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 Penelitian ini bertujuan : 1). Untuk mengetahui tingkat adopsi petani terhadap 
inovasi pasca panen padi dan jagung pada (SL-PTT) 2). Untuk mengetahui kendala-
kendala apa saja yang dihadapi petani dalam mengadopsi inovasi pasca panen padi 
dan jagung pada (SL-PTT). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bagekpapan dengan 
metode Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan : 1). Tingkat adopsi petani terhadap  
inovasi pasca panen padi dan jagung pasa Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 
Terpadu (SL-PTT) pada kategori sedang 2). Kendala yang di hadapi petani yaitu 
kendala internal dan kendala eksternal.  
Kata kunci : SL-PTT, Adopsi Inovasi, Pasca Panen.  
 

ABSTRACT 

 

This research aims at: 1). To find out the level of adoption of farmers against the 
innovation post harvest rice and corn on (SL-PTT) 2). To find out what constraints 
faced by farmers in adopting innovation post harvest rice and corn on (SL-PTT). This 
research was carried out in the village of Bagekpapan with a descriptive method.The 
results showed: 1). The rate of adoption of farmers against the innovation post 
harvest rice and corn Crop Management, airy School pasa (SL-PTT) on the category 
currently 2). Obstacles in the face of internal constraint i.e. farmers and external 
constraints.  

Keywords: SL-PTT, the adoption of innovations, post harvest. 
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PENDAHULUAN  

 

Peningkatan produksi beras dan jagung  tidak lepas dari penanganan pasca 
panen yang tepat. Inovasi teknologi mempengaruhi peningkatan mutu beras dan 
jagung yang berkualitas. Suatu keputusan untuk mengadakan perubahan dari yang 
semula mengetahui, mau, mampu, sampai akhirnya merubah sikapnya untuk 
melaksanakan/menerapkan suatu teknologi tersebut memerlukan proses waktu 
dimana tiap-tiap petani melakukan dengan cara berbeda satu sama lain. Dalam hal 
penerapan inovasi tidak serta-merta diterima dan langsung diterapkan tapi 
memerlukan waktu yang cukup lama.  

SL-PTT padi dan jagung petani dapat belajar langsung di lapangan melalui 
pembelajaran dan penghayatan langsung (mengalami), mengungkapkan, 
menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/mengalami kembali), 
menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama dalam hal teknik budidaya, 
dan penanganan pasca panen dengan mengkaji bersama berdasarkan spesifik lokasi. 
Melalui penerapan SL-PTT petani akan mampu mengelola sumberdaya yang tersedia 
secara terpadu dalam melakukannya di lahan usahataninya berdasarkan spesifik 
lokasi sehingga petani menjadi lebih terampil serta mampu mengadopsi inovasi yang 
telah diterapkan. 

Pelaksanaan SL-PTT padi dan jagung, petani dituntut untuk mengikuti semua 
tahapan kegiatan di lapangan dan mengaplikasikan  komponen spesifik lokasi, mulai 
dari mengolahan tanah dan budidaya hingga pasca panen, tetapi pada kenyataannya 
petani hanya sampai pada tahap pemanenan, dan hanya beberapa yang sampai pada 
tahap penggilingan dan penjualan.  

 
Berdasakan uraian di atas maka muncul permasalahan-permasalahan sebagai 

berikut : 1). Bagaimana tingkat  adopsi petani terhadap inovasi pasca panen padi dan 
jagung pada SL-PTT 2.) Apa saja kendala-kendala dalam mengadopsi inovasi pasca 
panen padi dan jagung yang dihadapi oleh petani SL-PTT. Tujuan penelitian ini 
adalah 1). Untuk mengetahui tingkat adopsi petani terhadap inovasi pasca panen padi 
dan jagung pada SL-PTT 2). Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang 
dihadapi petani dalam mengadopsi inovasi pasca panen padi dan jagung pada SL-
PTT. 

