata petani kakao yang berpengalaman sekitar 25-30 tahun.
Menurut Bradford (1990), mengemukakan dalam faktor pengambilan
keputusan, petani cenderung menungkinkan akan belajar dari pengalaman
untuk memahami dalam proses keputusan yang akan di lakukan untuk masa
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mendatang. Sehingga dalam hal ini petani yang memiliki pengalaman lebih
seharusnya bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mendapatkan
maximalisasi laba.
5.8 Gambaran Berdasarkan Ukuran Keluarga
Banyaknya jumlah tanggungan petani dalam keluarganya, maka
akan mempengaruhi besarnya pengeluaran dalam rumahtangga petani.
Sebab jumlah banyaknya anggota keluarga petani akan mempengaruhi
biaya usaha perkebunan Ukuran Keluarga petani Kecamatan Ngapa
Kabupaten Kolaka Utara bisa di simak ada tabel dibawah ini
Tabel 5.12 Karateristik Ukuran Keluarga Petani Kakao
Jumlah Anggota Keluarga
2-3
4-5
6-8
Total

Frekuensi
18
70
12
100

Persentase
18,00%
70,00%
12,00%
100,00%

Sumber : data diolah penulis, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa petani memiliki tanggungan
anggota keluarga yang cukup banyak. Terdapat 12,00% petani yang
memiliki

tanggungan

keluarga

berjumlah

6

sampai

8

orang

per

rumahtangga. Sementara terdapat 18,00% orang petani yang memiliki 2
sampai 3 orang tanggungan per rumahtangga. Dan sisanya 70,00% ratarata petani memiliki jumlah tanggungan 4 sampai 5 orang per keluarga.
Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan
keluarga.Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak pula
jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya,
semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan
yang harus dipenuhi keluarga. Sehingga dalam keluarga yang jumlah
anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus
dipenuhi. Semakin besar ukuran rumahtangga berarti semakin banyak
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anggota rumah tangga yang pada akhirnya akan semakin berat beban
rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian pula
jumlah anak yang tertanggung dalam keluarga dan anggota-anggota
keluarga yang cacat maupun lanjut usia akan berdampak pada besar
kecilnya pengeluaran suatu keluarga. Mereka tidak bisa menanggung biaya
hidupnya sendiri sehingga mereka bergantung pada kepala keluarga dan
istrinya. Anak-anak yang belum dewasa perlu di bantu biaya pendidikan,
kesehatan, dan biaya hidup lainnya.
5.9 Gambaran berdasarkan Umur Petani Kakao
Tingkat umur berhubungan dengan usia kerja, kemampuan fisik dan
emosional merupakan faktor yang

berhubungan

perkebunan.

mempengaruhi

Olehnya

umur

dapat

dengan

keputusan

kemampuan

dan

produktivitas petani berdasarkan fisik serta menentukan pola cara berfikir.
Semakin bertambah umur seseorang maka, akan berkurang produktivitas
dan kemampuan dalam aktivitas pekerjaan. Berdasarkan umur petani kakao
di Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, sebagai berikut:
Tabel 5.13 Karateristik Berdasarkan Umur Petani Kakao
Umur Petani
29 – 34
35 – 40
41 – 46
47 – 52
53 – 58
59 – 64
65 – 70
Total

Frekuensi
10
16
23
18
20
8
5
100

Persentase
10,00%
16,00%
23,00%
18,00%
20,00%
8,00%
5,00%
100,00%

Sumber : data diolah penulis, 2019

Tabel diatas menunjukan umur petani kakao yang masih muda
dikisaran umur 29-34 tahun. Dan umur petani yang paling tertua dengan
kisaran 65 – 70 tahun. Dan rata-rata petani kakao berada pada umur sekitar
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40 tahun – 50 tahun. Untuk petani dnegan umur terbanyak di sekitaran 41
tahun – 46 tahun dengan persentase sebesar 23 %.

5.10 Gambaran Berdasarkan Pemahaman Mengenai Ijon
Pemahaman mengenai ijon dalam penelitian ini menggunakan
variabel dummy dimana untuk petani yang paham mengenai ijo di beri skor
1, dan bagi petani yang tidak paham akan ijon di beri skor 0. Berikut tabel
yang menunjukan persentase petani Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka
Utara berdasarkan pemahaman Ijon:
Tabel 5.14 Karateristik Pemahaman mengenai Ijon Petani Kakao
Pemahaman
Paham
Tidak Paham
Total

Frekuensi
48
52
100

Persentase
48,00%
52,00%
100,00%

Sumber : data diolah penulis , 2019

Berdasarkan tabel 5.14 diatas sangat mengejutkan bahwa petani
yang tidak memahami ijon sebesar 52,00 %, dan yang memahami ijon 48,00
% dalam hukum islam. Hal ini merupakan dasar bahwa umumnya petani
kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara belum sepenuhnya memahami
dampak yang ditimbulkan dengan melakukan ijon dalam hukum islam.

5.11 Hasil Penelitian
5.11.1 Hasil Uji Analisis Inferensial
Analisis statistik inferensial dalam penelitian menggunakan analisis
regresi logistik (logistic regression). Pada penelitian ini variabel dependen
bersifat dummy (menerima opini audit going concern atau tidak menerima opini
audit going concern), maka pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan
menggunakan uji regresi logistik. Regresi logistik merupakan regresi yang
digunakan untuk menguji mengenai apakah probabilitas terjadinya variabel
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terkait dapat dijelaskan oleh variabel bebasanya. Menurut (Ghozali, 2011 : 333)
Pada teknik analisis regresi logistik ini tidak memerlukan uji normalitas dan uji
asumsi klasik pada variabel bebasnya. Lebih lanjut Ghozali menjelaskan untuk
tahapan dalam pengujian dengan mengunakan uji regresi logistik dapat
dijelaskan sebagai berikut :
5.11.2 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)
Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai overall model fitter dapat
data penelitian sebagaimana penelitian sebagaimana terlihatdalam tabel 5.4
berikut:
Tabel 5.15 Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir
-2Log Likelihoodpada awal (blocknumber= 0)

136.058

-2Log Likelihoodpada akhir (blocknumber= 1)

89.544

Sumber : data dioleh penulis, 2019

Sebagaimana terlihat dalam tabel 5.15 bahwa perbandingan nilai -2Log
Likelihood awal (blocknumber= 0) dengan -2 Log Likelihood akhir (blocknumber=
1) adalah 136.058 untuk nilai awal dan setelah variable bebas dimasukan pada
model regresi, maka nilai -2 Log Likelihood akhir (blocknumber= 1) adalah
sebesar 89.544.
Berdasarkan

output

tersebut,

terjadi

penurunan

nilai

antara

-2

LogLikelihood awal dan akhir sebesar 46.514. Penurunan nilai -2 LogLikelihood
ini dapat diartikan bahwa penambahan variabel bebas ke dalam model dapat
memperbaiki model fit serta menunjukkan model regresi yang lebih baik (Ghozali,
2011).
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5.11.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)
Berdasarkan data dari tabel dibawah ini, nilai Nagelkerke R Square
sebesar 0.796 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel
independen sebesar 79.6%, sedangkan sisanya sebesar 20.4% dijelaskan oleh
variabel-variabel lain diatur model penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa
secara bersama-sama variasi variabel bebas (Harga Jual, Jumlah Tenaga
Kerja, Status Kepemilikan Lahan, Pendidikan, Pengalaman Petani, Ukuran
Keluarga, Usia Petani, dan Pemahaman petani mengenai Ijon) dapat
menjelaskan variasi variabel audit keputusan menggunakan sistem ijon
sebesar 79.6%.
Tabel 5.16 Nilai Nagelkerke R Square
Model Summary
Step

1

-2 Log likelihood

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square

46.515a

.592

.796

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter
estimates changed by less than .001.

5.11.4 Penilaian Kelayakan Model Regresi
Analisis selanjutnya yang dilakukan adalah menilai kebanyakan model
regresi logistik yang akan digunakan. Menilai kelayakan dan model regresi
dapat dilakukan dengan memperhatikan goodness of fit model yang diukur
dengan Chi-Square pada kolom

Hosmer and Lemeshove’s

(Ghozali,

2011:345). Hipotesis yang digunakan untuk menilai kelayakan model regresi ini
adalah:
Ha= Tidak ada perbedaan antara model dengan data
H0= Ada perbedaan antara model dengan data.
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Tabel 5.17 Penilaian Kelayakan Model Regresi
Hosmer and Lemeshow Test
Step
1

Chi-square

df

6.134

Sig.
8

.632

Sumber : data diolah penulis 2019

Tabel 5.17 menunjukkan hasil pengujian Hosmer and Lemeshow’s Test.
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar
0.632. Nilai signifikan yang diperoleh tersebut diatas 0,05 yang berarti hipotesis
0 (nol) tidak dapat ditolak (atau hipotesis diterima). Hal ini berarti model
memprediksi nilai observasinya atau model dapat diterima karena cocok
dengan data observasinya sehingga model ini dapat digunakan untuk analisis
selanjutnya.
5.11.5 Matriks Klasifikasi
Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi model regresi untuk
memprediksi kemungkinan petani melakukan ijon. Berdasarkan data dari tabel
5. dibawah ini menunjukkan bahwa kekuatan prediksi dari model regresi untuk
memprediksi kemungkinan petani melakukan keputusan ijon adalah sebesar
91.4%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang
digunakan, terdapat 53 petani (91.4%) yang diprediksi akan melakukan ijon
dari awal 58 petani yang melakukan menggunakan ijon. Kekuatan prediksi dari
model regresi untuk memprediksi kemungkinan petani melakukan ijon adalah
92.9%. Hal ini berarti dengan model regresi tersebut, terdapat 39 petani
(92.9%) yang diprediksi melakukan ijon dari total 52 petani yang melakukan
ijon. Sedangkan secara keseluruhan kekuatan prediksi dari model regresi
dalam penelitian ini adalah sebesar 92.0%. Artinya kemapuan prediksi dari
model dengan variabel Harga Jual, Jumlah Tenaga Kerja, status kepemilikan
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lahan,

Pendidikan,

pengalaman,

Ukuran

Keluarga,

Usia

Petani,

dan

Pemahaman ijon petani.
Secara statistik dapat memprediksi sebesar 92.0%. secara rinci dapat
dilihat pada tabel 5.18 dibawah ini, sebagai berikut :
Tabel 5.18 Matriks Klasifikasi
Classification Tablea
Observed

Predicted
Y_Keputusan_Menggu

Percentage Correct

nakan_Ijon
0
Y_Keputusan_Menggunakan_Ijo 0
Step 1

n

1

1
39

3

92.9

5

53

91.4

Overall Percentage

92.0

Sumber : data diolah Penuis, 2019

5.11.6 Model Regresi Logistik Yang Terbentuk dan Pengujian Hipotesis
Model regresi logistik dapat dibentuk dengan melihat pada nilai estimasi
parameter dalam Variables in The Equation pada tabel 5.19 dibawah ini:
Tabel 5.19 Variabel in The Equation
B

S.E

Wald

df

Sig.

