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Teknologi merupakan jawaban dari berbagai masalah yang dihadapi dalam 

pembangunan pertanian, kini dan ke depan. Sumberdaya yang semakin langka 

terutama sumber daya lahan, diperhadapkan dengan tuntutan peningkatan 

produksi,sebagai akibat  dari peningkatan permintaan produk pertanian. Keadaan 

ini harus dijawab dengan teknologi. Teknologi berfungsi antara lain: meningkatan 

produktivitas,meningkatkanefisiensi,meningkatkan keuntungan 

usaha,meningkatkan efektivitas faktor produksi, mempermudah aksesibilitas baik 

fisik maupun ekonomi, memudahkan memperoleh informasi melalui IT, 

memperbaiki kualitas produk,mengembangkan produk turunan(hilir) komoditas, 

dan lain sebagainya.Populasi penggunaan alat dan mesin pertanian berkembang 

pesat dikalangan petani terutama pada kegiatan usaha tani dalam pengolahan lahan, 

panen dan pasca panen.Traktor tangan atau traktor roda dua adalah salah satu 

teknologi alat dan mesin pertanian yang telah banyak digunakan petani dalam 

mengolah lahan sebagai pengganti tenaga manusia dan tenaga ternak.Traktor 

tangan banyak diminati petani yang memiliki skala usaha tani kecil dengan lahan 

sempit (I.A. Nuhung, 2007).Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahuai 

penerapan teknologi pada usahatani lahan kering di Kecamatan Plampang 

Kabupaten Sumbawa, (2) untuk mengetahui persepsi petani terhadap penerapan 

teknologi usahatani lahan kering di Kecamatan  Plampang Kabupaten Sumbawa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah petani yang menerapkan teknologi pertanian 

pada usahatani lahan kering di Kecamatan Plampang Kabupaten 

Sumbawa.Penelitian ini dilaksanakan di Desa Plampang, Desa Muer, dan Desa 

Brang Kolong secara purposive sampling. Pentuan responden dalam penelitian ini 

dilakukan secara Quota Sampling yaitu ditetapkan 60 rponden. Jumlah responden 

ditentukan secara Proportional  Random Sampling yang tersebar di Desa Plampang 

sebanyak 22 Responden, Desa Muer Sebanyak 20 Responden, dan Desa Brang 

Kolong sebanyak 18 responden. 

Berdasarkanhasil penelitian di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa 

menunjukkan bahwa Tingkat penerapan teknologi usahatani pada lahan kering di 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 

berarti pada umumnya petani menerapkan teknologi pada lahannya dengan baik 
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sesuai dengan rekomendasi penerapan teknologi dimulai dari tahap persiapan, 

penanaman, pemeliharaan, hingga pada tahap pemanenantahap persiapan lahan, 

penanaman, pemeliharaan, hingga panen dan pasca panen. Adapun kesimpulan dari 

Persepsi petani terhadap penerapan teknologi usahatani lahan kering di Kecamatan 

Plampang Kabupaten Sumbawa berada dalam kategori tinggi dimana penilaian 

petani pada penerapan teknologi tahap persiapan, penanaman, pemeliharaan, panen 

dan pasca panen telah diterapkan.. 

 

ABSTRACK 

 

The purpose of this study are: (1) to assess application of technology in farming dry 

land in the District Plampang Sumbawa Regency, (2) to assess the perception of 

farmers to dry land farming technology application in the District Plampang 

Sumbawa regency. 

The method used in this research is descriptive method. The unit of analysis in this 

study were farmers who apply agricultural technology in farming dry land in the 

District Plampang Sumbawa regency. This research was conducted in the village of 

Plampang, Muer Village, and Village Brang Kolong by purposive sampling. 

Pentuan respondents in this study conducted Quota sampling that set 60 rponden. 

The number of respondents is determined by Proportional Random Sampling 

scattered as many as 22 respondents Plampang village, village Muer A total of 20 

respondents, and the Village Brang Kolong total of 18 respondents. 