  
METODOLOGI PENELITIAN  

  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif metode penelitian yang 
berusaha menggambarkan dan menginterprestasikan objek apa adanya (J.W.Creswell, 
2004) tujuannya menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa 
adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karateristik objek 
yang diteliti secara tepat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani alumni 



Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu di Desa Bagekpapan Kecamatan 
Pringgabaya Kabupaten Lombok timur. Penentuna daerah sampel dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling atas pertimbangan bahwa di Desa tersebut merupakan 
lokasi dengan jumlah kelompok tani terbanyak yang sudah menjadi alumni SL-PTT. 
Penentuan jumlah responden untuk masing-masing kelompok dalam penelitian ini 
adalah kelompok tani yang terdiri dari 13 kelompok serta dipilih 7 kelompok tani 
yang aktif sebagai alumni SL-PTT, responden masing-masing kelompok tani 
ditentukan dengan cara Proposional Random Sampling dengan rincian sebagaia 
berikut : 
Kelompok tani 1 Lisung Balas I 76 orang  = 76

511
 𝑥 60 = 10  

Kelompok tani 2 Lisung Balas II 68 orang  = 68 
511

 𝑥 60 = 8 

Kelompok tani 3 Lisung Balas III 96 orang   = 96  
511

 𝑥 60 = 11 

Kelompok tani 4 Dasan Imba 73 orang  = 73
511

 𝑥 60 = 9 

Kelompok tani 5 Simba Kedok I 55 orang = 55
511

 𝑥 60 = 6 

Kelompok tani 6 Simba Kedok II 87 orang  = 87
511

 𝑥 60 = 10 

Kelompok tani 7 Bampak 52 0rang   = 52
511

 𝑥 60 = 6 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang diperlukan  dalam penelitian yang tidak 
berbentuk angka tetapi berupa kalimat atau keterangan yang diperoleh melalui 
wawancara dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka 
(quisioner) kepada pihak-pihak terkait. 

Data kuantitatif adalah  data penelitian dari suatu fakta sosial dapat dinilai 
dengan angka, dengan melakukan pengumpulan data menggunakan daptar pertanyaan 
(quisioner) dengan wawancara langsung.   

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber data yaitu:  

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui 
wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan/quisioner yang telah 
disiapkan sebelumnya. Data tersebut meliputi Identitas responden, jumlah 
tanggungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi yang sudah ditentukan yang 
akan diteliti pada bagan perumusan masalah. Selain itu data primer juga didapat 
dari hasil wawancara mendalam dengan responden. 

2. Data Skunder adalah data yang diperoleh  dari Badan Pusat Statistik (BPS), 
Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Kantor Camat, Kantor Desa, 
kelompok tani setempat.  

 



Variabel dan Metode Pengukuran 
  Untuk mencapai tujuan penelitian ini variabel yang disusun adalah sebagai 
berikut : 

Tingkat Adopsi Inovasi Pasca Panen Pada Sekolah Lapang Pengolahan 
Tanaman Terpadu  (SL-PTT) 
A. Pasca Panen Padi 
1. Penentuan waktu panen  

- Kondisi gabah pada malai  
- Waktu merontok  

2. Peralatan untuk pemanenan  
- Alat panen  
- Alat perontok  

3. Jaminan mutu  
- Pengeringan  

B. Pasca Panen Jagung  
1. Penentuan waktu panen   

- Panen pada saat daun dibawah tongkol saat tongkol mulai berisi (sekitar 80 – 
100 hari setelah tanam)  

2. Proses pemanenan  
- Pemangkasan bagian tanaman diatas tongkol pada saat biji telah mencapai 

masak fisiologis atau kelobot mulai mengering (berwarna coklat) sekitar 80 – 
100 hari setelah tanam  

- Panen dilakukan pada saat cuaca cerah  
3. Jaminan mutu  

- Penjemuran tongkol  
- Alat pemipil  
- Alat pengeringan 

Kendala–Kendala Tingkat Adopsi Petani Terhadap Inovasi yang Dihadapi Oleh 
Petani Alumni SL-PTT Padi dan Jagung Pada Pasca Panen 
  Kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hambatan-hambatan yang 
dihadapi petani dalam menerapkan inovasi pasca panen padi dan jagung. 

Cara Pengumpulan Data 
  Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara 
langsung yaitu tanya jawab secara lisan dengan petani dengan berpedoman pada 
daftar pertanyaan. 