Exp (B)

Step 0 Constant

.160

.201

.639

1

.424

1.174

X1 Harga Jual Kakao

.153

.656

1635

1

.424

2.698

X2 Jumlah Tenaga Kerja

-.341

1.255

5.765

1

.045

1.975

D3 Status Kepemilikan

-.422

1.257

5.364

1

.021

.671

X4 Pendidikan

-.867

1.201

6.979

1

.000

3.439

X5 Pengalaman

-.312

1.273

4.346

1

.034

.932

.451

2.455

6.233

1

.028

1.578

X7 Umur Petani

-.129

3.277

1.754

1

.325

2.678

D8 Pemahaman Ijon

-.752

2.271

9.875

1

.000

.687

Lahan

X6 Ukuran Keluarga

Sumber : data diolah penulis, 2019
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Berdasarkan tabel 5. dapat di lihat model persamaan regresi yang
terbentuk berdasarkan nilai estimasi parameter dalam Variahles in The Equation
adalah sebagai berikut ini:

Y = 0.160α + 0.153 X1 - (-0.341)X2 - (-0.422) D3 - (-0.867) X4 - (-0.312)
X5 + (0.451) X6 +-(-0.129) X7 - (-0.752) D8 + 0.201e
Keterangan :
α

: Konstanta

X1

: Harga Jual Kakao

X2

: Jumlah Tenaga Kerja

D3

: Status Kepemilikan Lahan

X4

: Pendidikan

X5

: Pengalaman

X6

: Ukuran Keluarga

X7

: Umur Petani

D8

= Pemahaman Petani mengenai Ijon

e

= Standart error

Persamaan regresi logistik dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Variabel Harga Jual Kakao (X1)
Pengaruh Harga Jual Kakao (X1) terhadap Keputusan Menggunakan Ijon
(Y) memiliki koefisien sebesar (0.153). Dimana artinya jika meningkatnya
nilai Harga Jual Kakao (X1) akan berpengaruh positif terhadap Keputusan
menggunakan Ijon (Y). Semakin baik Harga yang peroleh, maka semakin
besar kemungkinan keputusan petani menggunakan keputusan untuk
memilih Ijon.
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b. Variabel Jumlah Tenaga Kerja (X2)
Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja (X2) terhadap Keputusan Menggunakan
Ijon (Y) memiliki koefisien sebesar (-0.341). Dimana artinya jika
meningkatnya nilai Jumlah Tenaga Keja (X1) akan berpengaruh negatif
terhadap Keputusan Menggunakan Ijon (Y). Semakin besar Jumlah
Tenaga Kerja, maka semakin kecil kemungkinan Keputusan petani
menggunakan keputusan untuk memilih Ijon.
c. Variabel Status Kepemilikan Lahan (D3)
Pengaruh

Status

kepemilikan

Lahan

(D3)

terhadap

Keputusan

Menggunakan Ijon (Y) memiliki koefisien sebesar (-0.422). Dimana
artinya jika meningkatnya nilai Status Kepemilikan Lahan (D3) akan
berpengaruh negatif terhadap keputusan menggunakan Ijon (Y). Semakin
besar Status Kepemilihan Lahan ( Memiliki Lahan ), maka semakin kecil
kemungkinan Keputusan petani menggunakan keputusan untuk memilih
Ijon.
d. Variabel Pendidikan Petani (X4)
Pengaruh Pendidikan Petani (X4) terhadap Keputusan Menggunakan Ijon
(Y) memiliki koefisien sebesar (-0.867). Dimana artinya jika meningkatnya
nilai Pendidikan (X4) akan berpengaruh negatif terhadap keputusan
menggunakan Ijon (Y). Semakin tinggi tingkat pendidikan petani, maka
semakin kecil kemungkinan Keputusan petani menggunakan keputusan
untuk memilih Ijon.
e. Variabel Pengalaman Bertani
Pengaruh Pengalaman Bertani (X5) terhadap Keputusan Menggunakan
Ijon (Y) memiliki koefisien sebesar (-0.312). Dimana artinya jika
meningkatnya nilai Pengalaman Bertani (X4) akan berpengaruh negatif
terhadap keputusan menggunakan Ijon (Y). Semakin tinggi tingkat
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pengalaman petani, maka semakin kecil kemungkinan Keputusan petani
menggunakan keputusan untuk memilih Ijon.
f.

Variabel Ukuran Keluarga Petani
Pengaruh

Ukuran

Keluarga

Petani

(X6)

terhadap

Keputusan

Menggunakan Ijon (Y) memiliki koefisien sebesar (0.451). Dimana artinya
jika meningkatnya nilai Ukuran Keluarga Petani (X4) akan berpengaruh
positif terhadap keputusan menggunakan Ijon (Y). Semakin besar ukuran
keluarga petani, maka semakin besar kemungkinan Keputusan petani
menggunakan keputusan untuk memilih Ijon.
g. Variabel Umur Petani
Pengaruh Umur Petani (X7) terhadap Keputusan Menggunakan Ijon (Y)
memiliki koefisien sebesar (-0.129). Dimana artinya jika meningkatnya
nilai umur petani (X4) akan berpengaruh negatif terhadap keputusan
menggunakan Ijon (Y). Semakin bertambah umur petani, maka semakin
kecil kemungkinan Keputusan petani menggunakan keputusan untuk
memilih Ijon.
h. Variabel Pemahaman Petani mengenai Ijon
Pengaruhpemahaman petani mengenai Ijon (D8) terhadap Keputusan
Menggunakan Ijon (Y) memiliki koefisien sebesar (-0.752). Dimana
artinya jika meningkatnya nilai pemahaman petani mengenai ijon (X4)
akan berpengaruh negatif terhadap keputusan menggunakan Ijon (Y).
Semakin bertambah pemahaman petani mengenai ijon, maka semakin
kecil kemungkinan Keputusan petani menggunakan keputusan untuk
memilih Ijon.
i.

Nilai Standart Error
Nilai Standart error untuk meminimalisisr kesalahan yang terjadi sehingga
nilai e disini adalah 0.201.
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Berdasarkan pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan
antara tingkat signifikansi (sig) dengan tingkat kesalahan (α) = 5% atau 0,05.
Untuk tabel diatas dapat dinterpretasikan hasil regresi logistik sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis pertama (H1)
Pada variabel harga jual diperoleh koefisien regresi sebesar 0.153
dengan tingkat signifikansi (ρ-value) sebesar 0.424> 0,05. Karena tingkat
signifikan lebih besar dari α = 0,05 maka hipotesis ke-1 ditolak. Ini berarti harga
jual kakao tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan petani
menggunakan sistem ijon. Atau dengan kata lain H1 ditolak.

2) Pengujian Hipotesis pertama (H2)
Pada variabel Jumlah Tenaga diperoleh koefisien regresi sebesar -0.341.
Variabel Tenaga kerja (X2) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.045 pada tabel hasil
uji Wald dengan nilai α (derajat signifkansi) 0.05 artinya 0.045 lebih kecil dari
alpha 0.05 atau terdapat pengaruh yang signifikan. Artinya Tenaga kerja
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan petani menggunakan
sistem ijon, sehingga apabila jumlah tenaga kerja semakin besar maka
keputusan petani untuk melakukan ijon semakin kecil. Atau dengan kata lain H2
diterima.

3) Pengujian Hipotesis pertama (H3)
Pada variabel Status Kepemilikan Lahan diperoleh koefisien regresi
sebesar -0.422. Variabel Status Kepemilikan Lahan (D3) memiliki nilai signifikansi
(Sig.) 0.021 pada tabel hasil uji Wald dengan nilai α (derajat signifkansi) 0.05
artinya 0.021 lebih kecil dari alpha 0.05 atau terdapat pengaruh yang signifikan.
Artinya Status Kepemilikan Lahan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
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keputusan

petani

menggunakan

sistem

ijon,

sehingga

apabila

Status

Kepemilikan Lahan petani adalah lahan sendiri maka keputusan petani untuk
melakukan ijon semakin kecil. Atau dengan kata lain H3 diterima.

4) Pengujian Hipotesis pertama (X4)
Pada variabel Pendidikan diperoleh koefisien regresi sebesar -0.867.
Variabel pendidikan (X4) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.000 pada tabel hasil uji
Wald dengan nilai α (derajat signifkansi) 0.05 artinya 0.000 lebih kecil dari alpha
0.05 atau terdapat pengaruh yang signifikan. Artinya pendidikan berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap keputusan petani menggunakan sistem ijon,
sehingga apabila Pendidikan semakin besar maka keputusan petani untuk
melakukan ijon semakin kecil. Atau dengan kata lain H4 diterima.

5) Pengujian Hipotesis pertama (X5)
Pada variabel Pengalaman Petani diperoleh koefisien regresi sebesar 0.312. Variabel Pengalaman Petani (X 5) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.034
pada tabel hasil uji Wald dengan nilai α (derajat signifkansi) 0.05 artinya 0.034
lebih kecil dari alpha 0.05 atau terdapat pengaruh yang signifikan. Artinya
Pengalaman Petani berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan
petani menggunakan sistem ijon, sehingga apabila Pengalaman Petani semakin
besar maka keputusan petani untuk melakukan ijon semakin kecil. Atau dengan
kata lain H5 diterima.

6) Pengujian Hipotesis pertama (H6)
Pada variabel Ukuran Keluarga diperoleh koefisien regresi sebesar 0.451.
Variabel Ukuran Keluarga (X 6) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.028 pada tabel
hasil uji Wald dengan nilai α (derajat signifkansi) 0.05 artinya 0.028 lebih kecil
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dari alpha 0.05 atau terdapat pengaruh yang signifikan. Artinya Ukuran Keluarga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan petani menggunakan
sistem ijon, sehingga apabila Ukuran Keluarga semakin besar maka keputusan
petani untuk melakukan ijon semakin besar.Atau dengan kata lain H 6 diterima.

7) Pengujian Hipotesis pertama (H7)
Pada variabel usia diperoleh koefisien regresi sebesar -0.129. Variabel
usia (X7) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.325 pada tabel hasil uji Wald dengan
nilai α (derajat signifkansi) 0.05 artinya 0.325 lebih besar dari alpha 0.05 atau
tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Artinya usia berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap keputusan petani menggunakan sistem ijon. Artinya H 7
ditolak.