Based on the results of research in the District Plampang Sumbawa regency showed 

that the rate of application of farming technology on dry land in the district 

Plampang Sumbawa regency in the high category. This means that in general 

farmers apply the technology on their land properly in accordance with the 

recommendations technology implementation starting from preparation, planting, 

maintenance, up on stage pemanenantahap land preparation, planting, maintenance, 

harvesting and post-harvest up. The conclusions of the perception of farmers to dry 

land farming technology application in the District Plampang Sumbawa Regency 

is located in the high category in which the votes of farmers on the application of 

technology preparation, planting, maintenance, harvesting and post-harvest has 

been applied . 

PENDAHULUAN 

Pertanian merupakan salah satu usaha yang bisa menunjang kehidupan 

masyarakat dalam kehidupannya yang saat ini memang telah banyak digeluti oleh 

masyarakat kecil maupun masyarakat tingkat sedang.Namun, sebagian besar 

masyarakat kecil masih terhambat oleh kurangnya pengembangan teknologi yang 

memang sangat dibutuhkan sekarang sebagai pembantu dalam mengelola lahan 

pertanian maupun hasil-hasil pertanian.Keterbatasan inilah yang sekarang menjadi 

bahan untuk dipecahkan bersama-sama guna membantu para petani dalam 

mengembangkan usahanya dalam bertani(Nuhung,2014).Teknologi merupakan 

jawaban dari berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, kini 

dan ke depan. Sumberdaya yang semakin langka terutama sumber daya lahan, 
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diperhadapkan dengan tuntutan peningkatan produksi,sebagai akibat  dari 

peningkatan permintaan produk pertanian. Keadaan ini harus dijawab dengan 

teknologi. Teknologi berfungsi,antara lain: meningkatan produktivitas faktor 

produksi,meningkatkan efisiensi,meningkatkan keuntungan usaha,meningkatkan 

efektivitas faktor produksi, mempermudah aksesibilitas baik fisik maupun 

ekonomi, memudahkan memperoleh informasi melalui IT, memperbaiki kualitas 

produk,mengembangkan produk turunan (hilir) komoditas,DiKabupaten Sumbawa 

pada tahun 2012 terdapat lahan kering seluas 621,169 juta hektar yang tersebar di 

dua puluh empat (24)kecamatan.Luas lahan tersebut telah digunakan petani untuk 

ditanami tanaman pangan dan tanaman tahunan berupa tanaman jagung, kedelai, 

ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan tanaman tahunan lainnya seperti 

kelapa, jambu mente dan tebu (Anonim,2012). 

Kecamatan  Plampang  merupakan  salah  satu  kecamatan  dalam wilayah 

administrasi Kabupaten Sumbawa yang terletak dibagian Timur 

wilayah  Kabupaten  Sumbawa  dengan  jarak +63  km2  dari  Ibukota kabupaten. 

Ketinggian rata-rata Kecamatan Plampang 10,05meter di atas permukaan air laut. 

(menurut Kompas dari petugas Geografi tanggal 25 Agustus 1990).Bertitik tolak  

dari uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Tingkat 

Penerapan Teknologi Pada Usahatani Padi di Lahan Kering Kecamatan Plampang 

Kabupaten Sumbawa”. 

1.1.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  penerapan teknologi pada usahatani lahan kering? 

2. Bagaimana persepsi Petani terhadap teknologi Usahatani lahan kering? 

1.2.Tujuan penelitian 

1. Mengetahui penerapan teknologi pada usahatani lahan kering di Kecamatan 

Plampang Kabupaten Sumbawa. 

2. Mengetahui persepsi petani terhadap Penerapan Teknologi pada usahatani 

lahan kering di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. 