 



Analisis Data 
 Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka data 
yang akan dikumpulkan dianalisis dengan model analisis data “kategorikal” untuk 
mengetahui tingkat adopsi petani terhadap inovasi pasca panen padi dan jagung. 
Analisis kategorika dilakukan dengan cara menentukan skor maksimum dan skor 
minimum terlebih dahulu. Penentuan skor maksimum dan skor minimum dapat 
dihitung sebagai berikut : 

Data Katergorikal Pada Tingkat Adopsi  Pasca Panen Padi   

Skor maksimum = ∑ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑥 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 5 x 3 = 15  
Skor minimum  = ∑ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑥 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ  =  5 x 1 = 5  

Untuk mengetahiu interval  skor dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Interval skor = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 
 

= 15 − 5
3 

= 10
3

= 3,33 = 3 

Tingkat adopsi petani terhadap inovasi pasca panen padi 

Interval Kategori 

11  – 15 
8  –  10 
5  –  7 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

 

Data Katergorikal Pada Tingkat Adopsi  Pasca Panen Jagung   

Skor maksimum  = ∑ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑥 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 6 x 3 = 18 

Skor minimum  =  ∑ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑥 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ =6 x 1 = 6  

Untuk mengetahui interval skor dihitung dengan rumus sebagi berikut : 

Interval skor  = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 
 

    = 18 − 6
3

= 12
3

= 4 

Tingkat adposi petani terhadap inovasi pasca panen jagung 

Interval Kategori 
14  – 18 
10 – 13 
6  –  9 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

 



Kendala-kendala yang Dihadapi Petani Dalam Mengadopsi Inovasi Pasca Panen 
Padi dan Jagung  

Kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hambatan-hambatan yang 
mengakibatkan proses adopsi inovasi pasca panen padi dan jagung tidak sesuai 
dengan rekomendasi didalam SL-PTT padi dan jagung hambatan yang mungkin ada 
akan diminimalisir/kurangi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Tingkat Adopsi Petani Terhadap Inovasi Pasca Panen Padi dan Jagung  Pada 
SL-PTT di Desa Bagekpapan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok 
Timur 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi inovasi petani responden 
termasuk dalam kategori sedang. Hal ini ditunjukkan adanya komponen-komponen 
yang diterapkan SL-PTT tidak diadopsi secara sempurna oleh petani resopnden, dan 
ada sebagian komponen-komponen yang di terapkan oleh petani responden. Untuk 
lebih jelasnya tingkat adopsi petani responden pada masing-masing variabel dapat 
dilihat pada Tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.12. Skor Tercapai Oleh Responden Pada Masing-Masing Variabel Pada SL-
PTT Padi dan Jagung Pada Pasca Panen 

No Variabel 
Skor tercapai Kategori 

A. Padi 
1 Penentuan waktu panen 6 Tinggi 
2 Peralatan untuk pemanenan 3 Sedang 
3 Jaminan mutu 1 Rendah 
 Jumlah 10 Sedang 

B. Jagung 
1 Penentuan waktu panen 3 Tinggi 
2 Proses pemanenan 6 Tinggi 
3 Jaminan mutu 3 Rendah 
 Jumlah 12 Sedang 

Sumber Data : Data Primer Diolah 2015 
 Berdasarkan Tabel di atas  menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani 
responden termasuk pada kategori sedang. Pada tanaman padi termasuk pada kategori 
sedang. Penentuan waku panen termasuk pada kategori tinggi karena komponen yang 
dianjurkan oleh SL-PTT di adopsi secara sempurna oleh petani responden karena 
komponen yang dianjurkan oleh SL-PTT sudah sering dilakukan sebelum adanya 
program SL-PTT. Seperti melakukan pemanenan pada kondisi gabah pada malai 