8) Pengujian Hipotesis pertama (H8)
Pada variabel Pemahaman Petani diperoleh koefisien regresi sebesar 0.752. Variabel Pemahaman Petani (X8) memiliki nilai signifikansi (Sig.) 0.000
pada tabel hasil uji Wald dengan nilai α (derajat signifkansi) 0.05 artinya 0.000
lebih kecil dari alpha 0.05 atau terdapat pengaruh yang signifikan. Artinya
Pemahaman Petani berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan
petani menggunakan sistem ijon, sehingga apabila Pemahaman Petani semakin
besar maka keputusan petani untuk melakukan ijon semakin kecil.Atau dengan
kata lain H8 diterima.

5.12 Pembahasan Hasil Penelitian
Sistem Ijon di Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara
Dari data dan observasi yang di di peroleh, perlu di paparkan
bagaimana gambaran mengenai fenomena ijon yang terjadi di Kabupaten
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Kolaka Utara khususnya Kecamatan Ngapa. Pelaksanaan transaksi ijon
yang masih dipohon yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ngapa
Kabupaten kolaka utara. Kebanyakan yang melakukan kegiatan ini adalah
rata-raa masyarakat petani kakao yang berada dalam garis kehidupan
menengah kebawah, artinya bahwa para petani membutuhkan uang untuk
keperluan sehari-hari.
Hal ini dapat dimengerti bahwa tanaman kakao adalah tanaman
musiman, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tindakan yang
harus kami lakukan salah satunya adalah dengan jalan melakukan
peminjaman dengan mengangunkan buah kakao sebelum masa panen yang
dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya kebutuhan konsumsi
dan untuk keperluan pendidikan anak.
Transaks ijon di yang terjadi Kecamatan Ngapa memiliki ciri sebagai
berikut :
1. Ijon merupakan satu-satunya jaminan bagi pengijon yakni berupa
tanaman kakao produktif yang dimiliki petani.
2. Uang yang dikembalikan dikenakan tambahan sesuai lama masa
pinjaman yang diberikan berupa hasil tanaman kakao.
3. Umumnya petani mengijonkan hasil panen kakao karena kebutuhan yang
tidak terduga dan petani tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya
tersebut.
4. Pengijon adalah orang yang sudah dikenal petani dan merangkap
sebagai pedagang.
5. Jangka waktu pengembalian pinjaman sesuai dengan kemampuan
petani.
6. Harga jual yang di gunakan adalah harga yang telah ditentukan oleh
pengijon sampai petani melunasi pinjamannya.
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Hal lain yang terjadi di Kecamatan Ngapa dalam transaksi ijon, jumlah
hari tidak menjadi masalah.. Jika pada saat yang ditentukan petani pengijon
belum mampu meyelesaikan pinjaman, maka batas waktu pengembalian boleh
sampai akhir bulan tahun depan atau musim panen berikutnya. Fleksibilitas
jangka pinjaman di atas adalah ciri lain sistem ijon yang terjadi di Kecamatan
Ngapa. Menurut Tohir (1983), ciri ijon ini hampir mirip dengan pinjaman dengan
tanaman sebagai jaminan dengan mengijonkan cara ngijon.
Peneliti mengambarkan bahwa petani mengijonkan hasil tanaman
kakaonya di dasari untuk kebutuhan konsumtif dan jangka pendek. Budaya
konsumerisme yang merebak sampai pelosok pedesaan juga menjadi faktor
pendorong sering dilakukannya sistem ijon. Dalam beberapa kasus, petani
melakukan ijon karena ada kebutuhan mendesak, dan pengijon yang membeli
kakao mereka secara ijon dianggap sebagai suatu penolong. Di Kecamatan
Ngapa, hubungan petani dan pengijon memang sangat pribadi. Antara petani
dan pengijon menganggap sebagai satu keluarga yang saling tolong menolong,
dan saling menjaga rasa kepercayaan. Hal ini yang jeli dimanfaatkan pemodal
besar sehingga eksploitasi yang dilakukan tersamar dengan hubungan
kekeluargaan dan saling tolong menolong.
Petani sudah menyadari terkadang merasa dirugikan tetapi juga
diuntungkan. Mereka merasa rugi karena seharusnya mereka bisa mendapatkan
hasil lebih jika tanamannya tidak diijonkan, namun mereka merasa untung juga
dengan adanya sistem ijon, karena jika ada kebutuhan mendesak, mereka akan
cepat mendapat dana. Prosedur sistem ijon memang mudah, luwes dan informal,
tidak terikat waktu dan tempat. Ini menyebabkan ijon menjadi daya tarik petani
untuk memperoleh uang dengan cepat dan praktis. Sebenarnya maraknya ijon
bukan sekedar derasnya modal yang ingin mengeksploitasi petani, namun juga
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karena persoalan budaya dan pola pikir masyarakat yang tidak berkembang dan
masih tradisional.
Di era modern ini tidak sedikit kaum muslim yang tidak begitu
memperharikan dalam mempelajari muamalat, melalaikan aspek ini sehingga
tidak mempedulikan lagi, apakah barang itu halal atau haram menurut hukum
Islam. Seperti ini juga yang terjadi di Kecamatan Ngapa banyak yang melakukan
transaksi yang bersifat fasid yaitu transaksi

ijon yang dilarang oleh agama.

Sistem ijon sudah jelas mengandung unsur gharar yang akan merugikan salah
satu pihak yang bertransaksi. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW,
dalam hadist berikut:
Sahabat

Abu

Hurairah

radhiallahu

‘anhu

meriwayatkan

Artinya:

“bahwasannya Nabi shallahu „alaihi wasallam melarang jual beli yang
mengandung unsur ketidak jelasan (gharar)”. (Riwayat Muslim)
Sudah seharusnya sistem ijon ini harus dirubah dari kebiasaan
masyarakat Kecamatan Ngapa, supaya masyarakat terhindarkan dari penipuan
yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan
terjadinya resiko sehingga terhindar dari memakan harta orang lain dengan cara
bathil.
Akhirnya dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faktorfaktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi ijon di kecamatan ngapa yakni
karena masyarakat daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang
biasa-biasa konsumtif, ditambah lagi dengan pemahamannya mengenai hukum
transaksi ijon dalam hukum Islam yang sangat minim.
Meskipun mayoritas masyarakatnya petani ngapa berkeyakinan muslim.
Namun pemahaman tentang fiqih muamalahnya sangat minim. Sehingga
transaksi ijon seakan tidak ada kepastian kebolehannya. Faktor budaya atau
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tradisi juga yang membuat transaksi ini terus berkembang, karena masyarakat
menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka
jalankan selama ini, yang sudah turun temurun dari pendahulu mereka.
Lebih lanjut setelah mencermati prilaku di atas, maka kita dapat
mengetahui bahwa praktek yang dilakukan masyarakat kecamatan ngapa dalam
pandangan rasionalitas merupakan prilaku yang tidak rasional. Di mana
penyimpangan prilaku ini tidak lepas dari ekonomi dan sosial yang rendah dan
adanya pengaruh budaya masyarakat itu sendiri. Hal ini menyebabkan sistem
sosial masyarakat tidak berjalan dengan baik. Dan diharapkan petani dapat
mempelajari dan menambah ilmu pengetahuan syariah islam dalam melakukan
transaksi muamalah sehingga dengan memahami dampak sistem ijon dalam
syariah islam. Hal ini juga akan berdampak dari segi ekonomi petani dengan
tidak melakukan sisten ijon akan peningkatan pendapatan sehingga petani bisa
memiliki tabungan atau berinvestasi guna berjaga – jaga akan kebutuhan
mendesak. Akhirnya keterbatasan modal tidak lagi menjadi hambatan petani
dalam mengusahakan perkebunannya.
Hakekatnya prilaku petani dalam mengusahakan komoditasnya adalah
menekan biaya input dan memaksimalnya output yang diterima. Hal ini terkait
dengan pemilihan keputusan petani dalam mengusahakan komoditasnya.
Keputusan rasional akan memingkatkan kesadaran petani untuk mendapatkan
utilitas semaksimal mungkin. Faktanya batas ruang lingkup prilaku petani
pedesaan sangat dilematis. Dimana masalah modal akan menjadi aktor utama
yang menghambat petani untuk mengusahakan komoditasnya.
Biaya input yang secara perlahan terus meningkat tidak disertai dengan
peningkatan harga penawaran output yang diterima. Akses pembiayaan
merupakan harapan yang bisa membantu petani untuk tetap melanjutkan
produktivitas komoditasnya. Ketika produktivas petani kakao meningkat, akan
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meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejateraan petani. Dan efek
yang akan berdampak bersar berkembangnya terhadap perekonomian daerah.
Pemerintah sudah mencanangkan untuk adanya bantuan berupa bantuan faktor
produksi (pestisida, pupuk, dan racun hama), dalam rangka pengingkatan
perekonomian rumah tangga petani dan mendorong produktivitas komoditas.
Sebenarnya program tersebut sudah berlangsung dari tahun 2018. Untuk
pelaksanaannya bantuan tersebut, distribusinya tidak merata, sehingga masih
ada terdapat petani yang masih susah memeroleh modal untuk memenuhi
keberlangsungan untuk mengusahakan komoditasnya.
Dalam keadaan yang sangat terdesak umumnya petani tidak berpikir
rasional sehingga akan menggunakan kredit pedesaaan informal yang di kenal
dengan ijon. Ijon sudah menjadi budaya secara turun temurun berlangsung. Ada
beberapa dampak positif dan negatif yang ditimbulkan yakni dampak positif
petani yang melakukan ijon bisa terhindar dari resiko gagal panen, mendapatkan
hasil harga jual komoditas diawal, dan bisa memenuhi kebutuhan konsumsi
harian. Sedangkan dampak negatif yakni, harga yang di tetapkan pengijon jauh
di bawah harga pasar dan berdampak pada petani yang akan tetap berada
dalam garis kemiskinan dan jauh pada kesejateraan yang sulit untuk dicapai.
Penelitian ini di langsungkan pada Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka
Utara. Sumber utama mata pencaharian masyarakat perdesaan yakni berkebun
cokelat (kakao). Kabupaten Kolaka Utara merupakan sentra penghasil kakao di
Sulawesi Tenggara. Sampel yang diambil 100 petani yang melakukan ijon dan
tidak melakukan ijon. Temuan penelitian ini mengungkapkan banyakan dalam
transaksi ijon dilakukan oleh petani yang memiliki garis kehidupan menengah
kebawah. Artinya petani yang melakukan transaksi ijon ini adalah petani yang
membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan konsumtif sehari-hari. Untuk
pola pengijon juga bervariasi, ada yang mendatangi langsung petani di rumah
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atau dikebunnya dan akan menawarkan pembelian atau peminjaman uang
dengan jaminan buah kakao masih berada diatas pohon dan masih hijau atau
belum matang.
Penelitian mengenai keputusan petani menggunakan ijon dan faktor
faktor yang mempengaruhi petani di indonesia hampir sama. Penelitian ini
membatasi dengan diambil delapan variabel yang diduga memiiki pengaruh
terhadap keputusan ijon. Berikut pembahasan masing- masing variabel
dependen terhadap variabel independen :