 

METODOLOGI PENELITAN 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian 

yang bertujuan untuk menjelaskan gejala atau hubungan dalam masyarakat dengan 

mempelajari masalah-masalah yang ada saat ini dan mengacu padadata-data 

yangada,menyajikan data, menganalisis data,menginterpretasikannya.Metode 

penelitian deskriptif  juga merupakan metode meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu kondisi, sistem pemikiran, norma-norma, dan perbandingan-

perbadingan antar fenomena dan peristiwa pada masa sekarang, atau sekurang-

kurangnya yang masih terjangkau oleh ingatan responden (Nazir, 2005). 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani yang menerapkan Teknologi 

Pertanian Pada usahatani Lahan Kering di Kecamatan Plampang Kabupaten 

Sumbawa.Untuk penelitian ini diambil 3 desa sebagai daerah penelitian yang 
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ditetapkan secara purposive sampling, yaitu suatu metode penentuan daerah 

penelitian secara sengaja melalui berbagai pertimbangan.Lokasi daerah penelitian 

tersebut yaitu Desa Plampang, Desa Brang kolong, dan Desa Muer. 

Penentuan kelompok tani sampel di masing masing desa dilakukan secara 

purposive sampling berdasarkan luas lahan kering paling luas. 

Penentuan Responden 

Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani dari ketiga desa daerah 

penelitian adalah 292 orang. Jumlah responden ditetapkan sebanyak 60 orang 

ditentukan secara Quota Sampling.Metode yang digunakan dalam pengambilan 

sampel responden yaitu menggunakan teknik proporsional random sampling, yaitu 

sampel yang dihitung berdasarkan perbandingan. 

 

No Desa Kelompok tani Jumlah  

1 Muer 
Tiu Nyamung 51 

Saling Sarungan 50 

2 
Brang 

Kolong 

Telaga Bage  35 

Tiu Batu 48 

3 Plampang 
Maris Gama 56 

Untir Mir I 52 

Jumlah 292 

Sumber : Data Primer diolah 2016 

Dari jumlah sampel 60 responden, maka ditentukan jumlah masing-masing 

sampel menurut desa masing-masing secara proporsional random sampling 

Sedangkan untuk penentuan jumlah petani masing-masing kelompok tani 

ditentukan secaraproporsional random sampling.Pemberian skor terhadap 

penerapan teknologi pada tahap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai 

berikut: 

A.  Penerapan teknologi Pertanian pada Usahatani padi lahan kering (17-51) 

a. Persiapan Lahan (3-9) 

1. Tanah diolah pada kondisi kering sebelum hujan turun dipenghujung 

kemarau (1-3) 

2. Pengolahan lahan sesuai dengan kondisi lahan (OTM/TOT) (1-3) 

3. Tanah perlu diberi bahan organik (pupuk kandang, kompos) sebanyak 

20 ton/ha (1-3) 

b. Penanaman (4-14) 

1. Waktu tanam dilakukan setelah 1-2 kali hujan turun (1-3) 

2. Dilakukan dengan cara tugal 4-5 biji/lubang (1-3) 

3. Benih yang dibutuhkan 40-50 kg/ha (1-3) 

4. Jarak tanam 20 x 20 cm (1-3) 

c. Pemeliharaan ( 4-12) 

1. Penyulaman dilakukan pada umur 1-3 minggu setelah tanam (1-3) 

2. Penyiangan dilakukan dengan cangkul, sabit, atau dengan tangan pada 

umur 3-4 minggu (1-3) 
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3. Pengendalian gulma pada pertama tanam sebaiknya dilakukan lebih 

awal, yaitu pada umur 10- 15 hari setelah tanaman tumbuh atau 

menjelang pemupukan pertama. (1-3) 

4. Pemupukan anorganik. Jenis anorganik yang digunakan pupuk urea 

150-200 kg/ha. Pada saat tanam 3-4 minggu dan 8 minggu setelah 

tanam (1-3) 

d. Panen (4-12) 

1. Pada fase masak panen dengan ciri kematangan 90% gabah mulai 

mengering atau 80-110 hari (1-3) 

2. Perontokan dilakukan dengan mesin (1-3) 

3. Pembersihan dengan cara diayak atau ditapi (1-3) 

4. Jemur gabah selama 3-4 hari selama 3 jam (1-3) 

B. Persepsi petani tentang Penerapan Teknologi Lahan Kering. 

Dengan demikian indikator persepsi petani tentang penerapan teknologi lahan 

kering diukur berdasarkan indikator penerapan tentang lahan kering, pengukuran 

setiap indikator dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria setiap 

indikator. 