menguning 80 - <90 %, melakukan perontokan langsung setelah panen disamping itu 
juga luas lahan petani rata-rata dibawah 0,50 Ha tergolong petani kecil/gurem, tetapi 
ada petani responden yang melakukan perontokan satu hari setelah panen atau dua 
hari setelah panen hal ini disebabkan karena ketersedian buruh panen yang masih 
kurang. Peralatan untuk pemanenan termasuk pada kategori sedang karena petani 
responden masih menggunakan sabit bergerigi untuk memanen sedangkan yang 
dianjurkan oleh SL-PTT adalah mesin pemanen (Mower) dan tidak ada responden 
yang menggunakan cara tradisional (ani-ani), sedangkan pada alat perontok petani 
responden sebagian besar menggunakan perontok banting. Jaminan mutu termasuk 
pada kategori rendah karena responden sebagian besar tidak melakukan penjemuran, 
biasanya di jual dalam bentuk gabah kering panen kepada pengepul. Hal ini 
disebakan karena kebutuhan ekonomi petani yang mendesak, jumlah tanggungan 
keluarga petani yang tergolong keluarga besar, dan tingkat  pendidikan petani yang 
tergolong rendah sehingga memaksa petani menjual langsung dalam bentuk gabah 
kering panen, sedangkan responden yang melakukan penjemuran, petani yang 
tergolong petani kaya memiliki luas lahan diatas 1 Ha. Untuk menambah keuntungan 
relatif dari inovasi yang ditawarkan.  
 
 Pada tanaman jagung termasuk pada kategori sedang. Penentuan waktu panen 
termasuk pada kategori tinggi karena komponen yang di anjurkan oleh SL-PTT di 
adopsi secara sempurna oleh petani responden seperti panen pada saat daun di bawah 
tongkol saat tongkol mulai berisi (sekitar 80–100 hari setelah tanam) karena petani 
responden petani responden sudah mengetahui bagaimana melakukan pemanenan 
tepat waktu (optimal). Hal ini merupakan bukan sesuatu yang baru bagi petani, sering 
dilakukan sebelum adanya program SL-PTT. Proses pemanenan termasuk pada 
kategori tinggi, karena sebagian besar responden melakukan pemangkasan bagian 
tanaman di atas tongkol. Hal ini disebakan karena untuk mempermudah pemanenan, 
di manfaatkan sebagai pakan ternak. Sedangkan responden yang melakukan 
pemangkasan bagian tanaman namun sebagian dan responden yang tidak melakukan 
pemangkasan karena dijual langsung dalam bentuk borongan. Jaminam mutu 
termasuk pada kategori rendah karena tidak ada responden yang melakukan 
penjemuran tongkol, pemipilan dan pengeringan biasanya di jual dalam keadaan 
tongkol basah kepada pengepul. Hal ini disebakan karena kepemilikan lahan 
responden kurang dari 0,50 Ha, tingkat pendidikan responden yang tergolong rendah,  
ketersedian alat seperti land (lantai jemur) untuk penjemuran, alat pemipil, alat 
pengeringan dan keterbatasan sumberdaya modal untuk meningkatkan kualitas 
usahataninya. Sehingga memaksa petani menjual langsung dalam keadaan tongkol 
basah. Tetapi ada responden yang melakukan penjemuran tongkol petani yang 
tergolong petani kaya. Untuk lebih jelsanya dapat dilihat pada rincian pembahasan 
sebagai berikut : 
 
 



Tingkat Adopsi Petani Terhadap Inovasi Pasca Panen Padi Pada Sekolah 
Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) 
 
Penentuan Waktu Panen 

Penentuan waktu panen terdiri dari  kondisi gabah pada malai dan waktu 
merontok. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penentuan waktu panen termasuk 
pada kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian pembahasan 
sebagai berikut : 

 
Kondisi Gabah Pada Malai    
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani responden pada 
kondisi gabah pada malai termasuk pada kategori tinggi, karena komponen yang di 
anjurkan oleh SL-PTT di adopsi secara sempurana oleh responden. Dilihat dari sifat 
inovasi komponen-komponen PTT bukan sesuatu yang baru bagi petani seperti 
melakukan pemanenan pada kondisi gabah pada malai menguning 80 - <90 %, sudah 
sering dilakukan sebelum adanya program SL-PTT. kesesuaian antara kebiasaan 
petani dengan inovasi yang dianjurkan akan mempermudah petani untuk menerima 
dan mengadopsi inovasi tersebut.   
 
