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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pertanian harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan

berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi yang lebih luas dan dilakukan secara

berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, maupun

kelembagaan. Pengelolaan pertanian yang mengeksploitasi sumber daya alam secara

berlebihan dengan menggunakan pupuk dan pestisida kimia telah berdampak buruk

bagi kelangsungan usaha tani, dimana produksi tidak setara dengan besarnya input

yang digunakan dan telah berdampak negatif terhadap kesuburan lahan yang

mengakibatkan tanah menjadi tandus dan rentan terhadap serangan hama penyakit.

Dalam ilmu ekonomi, produksi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan

manfaat (utility) baik di masa kini maupun di masa mendatang (M. Frank, 2003).

Dengan pengertian yang luas tersebut, kita memahami bahwa kegiatan produksi

tidak terlepas dari keseharian manusia, meskipun demikian, pembahasan tentang

produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi

keuntungan sebagai motif utama.1

Dalam pandangan Islam prinsip dasar ekonomi adalah keyakinan kepada

Allah SWT sebagai rabb dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan ini menjadi

pembukti kitab suci umat Islam, dalam Al-Quran surat Al-Jaatsyah: 13

1 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2006), h.
102.
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Artinya: Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa

yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Rabb, yang seringkali diterjemahkan “Tuhan” dalam bahasa Indonesia,

memiliki makna yang sangat luas, mencakup antara lain pemelihara (al-murabbi),

penolong (al-nashir), pemilik (al-malik), yang memperbaiki (al-mushlih), tuan (al-

sayyid), dan wali (al-wali). Konsep ini bermakna bahwa ekonomi islam berdiri di

atas kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta, Pemilik, dan

Pengendali alam raya yang dengan takdirnya menghidupkan dan mematikan serta

mengendalikan alam dengan ketetapannya (sunnatullah).2

Keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah rabb semesta

alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif

maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi

keuntungan akhirat.3

2 Ibid, h. 104.
3 Ibid.
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Penyuluhan merupakan salah satu kegiatan yang mutlak harus ada jika ingin

menghendaki adanya peningkatan produksi dari para petani. Dengan penyuluhan

yang berhasil diterapkan kepada para petani, akan berarti para petani mau dan

mampu untuk selalu menggunakkan teknologi yang menguntungkan dalam

budidaya tanaman termasuk mengatasi masalah-masalah yang timbul seperti hama

dan penyakit pada tanaman.

Penyuluhan berasal dari kata “suluh” yang dapat diartikan bisa menerangi.

Penyuluhan pertanian adalah suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama dan

pelaku usaha yang bertujuan untuk mengorganisasikan dirinya dalam mengakses

informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya

untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan, serta

meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.4

Penyuluhan pertanian berperan dalam peningkatan pengetahuan petani akan

teknologi maupun informasi-informasi pertanian yang baru. Peranan penyuluhan

dalam memberikan pengetahuan kepada para petani dapat berfungsi sebagai proses

penyebarluasan informasi kepada para petani, sebagai proses penerangan atau

memberikan penjelasan sebagai proses perubahan perilaku petani dari segi sikap,

pengetahuan, keterampilan, dan juga sebagai proses pendidikan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan penyuluhan pertanian

adalah suatu kegiatan memberikan arahan berupa informasi terhadap peluang usaha

4 Ali Zabar, dkk. Bacaan Terpilih Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan
Kehutanan Di Kabupaten Kampar, (Bangkinang: Kantor Informasi Penyuluhan (KIP), 2007), h. 4.
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serta kendala yang nanti akan dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

Presiden RI telah mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan (RPPK) sebagai salah satu dari Triple Track Strategy dari Kabinet

Indonesia Bersatu pada tanggal 11 Juni 2005. RPPK tersebut dibuat bertujuan untuk

mewujudkan “pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan

nilai tambah, daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani”.5

Sangat diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui

penyuluhan pertanian agar produksi komoditas pertanian meningkat. Oleh karena

itu, perlu dilakukan pembinaan terhadap petani untuk penumbuhan dan

pengembangan anggota kelompok tani menjadi anggota yang kuat dan mandiri

untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya.