No Persepsi 

Skor 

1 

Tidak 

setuju 

2 

Ragu-

ragu 

3 

Setuju 

1.  
Tanah diolah pada kondisi kering sebelum 

hujan turun dipenghujung kemarau. 
1 2 3 

2.  
Tanah perlu diberi bahan organik (pupuk 

kandang, kompos) sebanyak 20 ton/ha. 
1 2 3 

3.  
Pengolahan lahansesuai dengan kondisi 

lahan (OTM/TOT) 
1 2 3 

4.  
Penanaman  dilakukan setelah 1-2 kali 

hujan turun 
1 2 3 

5.  Dilakukan dengan cara tugal 4-5 biji/lubang 1 2 3 

6.  Benih yang dibutuhkan 40-50 kg/ha 1 2 3 

7.  Jarak tanam 20 x 20 1 2 3 

8.  
Penyulaman dilakukan pada umur 1-3 

minggu hts 
1 2 3 

9.  

Penyiangan dilakukan dengan cangkul, 

sabit, atau dengan tangan pada umur 3-4 

minggu 

1 2 3 

10.  

Pengendalian gulma pada pertama tanam 

sebaiknya dilakukan lebih awal, yaitu pada 

umur 10- 15 hari setelah tanaman tumbuh 

atau menjelang pemupukan pertama. 

1 2 3 
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11.  

Pemupukan organik atau anonrganik. Jenis 

pupuk anorganik yang diberikan pupuk urea 

150-200 kg/ha pada saat tanaman berumur 

3-4 minggu dan 8 minggu setelah tanam 

1 2 3 

12.  
Pada fase panen dilakukandengan ciri 

kematangan 90% gabah mulai mengering 

atau 80-110 hari 

1 2 3 

13.  
Perontokan dilakukan dengan mesin 

perontok 
1 2 3 

14.  
Pembersihan dengan cara di ayak atau 

ditapi 
1 2 3 

15.  Jemur gabah selama 3-4 hari selama 3 jam 1 2 3 

Sumber : Data di olah 2016 

Analisis Data 

 Penerapan Teknologi dan Persepsi Petani pada Usahatani Lahan Kering. 

Analisis ini untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antara fenomena yang diteliti. Untuk data yang bersifat kuantitatif ditampilkan 

dalam bentuk tabel.Untuk mengetahui penerapan teknologi dan persepsi petani 

tentang penerapan teknologi usahatani lahan kering dinilai berdasarkan skor 

yang diperoleh dengan kriteria yang sudah ditetapkan. 

Skor maksimal = ∑ item x ∑ skor tertinggi 

                          = 15 x 3 

          = 45 

Skor minimal   = ∑ item x ∑ skor terendah 

         = 15 x 1 

                    = 15  

Interval Skor   =  
𝒔𝒌𝒐𝒓𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍−𝒔𝒌𝒐𝒓𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉𝒌𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊
 

  = 
𝟒𝟓−𝟏𝟓

𝟑
 

   =10 

Indikator Kategori 

15 – 24 Rendah 

25 – 35 Sedang 

36 – 45 Tinggi 

 Sumber : data primer diolah 2016 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karateristik Petani Responden 

 Umur Petani Responden. 
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Tingkat umur seorang petani mempunyai pengaruh terhadap kemampuan 

fisik dalam mengola usahataninya maupun usaha-usaha pekerjaan lainnya, 

serta kepekaan dalam menerima teknologi baru. 