5.12.1 Hubungan Faktor Harga Jual Kakao Terhadap Keputusan Ijon
Dari hasil regresi yang telah diujikan diketahui bahwa pengaruh faktor
harga jual tidak signifikan terhadap keputusan petani dalam melakukan ijon.
Belum ditemukan penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh
harga jual kakao terhadap keputusan petani melakukan ijon. Hasil penelitian ini
tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2019), Nizar (2000),
Evayanti, dkk (2004),

dimana beberapa penelitian tersebut mengungkapkan

bahwa harga jual berpengaruh signifikan terhadap keputusan petani dalam
mengusahakan komoditasnya.
Untuk arah koefisiennya adalah positif yang menunjukan bahwa petani
yang menerima harga jual kakao yang semakin baik, maka kemungkinan
keputusan petani menggunakan keputusan untuk memilih Ijon semakin besar.
Sedangkan harga jual kakao yang diterima semakin rendah justru cenderung
untuk tidak melakukan ijon.
Dalam penelitian ini harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap keputusan petani dalam menggunakan memilih ijon. Jadi berapapun
harga jual yang diterima petani dari pengijon tidak mempengaruhi keputusan
petani untuk memilih menggunakan

ijon. Sebab

dalam keadaan yang
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membutuhkan modal dan mencukupi kebutuhan hidup transaksi ijon dianggap
merupakan aternatif pembiayaan yang mudah di akses oleh petani perdesaaan.
Menurut Sulistyowati, dkk (2013), Hal ini disebabkan petani yang menggunakan
sistem ijon hanya ketika petani membutuhkan tambahan modal untuk
mengusahakan

komoditasnya,

untuk

mencukupi

kebutuhan

hidup

yang

mendesak yang harus segera dipenuhi. Akhirnya petani membutuhkan traskaksi
ijon sebab aksesnya sangat mudah . Dalam teori prilaku petani menurut
Chayanov dalam Planter (1992), dalam studi mengenai petani kecil di rusia,
dalam kondisi yang terbatas terkadang memaksa para petani untuk melakukan
pilihan-pilihan yang tidak masuk akal, jika di pandang dari ketentuan- ketentuan
yang lazim. Dalam hal ini dalam pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi
keharusan yang memaksa petani seringkali petani menjual dengan harga berapa
saja asal dapat mendapatkan uang untuk membayar atau membeli segala
kebutuhannya.
Selain itu komoditi kakao yang ditransaksikan masih dalam keadaan
belum matang dan belum memiliki kepastian resiko dan keuntungan yang akan di
peroleh petani . Sebab beberapa kali terjadi ketika musim panen telah datang
dan hasil panen kakao meningkat, malah terjadi penurunan harga jual di pasar.
Petani dalam hal ini merasa di rugikaan baik dari segi ekonomi maupun waktu.
Resiko selanjutnya adalah serangan hama dan bencana alam yang bisa datang
kapan saja. Hal ini menjadikan petani memilih alternatif asuransi pengamanan
sebagai penghindaran resiko ketika harga kakao menurun. Akhirnya untuk petani
yang menghindari resiko dengan memilik ijon, tidak akan mengacu pada harga
pasar komoditas. Hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan harga jual kakao
tidak berpengaruh terhadap keputusan ijon petani. Dalam teori moral ekonomi
petani scott (1983), menyatakan bahwa pada umunya petani lebih suka memiliki
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hasil usaha yang kecil dan memperoleh hasil yang pasti, dari pada hasil banyak
tetapi mendatangkan resiko.

5.12.2 Pengaruh Faktor Jumlah Tenaga Kerja Kakao Terhadap
Keputusan ijon
Hasil penelitian menunjukan bahwa Jumlah Tenaga memiliki pengaruh
signiikan terhadap keputusan petani untuk menggunakan ijon. Hasil penelitian
ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Mustadjab (2017) yang
menyatakan bahwa biaya tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap
keputusan petani untuk menggunakan sistem tebasan.
Untuk nilai koefisien yang ditunjukan yakni arah negatif, dimana
menyimpulkan apabila jumlah tenaga kerja

sedikit dalam pertanian maka,

keputusan petani untuk melakukan ijon semakin besar. Dan begitu juga
sebaliknya jika jumlah tenaga kerja semakin besar maka keputusan petani untuk
melakukan ijon semakin kecil atau kecenderungan tidak memilih ijon. Dalam
hubungan jumlah tenaga kerja dengan keputusan ijon memiliki keterkaitan satu
sama lain, karena hal ini berhubungan efisiensi biaya input yang dikeluarkan
petani.
Untuk melakukan sistem ijon, petani sudah mengurangi pendapatan yang
seharusnya diterima dan berkurangnya alokasi konsumsi untuk kebutuhan
keluarganya. Sehingga prilaku yang terjadi petani cenderung tidak menggunakan
tenaga kerja dalam pertanian dalam jumlah banyak ketika melakukan transaksi
ijon sebab petani tidak memiliki keinginan menambah biaya input dengan
membayar upah
Penelitian ini berkorelasi dengan teori nakajima mengenai bagimana
prilaku rumahtangga petani dalam penggunaan tenaga kerja. Dalam teori ini
mengasumsikan

bahwa

rumahtangga

akan

berusaha

memaksimalkan
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pendapatan dengan mengkombinasikan antara tenaga kerja dan pendapatan.
Selanjutnya adanya pengaruh dari perubahan harga dalam hal ini dengan
menggunakan transaksi ijon maka akan mempengaruhi nilai produktivitas dan
marjinal tenaga kerja. Akhirnya dalam teori ini dapat di asumsikan bahwa ketika
harga jual kakao yang didapatkan berkurang dengan menggunakan ijon, maka
kecenderungan akan menurunkan nilak produktivitas kakao dan menurunkan
penggunaan tenaga kerja.
Hal ini sejalan dengan teori permintaan dimana adanya perubahan harga
dari sistem ijon dapat dipilih menjadi efek subtitusi dan efek pendapatan. Untuk
efek subtitusi peningkatan harga kakao dengan menggunakan ijon akan
mendorong rumahtangga mengalokasikan lebih banyak tenaga kerja pada
usahatani. Sedangkan pada efek pendapatan pada teori permintaan dapat
dipastikan akan menurunkan penggunaan tenaga kerja usahatani. Adanya
peningkatan

harga

produk

usahatani,

akan

meningkatkan

pendapatan

rumahtangga dan kesejateraan rumahtangga akan ikut meningkat. Peningatan
kesejateraan tersebut juga menyebabkan rumahtangga mengurangi alokasi
tenaga kerja pada usaha komoditas kakao.
Menurut Suratiyah (2008), Jika dalam menjalankan usahatani dapat
dikerjakan sendiri dan dari tenaga kerja anggota keluarga yang tidak diupah,
maka tidak perlu mengupah tenaga kerja luar, sehingga tingkat efisiensi biaya
yang dikeluarkan mampu memberikan pendapatan yang maksimal bagi keluarga
petani.
5.12.3 Pengaruh Status Kepemilikan Lahan Terhadap Keputusan Ijon
Hasil untuk variabel Status Kepemilikan Lahan berpengaruh signifikan
terhadap keputusan petani menggunakan ijon. Hasil penelitian ini mendukung
hasil penelitian yang dilakukan oleh Teressa et al(2000), Shahab et al (2018),
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yang menemukan bahwa Status lahan berpengaruh signifikan terhadap
keputusan petani untuk memilih akses kredit.
Koefisien menunjukan arah dan nilai negatif yang artinya, apabila petani
tidak memiliki lahan dalam perkebunan kakao maka kecenderungannya akan
memilih menggunakan sistem ijon. Dan begitu pula sebaliknya petani yang
memiliki lahan besar tidak memiliki ketertarikan menggunakan ijon. Dalam artian
Status kepemilikan lahan dalam hal ini akan dipandang sebagai simbol status
sosial dalam masyarakat perdesaan.
Petani yang memiliki lahan kecil akan cenderung menggunakan ijon
sebab tidak memiliki lahan tidak memerlukan anggunan untuk mengakses sistem
ijon. Sebab akses yang di rasakan dengan melakukan ijon sangat mudah dan
luwes dan tidak memiliki anggunan sebagai persyaratan peminjaman modal.
Dan petani dengan kepemilikan tanah yang besar lebih mungkin untuk
mengakses kredit dari sumber sumber formal.
Peneitian ini berkorelasi dengan Akram, Hussain, Sial, & Hussian (2008)
menyatakan bahwa kurangnya jaminan agunan menghalangi sejumlah besar
petani untuk mengakses pinjaman, sehingga memungkinkan untuk mengakses
dari sumber-sumber informal dlam hal ini sistem ijon. Faktor produksi tanah
merupakan bentuk jaminan yang paling penting dan bisa diterima. Kurangnya
jaminan membuat banyak penyewa dan petani tak bertanah, tidak ikut
berpartisipasi dalam pasar kredit formal.
Akhirnya petani yang tidak memiliki lahan akan cenderung melakukan
kredit ijon. Dalam penelitian ini yang ditemukan di Kecamatan Ngapa dalam
melakukan sistem ijon tidak menggunakan anggunan berupa status kepemilikan
lahan tetapi, anggunannya berupa tanaman kakao dan hasil kakao yang akan
didapatkan sehingga tanah tidak menjadi penghalang petani yang tidak memiliki
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lahan untuk menggunakan sistem ijon. Oleh sebab itu sebagian besar petani
tidak memiliki tanah pertanian memiliki akses kredit formal yang terbatas.
Sebaliknya petani yang memiliki kekuasaan atas lahan pertaniannya
cenderung memiliki kebebasan untuk memilih sistem kredit yang dilakukan sebab
tanah merupakan jaminan yang dibisa diterimah oleh kredit perbankan. Sehingga
petani yangmemiliki lahan akan berorientasi terhadap pasar yang lebih memiliki
daya saing karena dapat selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pasar.
Dengan adanya jaminan pasar dan harga yang stabil, maka seluruh biaya yang
telah dikeluarkan akan terbayar kembali ditambah dengan profit. Pada kondisi
demikian petani yang memiliki lahan memiliki dorongan untuk memperoleh harga
yang lebih baik, meningkatkan produksinya dengan mengakses kredit formal
dimana memiliki bunga yang cukup rendah dari sistem ijon.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Afandi dimana Status kepemilikan
lahan bisa dijadikan jaminan (collateral) yang dapat dipergunakan oleh petani
ketika mengakses kredit formal. Dan penelitian ini tidak berkorelasi dengan
penelitian Destyana, dkk (2019), dimana menjelaskan bahwa status kepemilikan
lahan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan petani mengakses kredit
informal, sebab di dareah penelitian dominan lahan pertanian yang diusahakan
bukan milik sendiri. Berdasarkan penelitian ini status kepemilikan lahan di setiap
daerah memiliki fungsi dan peranan yang berbeda- beda sesuai dengan
lingkungan sosial, budaya dan nilai-nilai yang dipatuhi pada masing masing
daerah.