Waktu Merontok  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi inovasi petani responden 
pada waktu merontok termasuk pada kategori tinggi. 56 orang atau 93,33 % 
responden melakukan perontokan langsung setelah panen. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Tabel sebagai berikut :  
 
Tabel 4.13. Sebaran Responden Berdasarkan Waktu Merontok  

No Waktu merontok 
Jumlah Total 

skor  Kategori 
Orang  % 

1 Langsung setelah panen 56 93,33 3 Tinggi 

2 Satu hari setelah panen atau 
dua hari setelah panen 4 6,67 2 Sedang 

3 Panen terlambat   0 0 0 Rendah  
 Total 60 100 5 Tinggi 

 Sember Data : Data Primer Diolah 2015 
 
 Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani 
responden termasuk tinggi. Pada waktu merontok petani reponden sebagian besar 
melakukan perontokan langsung setelah panen, dan sebagian responden melakukan 
perontokan satu hari setelah panen atau dua hari setelah panen. Hal ini disebabkan 
karena komponen yang di anjurkan oleh SL-PTT sudah menjadi kebiasaan petani 
melakukan perontokan langsung setelah panen. rata-rata kepemilikan lahan petani 



dibawah 0,50 Ha dengan melakukan perontokan langsung setalah panen dapat 
menekan terjadinya kehilanangan hasil,  responden yang melakukan perontokan satu 
hari setelah panen atau dua hari setelah panen, responden yang memiliki lahan diatas 
1 Ha.   
 
Peralatan Untuk Memanen  
  Peralatan untuk memanen terdiri dari alat panen dan alat perontok. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani responden termasuk pada 
kategori sedang. Untuk lebih jelanya dapat dilihat pada rincian pembahasan sebagai 
berikut :  
 
Alat Panen  
 Hasil penelitian menujunkkan bahwa tingkat adopsi petani responden pada 
alat panen termasuk pada kategori sedang. 100 % atau 60 orang responden 
menggunakan sabit bergerigi untuk memanen. Sedangkan yang direkomendasikan 
oleh SL-PTT, mesin pemanen (mower), sabit bergerigi, ani-ani (cara tradisional), 
sabit bergerigi biasanya digunakan oleh petani, dengan cara tradisional sudah tidak 
digunakan dikarenakan pemanenan lamban sedangkan mesin pemanen (mower) 
masih jarang digunakan, disamping itu juga harganya sangat mahal tidak terjangkau 
oleh kemampuan ekonomi petani.  

   
Alat Perontok 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani responden pada 
alat perontok termasuk pada kategori rendah. 56,67 % atau 34 responden 
menggunakan perontok banting. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 
sebagai berikut : 
 
Tabel 4.14. Sebaran Responden Berdasarkan Alat Perontok 
No 

 
Alat perontok 

 
Jumlah Total 

skor Kategori 
Orang % 

1 Mesin perontok (Power Threser)   0 0 0 Tinggi  
2 Pedal thereser 26 43,33 2 Sedang 
3 Perontok banting 34 56,67 1 Rendah 

 Total 60 100 3 Rendah 
Sumber Data : Data Primer diolah 2015 
  
 Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani temasuk pada kategori 
rendah. Pada alat perontok petani responden lebih banyak menggunakan perontok 
banting karena luas lahan petani rata-rata dibawah 0,50 Ha tergolong petani kecil, 
buruh panen lebih banyak menggunakan perontok banting, alat panen menentukan 
upah buruh panen. Sedangkan responden yang menggunakan pedal thereser untuk 



mempercepat pemanen. Petani responden tidak ada yang menggunakan mesin 
perontok (power threser) karena keberadaanya masih jarang dan harganya yang 
cukup mahal tidak terjangkau oleh kemampuan ekonomis masyarakat. Inovasi yang 
di anjurkan oleh SL-PTT tidak sesuai kondisi daerah setempat sehingga komponen 
inovasi yang di anjurkan tidak di adopsi oleh petani.  
 
Jaminan Mutu 
  Jaminan mutu terdiri dari pengeringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat adopsi petani responden pada jaminan mutu termasuk pada kategori rendah. 
Untuk lebih jelanya dapat dilihat pada rincian pembahasan sebagai berikut : 
 
A. Pengeringan  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 53 atau 88,33 % responden tidak 
melakukan penjemuan termasuk pada kategori rendah. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Tabel sebagai berikut :  
 
Tabel 4.15. Sebaran Responden Berdasarkan Pengeringan   

No Pengeringan 
Jumlah Total 

skor Kategori Orang  % 
1 Langsung setelah dirontok atau 

satu hari setelah dirontok 7 11,67 3 Tinggi 

2 Dua hari setelah dirontok  0 0 0 Sedang  
3 Tidak dijemur, dijual dalam 

bentuk gabah kering panen 53 88,33 1 Rendah 

 Total 60 100 4 Rendah 
Sumber Data : Data Primer Diolah 2015 
 
 Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa 53 orang (88,33 %) petani 
responden tidak melakukan penjemuran, karena responden tidak memiliki lahan 
untuk penjemuran, kepememilikan lahan di bawah 0,50 Ha dan tanggungan kelaurga 
petani yang tergolong keluarga besar sehingga memaksa petani menjual langsung.  
     