Tabel 1. Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur 

No Kelompok Umur (Tahun) 
Jumlah Responden 

(Org) 

Persentase 

(%) 

1 15-64 59 98,3 

2 <64 1 1,7 

Jumlah 60 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah,2016 

 Tingkat pendidikan 

Semakin tinggi pendidikan diharapkan pola pikir petani akan semakin 

rasional dalam melakukan pekerjaannya di sawah di samping diperlukannya 

tenaga kerja yang memadai  juga dibutuhkan keterampilan yang memadai pula, 

Keterampilan yang di maksud adalah kemampuan dalam menerapkan cara 

berusaha tani yang tepat, mampu mengambil langkah-langkah yang tepat 

dalam pelaksanaan dari usaha tani dari proses persiapan lahan, penanaman, 

pemeliharaan lahan, sampai dengan pada tahap panen dan pasca panen. 

Tabel 2.  Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah Responden 

(Org) 

Persentase 

(%) 

1 Tamat SD 8 13,3 

2 Tidak Tamat SMP 16 26,7 

3 Tamat SMP 16 26,7 

4 Tidak Tamat SMA 11 18,3 

5 Tamat SMA 7 11,7 

6 Perguruan Tinggi 2 3,3 

Jumlah 60 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah,2016  

 Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah anggota keluarga mencerminkan besarnya biaya yang 

harusditanggung oleh kepala rumah tangga.Selain itu jumlah anggota keluarga 

juga menunjukkan besarnya potensi tenaga kerja dalam keluarga yang nantinya 

dapat digunakan untuk kegiatan usahatani. Semakin besar jumlah anggota 

keluarga (usia produktif) makin besar tenaga kerja yang tersedia dan sebaliknya. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tanggungan keluarga responde 3 orang  

dengan kisaran 2-4 orang. 

Tabel3.SebaranResponden menurut tanggungan Keluarga di 

KecamatanPlampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 
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No Jumlah Tanggungan Keluarga 
Jumlah Responden 

(Org) 

Persentase 

(%) 

1 1 – 2 13 21,7 

2 3 – 4 39 65 

3 >4 8 13,3 

Jumlah 60 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah,2016 

 Luas Lahan Garapan 
Menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan garapan responden 2 Ha dengan 

kisaran 1-2 Ha. Untuk lebih jelasnya tentang luas lahan garapan petani responden, 

data luas lahan garapan responden akan disajikan pada tabel  

Tabel 4.Sebaran Responden Berdasarkan Luas Lahan Garapan di   Kecamatan 

Plampang Tahun 2016 

No Luas Lahan Garapan (Ha) 
Jumlah Responden 

(Org) 

Persentase 

(%) 

1 <0,5 0 0 

2 0,5 - 1,0 7 11,7 

3 >1,0 53 88,3 

Jumlah 60 100 

Sumber : Data primer diolah 2016 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (88,3%) responden 

memiliki luas lahan kering antara >1 Ha yaitu sebanyak 53 responden dari 60 total 

responden, sedangkan 7 responden (11,7%) lainnya memiliki lahan di atas 0,5-1Ha. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden di Kecamatan Plampang termasuk dalam 

kriteria petani sedang, sesuai dengan pendapat Sayogyo, dalam Khaerul Rizal 

(2014) yangmenyatakan bahwa petani yang mempunyai lahan kurang dari 0,50 Ha 

disebut sebagai petani kecil, petani yang mempunyai lahan garapan antara 0,50 – 

1,00 Ha disebut sebagai petani menengah dan petani yang mempunyai lahan 

garapan lebih dari 1,00 Ha disebut sebagai petani kaya. 

 Tingkat Penerapan Teknologi Pada Lahan Kering  

Penerapan teknologi yang dimaksud adalah petani yang menerapkan 

teknologi pada usahatani lahan kering. Dengan demikian indikator penerapan 

teknologi pada lahan kering diukur berdasarkan 4 tahapan yaitu tahap persiapan 

lahan, tahap penanaman, tahap pemeliharaan, dan tahap panen dan pasca panen. 