Penelitian mengenai pengaruh penyuluhan pertanian terhadap produksi

komoditas pertanian anggota kelompok tani ditinjau menurut ekonomi Islam

dilakukan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Peneliti memilih melakukan

penelitian di Kecamatan Siak Hulu karena letaknya sangat strategis, dilewati oleh

jalan antar Provinsi yaitu Jalan Lintas Timur. Disamping itu, Kecamatan Siak Hulu

berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru dengan jarak

tempuh sebagai pusat pemerintahan sebagai berikut:6

5 Ibid, h. 73.
6 Dokumen Programa Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Siak

Hulu.
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a. Jarak ibukota kecamatan ke ibukota provinsi Riau 37 Km.

b. Jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten Kampar 82 Km.

Usaha tani yang dikelola oleh petani di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Kampar umumnya dilakukan pada lahan kering, perairan umum, dan sedikit lahan

basah. Lahan basah hanya sedikit sekali yang dikelola oleh petani karena petani

takut akan bahaya banjir yang setiap tahun melanda Kecamatan Siak Hulu.

Sedangkan untuk lahan kering, para petani umumnya mengusahakan untuk tanaman

padi, palawija, sayuran dan buah-buahan.7 Kelompok tani di Kecamatan Siak Hulu

banyak yang telah berhasil. Salah satu hal yang menandai keberhasilan tersebut

adalah hasil pertaniannya telah banyak dipasarkan ke berbagai daerah bukan hanya

di Kecamatan Siak Hulu dan Kabupaten Kampar. Akan tetapi disisi lain, masih ada

anggota kelompok tani yang hidupnya sederhana, hasil pertaniannya hanya cukup

untuk kebutuhan sehari-hari saja.

Menilai dari gejala tersebut, maka peneliti ingin mengetahui seberapa besar

pengaruh penyuluhan pertanian terhadap produksi komoditas pertanian anggota

kelompok tani di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Hal ini penting sebagai

acuan dalam pembenahan penyuluhan pertanian oleh penyuluh pertanian agar dapat

memberikan kepuasan kepada para pelaku usaha khususnya petani.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti

lebih mendalam dan menuangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul:

7 Ibid.



6

“Pengaruh Penyuluhan Pertanian Terhadap Produksi Komoditas Pertanian

Anggota Kelompok Tani Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

B. Batasan Masalah

Petani di Kecamatan Siak Hulu sangatlah banyak jumlahnya, ada yang

menjadi anggota kelompok tani dan ada juga yang bukan anggota kelompok tani.

Agar penelitian ini lebih terarah dan untuk menghindari interpretasi yang keliru

terhadap hasil penelitian sekaligus mempermudah penelitian ini, maka penulis

membatasi permasalahan pada “Pengaruh Penyuluhan Pertanian Terhadap

Produksi Komoditas Pertanian Anggota Kelompok Tani Di Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disusun rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penyuluhan pertanian

terhadap produksi komoditas pertanian anggota kelompok tani di Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar?

2. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung dalam memberikan

penyuluhan pertanian di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam pengaruh penyuluhan pertanian terhadap

produksi komoditas pertanian?
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara penyuluhan pertanian

terhadap produksi komoditas pertanian petani di Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam memberikan

penyuluhan pertanian di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam pengaruh penyuluhan pertanian

terhadap produksi komoditas pertanian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program

Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam.

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan

yang diteliti.

c. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam

tentang pengaruh penyuluhan pertanian terhadap produksi komoditas pertanian

anggota kelompok tani.