Tingkat Adopsi Petani Terhadap Inovasi Pasca Panen Jagung Pada Sekolah 
Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) 
 
Penentuan Waktu Panen 
 Penentuan waktu panen terdiri dari pada saat daun di bawah tongkol saat 
tongkol mulai berisi (sekitar 80 – 100 hari setelah tanam). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani responden pada penentuan waktu panen 
termasuk pada kategori tinggi. Untuk lebih jelanya dapat dilihat pada rincian 
pembahasan sebagai berikut : 
 



Pada Saat Daun di Bawah Tongkol Saat Tongkol Mulai Berisi (Sekitar 80-100 
Hari Setelah Tanam) 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100 % responden melakukan 
pemanenan pada saat daun di bawah tongkol saat tongkol mulai berisi (Sekitar 80-
100 hari setelah tanam) termasuk pada kategori tinggi. Hal ini berarti  bahwa 
komponen yang diterapakan oleh SL-PTT diadopsi secara sempurna oleh petani 
responden. Petani sudah mengetahui bagaimana melakukan pemanenan tepat waktu 
(optimal), sehingga menghasilkan hasil panen yang baik dapat meningkatkan nilai 
jual yang lebih tinggi.  
 
Proses pemanenan  
  Proses pemanenan terdiri dari pemangkasan bagain tanaman di atas tongkol 
saat tongkol mulai berisi telah mencapai masak fisiologis atau kelobot mulai 
mengering  berwarna coklat (sekitar 80–100 hari setelah tanam) dan panen dilakukan 
pada saat cuaca cerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani 
responden termasuk pada kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
rincian pembahasan sebagai berikut : 
 
Pemangkasan Bagian Tanaman di Atas Tongkol Pada Saat Tongkol Mulai 
Berisi Telah Mencapai Masak Fisiologis atau Kelobot Mulai Mengering 
Berwarna Cokelat (Sekitar 80-100 Hari Setelah Tanam) 

 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 53 atau 85 % responden melakukan 
pemangkasan bagian tanaman diatas tongkol pada saat tongkol mulai berisi telah 
mencapai masak fisiologis atau kelobot mulai mengering berwarna cokelat (80-100 
hari setelah tanam) termasuk pada kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada Tabel sebagai berikut :    
 
Tabel 4.15. Sebaran Responden Berdasarkan Pamangkasan Bagian Tanaman di Atas 

Tongkol Pada Saat Biji Telah Mencapai Masak Fisiologi atau Kelobot 
Mulai Mengering Berwarna Coklat (80 – 100 Hari Setelah Tanam) 

No Pemangkasan bagian tanaman Jumlah Skor 
tercapai Kategori 

Orang % 
1 Pemangkasan bagian tanaman diatas 

tongkol pada saat biji telah mencapai 
masak fisiologis atau kelobot mulai 
mengering 

53 85 3 Tinggi 

2 Pemangkasan bagian tanaman diatas 
tongkol namun sebagian 2 6,67 2 Sedang 

3 Petani tidak melakukan pemangkasan 5 8,33 1 Rendah 
 Total 60 100 6 Tinggi 

Sumber Data : Data Primer Diolah 2015  
 



 Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani responden 
berada pada kategori tinggi. Pada proses pemanenan sebagaian besar responden 
melakukan pemangkasan bagian tanaman diatas tongkol, hanya sebagian kecil petani 
responden yang melakukan pemangkasan bagian tanaman namun sebagian dan petani 
tidak melakukan pemangkasan. Pemangkasan bagian tanaman sering dilakukan oleh 
petani sebelum adanya program SL-PTT di samping itu juga untuk mempermudah 
pemanenan, dijadikan sebagai pakan ternak dan hasil pemangkasan dapat dijual 
kepada peternak sapi.  
 