Pengukuran setiap indikator terlebih dahulu  menetapan kriteria setiap indikator. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi pada lahan kering cukup 

tinggi. 

Table 5. SebaranPenerapan Teknologi Pada Usahatani Lahan kering di Kecamatan 

Plampang Tahun 2016 
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Kategori  

Penerapan 

Teknologi 

Interval 

Jumlah Responden 

(Orang) (%) 

Rendah 15 – 24 0 0 

Sedang 25 – 35 22 37,0 

Tinggi 36 – 45 38 63,0 

Jumlah  60 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Tabel 5.menunjukkan bahwa penerapan teknologi pada usahatani lahan 

kering di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa diukur  berdasarkan tiga  

kategori, yaitu  kategori  tinggi  dengan  interval  skor  36 - 45 dan jumlah responden 

38 orang (63,0%), kategori sedang dengan interval skor  25 – 35 dan jumlah 

responden 22 orang (37,0%), dan kategori rendah dengan interval skor 15 – 24 dan 

jumlah responden 0 orang (0%). Dari hasil penelitian tersebut, penerapan teknologi 

pada usahatani lahan kering di Kecamatan Plampang tergolong dalam ketegori 

tinggi. 

`Tabel 6. Penerapan Teknologi Persiapan Lahan di Kecamatan Plampang 

Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 

 

No 

 

Persiapan 

Skor 1 

 

Skor 2 Skor 3 

Org % Org % Org % 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Tanah diolah pada kondisi kering 

sebelum hujan turun di 

penghujung kemarau 

Tanah perlu diberi bahan organik 

(pupuk hijau, pupuk kandang, 

kompas) 20 ton/ha 

Pengolahan tanah dapat 

dilaksanakan secara olah tanah 

tanpa olah tanah (TOT) 

22 

 

 

15 

 

 

5 

36,7 

 

 

25,0 

 

 

8,3 

25 

 

 

22 

 

 

9 

41,7 

 

 

36,7 

 

 

15,0 

13 

 

 

23 

 

 

46 

21,6 

 

 

38,3 

 

 

76,0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Maka dalam tahap persiapan lahan yang dilakukan oleh petani 

responden dimana penerapan teknologi yang dilakukan yaitu tanah diolah 

setelah intensitas hujan sedang dengan pemberian bahan organik sebanyak 20 

ton/ha dengan menggunakan teknik tanpa olah tanah atau olah tanah minimum 

 

 

 

 

 Tahap Penanaman 

Tabel 7. Penerapan Teknologi pada Tahap Penanaman di Kecamatan Plampang 

Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 
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No  Penanaman Skor 1 Skor 2 Skor 3 

Org % org % org % 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Waktu tanam secara tepat 

memperhitungkan intensitas 

hujan karena akan menentukan 

keberhasilan padi 

Penanaman dilakukan dengan 

cara tugal (4-5 biji/lubang) 

Benih yang digunakan 40-50 

kg/ha 

Jarak baris tanam 20 x 20 cm 

5 

 

8 

 

7 

 

20 

8,3 

 

13,3 

 

11,7 

 

33,3 

27 

 

25 

 

17 

 

34 

45 

 

41,7 

 

28,3 

 

56,7 

28 

 

27 

 

36 

 

6 

46,7 

 

45,0 

 

60,0 

 

10,0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan uraian di atas, maka petani responden di Kecamatan 

Plampang Kabupaten Sumbawa dalam penerapan teknologi pada tahap 

penanaman menggunakan waktu tanam secara tepat yang akan menetukan 

keberhasilan usahatani dimana benih yang digunakan sebanyak 40-50 kg/ha 

dengan penanaman 4-5 biji/lubang dan jarak tanam dilakukan berdasarkan 

pengalaman bertani.  