5.12.4 Pengaruh Pendidikan Terhadap Keputusan ijon
Dari hasil regresi variabel keempat yakni, pendidikan memiliki pengaruh
signifikan terhadap keputusan petani menggunakan sistem ijon. Hal ini sejalan
sejalan dengan penelitian

Amani et al (2011), mengungkapkan bahwa
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pendidikan petani berpengaruh terhadap keputusan petani untuk melanjutkan
pertaniannya. Anselm et al (2010), mengungkapkan pendidikan petani memiliki
pengaruh terhadap pengambilan keputusan pertanian. Arifin (2016), pendidikan
memiliki pengaruh terhadap keputusan petani melakukan sistem tebasan.
Selanjutnya Shahab (2018), mengungkapkan bahwa pendidikan memiliki
perngaruh terhadap keputusan petani mengakses kredit dalam mengusahakan
komoditasnya.
Koefisien negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendidikan
petani memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan ijon. Begitu sebaliknya
semakin rendah tingkat pendidikan petani memiliki kecenderungan ijon. Ketika
pendidikan petani semakin tinggi, maka hal ini menentukan dalam melakukan
usaha pertaniannya. Dengan pendidikan kecenderungan prilaku petani akan
bersikap rasional. Prilaku rasional sendiri adalah prilaku bagaimana mengusaha
produktivitas komoditas pertaniannya dan memaksimalkan utilitas sehingga
pendapatannya akan meningkat. Menurut Triyono (2014) pendidikan merupakan
faktor utama dalam pembangunan manusia, melalui pendidikan manusia dapat
mengambil keputusan yang lebih baik dan bermanfaat.
Petani dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung tidak ijon karena
menganggap ijon tidak bisa membantu dalam peningkatan produktivitas
pertaniannya

karena

memiliki

tingkat

bunga

yang

tinggi.

Sehingga

kecenderungan petani yang memiliki pendidikan tinggi akan melakukan kredit
pada perbankan. Akses petani terhadap kredit perbankan meningkat sesuai
dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena pengetahuan teknis yang
lebih baik, pemahaman yang lebih besar tentang pasar kredit dan fasilitas,
pengetahuan yang

lebih baik dan

keterampilan bercocok tanam, dan

pengetahuan tentang prosedur birokrasi. Ahmad dan Hasan (2007). Menyatakan
bahwa tingginya tingkat pendidikan petani memungkinkan untuk mengatasi
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prosedur yang diperlukan untuk mengakses pinjaman. Dengan demikian,
pendidikan memainkan peran kunci dalam keputusan pinjaman dan mengurangi
biaya transaksi kredit. Sehingga petani yang berpendidikan menengah dan
menengah atas memiliki akses lebih besar ke kredit perbankan daripada rekanrekan mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.
Hasil penelitian yang dilakuakan di kecamatan ngapa kabupaten kolaka
utara mendapatkan, petani dengan pendidikan rendah lebih cenderung untuk
melakukan ijon sebab sebagian besar petani kakao di perdesaan ini buta huruf
dan tidak sepenuhnya memahami prosedur untuk mengakses pinjaman dari
sumber formal (perbankan). Misalnya, mereka bahkan tidak dapat memahami
dan mengisi formulir aplikasi pinjaman sendiri.

5.12.5 Pengaruh Pengalaman Bertani Terhadap Keputusan ijon
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengalaman memiliki pengaruh
signifikan terhadap keputusan petani untuk menggunakan kredit ijon. Sejalan
dengan itu hasil penelitian yang dilakukan Jhon (2018), Joel (2017),
menemukan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap keputusan
petani mengakses kredit informal. Hasil penelitian ini mendukung hasil
penelitian

yang

berusahatani

dilakukan

secara

oleh

parsial

Harahap,

berpengaruh

dkk
nyata

(2018)
dalam

pengalaman
keputusan

mengusahakan komoditasnya.
Koefisien negatif yang di tunjukan memiliki arti ketika pengalaman petani
rendah atau tidak memiliki pengalaman maka keputusan untuk melakukan ijon
semakin besar. Dan apabila pengalaman keluarga semakin besar maka
keputusan petani untuk melakukan ijon semakin kecil. Hal ini mengidikasikan
peningkatan pengalaman sudah mempertimbangkan resiko-resiko yang dialami
jika memilih keputusan yang kurang tepat untuk mengusahakan komoditasnya.
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Penelitian ini menemukan tingginya pengalaman petani berperan penting
karena petani yang berpengalaman akan berurusan dengan bank untuk
mengakses pinjaman beberapa kali di masa lalu, sehingga mereka memiliki
pemahaman yang lebih baik tentang syarat, ketentuan dan prosedur, karenanya,
biaya yang dikeluarkan untuk kredit akan tetap rendah. Sedangkan rendahnya
pengalaman petani atau petani yang baru, akan membutuhkan waktu dan
prosses yang bertahap untuk membangun kepercayaan di antara petani dan
kredit formal. Sehingga ijon di anggap cukup bisa membantu petani yang baru
untuk mendapatkan pinjaman modal.
Keberhasilan usahatani ditunjang juga oleh faktor pengalaman ini akan
membantu petani dalam pengambilan keputusan. Pengalaman usahatani yang
tinggi memberikan kecenderungan bahwa petani yang bersangkutan memiliki
keterampilan yang relatif tinggi atau sebaliknya. Seorang petani akan cenderung
belajar dari pengalamannya sehingga ia memiliki gambaran dan pertimbangan
seperti apa yang akan dilakukannya demi peningkatan produksi selanjutnya.
Lebih lanjut Lubis (2000), menyatakan bahwa orang yang mempunyai
pengalaman yang relatif berhasil dalam mengusahakan usahanya biasanya
mempunyai sikap dan keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan orang
yang kurang berpengalaman.
Petani yang memiliki pengalaman berusahatani lebih lama, cenderung
memilih saluran kredit formal (koperasi) dibandingkan dengan saluran kredit ijon.
Hal ini disebabkan dengan memilih saluran kredit formal, kemungkinan petani
akan menerima tingkat harga hasil komoditas yang lebih tinggi dan begitu
sebaliknya.
5.12.6 Pengaruh Ukuran Keluarga Terhadap Keputusan Petani
Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran keluarga memiliki pengaruh
signifikan terhadap keputusan petani untuk menggunakan sistem kredit ijon.

135

Penelitian ini searah dengan Shallone et al (2018) menyebutkan bahwa ukuran
rumah tangga petani memengaruhi keputusan petani untuk meminjam kredit.
Asmara (2011), juga mengungkapkan ukuran keluarga dan keputusan ijon
memiliki pengaruh yang signifikan. Hasi penelitian ini juga selaras dengan
penelitian yang dilakukan, Nurdin (2018) mengemukakan bahwa jumlah
tanggungan Keluarga berpengaruh terhadap mempengaruhi keputusan petani
terhadap ijon. Kemudian dengan koefisien positif yang di tujukan, memiliki arti
bahwa apabila jumlah ukuran keluarga semakin besar maka keputusan petani
untuk melakukan ijon semakin besar. Begitu sebaliknya ketika ukuran keluarga
kecil maka kecenderungan keputusan untuk tidak memilih ijon.
Menurut Mantra (2004), tekanan besarnya ukuran keluarga, dengan
disertai dengan banyaknya jumlah anggota keluarga seperti istri, anak-anak,
orang tua dan anggota keluarga lainnya, di berikan beban kepada kepala
keluarga pertanian untuk memenuhi tingkat pengeluaran yang lebih tinggi
Kebutuhan

yang

dikeluarga

dalam

rumah

tangga

petani

tidak

dapat

terprediksikan bisa setiap hari, setiap minggu, dan bisa dalam keadaan yang
medadak sehingga pemenuhan kebutuhan dilakukan diawal untuk berjaga- jaga.
Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah anggota keluarga semakin
banyak maka petani cenderung menggunakan kredit ijon. Hal ini menyimpulkan
bahwa ijon merupakan alat pemenuhan modal bagi petani yang relatif mudah
diperoleh. Oleh karena itu semakin banyak jumlah anggota keluarga maka
semakin banyak kebutuhan konsumsi dalam sebuah keluarga sehingga kepala
keluarga atau petani memasarkan hasil dengan ijon agar mendapatkan uang
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Penelitian ini mendukung teori moral petani dimana scott menyatakan
bahwa umumnya karakteristik petani dapat dilihat dari pola produksi pertanian
yang diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga atau
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disebut dengan subsisten. Dalam hal ini yang terjadi di Kecamatan Ngapa
dimana petani yang mengalami keadaan yang menurut petani akan berdampak
terhadap keluarganya, maka petani akan mengadaikan dan menjual hasil
perkebunan kakao yang di telah diusahakan. Masyarakat perdesaan salah satu
strategi bertahan petani tradisional adalah prinsip “dahulukan selamat atau safety
first”. Bagi petani miskin yang secara sosial ekonomi sangat rentan penurunan
atau

bahkan

kegagalan

panen

akan

membawa

dampak

buruk

bagi

kelangsungan hidup keluarganya.
Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Harahap, dkk (2018) yang menyatakan bahwa besarnya jumlah
tanggungan keluarga tidak mempengaruhi terhadap keputusan petani dalam
mengusahakan komoditas.

5.12.7 Pengaruh usia Terhadap Keputusan ijon
Untuk hasil penelitian menunjukan bahwa usia tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap keputusan petani untuk menggunakan ijon. Sehingga dapat
disimpulkan besarnya usia yang dimiliki oleh petani tidak memiliki dampak yang
signifikan terhadap keputusan petani. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Harahap, Sriyoto & Yuliarti (2018) yang
menyatakan bahwa Umur petani tidak mempengaruhi dalam keputusan
mengusahakan komoditasnya.
Hasyim (2006), umur dapat mempengaruhi aktivitas dan produktivitas
seseorang dalam bekerja. Dalam kondisi umur yang masih produktif maka
kemungkinan besar seseorang dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Hal
tersebut terutama berlaku pada pekerjaan fisik.