Panen di Lakukan Pada Saat Cuaca Cerah 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100 % responden melakukan pemanenan 
pada saat cuaca cerah termasuk pada kategori tinggi. Panen dilakukan pada saat cuaca 
cerah sudah menjadi kebiasaan melakukan pemanenan pada saat cuaca cerah. Panen 
cuaca mendung atau hujan dihawatirkan berdampak pada kualitas panen yang tidak 
baik, mengakibatkan tongkol basah akan mengakibatkan tongkol jagung basah akan 
mengakibatkan penjemuran tongkol lebih lama dan menambah kadar air saat 
ditimbang akan mengakibatkan potongan bobot timbangan berkurang. Petani tidak 
mau repot melakukan pemanenan pada saat cuaca mendung atau hujan, dan tidak mau 
menanggung resiko pada kesehatannya sendiri. 
   
Jamiman Mutu   
  Jaminan mutu terdiri dari penjemuran tongkol, alat pemipil dan alat 
pengering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani responden 
termasuk pada kategori  rendah. Untuk lebih jelanya dapat dilihat pada rincian 
pembahasan sebagai berikut : 
 
A. Penjemuran Tongkol  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 56 atau 93,33 % responden tidak 
melakukan penjemuran tongkol termasuk pada kategori rendah. Untuk lebih jelsanya 
dapat dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :    
 
Tabel 4.16. Sebaran Responden Berdasarkan Penjemuran Tongkol 

No Penjemuran tongkol Jumlah Total 
skor  Kategori Orang % 

1 Pada saat kadar air tongkol mencapai ± 
20 % (sekitar 80–90 hari setelah tanam) 3 5 3 Tinggi 

2 Pada saat kadar air tongkol sebagian  
mencapai ± 20 % 1 1,67 2 Sedang 

3 Tidak melakukan penjemuran, dijual 
dalam bentuk tongkol basah 56 93,33 1 Rendah 

 Total 60 100 6 Rendah 
Sumber Data : Data Primer Diolah 2015  



 
 Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan bahwa tingkat adopsi petani responden 
berada pada kategori rendah. Pada penjemuran tongkol petani responden sebagian 
besar tidak melakukan penjemuran tongkol karena petani langsung menjual dalam 
keadaan tongkol basah kepada pengepul. Petani enggan melakukan penjemuran 
karena sarana dan prasarana yang kurang mendukung disamping itu juga keadaan 
ekonomi petani menengah kebawah dan jumlah tanggungan keluarga petani yang 
tergolong keluarga besar sehingga memaksa petani menujual langsung dalam keadaan 
tongkol basah. Pengolahan pasca panen kebanyakan dilakukan oleh pengepul. Petani 
yang melakukan penjemuran tongkol tergolong petani kaya petani yang memiliki luas 
lahan 1 Ha dan memiliki sumberdaya modal, untuk peningkatan kualitas 
usahataninya sehingga dapat meningkatkan nilai jual yang lebih tinggi. 
 
Alat Pemipil  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60 atau 100 % responden tidak 
melakukan pemipilan termasuk pada kategori rendah. Hal ini disebakan karena petani 
tidak memiliki alat pemipil di samping itu juga harganya yang cukup mahal tidak 
terjangkau oleh kebutuhan ekonomi petani umumnya petani menjual dalam keadaan 
tongkol basah kepada pengepul. Dilihat dari sifat inovasi yang di anjurkan oleh SL-
PTT tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi petani yang tergolong rendah 
sehingga berpengaruh pada tingkat adopsi petani terhadap inovasi yang di anjurkan.   
      
Alat Pengering  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60 atau 100 % responden tidak 
melakukan pengeringan termasuk pada kategori rendah. Dimana petani reponden 
tidak ada yang melakukan pengeringan. Pada alat pengering petani responden tidak 
ada yang melakukan pengeringan, tahap ini biasanya dilakukan oleh pengepul, 
sebagian besar petani menjual dalam keadaan tongkol basah, dikarenakan petani tidak 
mempunyai alat pengering. Penjemuran bisa dilakukan dengan bantuan sinar 
matahari tetapi petani tidak mau repot dan membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk melakukan pengeringan.  
 
Kendala – Kendala yang Dihadapi Petani Alumni SL-PTT  Mengadopsi   
Inovasi Pasca Panen Padi Dan Jagung  

 
 Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa  kendala-kendala yang di hadapi 
petani sebagai berikut : 
1. Kendala internal adalah  

- Kendala internal dari petani itu sendiri yaitu sumber daya manusia atau etos 
kerja petani yang enggan melakukan jaminan mutu tidak mau repot.  

- Pendapatan petani masih rendah sehingga memaksa petani menjual langsung 
dalam bentuk gabah kering panen. 



- Kemampuan sumberdaya modal pada penanganan pasca panen membutuhkan 
modal pada penyewaan land (lantai jemur), alat pengeringan dan alat 
perontok, pada tanaman padi, alat pemipil, alat pengering pada jagung, di 
samping juga alat-alat panen yang cukup mahal sehingga petani enggan 
melakukan pengolahan pasca panen. 

2. Kendala eksternal  
- Adanya sistem pembelian ijon  yaitu pembelian dilakukan sebelum panen oleh 

pemborong atau pedagang pengepul.  
 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 
ditarik kesimpulan :  
 Tingkat adopsi petani terhadap inovasi pasca panen padi dan jagung pada 
Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Desa Bagekpapan 
Kecamatan Pringgabaya berada pada kategori sedang. Karena pada tingkat 
pengetahuan, sikap dan keterampilan termasuk tinggi tetapi pada penerapan mereka 
tidak melakukan secara sempurna karena rata-rata tinggi pada saat penentuan waktu 
panen sedangkan pada jaminan mutu rendah.  
 
 Untuk tanaman padi berada pada kategori sedang. Hal ini di sebabkan karena 
pada penentuan waktu panen berada pada kategori tinggi, hal ini disebabkan karena 
pekerjaan tersebut rutinitas yang di lakukan oleh petani sebelum panen. Pada jaminan 
mutu termasuk dalam kategori rendah hal ini dikarenakan kebanyakan petani menjual 
dalam bentuk gabah kering panen di sawah tanpa melakukan pengeringan.  
 Pada tanaman jagung berada pada kategori sedang, karena pada penentuan 
waktu panen dan proses pemanenan berada pada kategori tinggi, hal ini disebabkan 
karena petani sudah melakukan dan memahami pekerjaan tersebut. Pada jaminan 
mutu berada pada kategori rendah hal ini di sebabkan, kebanyakan petani menjual 
jagung dalam bentuk tongkol basah di sawah dan tidak ada yang melakukan seperti 
penjemuran tongkol, pemipilan, dan pengeringan disebakan keterbatasan sumberdaya 
modal. 
 
1. Kendala-kendala yang hadapi petani dalam mengadopsi inovasi pada Sekolah 

Lapang Pengolahan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi dan jagung pada pasca 
panen adalah kendala internal keterbatasan sumberdaya manusia (etos kerja) 
yang tidak mau repot melakukan penanganan pasca  panen seperti penjemuran, 
penggilingan, penjualan pada umumnya dilakukan oleh pengepul. Kemampuan 
sumberdaya modal dalam penanganan pasca panen selanjutnya dari petani 



sendiri, pada penanganan pasca panen membutuhkan modal pada penyewaan 
land (lahan), alat pengeringan dan alat perontok, pada tanaman padi, alat pemipil, 
alat pengering pada jagung, di samping juga alat-alat panen yang cukup mahal 
sehingga petani enggan melakukan pengolahan pasca panen kendala eksternal 
adanya sistem pembelian ijon oleh pengepul.   

 
Saran    
 Dari pembahasan diatas diajukan saran-saran sebagai berikut agar tingkat 
adopsi petani terhadap inovasi dapat berjalan dengan baik : 
1. Meyarankan kepada pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama membeli 

alat panen seperti : alat panen pada tanaman padi, mesin pemanen (mower) 
power threser, pada tanaman jagung, alat pemipil, alat pengering.  

2. Pembuatan Land (lantai jemur) bersama untuk melakukan penjemuran guna 
meningkatkan kualitas panen yang lebih baik.  
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