E. Model Penelitian

Model dalam penelitian ini dapat diterangkan bahwa proses penyuluhan

pertanian di suatu tempat akan berdampak pada produksi komoditas pertanian

anggota kelompok taninya. Dengan kata lain, jika penyuluhan pertanian telah sesuai
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dengan prosedur maka akan dapat berpengaruh pada produksi komoditas pertanian

anggota kelompok tani dan akan berdampak baik pada penyuluh pertanian tersebut,

begitupun sebaliknya. Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar I: Kerangka Pemikiran Penelitian

Variabel X Variabel Y

(independen) (dependen)

Adapun definisi operasional variable dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL I: DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

No Variabel penelitian Indikator
1. Penyuluhan pertanian adalah suatu usaha atau

upaya untuk mengubah perilaku petani dan
keluarganya, agar mereka mengetahui dan
mempunyai kemauan serta mampu memecahkan
masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-
kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat
kehidupannya

a. Tujuan penyuluhan
b. Waktu penyuluhan
c. Media penyuluhan
d. Kejelasan memberikan

penyuluhan
e. Kesinambungan
f. Pemahaman.

2. Produksi Komoditas Pertanian adalah kegiatan
dalam penciptaan komoditas berupa kegiatan
usaha tani

a. Lahan
b. Tenaga Kerja
c. Modal
d. Manajemen

Berdasarkan tabel di atas, indikator penyuluhan pertanian terdiri dari tujuan

penyuluhan, waktu penyuluhan, media penyuluhan, kejelasan memberikan

penyuluhan, kesinambungan dan pemahaman. Sedangkan indikator untuk mengukur

produksi komoditas pertanian dapat dilihat dari lahannya, tenaga kerja, modal dan

manajemennya.

Penyuluhan pertanian Produksi Komoditas
Pertanian
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F. Rumusan Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan landasan analisa teori di atas dapat disusun

suatu hipotesa yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian

dan masih harus diuji kebenarannya melalui riset yaitu :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penyuluhan pertanian terhadap

produksi komoditas pertanian anggota kelompok tani di Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar (Ha).

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penyuluhan pertanian terhadap

produksi komoditas pertanian anggota kelompok tani di Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar (Ho).

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan secara kuantitatif di

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Kecamatan Siak

Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang memiliki

potensi yang bagus di sub sektor pertanian, jadi penulis ingin mengetahui

seberapa besar pengaruh penyuluhan terhadap produksi komoditas pertanian

anggota kelompok tani serta apakah sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi

Islam.
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2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Sebagai

subjek dalam penelitian ini adalah seluruh kelompok tani di Kecamatan Siak

Hulu Kabupaten Kampar.

b. Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki di dalam kegiatan

penelitian. Sebagai objek dari penelitian ini adalah pengaruh penyuluhan

pertanian terhadap produksi komoditas pertanian anggota kelompok tani di

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ditinjau menurut ekonomi Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang

melakukan penelitian secara langsung dari tempat penelitian.8 Dalam

penelitian ini data primer bersumber dari anggota kelompok tani yang menjadi

responden peneliti.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-

sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari

laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.9

8Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif), (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2002), Ed. Ke-2, Cet. ke-3, h. 33.

9Ibid.
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4. Teknik dan Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan

penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data

sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan

mengamati gejala dan fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara

langsung, guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian.

c. Angket, yaitu mendapatkan data dengan cara menyebarkan sejumlah daftar

pertanyaan kepada para anggota kelompok tani Kecamatan Siak Hulu.

d. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul

penelitian.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Sedangkan sampel

adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili populasi

tersebut.10 Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh kelompok tani di

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang berjumlah 66 kelompok dan

berjumlah 1.110 orang. Mengingat banyaknya kelompok tani dan banyaknya

anggota kelompok tani di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka

penulis mengambil jumlah sampel sebanyak 4 orang anggota kelompok tani dari

setiap Desa. Sampelnya berjumlah 48 orang karena di Kecamatan Siak Hulu

10 Ibid, h. 12.
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terdapat 12 Desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik Random