 Tahap Pemeliharaan 

Tabel  8. Penerapan Teknologi pada Tahap Pemeliharaan di Kecamatan Plampang 

Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 

No Pemeliharaan Skor 1 Skor 2 Skor 3 

Org  % Org  % Org  % 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Penyulaman dilakukan dengan 

pada umur 1-3 minggu hst 

Penyiangan dilakukan dengan 

cangkul,sabit, atau tangan 

Pengendalian gulma pada pertama 

tanam sebaiknya dilakukan lebih 

awal, yaitu pada umur 10- 15 hari  

Pemupukan dilakukan pada umur 

3-4minggudan8minggu 

menggunakan pupuk urea 150-

200 kg/ha 

0 

 

 

4 

 

7 

 

 

1 

0 

 

 

6,6 

 

11,7 

 

 

1,7 

17 

 

 

19 

 

17 

 

 

14 

 

28,3 

 

 

31,7 

 

28,3 

 

 

23,3 

43 

 

 

37 

 

36 

 

 

45 

 

71,7 

 

 

61,7 

 

60,0 

 

 

75,0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan, penerapan teknologi yang digunakan 

pada tahap pemeliharaan oleh petani di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa 

yaitu penyulaman dilakukan pada umur 1-3 minggu setelah tanam, dan 

menggunakan cangkul,sabit atau tangan untuk penyiangan pada umur 3-4 minggu 

dilakukan secara teratur dengan menggunakan pupuk urea sebanyak 150-200 kg/ha. 

 

 Tahap Panen dan Pasca Panen 

Tabel 9. Penerapan Teknologi pada Tahap Panen dan Pasca Panen di    Kecamatan 

Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2016. 
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No Panen dan pasca panen Skor 1 Skor 2 Skor 3 

Org  % Org  % Org  % 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Waktu panen dilakukan sebaiknya 

pada umur 80-110 hari 

Perontokan dilakukan dengan 

mesin perontok 

Pembersihan dengan cara diayak 

atau ditapi 

Jemur gabah selama 3-4 hari 

selama 3 jam 

5 

 

13 

 

4 

 

15 

8,3 

 

21,7 

 

6,7 

 

25,0 

19 

 

9 

 

11 

 

20 

31,7 

 

15 

 

18,3 

 

3,3 

36 

 

38 

 

45 

 

25 

60,0 

 

63,3 

 

75,0 

 

41,7 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016  

Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan, penerapan teknologi yang 

digunakan pada tahap panen dan pasca panen oleh petani di Kecamatan 

Plampang Kabupaten Sumbawa yaitu waktu dan cara panen dilakukan pada 

fase masak panen dengan ciri kenampakan 90% gabah sudah menguning atau 

pada saat padi berumur80-110 harijerami mulai mongering,pangkal malai 

mulai patah, dan gabah rontok saat panen, dengan alat panen dilakukan dengan 

sabit bergerigi dan perontokan pedal tresher, dibersihkan dengan cara di ayak 

atau ditapi, dan penjemuran dilakukan 3-4 hari selama 3 jam. 

 Persepsi Petani Terhadap Penerapan Teknologi Pada Lahan Kering 

Persepsi petani yang dimaksud adalah penerapan petani tentang 

teknologi pada lahan kering.Dengan demikian indikator persepsi petani tentang 

penerapan teknologi lahan kering diukur berdasarkan indikator pemahamannya 

tentang lahan kering, pengukuran setiap indikator dilakukan dengan terlebih 

dahulu menetapkan kriteria setiap indikator. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa persepsi petani terhadap penerapan teknologi pada lahan kering kategori 

tinggi dimana petani menggunakan penerapan teknologi yang tepat. 

Tabel .10. Persepsi Petani Terhadap Penerapan Teknologi pada Lahan Kering di 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2016. 

Kategori  

Persepsi Petani 
Interval 

Jumlah Responden 

(Orang) (%) 

Rendah 15 – 24 1 21,7 

Sedang 25 – 35 14 23,3 

Tinggi 36 – 45 45 75,0 

Jumlah  60 100,0 

Sumber; Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa indikator 15-24 tergolong dalam 

kategori dengan persepsi yang rendah dimana persepsi tersebut hanya terdapat 1 

orang saja dengan persentase sebesar 1,6%, sedangkan pada indikator 25-35 dengan 

kategori persepsi sedang terdapat 14 orang petani responden (23,3%) yang 

menggunakan penerapan teknologi dengan persepsi rendah. Sementara itu sebagian 

besar petani responden berada pada indikator 36-45 dengan kategori persepsi yang 

tinggi yaitu sebanyak 45 orang responden atau dengan persentasi sebesar 75%. Hal 



12 

 

Jurnal : Tingkat Penerapan Teknologi pada Usahatani Padi di Lahan 

KeringKecamatan PlampangKabupaten Sumbawa 

 

ini berarti bahwa persepsi petani terhadap penerapan teknologi pada lahan kering 

berada pada kategori tinggi. 

Tabel 11. Sebaran Responden menurut Skor Persepsi Petani Tentang Teknologi 

Lahan kering di Kecamatan Plampang Tahun 2016 

 

No 

 

Persepsi 

Skor 1 Skor 2  Skor 3 

Org  % Org  % Org  % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Pengolahan tanah sebelum hujan 

Pemberian pupuk organik 

Pengolahan lahan 

Penanaman 1-2 kali hujan turun 

Cara tugal 4-5 biji/lubang 

Benih 40-50 kg/ha 

Jarak tanam 20 x 20 cm 

Penyulaman pada umur 1-3 minggu 

Penyiangan dgn sabit,cangkul & 

tangan 

Pengendalian gulma 10-15 hari 

Pupuk urea 150-200 kg/ha 

Panen pada umur 80-110 hari 

Perontokan dengan mesin perontok 

Pembersihan dengan ayak/ditapi 

Penjemuran 3-4 hari  

16 

9 

1 

3 

12 

6 

10 

6 

3 

 

7 

6 

7 

12 

7 

5 

26,6 

15 

1,7 

5 

20 

10 

16,7 

10 

5 

 

11,7 

10 

11,7 

20 

11,6 

8,3 

31 

11 

6 

15 

13 

23 

32 

8 

5 

 

9 

21 

9 

11 

4 

  21 

51,7 

18,3 

10 

25 

21,7 

38,3 

53,3 

13,3 

8,3 

 

15 

35 

15 

18,3 

6,7 

35 

13 

40 

53 

42 

35 

31 

18 

46 

52 

 

44 

33 

44 

37 

49 

34 

21,7 

66,7 

88,3 

70 

58,3 

51,7 

30 

76,7 

86,7 

 

73,3 

55 

73,3 

61,7 

81,7 

56,7 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori 

tinggi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

1. Tingkat penerapan teknologi usahatani pada lahan kering di Kecamatan 

Plampang Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori tinggi, dengan 

skor tercapai 42. Hal ini berarti pada umumnya petani menerapkan 

teknologi pada lahannya dengan baik sesuai dengan rekomendasi 

penerapan teknologi dimulai dari tahap persiapan, penanaman, 

pemeliharaan, hingga pada tahap pemanenan. 

2. Persepsi petani terhadap penerapan teknologi usahatani lahan kering di 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa berada dalam kategori tinggi 

dimana penilaian petani pada penerapan teknologi tahap persiapan, 

penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen telah diterapkan. 

  SARAN 

1. Diharapkan kepada petani agar menggunakan penerapan teknologi yang 

baik dan benar pada usahatani di lahan kering sesuai dengan rekomendasi. 
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2. Diharapkan untuk pemerintah setempat agar melakukan kerjasama dengan 

petani untuk memaksimalkan potensi sumberdaya lahan kering di 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. 
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