Menurut Simanjuntak (1985)

dalam Maslina (2003) umur produktif seseorang berkisar anatara 15 tahun
sampai dengan 64 tahun. Lanjut Suratiyah (2008), Semakin berat pekerjaan
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secara fisik maka semakin tua tenaga kerja akan semakin turun pula prestasinya.
Maka, ketika seseorang dalam hal ini petani yang sudah tidak sanggup
melakukan kegiatan bertani, maka petani yang sudah berumur akan cenderung
tidak produktif lagi dan sejalan dengan penurunan pendapatan yang diterimanya.
Sehingga dalam situasi ini, petani akan memilih keputusan yang diambil untuk
memenuhi kebutuhannya. Selajan dengan itu penelitian Amani Alassaf,
Mohammad Majdalwal, Oraib Nawash (2011), juga mengemukakan umur petani
secara berpengaruh keputusan petani dalam mengusahakan pertaniannya
Namun dalam penelitian ini usia tidak memiliki pengaruh terhadap
keputusan petani untuk melakukan ijon. Jadi baik petani yang berumur muda
maupun tua, bukan menjadi penentu untuk tidak melakukan ijon, sebab ijon bisa
dilakukan di berbagai segala usia. Untuk kredit ijon bisa dilakukan di setiap
tingkat usia petani, sebab kekurangan modal dan kebutuhan konsumsi bisa
terjadi kepada siapa saja, tingkat usia baik muda maupun muda, sehingga
diberbagai kondisi petani akan tetap melakukan kredit ijon yang dianggap cukup
fleksibel untuk dilakukan. Untuk itu petani dalam melakukan kredit ijon di
kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara bisa dilakukan diberbagai usia ,
sehingga keputusan kredit ijon tidak dipengaruhi oleh usia petani.

5.12.8 Pengaruh Pemahaman Petani Terhadap Keputusan ijon
Hasil penelitian

menunjukan bahwa

pemahaman petani memiliki

pengaruh signifikan terhadap keputusan petani untuk menggunakan ijon. Belum
ada penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pemahaman ijon petani dalam
islam terhadap pengambilan keputusan untuk memilih ijon. Koefisien negatif
mengandung makna apabila petani tidak paham akan ijon maka kecenderungan
keputusan petani untuk melakukan ijon semakin besar. Dan sebaliknya apabila
petani paham mengenai ijon makan kecenderungan melakukan ijon semakin
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kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman agama juga menjadi salah
satu faktor yang bisa membuat petani untuk tidak melakukan transaksi ijon.
Dari penelitian yang dilakukan di kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka
Utara, ditemukan bahwa pemahaman petani mengenai ijon dalam hukum islam
cenderung variatif namun dominan petani belum sepenuhnya paham bahwa
transaksi ijon ini merupakan transaksi yang terlarang. Pemahaman petani
mengenai ijon dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan agama para petani. Dari
hasil wawancara tanya jawab, ditemukan bahwa sebagaian petani tidak
mengetahui bahkan ada beberapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan
mengenai larangan melakukan sistem ijon dalam hukum agama islam.
Sistem ijon dalam tinjauan hukum islam dikategorikan sebagai transaksi
yang dilarang karena dalam transaksi ijon mengandung ketidakjelasan (Gharar)
berpotensi menimbulkan permasalahan ketika transaksinya telah berlalu
sehingga termasuk transaksi yang dilarang.
Hal ini didasari dalam Hadist Riwayat Muslim, Sahabat Abu Hurairah
Radhiallahu’anhu, Meriwayatkan :
“Bahwasanya Nabi Muhammad Saw melarang transaksi yang mengandung insur
ketidakjelasan (gharar)”.
Dari wawancara yang dilakukan didapatkan informasi dari \ narasumber
mengenai pemahaman akan hukum ijon dalam agama islam. “trasaksi ijon ini
sebenarnya sangat merugikan kami petani kalau dari segi ekonomi, tetapi saat ini
persoalan mencukupi kebutuhan sehingga kami petani terpaksa melakukan ijon,
karena tidak ada jalan lain sementara kebutuhan mendesak terus berdatangan
sehingga kami petani memilih alternatif ijon. Untuk segi keagamaan kami petani
tidak sepenuhnya mengetahui larangan sistem ijon yang kami lakukan selama
ini. Ijon ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini. Selain itu dalam
kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan, maupun khutbah jumat topik mengenai
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edukasi ijon dalam hukum islam belum ada yang pernah membahas dalam
ceramah dan lain-lainnya”. (Kharuddin Narasumber).
Faktanya kesimpulan yang ditemukan masyarakat kecamatan Ngapa
kabupaten

kolaka

utara

rata-rata

belum

sepenuhnya

paham

tidak

diperbolehkannya transaksi ijon dalam agama. Namum masyarakat paham
bahwa transaksi ijon ini menimbulkan dampak negatif dari aspek penerimaan
pendapatan yang berkurang. Namun fokus petani yakni lebih kepada
mendapatkan saat membutuhkan, sebab pemenuhan kebutuhan keluarganya
lebih

utama.

Akhirnya

petani

melakukan

ijon

bukan

pada

persoalan

diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya transaksi ijon ini dalam ajaran
keyakinan yang dianut oleh petani.
Ditemukan juga bahwa sistem ijon ini, merupakan faktor penyebab
kemiskinan. Petani tidak memiliki pilihan lain, selain mengambil sistem ijon untuk
menyambung hidupnya meskipun itu sangat merugikan. Betapa tidak, karena
ijon adalah sebuah sistem pembiayaan atau membantu para petani dengan
perjanjian bahwa uang dikembalikan dalam bentuk hasil panen kakao dengan
harga yang lebih rendah dari harga pasar.

5.13 Implikasi
Pengambilan keputusan dari prilaku seseorang tidak terjadi dengan
begitu saja. Terdapat proses yang melatar belakangi munculnya keputusan
tersebut. Berdasarkan teori pemilihan keputusan menurut Polasky (2006)
keputusan seseorang muncul berdasarkan informasi yang terdapat disekitar
orang tersebut yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Oleh karena itu,
maka faktor ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi
keputusan petani. Besarnya keputusan petani untuk memilih sistem ijon tersebut
disebabkan besarnya kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan harian
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rumahtangga dan kebutuhan permodalan produksi kakao yang pada akhirnya
mengharuskan petani tersebut menganggunkan tanaman kakaonya dengan
konsekuensi yang besar melalui transaksi ijon. Menurut Kotler (2006: 356)
seorang penjual terkadang diharuskan memilih untuk bertahan hidup dan
memenuhi kebutuhan dianggap lebih utama daripada menghasilkan keuntungan.
Berdasarkan temuan penelitian ini, maka implementasi membangun
komunikasi berupa ide atau gagasan ini perlu diupayakan dan ditingkatkan
dalam kegiatan penyuluhan dan bantuan permodalan pertanian bagi petani
Kakao di Kolaka Utara. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pemikiran
berupa

pemberdayaan petani melalui peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) petani sehingga petani mampu melakukan perencanaan,
pelaksanaan serta evalusasi pertanian dengan baik.
Selain itu Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang di
bangun. Oleh karenanya, untuk memberikan upaya pengembangan bagi petani
maka penting untuk mempertimbangkan beberapa hal berikut :
Transaksi ijon masih menjadi alternatif dominan yang paling diminati
petani, sehingga diperlukannya suatu wadah sebagai sarana untuk menyalurkan
pembiayaan, menerima hasil pertanian dan sebagai sumber pemasaran hasil
perkebunan kakao
Untuk dapat memotong rantai sistem ijon yang begitu melekat dan sudah
menjadi budaya perlu adanya pembangunan sumber daya manusia melalui
peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam pembudidayaan perkebunan kakao,
hal ini dapat mendorong perubahan prilaku petani yang masih tradisional dalam
menerima, menerapkan dan melakukan inovasi pada usaha perkebunan.
Penyuluhan

dalam

kegiatan

perkebunan

sebagai

wadah

dalam

pembentukan komunikasi antara pemerintah daerah dan petani dalam
peningkatan keterampilan untuk dalam upaya peningkatan taraf hidup dan
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perbaikan ekonomi rumahtangga petani yang akan berdampak terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah
Didapati bahwa faktor agama bisa membantu untuk memotong rantai ijon
ini, diperlukan sebuah penanaman pemahaman yang mendalam mengenai
keagamaan melalui edukasi keagamaan, hal ini bisa menjadi dampakyang positif
sebab mayoritas petani di kabupaten kolaka utara muslim. Hal ini juga
berdampak adanya pergeseran pandangan mengenai ijon, mengingat ijon
merupakan suatu kebiasaan tradisi tradisional yang merugikan salah satu pihak
Bagi pengambil kebijakan pembangunan di Kabupaten Kolaka Utara,
penelitian ini dapat menjadi acuan dalam proses penyuluhan dan penyusunan
program kebijakan untuk pengembangan dan pembangunan pertanian yang
berbasis pada pengembangan pengetahuan

lokal masyarakat. implikasi

kebijakan yang disarankan oleh peneliti adalah :
Kegiatan penyuluhan pertanian sebagai sarana mengubah kehidupan
masyarakat menjadi lebih baik karena dalam penyuluhan dikembangkan
bagaimana membangun komunikasi ide atau gagasan,

cara-cara baru

pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Peningkatan perekonomian masyarakat melalui kebijakan pinjaman modal tanpa
bunga sehingga mampu mempermudah petani dalam memenuhi kebutuhan
dasar dan operasional petani sehingga petani dapat memperoleh peningkatan
kesejahteraan.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor ekonomi, sosial dan
pemahaman yang menjadi penentu petani dalam keputusan memilih
transaksi ijon dengan menggunakan model regresi binnary logistik. Hasil
penelitian ini menunjukan komoditas kakao dan rumahtangga petani memiliki
peran meskipun banyak faktor lainnya yang memiliki pengaruh terhadap
petani untuk memilih transaksi ijon. Secara umum ada hubungan timbal balik
antara komoditas kakao dan keputusan untuk melakukan transaksi ijon,
temuan dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :
1. Hasil penelitian menunjukan harga jual kakao tidak memiliki pengaruh
terhadap keputusan petani untuk memilih memilih

ijon, secara garis

besar petani yang menggunakan ijon hanya ketika petani membutuhkan
tambahan modal untuk mengusahakan komoditasnya, serta untuk
mencukupi kebutuhan hidup yang mendesak yang harus segera dipenuhi.
2. Jumlah tenaga memiliki pengaruh terhadap keputusan petani untuk
memilih transaksi

ijon. Dalam hubungan jumlah tenaga kerja dengan

keputusan ijon memiliki keterkaitan satu sama lain, karena hal ini
berhubungan efisiensi biaya input yang dikeluarkan petani.
3. Status kepemilikan lahan memiliki pengaruh terhadap keputusan petani
untuk memilih transaksi ijon. Status kepemilikan lahan pertanian, dalam
hal ini akan dipandang sebagai simbol status sosial dalam masyarakat
perdesaan. Oleh sebab itu petani yang tidak memiliki lahan atau lahan
sewaan akan cenderung memilih ijon sebab akses yang di rasakan
dengan melakukan ijon sangat mudah dan luwes
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4. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap keputusan petani menggunakan
sistem ijon.

Hal ini mengindikasikan bahwa dengan pendidikan

kecenderungan prilaku akan bersikap rasional. Prilaku rasional sendiri
adalah prilaku bagaimana memaksimalkan utilitas. Sehingga dengan
pendidikan yang tinggi petani cenderung tidak memilih transaksi ijon
sebab memiliki kerugian dan tingginya tingkat bunga yang diterima dan
bertentangan dengan memaksimalkan utilitas.
5. Pengalaman memiliki pegaruh terhadap keputusan petani memilih ijon.
Hal ini mengidikasikan tingginya pengalaman sudah mempertimbangkan
resiko-resiko yang dialami jika memilih keputusan yang kurang tepat
untuk mengusahakan komoditasnya sehingga petani yang kekurangan
pengalaman bertani cenderung untuk melakukan ijon.
6. Ukuran keluarga memiliki pengaruh terhadap keputusan memilih ijon.
Jumlah anggota keluarga. Jadi semakin banyak anggota keluarga maka
petani cenderung memilih transaksi ijon. Kebutuhan yang dikeluarga
dalam rumah tangga petani tidak dapat terprediksikan bisa setiap hari,
setiap minggu, dan bisa dalam keadaan yang medadak sehingga
pemenuhan kebutuhan dilakukan diawal untuk berjaga- jaga.
7. Usia memiliki tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan petani memilih
transaksi. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya peluang untuk
memilih

ijon maupun tidak ijon sama. Dengan kata lain petani dalam

memilih transaksi ijon tidak berdasarkan pada umur petani, umur tua atau
mudanya petani, sebab kendalla dan masalah mengenai permodalan
pertanian bisa dialami dalam rentang usia apa saja.
8. Pemahaman petani mengenai ijon dalam islam memiliki pengaruh
terhadap keputusan memilih ijon. hasil penelitian ini menemukan
pemahaman petani mengenai ijon dalam islam masih kurang, sehingga
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transaksi ijon masih sering dilakukan. Hal ini mengindikasikan faktor
agama berperan terhadap keputusan petani dalam mengusahakan
komoditas kakao dikecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara.
Berdasarkan hasil estimasi dapat disimpulkan bahwa tujuan petani
memilih menggunakan transaksi ijon bukan saja di dasarkan oleh faktor ekonomi
saja, melaikan faktor sosial dan faktor pemahaman keagamaan justru memiliki
peran yang cukup dominan dalam akses pembiayaan. Hal ini didasarkan dalam
pemilihan keputusan petani juga dipengaruhi oleh rumahtangganya dan
lingkungan sosialnya

6.2 Saran – saran
Pada petani kakao di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dalam
proses

berusahatani

banyak

yang

masih

kekurangan

modal

untuk

mengusahakan usaha taninya. Kekurangan modal dalam pertanian dan
perkebunan memang bukan masalah yang baru lagi. Tetapi masalah tersebut
akan selalu menjadi pemeran utama yang selalu sulit diatasi baik untuk petani
sendiri maupun bagi pemerintah yang berperan dalam mengatur regulasi dalam
bidang memberian modal dalam sektor pertanian dan perkebunan.

Maka,

tersedianya dengan tersedianya akses pembiayaan sangat dibutuhkan, dan akan
membantu petani dalam menguusahaka

komoditasnya.

Namun

dengan

ketidakberdayaan, keterbatasan dan sempitnya ruang lingkup petani, dalam
proses intermediasi keuangan tidak berjalan lancar sesuai dengan harapan
petani. Akhirnya di satu sisi pihak lembaga pembiayaan formal menghadapi
permasalahan mengenai petani yang layak dan memenuhi kriteria untuk dibiayai,
akan tetapi di sisi lain petani sangat membutuhkan dana.
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Selama ini, beberapa petani menggunakan pembiayaan informal Ijon
yang

digunakan

dengan

keterbatasannya

dan

menanggung

rendahnya

penerimaan harga dan beban bunga yang cukup tinggi. Selain itu juga dalam
lingkungan masyarakat perdesaan transaksi ijon sudah menjadi budaya
kebiasaan orang tua secara turun temurun dan terus dilakukan. Ijon sudah
menjadi ikatan yang cukup kuat dalam kehidupan para petani perdesaan hal ini
juga berlaku di Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.
Ada beberapa saran yang mungkin bisa menjembatani masalah tersebut,
yakni :
1. Perlu adanya pembentukan koperasi usaha tani kakao di Kecamatan
Ngapa yang bisa mempermudah petani kecil dalam keterbatasan
permodalan dan sebagai wadah untuk pemasaran hasil panen sehingga
masyarakat petani kecil untuk bisa keluar dari lingkaran sistem ijon
dengan

memprioritaskan

produktivitas

hasil

kakao.

Pembentukan

lembaga koperasi usaha tani kakao ini diharapkan bisa

berfungsi

memfasilitasi petani kakao, dalam mengelola hasil kakao mulai dari pasca
panen, pengelolaan komoditas kakao yang bekerjasama langsung ke
pengelolaan industri, sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan mutu
dari produk kakao tersebut
2. Kepada pemerintah setempat diperlukannya kerjasama yang terjalin
dengan industri pengelolaan kakao terhadap hasil kakao rakyat, sehingga
petani akan bisa menyalurkan hasil kakao bisa di pasarkan dengan harga
yang baik sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Pada akhirnya
program berupa kerjasama ini bisa menjadi pilihan alternatif yang baik
untuk petani dan bisa mengingkatkan motivasi petani agar lebih produktif
yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan sehingga kekurangan
modal akan bisa sedikit demi sedikit teratasi.

146

3. bagi petani dengan di temukan bahwa sebagian petani belum
sepenuhnya memahami mengenai hukum ijon dalam islam. Perlu
dilakukan upaya dalam meningkatkan pemahaman petani . Kontribusi dan
peran dari seluruh lapisan masyarakat

dianggap penting untuk

peningkatan pemahaman keagamaan bagi petani melalui kegiatan hari
besar keagamaan, maupun dalam khotbah jumat, majelis taqlim dan
kajian keislaman lainnya, berkaitan muamalah dalam syariah islam untuk
memperbaik perekonomian rumahtangga petani.
4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa lebih mendalam membahas
hasil penelitian bila menambahkan faktor-faktor lain di luar penelitian ini di
Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara. serta perlu penambahan
analisis dengan pendekatan disiplin ilmu sosial, sebab pada fakta yang
terjadi untuk kredit informal Ijon di perdesaan tidak semata-mata
merupakan persoalan ekonomi saja.
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Assalamualaikum wr wb
Kepada Bapak/ ibu
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Sosial, dan Pemahaman Yang Mempengaruhi Keputusan Memilih Ijon”. Proyek
penelitian ini adalah salah satu syarat untuk saya menyelesaikan program studi
Pascasarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur.
Penelitian ini di dilakukan di Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara dan bapak/ibu telah
dipilih secara acak. Bantuan Bapak/ ibu dan semua informasi yang berikan, akan
memungkinkan saya untuk menyelesaikan penelitian ini. Setelah penelitian selesai, semua
temuan akan disimpan Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur.
Kelancaran penelitian ini bergantung kepada jawabanyang Bapak/ibu berikan
sebagai responden dalam penelitian ini. Saya sangat berharap bapak/ ibu dapat
berpartisiasi menjawab pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner yang saya lampirkan.
Saya ucapkan Terima kasih banyak atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu.
Wassalamualaikum wr wb.
Peneliti,

Nur Najmah Sarita

ANALISIS FAKTOR_FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MENGGUNAKAN
JUAL BELI IJON (Studi pada Petani Kakao di Kab. Kolaka Utara)
Daftar Pertanyaan
No. Kuisioner

: ...........

Data Responden :
No.

Data Diri Responden

1.

Nama Responden

2.

Jenis Kelamin

......................................
a) Laki-laki
b) Perempuan

3.

Umur

4.

Agama

5.

Status Perkawinan

...................................Tahun

a) Belum menikah/cerai
b) Menikah

6.

Pendidikan Terakhir

a) SD
b) SMP
c) SMA

7.

Jumlah anggota

................................... Orang

Keluarga
8.

Alamat Responden

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

9. Apakah bertani kakao menjadi pekerjaan dan penghasilan utama ?
a) Iya
b) Tidak

* Jika Iya

* Jika Tidak

Berapa Lama anda menjadi petani kakao

Apa perkerjaan sampingan anda selain

?................................................. Tahun

bertani?

Berapa Luas Lahan perkebunan kakao

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

anda?

Berapa Luas Lahan perkebunan kakao

..................................................... Ha

anda?
...................................................... Ha

10. Apakah anda memiliki memiliki tenaga bantuan untuk mengelolah kebun kakao ?
a) Jika Iya

: ....................... Orang

b) Tidak
11. Apakah anda pernah melakukan jual beli kakao dengan ijon?
a) Iya
b) Tidak
*Jika Iya

*Jika Tidak

Berapa harga jual yang biasa anda

Dimana anda biasa menjual hasil

terima dari pengijon ?

panen kakao ?

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

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

Berapa kali anda melakukan transaksi

Berapa harga jual yang anda terima?

jual beli ijon?

....................................................
Berapa jarak tempuh dari tempat tinggal
anda ke tempat tersebut ?
.............................................Menit

12. Apakah anda mengetahui bahwa dalam islam teransaksi jual beli ijon di larang?
a) Mengetahui
b) Tidak mengetahui
13. Jika iya (Jawaban 12), Apakah anda akan tetap memutuskan untuk menggunakan ijon
pada masa panen berikutnya?
a) Iya
b) Tidak
Mengapa :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Lampiran II
Case Processing Summary
Unweighted Casesa
Selected Cases

N
Included in Analysis

Percent
100

100.0

0

.0

100

100.0

0

.0

100

100.0

Missing Cases
Total
Unselected Cases
Total

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of
cases.

Dependent Variable Encoding
Original
Value

Internal Value

Ijon

0

Tidak Ijon

1

Block 0: Beginning Block

Iteration Historya,b,c
Iteration

-2 Log likelihood

Coefficients
Constant

Step 0

1

136.059

.320

2

136.058

.323

3

136.058

.323

a. Constant is included in the model.
b. Initial -2 Log Likelihood: 136.058
c. Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than .001.

Classification Tablea,b
Observed

Predicted
Y_Keputusan_Menggunakan_Ijon
0

Y_Keputusan_Menggunakan 0
Step 0

_Ijon

Percentage
Correct

1
54

0

.0

0

46

100.0

1

Overall Percentage

58.0

a. Constant is included in the model.
b. The cut value is .500

Variables in the Equation
B
Step 0

Constant

S.E.
.323

.203

Wald
2.538

df

Sig.

Exp(B)

1

.111

df

Sig.

Variables not in the Equation
Score
X1_Harga_Jual

10.413

1

.001

X2_Tenaga_Kerja

50.365

1

.000

X3_Pendidikan

32.373

1

.000

X4_Ukuran_Keluarga

55.275

1

.000

X5_Umur

38.980

1

.000

X6_Status_Kepemilikan

21.423

1

.000

X7_Pengalaman

12.020

1

.001

X8_Pemahaman

49.838

1

.000

69.659

8

.000

Variables
Step 0

Overall Statistics

1.381

Block 1: Method = Enter
Iteration Historya,b,c,d
Iteration

-2 Log likelihood

Coefficients
Constant

X1_Harga_Jual

X2_Tenaga_Kerja

X3_Pendidikan

X4_Ukuran_Keluarga

X5_Umur

X6_Status_Kepem

X7_Pengalaman

X8_Pemahaman

ilikan
1

59.241

-.197

.000

-.078

-.083

.259

.015

-.035

.014

-.453

2

48.902

-1.050

.000

-.121

-.145

.457

.016

.110

.014

-.549

3

46.735

-1.393

.000

-.148

-.200

.610

.011

.293

-.003

-.578

4

46.518

-1.458

.000

-.158

-.226

.675

.008

.358

-.015

-.588

5

46.515

-1.470

.000

-.159

-.230

.684

.007

.362

-.016

-.590

6

46.515

-1.471

.000

-.159

-.230

.685

.007

.361

-.017

-.590

Step 1

a. Method: Enter
b. Constant is included in the model.
c. Initial -2 Log Likelihood: 136.058
d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square

Step 1

df

Sig.

Step

89.544

8

.000

Block

89.544

8

.000

Model

89.544

8

.000

Model Summary
Step

1

-2 Log likelihood

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square

46.515a

.592

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter
estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test
Step
1

Chi-square
6.134

df

Sig.
8

.632

.796

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
Y_Keputusan_Menggunakan_Ijon = 0
Observed

Expected

Y_Keputusan_Menggunakan_Ijon = 1
Observed

Total

Expected

1

10

9.837

0

.163

10

2

9

9.561

1

.439

10

3

9

9.160

1

.840

10

4

8

7.761

2

2.239

10

5

5

4.107

5

5.893

10

6

0

.844

10

9.156

10

7

0

.384

10

9.616

10

8

1

.196

9

9.804

10

9

0

.112

10

9.888

10

10

0

.037

10

9.963

10

Step 1

Classification Tablea
Observed

Predicted
Y_Keputusan_Menggunakan_Ijon
0

n

Correct

1

Y_Keputusan_Menggunakan_Ijo 0
Step 1

Percentage

1

54

0

92.9

0

46

91.4

Overall Percentage

92.0

a. The cut value is .500

Variables in the Equation
B
Step 0

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Constant

.160

.201

.639

1

.424

1.174

X1_Harga_Jual_Kakao

.153

.656

1.635

1

.424

2.698

X2_Jumlah_Tenaga_Kerja

-.341

1.255

5.763

1

.045

1.975

X3_Pendidikan

-.867

1.201

6.979

1

.000

3.439

.451

2.455

6.233

1

.028

1.578

X5_Umur

-.129

3.277

1.754

1

.325

2.678

X6_Status_Kepemilikan_Lahan

-.422

1.257

5.364

1

.021

.671

X7_Pengalaman_Petani

-.312

1.273

4.346

1

.034

.932

X8_Pemahaman_Sistem_Ijon

-.752

2.271

9.875

1

.000

.687

X4_Ukuran_Keluarga

Variables not in the Equationa
Score
Step 0

Variables

df

Sig.

X1_Harga_Jual_Kakao

63.470

1

.000

X2_Jumlah_Tenaga_Kerja

81.692

1

.000

X3_Pendidikan

47.224

1

.000

X4_Ukuran_Keluarga

85.612

1

.000

X5_Umur

89.797

1

.000

100.000

1

.000

X7_Pengalaman_Petani

66.932

1

.000

X8_Pemahaman_Sistem_Ijon

96.047

1

.000

X6_Status_Kepemilikan_Lahan

a. Residual Chi-Squares are not computed because of redundancies.

LAMPIRAN III

Responden
1
2
3
4

Jenis
Kelamin
L
P
P
L

X1
Harga Jual Kakao

Y
1
0
0
1

5

L

0

6

L

0

7
8
9
10
11
12

L
L
L
L
L
P

1
0
1
0
1
1

13

L

0

14

P

0

15
16
17
18
19
20

L
P
L
L
P
L

1
1
0
0
1
0

21

L

1

22

L

0

23
24
25
26
27
28
29

L
L
P
L
L
P
P

1
1
1
1
0
1
1

Ijon
19.000
19.000
22.000
20.000
19.000
20.000
20.000
23.000
19.000
19.000
19.000
20.000
20.000
21.000
21.000
19.000
19.000
19.000
19.000
23.000
22.000
22.000
22.000
22.000
18.000
18.000
19.000
19.000
19.000

X2
JTK

Pasar
27000
28000
28000
30000
27000
26000
28000
27000
29000
27000
28000
30000
27000
28000
28000
28000
28000
27000
30000
27000
27000
26000
27000
28000
28000
27000
28000
28000
28000

2
2
1
1
2
2
2
1
0
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1

X3
SKL
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0

X4
Pendidikan
6

X5
Pengalaman
22

X6 Ukuran
Keluarga
6

X7
Umur
38

6

30

8

48

6

45

4

51

6

41

4

53

6

35

4

51

9

15

3

30

6

15

4

32

12

15

6

39

6

15

6

31

6

20

6

39

6

20

6

40

12

19

4

41

6

16

5

31

12

10

3

29

12

43

4

58

6

25

4

43

6

34

5

54

6

35

5

55

6

26

5

46

9

34

6

54

12

20

4

40

16

10

4

44

16

7

4

38

12

13

5

47

6

27

5

41

6

30

5

43

6

35

3

53

6

50

3

69

12

45

5

52

X8 Pemahaman

0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0

30
31
32

L
L
P

0
0
1

33

L

1

34

L

0

35
36
37
38
39
40

L
L
P
L
L
L

1
0
1
0
1
1

41

L

0

42

L

1

43
44
45
46
47
48

P
L
P
L
L
P

1
0
0
1
0
0

49

P

1

50

L

1

51
52
53
54
55
56
57

P
L
P
L
L
L
P

1
0
1
0
1
0
1

58

L

0

59

P

0

60
61
62

L
P
L

0
1
0

19.000
19.000
20.000
19.000
18.000
23.000
19.000
20.000
19.000
19.000
19.000
22.000
22.000
18.000
20.000
19.000
19.000
22.000
18.000
22.000
22.000
19.000
22.000
19.000
19.000
19.000
19.000
20.000
22.000
19.000
19.000
19.000
19.000

27000
26000
27000
30000
27000
27000
27000
27000
28000
29000
27000
26000
29000
29000
27000
26000
28000
27000
28000
28000
27000
30000
28000
28000
27000
29000
27000
28000
26000
27000
27000
28000
27000

1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1

1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1

6

30

3

44

6

25

4

39

6

30

3

47

6

43

4

61

6

22

6

37

12

30

4

48

6

50

5

64

9

30

3

44

6

23

5

38

6

33

4

48

6

52

3

66

9

20

4

41

9

15

3

33

6

42

5

55

9

10

4

31

6

20

6

33

6

33

5

55

9

22

2

40

6

40

4

59

9

38

3

55

9

55

4

70

9

34

4

45

6

45

6

29

6

42

6

41

9

20

5

46

9

35

3

61

6

34

5

47

6

30

5

69

9

33

5

50

9

45

5

65

6

43

4

44

6

30

4

53

6

30

5

58

1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1

63
64
65

L
P
P

1
1
1

66

L

0

67

P

1

68
69
70
71
72
73

L
P
L
L
L
P

0
1
1
0
1
0

74

L

1

75

P

1

76
77
78
79
80
81

P
L
P
P
L
L

1
1
0
0
1
0

82

L

0

83

P

1

84
85
86
87
88
89
90

L
P
P
L
P
L
P

1
0
0
1
1
1
0

91

L

1

92

L

0

93
94
95

P
L
P

0
1
1

20.000
20.000
19.000
20.000
22.000
20.000
19.000
23.000
22.000
19.000
22.000
19.000
18.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
21.000
19.000
25.000
21.000
19.000
24.000
22.000
22.000
20.000
19.000
22.000
19.000
19.000
21.000
19.000

30000
30000
28000
28000
29000
27000
30000
30000
28000
28000
30000
30000
30000
27000
30000
28000
26000
29000
30000
30000
29000
30000
28000
28000
28000
30000
30000
30000
30000
30000
26000
28000
28000

2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1

0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0

9

40

6

70

9

42

5

45

9

40

6

51

9

40

4

53

9

20

4

39

6

50

5

34

9

25

4

45

9

25

4

35

12

35

3

60

9

25

4

30

16

30

3

34

6

33

8

55

6

41

5

45

9

25

4

61

6

40

5

39

6

30

5

43

12

15

4

55

6

15

4

44

6

20

4

51

9

15

4

40

9

45

3

45

12

23

6

54

9

25

6

65

6

30

6

64

12

27

5

50

9

15

5

44

6

15

6

40

6

15

5

47

9

38

4

47

12

45

3

33

12

40

4

45

6

40

4

39

9

40

6

54

1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

96
97
98

P
L
P

0
1
1

99

L

0

100

L

0

19.000
19.000
22.000
22.000
22.000

28000
29000
30000
30000
28000

1
1
1
2
2

1
0
0
1
1

12

30

4

38

6

40

5

48

6

10

5

59

6

50

4

44

6

31

7

51

1
1
0
1
1