Cluster Sampling yaitu pengambilan sampel dimana populasi dikelompokkan

menjadi beberapa kelompok, kemudian dipilih beberapa cluster secara acak

untuk dijadikan sampel.11

Metode yang digunakan dalam menghitung jumlah sampel yaitu dengan

metode judgement sampling, Pada metode judgement sampling atau purposive

sampling ini peneliti melakukan pengumpulan datanya atas dasar strategi

kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. Peneliti menganggap jika calon

responden yang dihubungi termasuk ke dalam bagian obyek penelitian, tanpa

memperhatikan segi hubungannya dengan peneliti, maka pihak peneliti dapat

langsung memilih calon responden tersebut sebagai bagian unit sampel.12

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat instrumen

atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan yang sebenarnya dari

variabel penelitian. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila nilai koefisien

korelasi rhitung ≥ rtabel.

11 Yuyun Wahyuni, Dasar-dasar Statistik Deskriptif, (Yogyakarta: Nuha Medika,
2011), h. 6.

12 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 156.
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2) Uji Reliabilitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu

pengukuran dapat dipercaya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan

cronbach’s alpha. Batasan nilai dalam uji adalah 0,6. Jika nilai reliabilitas

kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik. Nilai reliabilitas dalam uji ini

dapat dilihat pada kolom Reliability statistics (Cronbach’s Alpha) yang

diolah dengan program SPSS.

b. Model Regresi

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis ini digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya

hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya. Untuk regresi linear

sederhana, uji statistiknya menggunakan uji t atau uji F.13 Dalam analisis

regresi linear sederhana ini, hanya melibatkan dua variabel (variabel X dan

variabel Y).

Persamaan regresi linear dari Y terhadap X dirumuskan:

Y = a + bX

Keterangan : Y= produksi komoditas pertanian

a = konstan

b = koefisien arah regresi linear

X = penyuluhan pertanian.

13 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2004), h. 103.
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c. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data

continue berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas, reliabilitas,

uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan. Pengujian menggunakan rumus

kolmogrov smirnov.

d. Pengujian Hipotesis Penelitian

1) Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh

satu variabel penjelas dalam menerangkan variasi variabel terikat.14 Uji ini

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dengan α = 0,05 atau 5%.

Jika thitung ≥ ttabel , maka terdapat hubungan yang signifikan dari variabel

independen terhadap variabel dependen. Jika t hitung ≤ t tabel maka tidak

terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap

variabel dependen.

14 Mudrajad Kuncoro, Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan
Ekonomi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011), Ed. Keempat, h. 105.
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2) Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.15 Uji ini

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi antara dua variabel.

Mengukur tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan skala

Likert. Setiap pertanyaan mempunyai 4 alternatif jawaban, dengan bobot alternatif

jawaban sebagai berikut:

1. Alternatif jawaban tidak setuju diberi skor 1

2. Alternatif jawaban kurang setuju diberi skor 2

3. Alternatif jawaban setuju diberi skor 3

4. Alternatif jawaban sangat setuju diberi skor 4

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan komputer melalui

program SPSS versi 16.0.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, model penelitian,

rumusan hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran umum berisi deskripsi umum wilayah Kecamatan Siak

Hulu, luas lahan menurut ekosistem, luas lahan menurut penggunaan

15 Ibid, h. 108.
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serta kondisi umum sumber daya manusia (penduduk) Kecamatan Siak

Hulu, jumlah penyuluh pertanian di Kecamatan Siak Hulu dan

program kerja penyuluh pertanian.

Bab III Merupakan bab landasan teori yang berisikan tentang teori yang

berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab IV Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang apakah terdapat

pengaruh yang signifikan antara penyuluhan pertanian terhadap

produksi komoditas pertanian anggota kelompok tani di Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar, apa sajakah faktor penghambat dan

pendukung penyuluhan pertanian di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Kampar dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam pengaruh penyuluhan

pertanian terhadap produksi komoditas pertanian.

Bab V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA


