
i 
 

TUGAS AKHIR 

 

EFEKTTIFITAS KINERJA DAN ANALISIS EKONOMI  
TUGAL SEMI MEKANIS UNTUK PENANAMAN BIBIT CABAI 
RAWIT (Capsicum Frustescenes L.)  DI KELOMPOK TANI 

MAKMUR 3 DESA TEGAL MIJIN KECAMATAN GRUJUGAN  
KABUPATEN BONDOWOSO 

 

 

PROGRAM STUDI  

PENYULUHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN  

 

 

AHMAD FAIZEL 
NIRM. 04.01.18.082 

 

 

 

 

 

 

 

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG 

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

2022 



 
 

i 
 

TUGAS AKHIR 

 

EFEKTTIFITAS KINERJA DAN ANALISIS EKONOMI  
TUGAL SEMI MEKANIS UNTUK PENANAMAN BIBIT CABAI 
RAWIT (Capsicum Frustescenes L.)  DI KELOMPOK TANI 

MAKMUR 3 DESA TEGAL MIJIN KECAMATAN GRUJUGAN  
KABUPATEN BONDOWOSO 

 

Diajukan sebagai syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan (S.Tr.P) 

 

PROGRAM STUDI 

 PENYULUHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN  

 

AHMAD FAIZEL 
NIRM. 04.01.18.082 

 

 

 

 

 

 

 

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG 

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

2022  



 
 

ii 
 

HALAMAN PERUNTUKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Untuk  
Orang Tua Saya Bapak Dulkifli Dan Ibu Maufiroh  
Yang Telah Memberikan Dukungan Dan Motovasi  

Yang Begitu Besar, Sahabat Dan Semua Pihak Yang  
Terlibat Dalam Terselesaikannya Karya Ilmiah Ini. 

 



 
 

iii 
 

PERNYATAAN 
ORISINILITAS TUGAS AKHIR 

 
 

 Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang 

pengetahuan saya, didalam naskah TA ini tidak terdapat karya ilmiah yang 

pernah diajukan oleh orang lain sebagai Tugas Akhir atau untuk memperoleh 

gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 

secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan 

daftar pustaka.   

 Apabila ternyata di dalam naskah TA ini dapat dibuktikan terdapat unsur-

unsur PLAGIASI, saya bersedia TA ini digugurkan dan gelar vokasi yang telah 

saya peroleh (S.Tr. P) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

Malang............Juli  2022 

   Mahasiswa 

 
Ahmad Faizel 

NIRM.04.01.18.082 
  



 
 

iv 
 

RINGKASAN 

 Ahmad Faizel. NIRM. 04.01.18.082. Efektifitas Kinerja Dan Analisis 

Ekonomi Tugal Semi Mekanis Untuk Penanaman Bibit Cabai Rawit (Capsicum 

frustescennes L.) di Kelompok Tani Makmur 3 Desa Tegal Mijin Kecamatan 

Grujugan Kabupaten Bondowoso. Pembimbing satu Achmad Nizar SST, M.Sc 

dan Pembimbing dua Dr. Ugik Romadi, SST, M.Si.,  

 Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso 

merupakan salah satu yang memproduksi tanaman cabai rawit dengan luasan 

lahan sebesar 113 ha dan jumlah produksi persatuan luas ha yakni sebesar 7,5 

ton.  Sebagian besar penyebab menurunnya produktivitas cabai rawit disebabkan 

karena tingginya biaya produksi, berkurangnya tenaga kerja dan tahapan dalam 

penanaman yang panjang. Adapun alternatif solusi yang dapat memudahkan 

petani dalam mengatasi masalah tersebut dengan adanya inovasi alat penanam 

tugal semi mekanis. Tugal semi mekanis merupakan alat penanam bibit cabai 

rawit yang dapat dioperasikan oleh 1 orang operator dan dapat melakukan 

penugalan dan penanaman dalam 1 waktu.  

 Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui prototipe tugal semi 

mekanis, melakukan uji kinerja dan analisis ekonomi alat hasil rancangan. 

Metode kajian yang digunakan adalah Eksperimen desain Quasi Eksperimen. 

Analisis data yang digunakan adalah uji kinerja dan analisis ekonomi untuk 

mengetahui kapasitas kerja, efektifitas dan efisiesi serta biaya pengoperasian 

alat. Hasil kajian menunjukkan efektifitas kinerja alat sebesar 0,0095 ha/jam 

dengan efisiensi sebesar 10% serta biaya pokok pengoperasian alat sebesar Rp 

Rp 838.135/Ha dengan nilai titik impas sebesar 0,51 ha/thn. 

Kata kunci  : Efektifitas kinerja, Kinerja Alat Pertanian, Analisis Ekonomi,     

Prototipe alat, Alat Penanam Tugal Semi Mekanis, Cabai.
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  BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi besar dalam 

bidang pertanian sehingga indonesia disebut sebagai negara agraris yang berarti 

sektor pertanian menjadi andalan utamanya, cakupan dari sektor pertanian ini 

cukup luas karena terdapat 6 subsektor dalam bidang pertanian yakni subsektor 

tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, 

kehutanan dan perikanan. Menurut Supriadi & Roedjinandari (2017), Tanaman 

hortikultura terbagi menjadi beberapa komoditas yaitu buah-buahan, sayuran, 

tanaman hias dan tanaman obat. Salah satu komoditas sayuran yang sering 

dibudidayakan oleh petani yaitu tanaman cabai yang terdiri dari dua jenis yakni 

cabai besar (Capsicum annum L.)  dan cabai rawit (Capsicum frutescens L.).  

Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) adalah salah satu komoditas sayuran 

yang banyak dibudidayakan di indonesia, dimana cabai rawit ini banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi, bahan industri dan peternakan.  Selain 

itu komoditas cabai masuk kedalam 10 jenis komoditas tanaman hortikultura 

yang mendapatkan prioritas pengembangan oleh pemerintah (Ditjen Hortikultura, 

2019).  Prospek pengembangan cabai rawit ini cukup menjanjikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan domestik dan permintaan ekspor, dimana pada tahun 

2017-2021 permintaan cabai rawit diproyeksikan adanya peningkatan sebesar 

2,65% yang meliputi kebutuhan bibit, konsumsi dan industri. Sedangkan proyeksi 

produksi cabai rawit diperkirakan adanya penurunan seberas 0,4% pertahun 

selama 2017-2021. Jika jumlah produksi cabai lebih rendah daripada jumlah 

konsumsi akan mempengerahui harga cabai dan tingkat inflasi, terutama pada 

musim tertentu yang terjadi  hampir setiap tahun (Anonim1, 2016; Anonim2, 

2017). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Jawa Timur jumlah produksi 
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cabai dari tahun 2013 hingga 2016 semakin meningkat, dimana pada tahun 

2016 produksi cabai mencapai 2 juta ton dengan rincian cabai rawit 1 ton dan 

cabai besar 939 ribu ton. Sedangkan di Kecamatan Grujugan luasan panen 

cabai rawit mencapai 133 Ha dengan jumlah produksi sebesar 1.108 ton. Jawa 

Timur menjadi produksi cabai rawit peringkat pertama selama tahun 2013-2015. 

Tahun 2013 kontribusinya sebesar 31,88%, sedangkan pada tahun 2015 

mengalami penurunan menjadi 28,73%. Berdasarkan data dari programa Desa 

Tegal Mijin terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi 

dibidang pertanian meliputi keadaan SDA yakni luasan lahan kepemilikan petani 

dibidang pertanian relatif sempit. Keadaan SDM yakni adanya peralihan profesi 

pada bidang lain, tingkat adopasi petani relatif rendah dan rendahnya penerapan 

inovasi dan teknologi pertanian. Keadaan ekonomi yakni biaya produksi usaha 

tani relatif tinggi dan tingkta pendapatan usaha tani relatif rendah yang 

disebabkan karena tingginya biaya produksi dan fluktuasi harga hasil produksi. 

Mengutip dari penelitian Soegiharto dalam Sumarlan (2017), bahwa 

produktivitas hasil pertanian semakin menurun disebabkan karena faktor 

produksi dan keterbatasan tenaga kerja, dimana saat ini usia tenaga kerja 

disektor pertanian didominasi berusia 50 tahun ke atas. Selain itu minat generasi 

muda dibidang pertanian semakin sulit karena generasi muda beranggapan 

bahwa bidang pertanian tidak menjanjikan untuk keberlajutan hidupnya sehingga 

banyak tenaga kerja yang beralih profesi ke sektor lainya. Saat ini ketersediaan 

tenaga kerja dalam pengelolaan pertanian semakin berkurang, sehingga perlu 

adanya upaya ataupun solusi alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut, 

sehingga perananan dari alat dan mesin pertanian sangat dibutuhkan, supaya 

tenaga kerja orang makin efektif. Baik dari pengolahan lahan, penanaman, 
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perawatan, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil pertanian (Sumarlan, 

2017).  

Menurut A’ayuni (2017), salah satu indikator mengapa produktivitas 

pertanian semakin menurun yaitu karena sebagian petani sebagai ujung 

tombaknya berada pada garis kecukupan. Penyebabnya antara lain penerapan 

teknologi mekanisasi pertanian yang masih rendah. Rendahnya penerapan 

mekanisasi pertanian bukan semata mata petani tidak mau untuk menerapkan 

alat pertanian melainkan alat mekanisasi pertanian yang ada tidak bisa dijangkau 

baik dari segi ekonomi, kondisi lahan dan luasan lahan kepemilikan petani yang 

cenderung sempit.  

Penananam adalah kegiatan penting dalam proses budidaya tanaman 

cabai rawit. Penananaman berarti menanam benih ataupun bibit pada lahan 

ataupun petakan yang sudah disediakan terlebih dahulu. Pada umumnnya petani 

melakuakan penananaman secara secara manual. Menurut Harnel 

(2012),...Proses penananaman yang dilakukan secara manual membutuhkan 

tenaga kerja yang relatif tinggi dengan keseragaman dan efisiensi oleh 

ketersediaannya. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Budiman dan Sulistiadji 

(2008), bahwasanya...penanaman yang dilakukan secara manual  membutuhkan 

tenaga kerja 25-30% dari total keseluruhan tenaga kerja dalam penananaman, 

dengan biaya tanam yang dikeluarkan sebesar Rp. 750.000 – Rp. 850.000 per 

ha.  

Dalam penanaman bibit cabai rawit pada umumnya petani tergolong 

menggunakan cara tradisonal dimana cara yang digunakan hanya menggunakan 

tugal dari kayu sebagai pembuat lubang tanam dan kemudian bibit cabai ditanam 

dengan cara manual menggunakan tangan, cara ini membutuhkan waktu, tenaga 

dan biaya yang relatif tinggi. Subandi et al (2002), mengemukakan bahwa alat 



4 
 

 
 

penanam tradisional berupa tugal sudah banyak diterapkan oleh petani, akan 

tetapi penggunaan tugal tradisional dalam kegiatan penananam membutuhkan 

waktu dan tenaga yang banyak. Maka perlu adanya pengembangan alat 

penananam bibit cabai yang mampu mengefisiensi waktu, tenaga dan biaya 

penanaman. Sehingga dari uraian diatas terkait masalah yang dihadapi oleh 

petani penulis melakukan penelitian tentang ``Efekttifitas Kinerja Dan Analisis 

Ekonomi Tugal Semi Mekanis Untuk Penanaman Bibit Cabai Rawit (Capsiccum 

Frustescenes L)  di Kelompok Tani Makmur 3 Desa Tegal Mijin Kecamatan 

Grujugan Kabupaten Bondowoso`` 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prototipe tugal semi mekanis untuk penanaman bibit cabai rawit 

(Capsicum Frustescenes L.)  ? 

2. Bagaimana efekttifitas kinerja dan analisis ekonomi tugal semi mekanis untuk 

penanaman bibit cabai rawit (Capsicum Frustescenes L) ? 

3. Bagaiamana rancangan penyuluhan efektifitas dan efisiensi tugal semi 

mekanis untuk penanaman bibit cabai rawit (Capsicum Frustescenes L) ? 

4. Bagaiamana sikap petani terhadap materi penyuluhan efektifitas dan efisiensi 

tugal semi mekanis utuk penanaman bibit cabai rawit ? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui prototipe tugal semi mekanis untuk penanaman bibit cabai rawit 

(Capsicum Frustescenes L). 

2. Menganalisis efektifitas kinerja dan analisis ekonomi tugal semi mekanis untuk 

penanaman bibit cabai rawit (Capsicum Frustescenes L). 

3. Menyusun rancangan penyuluhan efektifitas dan efisiensi tugal semi mekanis 

untuk penanaman bibit cabai rawit (Capsicum Frustescenes L). 
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4. Mengetahui sikap petani terhadap materi penyuluhan efektifitas dan efisiensi 

tugal semi mekanis utuk penanaman bibit cabai rawit. 

1.4 Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa, Sebagai sarana dalam pengembangan dan 

mengimplementasikan ilmu dan pengalaman yang sudah dipelajari serta 

sebagai proses pembelajaran dalam menyelessaikan permasalahan yang ada 

dilapangan. 

2. Bagi Petani, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menjadi solusi 

alternatif dari permasalahan yang dihadapi sehingga dalam proses 

penanaman menjadi lebih efektif dan efisien. 

3. Bagi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, sebagai sarana dalam 

memperkenalkan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang kepada 

masyarakat hususnya kelompok tani makmur 3 dan pihak – pihak yang terlibat 

dalam penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Harnel pada tahun 2012 dengan judul 

Kajian Teknis dan Ekonomis Alat Tanam Bibit Padi Manual (Transplanter) 

Modifikasi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Petanian Di Kabupaten Si 

Sijunjung, Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja 

teknis dan ekonomis alat tanam bibit padi manual (transplanter) modifikasi 

dengan membandingkan cara tanam yang diterapkan petani. Data yang diamati 

yaitu kapasitas kerja efektif alat tanam (ha/jam), efisiensi kerja alat (%) dan 

ekonomis alat. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kinerja alat dan 

analisis ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepasitas kerja 

penanaman lebih besar dibandingkan dengan cara tanam petani dimana 

hasilnya yaitu 0,0364 ha/jam dan efisiensi alat nya 86,79%.  Sedangkan 

perbandingan biaya penanamannya yaitu Rp 325.057/ha dengan alat 

transplanter dan Rp 653.343/ha konvensional, sehingga dapat menekan biaya 

tanam sebesar 49,7%. Titik impas BEP alat tanam bibit padi ini yaitu sebsesar 

13,5 ha/tahun. (Engineering & Sumatera, 2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh    Sugiana et al, pada tahun 2016  dengan 

judul  Rancang Bangun Alat Penanam dan Pemupuk Jagung (Zea Mays) Tipe 

Tugal Semi Mekanis yang Ergonomis. Tujuan dari penelitin ini yaitu memperoleh 

rancangan alat penanam dan pemupuk tanaman jagung yang dapat 

meningkatkan pekerjaan petani jagung hususnya untuk penananaman dan 

pemupukan. Metode yang digunakan yaitu dengan membuat prototipe alat dan 

uji kinerja alat pada lahan seluas 100m2 dilahan tanpa olah tanah yang 

digenangi selama 2-3 hari sebelum tanam dengan menggunakan jarak tanam 25 
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cm x 75 cm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan 

alat penanam dan pemupuk jagung ini dalam mengeluarkan 2 benih dan 31-

40gram pupuk organik yaitu 86,875% dan  95 % dengan tingkat keseragaman 

tinggi. Kapasitas lapang teoritis nya yaitu 0,0135 ha/jam,  kapasitas lapangan 

efektif 0,0122 ha/jam  serta kecepatan kerja penanamannya 12 lubang/menit. 

(Sugiana et al., 2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh  Arifin et al., pada tahun 2016 dengan judul 

Modifikasi Tugal Benih Kedelai Semi Mekanis Dengan Penakar Benih Tipe 

Geser. Tujuan dari penelitian ini yaitu modifikasi tugal benih kedelai semi maknis  

dengan penambahan komponen pengatur jarak tanam  dan menuji kinerja alat 

tugal benih kedelai semi mekanis agar mampu membuat jarak dan lubang tanam 

yang lebih efektif.  Pengujian yang dilakukan terdiri dari uji laboratorium, uji 

fungsional dan uji kinerja. Pengujian kinerja alat dilakukan pada lahan seluas 

200cm x 900 cm dengan melakukaan penugalan sebanyak 45 kali dengan 5 kali 

pengulangan sehingga total lubang tanamnya yaitu 225 lubang tanam dengan 

jarak 20 cm. hasil uji laboratorium sebesar 1,89 joule. Kapasitas kerja tugal semi 

mekanis adalah 0,010 Ha/jam dengan persentase penjatahan 1 benih sebesar 

31,11%, 2 benih sebesar 43,56%, 3 benih sebesar 20,00%, dan 4 benih sebesar 

0,89%. Jarak tanam 20-20,9 cm sebesar 50%, 21- 21,9 cm sebesar 23,64%, 22-

22,9 cm sebesar 21,36%, 23-23,9 cm sebesar 4,09%, dan 24-24,9 cm sebesar 

0,91%. Daya tumbuh benih kedelai mencapai 91,12%.   (Arifin et al., 2016)  

Penelitian yang dilakukan oleh Febri Nopriandy & Suhendra pada tahun 

2018 dengan judul penelitian Rancang Bangun dan Uji Kinerja Tugal Semi 

Mekanis dengan Sistem Penjatah Berputar untuk Kacang Hijau (Vigna radiata L.) 

penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun dan melakukan uji kinerja pada 

alat. Metode yang digunakan yaitu dengan mengukur dimesi biji kacang hijau, 

analisis diameter lubang penjatah, desain mekanisme tugal , membuat dan 
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merakit komponen tugal, melakukan uji fungsional dan uji kinerja serta 

menganalisis hasil uji kinerja.  Pengujian kinerja tugal dilakukan sebanyak 200 

kali tugalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diamter lubang penjatah yang 

digunakan yaitu  berukuran 9,48 mm dengan jumlah biji yang  2 – 3 biji dalam 

satu kali penugalan, Hasil uji Uji kinerja pada tugal ini yaitu benih yang keluar dari 

tugal masing-masing 1 biji per lubang sebanyak 4 kali, 2 biji per lubang sebanyak 

116 kali, 3 biji/lubang sebanyak 80 kali dan tidak ditemukan jumlah biji keluar dari 

tugal sebanyak 4 biji per lubang atau lebih. Dengandemikian persentase akurasi 

tugal semi-mekanis hasil rancang bangun dapat mengeluarkan sebanyak 2 – 3 

biji dalam satu kali penugalan mencapai 98%. Kapasitas tanam menggunakan 

tugal semi-mekanis ini diperoleh rata-rata selama 2 – 3 detik/lubang. (Suhendra 

& Nopriandy, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Anugerah Fitri Amalia, et al pada tahun 

dengan judul Komparasi Kinerja Alat Tanam Jagung Dan Tugal Pada Lahan 

Kering Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

kinerja alat seed planter dan tugal sebagai alat tanam dan pemupukan pada 

lahan kering. Output nya yaitu menghasilkan alat tanam dan pemupuk jagung 

dalam meningkatkan kinerja tenaga kerja yang lebih efektif dan efisien. Metode 

penelitian yang digunakan yakni kajian agro teknis dan parameter yang diamati 

meliputi   kapasitas kerja teoritis (Kt), kapasitas kerja aktual (Ka), serta efisiensi 

kinerja seed planter dan tugal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  kinerja 

alat seed planter lebih tinggi dari tugal. Seed planter memiliki rata-rata kapasitas 

lapang teoritis sebesar 1,92 ha/jam dengan kecepatan maju 6,42 km/jam dan 

kapasitas lapang aktual 0,625 ha/jam, sedangkan pada tugal kapasitas teoritis 

rata-rata sebesar 0,50 ha/jam dengan kapasitas lapang aktual sebesar 0,167 

ha/jam. Namun keakuratan volume jatuhnya benih dan pupuk pada seed planter 

masih harus ditingkatkan. (Fitri Amalia et al., 2020).  
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 Pada paragraf sebelumnya terdapat 5 sumber penelitian terdahulu yang 

kemudian ditujukan untuk menghindari adanya plagiasi kajian, penguat dalam 

pelaksanaan kajian serta dijadikan sebagai acuan dalam penulisan. Persamaan 

dari 5 penelitianterdahulu terletak pada teknik analisis data yang digunakan dan 

terdapat beberapa perbedaan antara kajian yang dilakukan oleh penulis dengan 

kajian yang dilakukan oleh 5 penelitian terdahulu yang meliputi Alat tanam yang 

digunakan berupa transplanter bertanag mesin, Seed planter, tugal tradisional 

penanam benih jagung, fungsi alat untuk penanam bibit padi, penanam dan 

pemupukan benih jagung dan kedelai.  Cara kerja alat yaitu sistem penjatah 

berputer yang digunakan untuk menanam benih jagung, kedelai dan bibit badi 

serta tujuan dari pelaksanaan kajian yakni mengetahui pengaruh kinerja, 

presentase tanaman rebah, daya tumbuh benih, presentase benih penjatah, 

kedalaman lubang,   jumlah benih yang dikeluarkan, dimensi benih. Perbedaan 

dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian 

terdahulu dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2.2 Landasan Teori   

2.2.1 Cabai Rawit (Capsicum frutescens L.) 

Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) termasuk kedalam komoditas 

sayuran dimana kandungan pada buah cabai rawit ini meliputi senyawa bioaktif 

seperti capsaicinoid, fenol, flavonoid dan vitamin C yang cukup tinggi (Kusnadi,  

et  al.,  2019). Cabai rawit (Capsicum frutescens L.) memiliki beberapa nama 

daerah antara lain di daerah jawa menyebutnya dengan lombok japlak, 

mengkreng, cengis, ceplik, atau cempling. orang sunda menyebutnya dengan 

cengek. Sementara orang-orang di Nias dan Gayo menyebutnya dengan nama 

lada limi dan pentek. Secara internasional, cabai rawit dikenal dengan nama thai 

pepper (Tjandra, 2011).  
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A. Klasifikasi Dan Morfologi Cabai Rawit (Capsicum frutescenes L.) 

Menurut Simpson (2010), klasifikasi cabai rawit (Capsiccum Frustescenes 

L) adalah sebagai berikut : 

 Kingdom   : Plantae  

 Division   : Magnoliophyta  

 Class    : Magnoliopsida  

 Order   : Solanales  

 Family    : Solanaceae  

 Genus    : Capsicum  

 Species   : Capsicum frutescens L. 

Tanaman cabai rawit (Capsicum frutescenes L.) termasuk kedalam 

kelompok tanaman perdu yang mempunyai ketinggian antara 50 sampai 135 cm 

dan tumbuh keatas secara tegak lurus dan serta berakar bercabang. Tanaman 

ini memiliki akar yang umumnya terletak pada bagian dekat permukaan tanah 

dan melebar 30-50 cm secara vertikal. Selain itu, akar tanaman dapat menembus 

kedalam tanah hingga 30-60cm. Batang dari cabai rawit yaitu kaku dan tidak 

memiliki trikoma. Cabai rawit memiliki daun tunggal yang bertangkai. Tanaman 

cabai memiliki daun yang berhelai bulat telur memanjang atau bulat telur lanset, 

yang memiliki ujung daun berbentuk runcing serta ujung daun yang menyempit. 

Daun terletak pada batang dan sehingga tersusun pola silang yang berselingan 

(Tjandra, 2011). 

B. Syarat Tumbuh Cabai Rawit Merah (Capsicum frutescenes L.) 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman cabai rawit adalah faktor genetik. Oleh karena itu, 

sebaiknya induk tanaman yang memiliki gen dengan sifat-sifat baik dapat 

diwariskan sehingga menghasilkan tanaman baru dengan membawa sifat baik 

tersebut seperti induknya. Keberhasilan budidaya cabai merah dipengaruhi oleh 
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salah satunya kualitas biji. Tanaman cabai merah mempunyai daya adaptasi 

yang cukup luas. Tanaman ini dapat diusahakan di dataran rendah maupun 

dataran tinggi sampai ketinggian 1400 m di atas permukaan laut, tetapi 

pertumbuhannya di dataran tinggi lebih lambat (Bastian, 2016). 

Suhu udara dan suhu tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman cabai 

merah adalah 25-30 ºC pada siang hari dan 18-20 ºC pada malam hari. 

Temperatur tanah yang rendah akan menghambat pengambilan unsur hara oleh 

akar dan dapat mengakibatkan pembentukan buah terhambat bahkan mati. 

Cahaya matahari sangat diperlukan sejak pertumbuhan bibit hingga tanaman 

berproduksi. Pada intensitas cahaya yang tinggi dalam waktu yang cukup lama, 

masa pembungaan cabai merah terjadi lebih cepat. lama penyinaran memiliki 

keterkaitan yang kuat dengan jumlah radiasi yang diterima permukaan bumi. 

Lama penyinaran yang paling ideal bagi pertumbuhan tanaman adalah 10-12 jam 

(daerah garis katulistiwa) dan secara umum dapat dikatakan bahwa semakin 

lama tanaman mendapatkan pencahayaan matahari, semakin intensif proses 

fotosintesis, sehingga hasil akan tinggi. Akan tetapi fenomena ini tidak 

sepenuhnya benar karena beberapa tanaman memerlukan lama penyinaran 

yang berbeda untuk mendorong fase pembungaan (Tando, 2019). 

Cabai paling ideal ditanam dengan kelembaban udara antara 70%-80%. 

Pembudidayaan cabai merah terdiri dari beberapa tingkatan atau fase, yaitu 

bermula dari tahap persemaian dengan lama semai sekitar 3-4 minggu sejak 

dibumbung. Fase tanam yaitu hari 1-6 HST (Hari Setelah Tanam), fase vegetatif 

yaitu pada hari ke 7-25 HST, fase generatif dimulai dari fase pembungaan dan 

pembuahan yakni sekitar 25-40 HST sedangkan fase panen dan pasca panen 

adalah hari ke 40-90 HST namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh jenis 

tanaman cabai (Nurhayati, 2017). 
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C. Penanaman Cabai Rawit 

Dalam kegiatan penanaman cabai rawit (Capsicum frutescens L.) perlu 

dilakukan persemaian terlebih dahulu tentunya dengan tujuan untuk 

memaksimalkan proses penanaman terutama karena bentuk benih yang amat 

kecil yang akan rentan hanyut ataupun hilang terbawa air, dengan penyemaian 

tumbuhan akan tumbuh secara maksimal dan mampu beradaptasi dengan baik 

serta dapat meminimalisir kegagalan panen karena pertumbuhan tanaman. 

Pesemaian adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit tanaman atau calon 

tanaman yang baik. Penyemaian benih cabai rawit dapat dilakukan dengan 

menggunkan bebera cara meliputi, penyemaian pada bedengan, penyemaian 

dengan menggunakan trai, penyemaian dengan menggunakan sosis plastik atau 

daun pisang serta dengan menggunakan media yang dicetak dengan soil block. 

Bibit cabai hasil semai dapat ditanam secara langsung dilahan ataupun di poly 

bag dilakukan saat bibit berumur 25-30 hst. Dimana cara penananam bibit cabai 

pada umumnya dilakukan secara manual atau penanaman secara langsung 

degan menggunakan tugal tradisional 

2.2.2 Alat Penanam Tipe Tugal 

A. Tugal Tradisional  

Alat tanam tugal tradisional adalah alat tanam yang dan sering digunakan 

oleh petani pada umumnya dimana alat tanam ini terbuat dari kayu untuk 

pegangannya dan besi untuk pembuat lubang tanamnya. Alat tanam tugal 

tradisional ini hanya berfungsi sebagai pembuat lubang tanam sehingga untuk 

penanamannya sendiri perlu dilakukan secara manual dengan menggunakan 

tangan.  

Alat tanam tugal sederhana adalah alat tanam dengan sumber tenaga 

penggerak manusia dimana alat tanam ini cocok untuk menanam benih dengan 
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jarak tanam lebar (Rachmawati, 2013). Bentuk dari tugal itu sendiri bervariasi 

sesuai dengan modifasi dari alokasi tertentu dimana bentuk tugal yang ada di 

indonesia berbentuk vertikal dengan mekanisme kerjanya yaitu benih ditanam 

secara terpisah dengan alat tanam sehingga memerlukan bantuan orang lain 

(Rachmawati, 2013). 

 
Gambar2. 1 Alat Tanam Tugal Tradisional 

B. Alat Penanaman Semi Mekanis 

Alat penanaman semi mekanis adalah perpaduan antara alat mesin 

pertanian dengan tradisional hanya saja ada modifikasi dalam alat tanam ini 

seperti halnya desain struktural dan fungsionalnya serta mekanisme kerjanya 

lebih efektif dan efisien baik dari kecepatan dan ketepatan kerjanya serta 

tahapan dan biaya. Saat ini sudah banyak alat penanam semi mekanis baik 

untuk penanaman benih ataupun bibit diantaranya : 

Suhendra & Nopriandy (2018), telah merancang alat penanam tugal semi 

mekanis dengan sistem penjatah berputar untuk kacang hijau (Vigna radiata L.). 

hasil dari rancangannya berfungsi dengan baik dengan tingkat akurasi benih 

yang keluar lebih tinggi dari pada penelitian sebelumya serta hasil dari uji kinerja 

alatnya yakni dalam satu kali penugalan dapat mengeluarkan benih sebanyak 2-

3 biji dengan presentase akurasi mencapai 98%. Berikut merupakat dasain 

Struktural dari alat penanam tugal semi mekanis : 
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Gambar2. 2 Desain Alat Tanam Tugal Semi Mekanis 

 Komponen dari alat tanam semi mekanis : 

1) Tuas penarik yang berguna untuk memutar penjatah dan membuka dan 

menutup ujung tugal 

2) Kawat baja berfungsi untuk menghubungkan antara tuas penarik dengan 

ujung tugal. 

3) Penjatah berfungsi sebagai tempat benih dan mengatur jumlah benih yang 

akan keluar ke ujung tugal. 

4) Pegas pembalik penjatah berfungsi sebagai otomatisasi penjatah sehingga 

saat tuas ditarik dan dilepas akan kembali ke posisi semula yang berfungsi 

untuk mengatur pengeluaran benih 

5) Saluran biji  Berguna untuk mengeluarkan benih sehingga benih akan 

langsung tertanam melalui ujung tugal. 

6) Pegas pembalik ujung tugal berfungsi untuk mengembalikan ujung  tugal ke 

posisi awal. 

7) Pintu tugal berfungsi untuk membuat lubang tanam dan juga meletakkan 

benih pada media tanam. 

8) Tuas penarik pintu tugal membuka dan menutup ujung tugal  

Sugiana et al., (2017), Telah merancang alat penanam dan pemupuk 

jagung tipe tugal semi mekanis yang ergonomis. Komponen dari alat penanam ini 

meliputi  : 
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1) Pembuat Lubang dilakukan dengan menyerupai tugal tradisional dengan 

tujuan  supaya petani tidak melakukan olah tanah sebelum melakukan 

budidaya. Pada ujung mata tugal terdapat bagian untuk membuka mata tugal 

dari besi untuk memberi jarak tanam pada lubang tugalan selanjutnya yaitu 25 

cm dengan cara mendorong batang tugal agar penggunaan tenaga operator 

kecil. 

2) Penakar benih dan pupuk (matering device) hasil rancangan diharapkan dapat 

menanam 2 benih jagung dan 31-40 gram pupuk organik untuk setiap lubang 

tanam. 

3) Kotak benih dan pupuk (hopper) dibuat dari plat besi berbentuk tas gendong 

agar pembebanan terhadap bahan baku dipindahkan ke punggung. Hopper 

pada alat dibagi menjadi dua bagian yaitu hopper benih dengan kapasitas 3 

kg jagung hibrida dan hopper pupuk dengan kapasitas 3 kg pupuk organik 

dengan kadar air 5% yang mampu digunakan untuk 75 kali penugalan. 

4) Saluran benih dan pupuk terbuat dari selang plastik pleksibel bening dengan 

diameter masing-masing 1 inchi (2,54 cm) dan 1 ½ agar benih dan pupuk 

jatuh dengan lancar (tidak tertahan) dari hopper menuju rumah matering 

device, bisa diarahkan secara pleksibel serta memudahkan pengontrolan 

terhadap benih dan pupuk. Selain itu, pemilihan bahan tersebut bertujuan 

agar mudah dibongkar pasang ketika terjadi masalah, perbaikan ataupun 

dilepas ketika selesai melakukan budidaya 

2.2.3 Kinerja Alat Pertanian 

Kinerja adalah  tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Sedangkan kapasitas kerja adalah hasil produksi (throughput) atau jumlah unit 

yang dapat diproduksi dalam suatu priode tertentu (Barry Render dan Jay Heizer, 

2007 : 32). 
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A. Kapasitas Kerja Teoritis Alat 

Kapasitas kerja teoritis adalah kemampuan alat atau mesin untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan pada sebidang lahan, jika alat atau mesin 

berjalan maju dengan penuh waktu (100%) dan bekerja dengan lebar 

maksimum. Kapasitas kerja teoritis alat tanam bibit padi dilakukan dengan 

mengukur kecepatan kerja dan lebar kerja alat. Semakin besar lebar kerja alat, 

maka semakin tinggi kapasitas kerja teoritisnya. Begitu juga dengan kecepatan 

alat, makin tinggi kecepatan alat semakin besar pula kapasitasnya. (Engineering 

& Sumatera, 2014) 

B. Kapasitas Kerja Efektif Alat 

Menurut Harnel (2012), Kapasitas kerja efektif alat penanam adalah hasil 

kerja yang sesungguhnya dari kecepatan masing masing ulangan sesuai dengan 

waktu pengoperasian dilapangan. Yang memepengaruhi Kepasitas kerja efektif 

ini meliputi kecepatan kerja, presentase waktu hilang dan juga keterampilan 

opertor. Hal ini sejalan dengan pendapat Moens (1978), bahwasanya dalam 

pengoperasian alat pada lahan, kapasitas kerja berpengaruh terhadap tipe dan 

ukuran alat, sumber tenaga pengoperasian, keadaan kerja dan keterampilan 

operator. 

Menurut Anugerah Fitri Amalia et al,  (2019),  Kapasitas kerja aktual suatu 

alat adalah kemampuan alat dan mesin pertanian dalam menyelesiakan 

pekerjaan dalam satuan hektar dengan waktu yang dibutuhkan ataupun 

digunakan dalam satuan jam kerja. 

C. Efisiensi Lapang  

Menurut Anugerah Fitri Amalia et al,  (2019)  Efisiensi kerja lapang adalah 

perbandingan antara kapasitas kerja aktual dengan kapasitas kerja teoritis dalam 

persen (%). Efisiensi kerja alat tanam menunjukkan rata-rata sebesar 86,79%. 
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Nilai efisiensi ditentukan oleh nilai kecepatan dan total waktu penanaman yang 

berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena transplanter adalah alat tanam yang 

sumber tenaganya manusia yaitu dengan cara menarik mundur sehingga nilai 

kecepatan dan total waktu penanaman tergantung dari kecepatan langkah 

operator dan keterampilan operator. Tingkat efisiensi dipengaruhi antara lain oleh 

kondisi lahan, waktu penanaman dan kecepatan kerja dari alat serta jumlah 

waktu hilang ketika belok pada tiap lintasan, waktu istirahat operator, dan 

keterampilan operator. 

D. Rasio Substitusi Tenaga 

Rasio substitusi tenaga adalah perbandingan antara kapasitas kerja aktual 

alat dan mesin pertanian dengan kapasitas kerja manual yang digunakan oleh 

petani (Dedy Purwanto et al, 2018) . Kapasitas kerja aktual alat dan mesin 

pertanian yaitu kemampuan alat dalam menyelesaikan pekerjaan dalam satuan 

ha/hari, sedangkan kapasitas kerja manual adalah kamampuan tenaga kerja 

manual dalam menyelesaikan pekerjaan dalam satuan ha/ha.orang. 

2.2.4 Analisa Ekonomi Alat Penanam 

Analisis ekonomi adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui 

kelayakan dari alat tanam tipe tugal semi mekanis. Dalam analisis ekonomi yang 

dihitung terdiri dari analisis biaya pokok dan analisis titik impas (break event 

point). 

A. Biaya Pokok  

Biaya Pokok alat penanam ditentukan oleh 4 faktor diantaranya : Biaya 

tetap (fixed costs), biaya operasional (variable costs), jam penggunaan alat 

mesin pertanian per tahun, kapasitas atau kemampuan kerja alat dan mesin 

pertanian. Berikut adalah uraian terkait biaya pokok diantaranya : 

1. Biaya tetap (Fixed cost)   
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Biaya teteap adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam suatau intansi 

ataupun pengguna meski alat  dan mesin tidak dioperasikan. Menurut harnel 

(2012), biaya tetap meliputi biaya penyusutan dan  bunga modal. Hal ini juga 

dikemukaka oleh Anas dan Novita (2016), bahwa komponen dari biaya tetap 

ini  meliputi biaya penyusutan dan biaya buga modal. 

Biaya penyusutan adalah biaya yang harus dikeluarkan sebelum alat 

siap untuk digunakan. Hal ini juga disampaikan oleh Anas dan Novita (2016), 

bahwasanya biaya penyusutan meliputi biaya atau harga jual alat yang 

dinyatakan dalam bentuk rupiah (Rp), harga akhir alat (Rp) dengan 

presentase penyusutan sebesar 10% dan perkiraan umur ekonomis alat 

(tahun). 

Sementara itu, biaya bunga modal adalah pengembalian biaya yang 

telah diinvestasikan dalam pembuatan dan penggunaan alat selama periode 

waktu tertentu di mana bunga modal itu sendiri menunjukkan tingkat ketidak 

tahuan biaya atau modal bersih untuk setiap tahun modal yang diinvestasikan. 

Menurut Anas dan Novita (2016), mengemukakan bahwa bunga modal 

meliputi bunga modal dinyatakan dalam satuan Rupiah/tahun (Rp/tahun), 

Presentase Bunga modal (12%/tahun), Harga jual alat (Rp), dan umur 

ekonomis alat (tahun). Hal ini juga dikemukakan oleh Harnel (2012),  

bahwasanya presentase bungan modal yitu 12% / Tahun. 

2. Biaya tidak tetap (Variable Cost)  

Biaya tidak tetap (Variable Cost) adalah biaya yang tergantung pada 

beroperasi atau tidaknya suatu alat. Biaya ini sanagat dipengaruhi oleh jam 

kerja dan pengoperasian alat. Menurut Anas dan Novita (2016), biaya tidak 

tetap meliputi upah operator (Upah perhari, Jumlah operator, jam kerja / hari) 

dan biaya perawatan (5%, harga jual / tahun). Sedangkan menurut Harnel 

(2012),  biaya perawatan yaitu 2% besarnya biaya perawatan dari harga alat. 
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3. Break Event Point (BEP) operasional alat 

 Analisis Break Event Point adalah analisis yang bermaksud untuk 

menemukan satu titik dalam bentuk pengoperasian yang menunjukkan suatu 

kondisi yang sama antara biaya produksi dengan pendapatan. jika 

perusahaan berada pada titik impasnya maka dapat dikakan  perusahaan 

tersebut  tidak mengalamai kerugian ataupun keuntungan, apabila titik BEP 

berada diatasnya maka dapat dikatakan perusahaan ataupun pengoperasian 

tersebut mendapatkan keuntungan (Prasetya dan Lukiastuti, 2009). 

Break Event Point (BEP) atau titik impas adalah kemampuan suatu alat 

beroperasi minimal sehingga pengoperasiannya tidak dalam keadaan untung 

ataupun rugi secara finansial. dimana BEP = Titik impas alat (ha/th), BT = 

Biaya tetap (Rp/th), BP = Biaya pokok (Rp/jam), BTT = Biaya tidak tetap 

(Rp/jam), Kao = Kapasitas alat (ha/jam), 1,1 = Koefisien yang menunjukkan 

bahwa sewa alat dengan keuntungan 10% dari biaya pokok. 

2.3 Aspek Penyuluhan 

2.3.1 Pengertian Penyuluhan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan mendefinisikan penyuluhan 

sebagai  proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku  usaha agar mau 

dan mampu mendorong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses 

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

untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan 

kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi 

lingkungan hidup.  

Penyuluhan pertanian adalah bentuk pendidikan non formal bagii sasaran 

hususnya petani sebagai penerima manfaat dengan memberikan bantuan 
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berupa cara bertani, penambahan pengetahuan, meningkatkan kemandirian 

serta merubah sikap ke arah yang lebih baik dalam menjalankan usaha taninya 

yang mana upaya ini nantinya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani 

dan keluarganya. Tugas utama seorang penyuluh yakni memberikan layanan 

informasi teknologi dan inovasi, memberikan pelayanan pelayanan dengan baik 

dalam proses pembelajaran, harga input-ouput dan informasi pasar (Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2003). 

2.3.2 Tujuan Penyuluhan  

 Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan bahwa tujuan dari penyuluhan 

itu sendiri yaitu untuk memperkuat pengembangan pertanian, perikanan dan 

kehutanan agar menjadi maju dan modern dalam sistem pembangunan 

pertanian yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Mardikanto (2009), 

menyatakan bahwa tujuan dari penyuluhan pertanian yaitu terwujudnya 

perbaikan segi teknis bertani petani (better farming), dari segi usaha petani 

(better bussiness), dan perbaikan dari segi keidupan petani dan masyarakat itu 

sendiri (better living). 

 Prinsip – prinsip yang dapat digunakan dalam menentukan tujuan dari 

penyuluhan itu sendiri yaitu ; SMART : Spesific (khusus), Measurable (dapat 

diukur), Actionary (dapat dikerjakan/dilakukan), Realistic (Realistis), dan Time 

Frame (mempunyai batasan untuk mencapai tujuan). Hal – hal yang harus 

diperhatikan dalam merumuskan tujuan penyuluhan yaitu ABCD : Audience 

(Sasaran), Behavior (Perubahan prilaku yang dikehendaki), Condition (Kondisi 

yang akan dicapai), dan Degree (Tingkatan yang akan dicapai). 

2.3.3 Sasaran Penyuluhan  
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Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan menyatakan bahwa sasaran 

penyuluhan meliputi : 

1. Pihak yang paling berhak mendapatkan manfaat dari kegiatan penyuluhan 

yang dilakukan diantaranya sasaran utama dan sasaran antara. 

2. Sasaran utama terdiri dari pelaku utama dan pelaku usaha. 

3. Sasaran antara diantaranya kelompok ataupun lembaga peduli pertanian, 

perikanan dan kehutanan serta tokoh masyarakat dan generasi muda.  

Menurut Bahua dan Marleni (2016) mengemukakan bahwa kateristik 

sasaran penyuluhan meliputi tingkat pendidikan, pengalaman, umur, status 

sosial, pengaruh lingkungan, etnis, kondisi ekonomi, aspirasi, permasalahan dan 

kebutuhan  praktis dan strategis keluarganya. 

2.3.4 Materi Penyuluhan  

Materi penyuluhan adalah pesan, informasi dan inovasi yang diajarkan dan 

disampaikan kepada sasaran termasuk pelaku utama dan pelaku usaha meliputi 

berbagai ilmu, teknik dan berbagai metode pengajaran yang diharapkan dapat 

merubah perilaku, meningkatkan produktivitas, efektifitas usaha dan dapat 

meningkatkan pendapatan sasaran (Sasongko et al., 2011). Materi penyuluhan 

dikategorikan menjadi 4 diantaranya :  

1. Materi pokok (vital) 

2. Materi penting 

3. Materi penunjang 

4. Materi mubazir 

Selain itu, materi penyuluhan harus bersifat sebagai pemecahan masalah 

yang sedang dan akan dihadapi, petunjuk, rekomendasi yang harus dilaksankan 

serta memiliki manfaat jangka panjang (Mardikanto, 2009). Materi penyuluhan 

yang akan disampaikan disusun dalam Lembar Persiapan Menyuluh (LPM). 
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Tujuan penyusunan LPM adalah sebagai pedoman penyuluh untuk 

menyampaikan materi dengan mudah. Pemilihan materi penyuluhan berdasarkan 

kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan dengan memanfaatkan dan 

melestarikan sumber daya pertanian (Mardikanto, 2009). 

2.3.5 Metode Penyuluhan Pertanian 

Metode penyuluhan pertanian adalah suatu cara atau teknik yang 

dilakukan dalam menyampaiakan materi penyuluhan kepada pelaku utama dan 

pelaku usaha agar mereka tahu dan mampu menolong dan mengoganisasikan 

dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan, sumber daya 

lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pemilihan motode penyuluhan pertanian 

berdasarkan tahapan dan kemampuan adopsi, sasaran, sumberdaya, keadaan 

daerah dan kebijakan pemerintah (Peraturan Menteri Pertanian No.52 Tahun 

2009). 

Menurut Ermina (2015) metode penyuluhan dikelompokkan menjadi dua 

yaitu berdasarkan jumlah sasaran yang ingin dicapai dan berdasarkan teknik 

komunikasi. Berikut adalah metode penyuluhan berdasarkan jumlah sasaran 

diantaranya : 

1. Metode berdasarkan pendekatan perseorangan seperti anjangsana, 

hubungan telepon, surat menyurat, kontak informal dan undangan. 

2. Metode berdasarkan pendekatan kelompok yaitu ceramah, diskusi, rapat, 

demonstrasi, temu karya, temu lapangan, sarasehan, perlombaan, pemutaran 

slide, penyuluhan kelompok lainnya. 

3. Metode dengan pendekatan massal yaitu seperti rapat, media massa, 

pemutaran film dan lain-lain. 

Sedangkan metode penyuluhan berdasarkan teknik komunikasi terdiri dari : 
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1. Metode penyuluhan langsung yaitu penyuluh melakukan tatap muka langsung 

dengan dengan sasaran penyuluhan, seperti anjangsana, kontak personal, 

demonstrasi, dan lain-lain.  

2. Metode penyuluhan tidak langsung yaitu penyuluh menyampaikan pesan 

kepada sasaran penyuluhan melalui adanya perantara atau media seperti 

pertunjukan film, radio, televisi, dan penyebaran bahan tercetak. 

2.3.6 Media Penyuluhan Pertanian 

Media penyuluhan adalah sebuah alat ataupun sarana yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan atau khalayak 

(Mardikanto, 2009). Media penyuluhan bertujuan agar sasaran dapat menerima 

pesan- pesan penyuluhan, melalui media tercetak, terproyeksi, visual ataupun 

audio-visual dan computer (Nuraeni, 2014).   

Menurut Bambang (2019) terdapat 4 macam media penyuluhan yang dapat 

digunakan dan diterapkan didalam kegiatan penyuluhan diantaranya Media 

cetak, audio, benda nyata dan audio visual. Berikut adalah penjelasannya : 

1. Media Penyuluhan Tercetak  Contoh media penyuluhan tercetak adalah 

leaflet, folder, buku, poster. kelebihan dari media penyuluhan tercetak ini yaitu 

tahan lama, bisa dibaca berkali-kali, dapat digunakan sesuai dengan 

kecepatan pembelajaran atau bisa dikatakan fleksibel dan mudah dibawa 

kemana-mana. Selain itu media tercetak dapat menyebarkan informasi 

dengan lebih mudah dan efektif dalam lingkungan petani.  

2. Media Penyuluhan Audio 

 Contoh dari media penyuluhan audio seperti halnya kaset, mp3, mp4, cd. 

Kelebihan dari media ini  antara lain, informasi dikemas sudah tetap, terpatri, 

tetap sama, tergolong ekonomis dan mudah didistribusikan. Kekurangan 

media penyuluhan audio antaranya yaitu bila terlalu lama akan 

membosankan. 
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3. Media Penyuluhan Berupa Objek Fisik Atau Benda Nyata  

 Media penyuluhan berupa objek fisik atau benda nyata adalah spesimen 

tanaman yang dibawa saat pertemuan. Kelebihan media penyuluhan berupa 

objek fisik atau benda nyata. 

4. Media Penyuluhan Visual Dan Audio-Visual  

 Contoh media penyuluhan visual dan audio-visual adalah film, website, 

ppt, vidio dan aplikasi pertanian. Mardikanto (2009) menyatakan bahwa jenis 

metode dan media penyuluhan yang dapat digunakan dalam kegiatan 

penyuluhan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. 1 Ragam Metode dan Media Penyuluhan 

Macam Metode 
Penyuluhan 

Media yang pakai 
Hubungan 
penyuluh-
sasaran 

Pendekatan 
Psiko-sosial 

Pertemuan : 
Ceramah, Kuliah, 
Diskusi 

Lisan, media cetak, 
Media terproyeksi 
 

Langsung Kelompok 

Pameran Lisan, media cetak, 
Media terproyeksi 

Langsung Massal 

Demonstrasi 
(Cara/Hasil) 

Lisan, media cetak, 
Media terproyeksi 

Langsung Kelompok 

Pertemuan umum Lisan, media cetak, 
Media terproyeksi 

Langsung Massal 

Anjangkarya/ 
Anjangsana/ 
Karyawisata 

Lisan, media cetak Langsung Perorangan, 
Kelompok 

TV, Film, VCD, DVD, 
Film Strip 

Lisan, Media 
Terproyeksi 

Tak Langsung Massal 

Kontak-tani Lisan, media cetak Langsung Perorangan 

Kampanye Lisan, media cetak, 
Media terproyeksi 

Langsung, Tak 
Langsung 

Kelompok, 
Massal 

Surat-menyurat Media Cetak Tak Langsung Perorangan 

Media Cetak Media Cetak Tak Langsung Massal 

Radio, Kaset, CD Lisan Tak Langsung Massal 

(Sumber : Mardikanto, 2009) 
  

2.3.8. Evaluasi Penyuluhan Pertanian 

Permentan RI No. 67 tahun 2016, mengemukakan bahwa evaluasi adalah 

penilaian suatu kegiatan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan 

yang telah dilaksanakan melalui pengumpulan data dan kemudian dianalisa atau 
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informasi secara semantik. Dalam pelaksanaannya haruslah mengikuti prosedur 

yang telah ditetapkan  sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang telah 

diresmikan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil dengan 

target yang sudah ditetapkan. 

Evaluasi adalah proses menentukan relevansi, efisiensi efektifitas, dan 

dampak kegiatan-kegiatan proyek atau program sesuai dengan tujuan yang 

dicapai secara sistematik dan objektif, evaluasi mengarah pada rangkaian 

kegiatan mengukur dan menilai (Soedijanto, 1996). 

 

A.Jenis-Jenis Evaluasi  

Menurut Azwar (2013) mengemukakan jenis-jenis evaluasi yang dapat 

dilaksanakan yaitu:  

1. Evaluasi Formatif (Formative Evaluation) adalah evaluasi yang yang 

dilaksanakan pada tahap pengembangan dan sebelum program dimulai. 

Evaluasi formatif ini menghasilkan informasi yang akan dipergunakan untuk 

mengembangkan program, agar program sesuai dengan kondisi sasaran. 

2. Evaluasi Proses (Process Evaluation) adalah evaluasi yang memberikan 

gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program dan 

memastikan ada dan terjangkaunya elemen-elemen fisik dan struktural 

program.  

3. Evaluasi Sumatif (Summative Evaluation) adalah suatu evaluasi yang 

memberikan pernyataan efektifitas suatu program selama kurun waktu 

tertentu dan menilai sesudah program tersebut berjalan.  

4. Evaluasi dampak program adalah evaluasi yang menilai keseluruhan 

efektifitas program dalam menghasilkan target sasaran.  
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5. Evaluasi hasil adalah evaluasi yang menilai perubahan dan perbaikan dalam 

hal morbiditas, mortalitas atau indikator status lainnya untuk sekelompok 

penduduk tertentu. 

B. Metode Evaluasi  

Menurut Anas (2007), terdapat beberapa metode dalam pelaksanaan 

evaluasi meliputi : 

1. Pengamatan (observasi) 

 Pengamatan (observasi) adalah penilaian perilaku individu ataupun dari 

proses terlaksanaya kegiatan yang diamati melalui keadaan yang sebenarnya. 

2. Wawancara 

 Yang dimaksud dengan wawancara yaitu proses tanya jawab secara 

langsung melalui lisan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi. 

3. Angket (Kuesioner) 

 Angket (Kuesioner) dibuat dengan bentuk pertanyaan dan pernyataan 

tertulis yang kemudian diisi oleh sasaran serta didapatkan data dan dan 

informasi yang ingin di peroleh. 

4. Pemeriksaan Dokumen (Documentary Analysis) 

 Pemeriksaan Dokumen (Documentary Analysis) adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk memverifikasi dokumen setelah pengambilan data 

dilaksanakan dengan menggunakan angket dan wawancara, dan kemudian 

menyimpulkan hasil evaluasi. 

C. Prinsip Evaluasi Penyuluhan 

 Menurut Mardikanto (2009), Prinsip evaluasi penyuluhan pertanian terdiri 

dari :  

1. Penilaian haruslah berdasarkan fakta yang obyektif tentunya dengan 

mengacu pada pedemonan yang telah ditetapkan, menggunakan metode 

pengumpulan data yang tepat dan teliti, menggunakan alat pengukuran yang 



27 
 

 
 

tepat  (valid) serta dapat dipercaya (reliable). 

2. Tujuan Penilaian harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 

perencanaan tentunya untuk menilai antara kesenjangan dengan pencapaian 

suatu program. 

3. Penilaian haruslah diukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai 

dengan tujuan dari evaluasi itu sendiri. 

4. Penilaian harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif  dengan tujuan agar 

diketahui dengan jelas tingkat kesenjangan dengan pencapaian suatu 

program yang dilaksanakan. Sedangkan uraian dinyatakan dalam bentuk 

kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

keberhasilan,  penyebab kegagalan serta faktor yang menunjang tercapainya 

tujuan dari suatu program yang direncanakan. 

5. Penilaian harus efektif dan efisien meliputi : 

a) Dari kegiatan evaluasi yang dilaksanakan haruslah menghasilkan temuan-

temuan yang bisa dijadikan untuk meningkatkan efektivitas tercapainya 

tujuan. 

b) Penilaian haruslah memperhatikan ketersedian sumber daya sehingga 

dampak yang ditimbulkan lingkupnya cukup luas dan sejalan dengan 

tercapainya tujuan dari program. 

D. Tahapan Evaluasi Penyuluhan 

Menurut Erwin (2012), mengemukakan bahwa tahapan dari evaluasi 

penyuluhan pertanian meliputi : 

1. Menetapkan indikator yang akan dijadikan sebagai bahan penilaian dalam 

pengukuran suatu perubahan dan pencapaian dari suatu program. Indikator 

dalam kegiatan evaluasi penyuluhan pertanian dapat dikembangkan sesuai 

dengan karakteristik dari sasaran itu sendiri tentunya harus dirumuskan dalam 

kata kerja operasional yang terukur serta dapat diamati (diobservasi). 
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2. Pembuatan Alat pengukuran untuk pengumpulan data. 

a) Bentuk dan syarat instrumen pengukuran yang bisa dijadikan dalam 

pengumpukan data dan informasi. 

 Pertanyaan untuk mengukur kemampuan mengingat 

 Pertanyaan untuk mengukur pemahaman 

 Pertanyaan dalam mengukur kemampuan dalam pemecahan masalah 

 Rating scale sebagai pengukuran keterampilan 

 Aspek Informasi 

 Skala Minat 

Sedangkan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam instrumen penilaian 

meliputi : 

 Validitas (validity) instrumen haruslah sesuai dengan obyek yang akan 

diukur. 

 Reabilitas (reability) yaitu penilaian instrumen harus bisa digunakan orang 

lain dengan hasil yang sama dalam keadaan apapun. 

 Objektif (objectivity) penilaian instrumen haruslah nyata, jelas dan hanya 

memiliki satu hasil pemahaman untuk menganalisis.  

 Prkatis (practicability), yakni mudah diterapkan  dan tepat dijadikan sebagai 

bahan pengukuran. 

 Sederhana (simple) artinya mudah dipahami dan dimengerti. 

2). Alat pengukuran evaluasi penyuluhan pertanian 

 Pertanyaan sebagai pengukuran kemampuan intelektual seseorang. 

 Pertanyaan sebagai pengukuran kemampuan dalam pemecahan masalah 

 Pertanyaan sebagai pengukuran tahu atau tidaknya terhadap inti pokok 

bahasan melalui pertanyaan yang cukup pendek 

b).  Skala Pengukuran 
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Menurut Dita dan Putra (2011), mengemukakan bahwasanya jenis jenis 

skala yang dapat digunakan sebai alat pengukuran meliputi : 

1) Skala Likert (Likert Scale) 

 Skala Likert pada umumnya digunakan untuk mengukur pernyataan, sikap 

ataupun pendapat individu maupun kelompok terkait fenomena dimasayarakat 

dan kemudian dijadikan sebagai indikator selanjutnya dari indikator tersebut 

dijadikan sebagai acuan dalam menyusun instrumen evaluasi.  

2) Skala Guttman (Guttman Scale) 

  Skala Guttman adalah skala yang bersifat kumulatif dimana jawannya 

pun tegas, konsisten seperti jawaban iya atau tidak dan setuju atau tidak 

setuju. 

3) Skala Semantic Defferensial (Skala Differensial Semantik) 

  Skala Semantic Defferensial Scale adalah skala dengan karakteristik 

biopolar (dua kutup). Aspek dari bipolar inni terdiri dari aktivitas, potensi dan 

evaluasi. Dalam skala ini pernyataan positif terletak dibagian kanan garis, 

sedangkan jawaban negatif berada dibagian kiri garis. Salah satu contoh 

jawabannya yaitu  ``Baik dan Tidak Baik`` 

4) Skala Rating (Rating Scale) 

  Rating scale adalah skala yang menggunakan data mentah dengan 

bentuk kuantitaif kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Bentuk dari 

rating scale lebih fleksibel dan tidak hanya terbatas dalam mengukur sikap 

sasaran, tetapi juga mengukur pendapat sasaran terhadap peristiwa tertentu.  

5) Skala Thurstone (Thurstone Scale) 

  Skala thrustone adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang 

disetujui dari pernyataan yang berbentuk interval. Pada umumnya nilai dari 

pernyataan jawabannya memiliki nilai 1 sampai 10. 

E. Aspek Sikap 
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Sikap adalah reaksi ataupun respon tertutup dari sesorang terhadap 

stimulus atau objek tertentu (Notoatmodjo, 2012).  Sedangkan menurut Campbel 

(1950) dalam buku Notoadmodjo (2003, p.29) mengemukakan bahwa sikap 

adalah “A syndrome of response consistency with regard to social objects”. 

Artinya sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek sosial. 

Menurut Azwar (2011: 3) sikap adalah reaksi atau respon yang berasal dari 

individu terhadap objek yang kemudian menjadikan individu tersebut cenderung 

terhadap prilaku atau perbuatannya dan cara – cara tertentu. Selain itu Alport 

memperjelas kembali bahwa sikap adalah suatu keadaan neuropsikis dari 

kesiapan individu untuk melakukan suatu aktivitas dengan kesiapan mental untuk 

merespon suatu kondisi batin yang terarah pada suatu nilai (Zakaria, 2011: 22). 

1. Ciri-ciri Sikap 

Menurut Heri Purwanto (1998) dalam buku Notoadmodjo (2003, p.34) 

mengemukakan bahwa ciri-ciri sikap meliputi : 

a. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjag 

perkembangan dalam berhubungan dengan obyeknya. 

b. Sikap dapat berubah sehingga sikap dapat dipelajari dan berubah sesuai 

dengan keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap 

terhadap subyek. 

c. Sikap tidak berdiri sendiri akan tetapi memiliki hubungan tertentu terhadap 

suatu obyek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk, dipelajari, atau berubah 

senantiasa berkenaan dengan suatu obyek tertentu yang dapat dirumuskan 

dengan jelas. 

d. Obyek sikap itu adalah suatu hal tertentu tetapi dapat juga adalah kumpulan 

dari hal-hal tersebut.  
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e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah 

yang membedakan sikap dan kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-

pengetahuan yang dimiliki orang. 

2. Tingkatan Sikap 

 Menurut Notoatmodjo, (2012) Sikap memeliki tingkatan berdasarkan 

intensitasnya yang terdiri dari  : 

a. Menerima (receiving) merupakan seseorang atau subjek yang mau 

menerima dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).  

b. Menanggapi (responding) dapat diartikan memberikan sebuah jawaban 

atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan. Karena dengan 

menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas yang dberikan berati orang 

tersebut telah menerima suatu ide.  

c. Menghargai (valuing) merupakan seseorang (subjek) yang memberikan 

nilai yang positif terhadap stimulus atau objek tertentu. Dalam hal ini, 

mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah tertentu.  

d. Bertanggung jawab (responsible) merupakan sesuatu yang telah dipilih 

berdasarkan keyakinan dan harus berani mengambil resiko. Bertanggung 

jawab merupakan sikap yang paling tinggi tingkatannya (Setiorini & 

Yuliana, 2020). 

  Pendapat yang lain terkait sikap juga diutarakan oleh Mar`at (2006 : 13) 

sikap tersusun atas 3 komponen diantaranya : 

a. Komponen kognisi berhubungan dengan keyakinan, ide, konsep dan 

tanggapan atau persepsi terhadap apa yang dilihat. Persepsi dipengaruhi 

oleh pengalaman dan proses belajar. 

b. Komponen afeksi berhubungan dengan kondisi emosional  individu. 

c. Komponen konasi benyangkut kecenderungan individu untuk berprilaku. 
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3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap 

 Menurut Wawan & Dewi (2011) mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap, meliputi : 

a. Pengalaman pribadi 

melibatkan faktor emosional. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Individu cenderung memiliki sikap yang sejalan dengan orang yang 

dianggapnya penting karena termotivasi dengan keinginan untuk menghindari 

konflik dengan orang yang dianggapnya penting. 

c. Pengaruh kebudayaan 

Kebudayaan memberikan corak pengalaman terhadap individu-individu 

masyarakat asuhannya. Sehingga budaya yang diikuti menjadi salah satu 

faktor penentu yang membentuk sikap seseorang. 

d. Media massa 

Dalam penyampaian pesan, berita melalui surat kabar ataupun media 

komunikasi yang seharusnya disampaikan berdasarkan fakta yang obyektif 

berpengaruh terhadap sikap konsumennya. 

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agam sangat 

menentukan kepercayaan dan keyakinan individu sehingga konsep ini 

berpengaruh terhadap pembentukan sikap. 

f. Faktor emosional 

Sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi dan berfungsi sebagai 

pertahanan egonya.  
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2.4 Kerangka Kajian 

2.4.1 Kerangka Konsep 

Menurut Notoatmodjo (2010), kerangka konsep merupakan formulasi atau 

simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian 

tersebut. Kerangka konsep dalam kajian ini digunakan untuk menghubungkan 

antara kinerja alat dan anilsa ekonomi terhadap efisiensi dalam penanaman bibit 

cabai rawit.  Berikut merupakan kerangka konsep kajian : 

 

 

 

 

 

Kinerja Alat Tanam 

Analisis Ekonomi 

 

Biaya Pokok 

 

Titik Impas  

Kapasitas 

Lapang Teoritis 

 

Kapasitas 

Lapang Efektif 

 

Efisiensi 

Lapang 

 

Efektifitas dan 

Efisiensi 

 

Rasio Substitusi 

Tenaga  
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2.4.2 Kerangka Pikir Kajian 

 Kerangka pikir merupakan penjelasan sementara dari fenomena yang 

mengarah ke masalah dalam suatu topik kajian, dimana kerangka pikir dalam 

kajian ini dijelaskan sebagai berikut : 

1. Judul dari kerangka pikir kajian ini yaitu Efektifitas Kinerja Dan Analisis 

Ekonomi Tugal Semi Mekanis Untuk Penanaman Bibit Cabai Rawit 

(Capsiccum frustescennes L.) di Kelompok Tani Makmu 3 Desa Tegal Mijin 

Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Judul ini ditentukan 

berdasarkan hasil identifikasi potensi wilayah dan berlandaskan dari teori 

yang bersumber dari buku dan jurnal.  

2. Kerangka pikir kajian ini diberawal dari penetapan keadaan sekarang dan 

keadaan yang diharapkan yang kemudian dirumuskan kedalam rumusan 

masalah dan tujuan. 

3. Kemudian menentukan metode, parameter analsis data yang akan digunkan 

dengan cara mengkaji teori yang bersumber dari buku dan jurnal terdahulu.  

4. Pelaksanaanaan kajian akan dilaksanakan secara sistematis dengan 

megacu pada kerangka kajian yang telah disusun. 

5. Hasil dari kajian dijadian sebagai bahan dalam pelaksanaan kegiatan 

penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan akan dilaksanakan di kelompok tani 

makmu 3 dengan jumlah responden 30 petani.  

6. Data yang didapatkan dari kegiatan penyulhan akan dijadikansebagai bahan 

evaluasi penyuluhan yang sudah dilaksanakan sehingga penulis dan 

pemaca dapat mengetahui tingkatan sikap dari petani sasaran dan akan 

dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan ataupun solusi pada program 

selanjutnya. 
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Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prototipe tugal semi mekanis untuk penananaman bibit cabai rawit 
(Capsiccum Annum L)?.  

2. Bagaimana Efektifitas kinerja dan analisis ekonomi tugal semimekanis untuk 
penanaman bibit cabai rawit (Capsiccum Annum L) Di kelompok Tani Sinar Makmur 3 

3. Bagaiamana rancangan penyuluhan efekttifitas dan efisiensi tugal semi mekanis untuk 
penanaman bibit cabai rawit (Capsiccum Annum L) Di kelompok Tani Sinar Makmur 3 

4. Bagaiamana tingkat sikap petani mengenai efekttifitas dan efisiensi tugal semimekanis 
untuk penanaman bibit cabai rawit (Capsiccum Annum L) Di kelompok Tani Sinar 
Makmur 3 

KEADAAN SEKARANG 

1. Sulitnya tenaga kerja pada saat musim 

tanam cabai. 

2.Petani tidak menggunakan alat 

pertanian dalam penanaman karena 

tidak dapat dijangkau dan tidak sesuai 

dengan keadaan petani. 

3. Petani masih melakukan penanaman 

cabai secara manual yang membutuhkan 

waktu, biaya dan tahapan panjang. 

KEADAAN YANG DIHARAPKAN 

1.Petani menanam bibit cabai dengan bantuan 

inovasi alat tanam tugal semi maknis sebagai 

solusi dari sulitnya tenaga kerja. 

2. Adanya Inovasi alat pertanian yang sesuai 

dengan keadaan dan kebutuhan petani serta 

dapat dijangkau. 

3. Petani dapat melakuakn penanaman bibit 

cabai lebih efektif dan efisien dengan adanya 

bantuan inovasi alat tanam tugal semi  makanis 

IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH 

RANCANGAN PENYULUHAN 

PELAKSANAAN PENYUUHAN 
 

EVALUASI PENYULUHAN 
 

MATERI 
Efektivitas dan Efisiensi 

Tugal Semi Mekanis 

METODE 
Ceramah, Diskusi, 

Demcar 

 

MEDIA 
Ppt, vidio, Benda 

Sesungguhnya 
 

Kajian 
 

SASARAN 
Kelompok Tani 

Makmur 3 

 

Metode 
Eksperimen (Quasi 

Eksperimen) 
 

Parameter Pengamatan 
Kapasitas kerja alat, Rasio 
substitusi tenaga, Analisis 
Ekonomi. 
 

Analisis Data 
Uji kinerja alat, Analisis 
Ekonomi  Penanaman (Biaya 
pokok dan titik impas) 

 

Gambar 2. 4 Kerangka Pikir Kajian 
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BAB III 
METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu 

 Perancangan alat tanam tugal semi mekanis dilaksanakan di bengkel 

Kurniawan tempatnya di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten 

Bondowoso pada bulan Maret 2022. Pengujian kinerja alat dilaksanakan di lahan 

pekarangan milik petani lokasinya di Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari 

Kabupaten Bondowoso pada bulan April 2022. Uji coba rancangan penyuluhan 

dlaksanakan di Kelompok Tani Makmu 3 Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan 

Kabupaten Bondowoso pada bulan Juni 2022. 

3.2 Metode Kajian 

 Metode Kajian yang digunakan yaitu metode eksperimen dengan desain 

Quasi Eksperimen. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian eksperimen 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap perlakuan lain dalam lingkungan yang terkendalikan. 

Sedangkan quasi eksperimen merupakan desain yang dapat digunakan ketika 

kajian yang dilakukan memiliki kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi 

sepenuhnya untuk megontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen. 

3.2.1 Tujuan Kajian Alat 

 Tujuan kajian alat ini yaitu membuat prototype tugal semi mekanis untuk 

penananaman bibit cabai rawit (Capsiccum frustescenes L.) yang kemudian 

dilakukan uji kinerja alat dan analisis ekonomi untuk mengetahui efektifitas dan 

efisisiensi antara  cara tanam petani (manual) dengan alat hasil rancangan.
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3.2.2 Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakanakan dalam kajian ini adalah alat tulis kantor (ATK), 

laptop, open camera, desain sketsa prototipe alat, las listrik, mesin gerinda, 

mesin bor, meteran, obeng, kunci kombinasi. sedangkan bahan yang digunakan 

adalah pipa besi diameter 25 cm dengan panjang 100 cm, pipa besi diameter 5 

cm, 27 cm, 4 cm, mur dan baut ukuran 8, besi atau kawat penghubung 3mm 

panjang 135 cm, plateser 24x3 cm, per standar, bibit cabai rawit varietas PELITA 

8 F1 umur 28 HSS, dan juga lahan pengujian seluas 20x6 m (120m2). 

3.2.3 Pembuatan Protoipe Alat 

Pembuatan prototipe tugal semi mekanis untuk penananaman bibit cabai 

rawit (Capsiccum frustescenes L.) diawali dengan pembuatan desain alat dengan 

menggunakan aplikasi Corel Draw X7 yang meliputi gambaran dan komponen 

serta rancangan fungsional alat. Selanjutnya dilakukan dengan penentuan alat 

dan bahan yang digunakan yang meliputi Pipa besi diameter 25 cm, Pipa besi 

diameter 5 cm, Pipa besi diameter 27 cm, Pipa besi diameter 4 cm, Pir standar 

tinggi 8 cm, Besi penghubung 3 mm, Baut ukuran 8, Plateser ketebalan 0,25 cm, 

Plateser ketebalan 0,25 cm, Pipa paralon diameter 25 cm, las listrik, gerinda, 

kunci baut yang kemudian dilakukan oembuatan setiap komponen alat dan 

perakitan. 

A. Gambaran Alat Tanam 

Alat tanam tugal semi mekanis untuk penananaman bibit cabai rawit 

(Capsiccum frustescenes L.) ini diopersikan dengan tenaga manusia dimana 

dalam 1 alat hanya dapat dioperasikan oleh 1 orang operator. Alat tanam bibit 

cabai semi mekanis sitem tugal ini dirancang untuk penanaman bibit cabai rawit 

pada lahan ataupun bedengan yang sudah melalui tahap olah tanah. Desain dari 

alat tanam bibit cabai semi mekanis sistem tugal ini yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 3. 1 Desain Alat Tanam Tugal Semi Mekanis 

B. Rancangan Fungsional Alat 

Rancangan fungsional alat tanam cabai rawit semi makanis ini 

memaparkan tentang fungsi dari kompenen suatu alat. Menurut Nurmeji et al., 

(2019). Rancangan fungsional alat merupakan penjelasan terkait fungsi dari tiap-

tiap komponen yang sudah dirancang. Berikut merupakan bagian – bagian dari 

komponen alat tanam bibit cabai rawit semi mekanis sistem tugal diantaranya : 

1. Pipa Saluran Bibit 

 Pipa Saluran bibit berfungsi sebagai penyaluran bibit cabai rawit sampai 

tertanam. Penyaluran bibit cabai rawit dilakukan dengan memasukkan bibit 

kedalam lubang saluran sehingga bibit tersebut tertanam ketika tuas di tekan. 

Panjang pipa saluran bibit ini yaitu 75 cm dengan diameter 6,36 cm.  

2. Pegangan/Handel 

 Pegangan atau  Handel merupakan komponen dari alat tan tugal semi 

mekanis yang berfungsi sebagai tempat pegangan operator dalam 

mengoperasikan alat. Panjang pegangan atau Handle ini yaitu 15 cm dengan 

diameter 2 cm. 

3. Tuas Penarik 

 Tuas Penarik pada alat ini berfungsi untuk membuka dan menutup 

pembuat lubang tanam (hole opener). Cara kerjanya yaitu ketika tuas ditarik 

keatas maka hole opener akan terbuka dan ketika tuas dilepas hole openner 



39 
 

 

akan kembali menutup. Letak tuas penarik ini berada dibawah tangkai tugal 

dengan posisi horizontal. 

4. Hole Opener 

 Hole opener berfungsi untuk pembuat lubang tanam yang berbentuk 

lancip seperti huruf V. Menurut Suprapto (1999) dalam Nur Arifin (2016) 

mengemukan bahwa hasil tugalan yang berbentuk huruf V cenderung lebih 

baik karena luasan singgungan kulit benih kedelai dengan partikel tanah lebih 

besar. 

C. Prosedur Pembuatan Alat 

1. Mempersiapkan alat dan bahan berupa desain sketsa prototipe alat, las listrik, 

mesin gerinda, mesin bor, meteran, obeng, kunci kombinasi, Pipa besi 

diameter 25 cm, Pipa besi diameter 5 cm, Pipa besi diameter 27 cm, Pipa besi 

diameter 4 cm, Pir standar tinggi 8 cm, Besi penghubung 3 mm, Baut ukuran 

8, Plateser ketebalan 0,25 cm, Plateser ketebalan 0,25 cm, Pipa paralon 

diameter 25 cm,, 

2. Pembuatan pipa saluran bibit dilakukan dengan mempersiapkan saluran bibit 

dengan menggunakan bahan pipa besi diameter 25 cm dengan panjang 

100cm. 

3. Pembuatan pegangan/handle dilakukan dengan memotong pipa besi diameter 

5 cm dan panjang 15 cm kemudian pegangan/handle  dilakukan pengelasan 

ke saluran bibit dengan jarak teratas 15 cm. 

4. Pembuatan tuas penarik dilakukan dengan menghubungkan antara handle, 

per standar. 

5. Hole opener merupakan mata tugal yang bisa dibuka dan ditutup ketika tuas 

ditarik. Pembuatan hole opener dilakukan dengan cara pembuatan garis 

sebagai pola dan kemudian dipotong dengan menggunakan gerinda. Langkah 
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selanjutnya dilakukann perakitan dengan cara menghubungkan ke semua 

komponen alat meliputi saluran bibit bagian bawah dan tuas penarik. 

3.2.3 Pelaksanaan Uji Lapang 

1. Tujuan Uji Lapang  

Tujuan dilakukannya uji lapang ini yaitu untuk memperoleh data dan 

informasi terkait kinerja dan performa teknis alat tanam tugal semi mekanis hasil 

rancangan yang kemudian akan digunakan untuk menilai kinerja dan ekonomi 

dari alat hasil rancangan. 

2. Parameter Pengujian 

a) Kinerja Alat 

Pengamatan kinerja alat dilakukan untuk mengetahui efektifitas ataupun 

kemampuan dari alat hasil rancangan dalam menyelesaikan penananaman pada 

luasan lahan tertentu, pengamatan kinerja alat terdiri dari : kapasitas kerja 

teoritis, kapasitas kerja efektif, dan efisiensi kerja lapang. Pengamatan kinerja 

alat dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 Paramter Kinerja 
Parameter Indikator 

Petakan 
1 

Petakan 
2 

Petakan 
3 

Total 

Kapasitas 
kerja teoritis 

Kecepatan kerja  
   

(m/detik) 

Lebar Kerja  

   

(m) 

Kapasitas 
Kerja Efektif 

Waktu 
Pengoperasian 

   

(jam) 

Luas Petakan Hasil  

   

(ha) 

Efisiensi 
Kerja 

Kapasitas Kerja 
Teoritis - 

- - 

(%) 
Kapasitas Kerja 
Efektif  

- - - 

b) Rasio Substitusi Tenaga  

Rasio substitusi tenaga merupakan perbandingan antara kapasitas kerja 

tugal semi mekanis dengan kapasitas kerja manual atau dengan cara tanam 

petani. Tenaga kerja yang digunakan dalam penanaman dengan menggunakan 
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tugal semi mekanis yaitu 1 orang operator, sedangkan tenaga yang digunakan 

dalam penanaman manual yaitu 2 orang yang terdiri dari 1 orang pembuat 

lubang tanam dan 1 orang menanam. Pengamatan rasio substitusi tenaga dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut : 

Tabel 3. 2 Parameter Tenaga  

Parameter Indikator 

Tenaga Digunakan 

Tugal semi 
mekanis 

Manual 

Rasio Substitusi 
Tenaga 

Waktu penanaman (jam) 
 

 Lahan terkerjakan (ha) 

 
 

c) Analisis Ekonomi Penananaman 

Analisis ekonomi penanaman dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan 

dalam penanaman. Parameter yang akan diamati meliputi Biaya pokok 

penananaman dengan menggunakan alat (Biaya tetap dan Biaya tidak tetap) dan 

Analisis titik impas (Break event point). Parameter analisis ekonomi penanaman 

dapat dilihat tabel 3.3 : 

Tabel 3. 3 Analisa Ekonomi 
Parameter Tugal semi mekanis Manual 

Biaya Tetap (Rp/thn) 
 

_ 

Biaya Tidak Tetap (Rp/jam) 

 

_ 

Biaya Pokok (Rp/ha) 
  

BEP (ha/thn)   
_ 

3. Pelaksanaan Pengujian Kinerja Alat  

a) Persiapan lahan dilakukan dengan cara membersihkan lahan dari sisa 

tanaman pada areal lahan seluas 20 x 6 m atau dalam luasan lahan sebesar 

120m2. 

b) Penggemburan tanah dengan dilakukannya prose pembalikan tanah dan 

pembuatan bedengan dilkakukan dengan lebar 1 meter, panjang bedengan 20 

meter, tinggi bedengan 30 cm dan jarak antar bedengan 50 cm. 
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c) Persiapan bibit cabai rawit varietas PELITA 8 F1, bibit cabai rawit ddapatkan 

dari beli secara langsung ditempat pembibitan cabai rawit. 

d) Persiapan alat hasil rancangan yang digunakan sebagai sarana pengujian 

ataupun pengambilan data dilapangan yang meliputi waktu tempuh, kecepaan 

kerja dan juga efisiensi dari penggunaan alat, selain itu stopwatch, atk dan 

dokumentasi juga dipersiapkan sebelum pelaksanaan uji kinerja. 

e) Pengujian kinerja alat dilakukan pada  bedengan 1 dan 2, sedangkan 

bedengan ke 3 dan 4 dilakukan penanaman secara manual tujuannya yaitu 

untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam penananaman, 

perbandingan kecepatan kerja, tenaga kerja yang dibutuhkan serta 

perbandingan biaya antara penanaman dengan menggunakan alat tanam 

dengan cara manual. 

f) Dalam 1 bedengan terdapat 100 tanaman sehingga total keseluruhan dari 

bedengan 4 yaitu terdapat 400 tanaman. Bibit cabai rawit yang akan ditanam 

yang berusi 28 HSS. 

g) Pengambilan data dalam pengujian alat ini meliputi kecepatan kerja alat, 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

h) Dokumentasi kegiatan meliputi foto dan vidio pelaksanaan. 
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Gambar 3. 2 Denah Lahan 

3.3 Analisis Data Kajian 

3.3.1 Uji Kinerja Alat 

 Pengujian yang digunakan dalam kajian ini yaitu agroteknis. metode dan 

analisis data kajian agroteknis yaitu untuk mengetahui kemampuan suatu alat 

dalam menyelesaikan pekerjaan pada luasan lahan persatuan waktu.  

1. Kapasitas kerja Teoritis 

 Kapasitas kerja teorits merupakan kemampuan suatu alat dalam 

menyelesaiakan pekerjaan pada sebidang lahan jika alat berjalan maju dengan 

penuh dan lebar kerja yang maksimal. Menurut Santosa (2005), rumus yang 

dapat digunakan untuk menghitung kapasitas kerja teoritis meliputi : 

KKteo = 0,36 x Vteo x w 

Keterangan : 

KKteo  : Kapasitas kerja teoritis (ha/jam) 

W  : Lebar kerja teoritis (m) 

Vteo  : Kecepatan kerja teoritis (m/detik)  

2. Kapasitas kerja efektif 
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 Kapasitas kerja efektif merupakan waktu yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan pada sebidang lahan,  menurut Santosa (2005), 

rumus yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas kerja efektif meliputi :  

Kke  = A/T  
 
Keterangan : 

Kke : Kapasitas kerja Efektif (ha/jam) 

A  : Luas Petakan (ha) 

T  : Waktu Pengoperasian (jam) 

  
3. Efisiensi kerja lapang  

Efisiensi kerja lapang suatu alat merupakan perbandingan antara pasitas 

kerja teoritis dengan kapasitas kerja aktual.  Berikut merupakan rumus yang 

dapat digunakan untuk mengetahui efisiensi dari alat dan mesin pertanian : 

E = Kke 
 KKteo 

 
Keterangan : 

E   : Efisiensi kerja lapang (%) 

Kke   : Kapasitas kerja efektif (ha/jam) 

Kkteo  : Kapasitas kerja teoritis (ha/jam) 

 
4. Rasio Substitusi Tenaga  

Menurut D. Purwantoro dkk (2018), dalam penelitiannya mengemukakan 

bahwa rasio substitusi tenaga merupakan perbandingan kapasitas kerja aktual 

alat dan mesin pertanian dengan kapasitas kerja manual. Rumus yang 

digunakan untuk mengetahui rasio substitusi tenaga adalah  : 

R  = Kke 

 Kke.Man 

 

Keterangan : 

R : Rasio Substitusi Tenaga (orang) 

Kke : Kapasitas Kerja Aktual (ha/hari) 

Kke.Man: Kapasitas Kerja Manual (ha/hari.orang) 
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3.3.2 Analisa Ekonomi 

Analisis ekonomi dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya alat 

penanam bibit cabai ini digunakan, dimana analisis ekonomi yang dihitung 

berdasarkan satuan kegiatan penanaman yang dilakukan meliputi biaya pokok 

(biaya tetap Fixed cost dan biaya tidak tetap Variable Cost), dan analisis titik 

impas (break event point). Harnel (2012) mengemukakan bahwa biaya tetap 

merupakan biaya yag tidak dipengerahui oleh beroprasi atau tidaknya suatu alat 

yang meliputi biaya penyusutan dan bunga modal. Sedangkan biaya tidak tetap 

merupakan biaya yang dipengaruhi oleh beroprasinya suatu alat yang terdiri dari 

biaya reparasi alat, biaya tenaga kerja atau operataor, Berikut merupakan rumus 

dari analisis ekonomi : 

 

1. Biaya pokok dihitung sebagai berikut : 

 BT +  

BP  =   X      BTT  

 Kke 

Keterangan :  

BP : Biaya Pokok (Rp/Jam) 

BT : Biaya Tetap (Rp/th) 

X : Jumlah Jam Kerja (jam/th) 

BTT : Biaya Tidak Tetap (Rp/jam) 

Kke : Kapasitas kerja efektif (ha/jam) 

 

a. Biaya Tetap 

 Biaya tetap merupakan biaya minimal yang harus dikeluarkan meskipun 

alat tidak dioperasikan. Komponen dari biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan 

dan bunga modal (Anas dan Novita,. 2016). Rumus Yang digunakan untuk 

mencari Biaya tetap diantaranya :  

BT  =  D + I  

Keterangan : 

D  : Penyusutan (Rp/th) 
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I : Bunga Modal (Rp/Jam) 

Dimana = D = (P – S) / N 

P  : Harga alat (Rp) 

S = Nilai akhir alat (Rp) = 20 % (P),  

N  = Umur ekonomis alat (tahun) 

Dimana = I  = r x (P + S)/2  

r : Suku bunga di bank (12 %/th) 

P : Harga alat (Rp), 

S : Nilai akhir alat (Rp) = 20 % (P). 

 

b. Biaya Tidak Tetap  

 Biaya tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan berdasarkan tingkat 

pengoperasian alat. Biaya ini sangat dipengaruhi oleh durasi waktu penggunaan 

alat. Komponen dari biaya tidak tetap ini meliputi upah operator , jumlah operator 

dan jam kerja/hari. menurut Harnel (2012), presentase biaya perawatan yaitu 2% 

dari harga alat. Menurut Anas dan Novita (2016), Rumus yang  dapat digunakan 

yaitu : 

BTT = BP + Bo 

Keterangan : 

BTT : Biaya Tidak Tetap (Rp/jam)  

BP : Biaya Perawatan (Rp/jam) 

Bo : Upah Operator perjam (Rp/jam) 

Dimana : BP =  2% x P/Tahun  

P : Harga alat (Rp) 

X : Jumlah Jam Kerja (jam/tahun)  

Dimana : Bo = Wop 

      Wt  

Wop :  Upah tenaga kerja tiap hari (Rp/hari) 

Wt  :  Jam kerja tiap hari (jam/hari) 

 

2. Break Event Point  

 Menurut Pudjiastuti et al (2018) Break Event Point (BEP) merupakan alat 

analisis yang digunakan untuk menentukan nilai batas produksi atau volume 

bisnis untuk mencapai titik impas, atau ada keuntungan dan kerugian. Break 

Event Point (BEP) atau titik impas merupakan kemampuan suatu alat beroperasi 
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minimal sehingga pengoperasiannya tidak dalam keadaan untung ataupun rugi 

secara finansial. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Break Event 

Point (BEP) diantaranya : 

BEP =          BT    

              (1,1xBP) – (BTT/Ka) 

Keterangan  :   

BEP : Titik impas alat (ha/th) 

R : Sewa alat (ha/th) / 10% dari biaya pokok 

BTT : Biaya tidak tetap (Rp/jam), 

Kao  :  Kapasitas alat (ha/jam) 

3.3 Metode Perancangan Penyuluhan 

 Penyusunan perancangan metode penyuluhan dilakukan berdasarkan 

karakteristik sasaran, yang kmudian dilanjutkan dengan menetatapkan tujuan 

penyuluhan, sasaran penyuluhan, materi penyuluhan, metode penyuluhan dan 

media penyuluhan. 

3.3.1 Tujuan Penyuluhan 

Penetapan tujuan perancangan penyuluhan dilakukan berdasarkan kaidah 

SMART. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 25 Tahun 2009 

menyebutkan bahwa kaidah SMART digunakan dalam merumuskan tujuan 

penyuluhan meliputi : 

1. Specific, yaitu tujuan penyuluhan harus spesifik.  

2. Measurable, artinya tujuan akhir penyuluhan harus bisa diukur.  

3. Actionary, artinya tujuan penyuluhan harus bisa terlaksana. 

4. Realistic, artinya tujuan penyuluhan harus masuk akal dan sesuai keadaan 

petani. 

5. Time frame, artinya tujuan penyuluhan harus mempunyai batas waktu dalam 

mencapainya. 
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Adapun tujuan dari pelaksanaan penyuluhan ini yaitu untuk menyampaikan 

informasi terkait efektifitas dan efisiensi tugal semi mekanis untuk penananaman 

bibit cabai rawit. 

3.3.2 Sasaran Penyuluhan 

Sasaran penyuluhan dalam kajian ini yaitu kelompok tani makmur 3 di 

Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, dengan jumlah 

sasaran yaitu 30 petani. Menurut Sugiyono (2017:139) menerangkan 

bahwasanya jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang maka jumlah sampel 

yang digunakan secara keseluruhan. Menurut UU SP3K No. 16 Tahun 2006 

bahwasanya sasaran penyuluhan pertanian meliputi : 

1. Sasaran penyuluhan yaitu pihak yang paling berhak mendapatkan manfaat 

dari kegiatan penyuluhan. Sasaran penyuluhan meliputi sasaran antara dan 

sasaran utama. 

2. Sasaran antara meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, 

perikanan dan kehutanan, generasi muda juga tokoh masayarakat. 

3. Sasaran utama yaitu pelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertanian. 

3.3.3 Materi Penyuluhan 

Materi penyuluhan akan ditetapkan berdasarkan hasil kajian terbaik dimana 

materi yang disampaikan yaitu tentang efektifitas dan efisiensi tugal semi 

mekanis untuk penanaman bibit cabai rawit, yang kemudian dilanjutkan dengan 

penyusunan sinopsis dan lembar persiapan menyuluh (LPM). 

3.3.4 Metode Penyuluhan 

 Penentuan metode penyuluhan ditentukan berdasarkan karakteristik dari 

sasaran, tujuan penyuluhan, materi penyuluhan dan pendekatan yang digunakan 

dalam penyuluhan. Adapun pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam 
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menentukan metode penyuluhan yaitu dengan memperhatikan kondisi sosial, 

adat istiadat ataupun budaya yang berlaku dilokasi penyuluhan serta kebijakan 

pemerintah. Metode penyuluhan yang digunakan yaitu pendekatan kelompok 

dengan menggunakan teknik ceramah, diskusi dan demonstrasi cara.  

3.3.5 Media Penyuluhan 

Media penyuluhan yang digunakan yaitu power point, vidio dan benda 

sesunguhnya. Penentuan media penyuluhan dilakukan berdasarkan tujuan 

penyuluhan, karakteristik petani dan kecenderungan dari sasaran dimana petani 

cenderung  menerima informasi yang disampaikan dengan mengetahui secara 

langsung informasi yang disampaikan atau dengan kata lain adanya bukti nyata.  

3.4 Metode Implementasi 

 Metode implementasi merupakan metode ataupun cara yang digunakan 

dalam uji coba rancangan penyuluhan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan 

dalam penyuluhan serta evluasi uji rancangan. 

3.4.1 Persiapan Penyuluhan 

Persiapan pelaksanaan penyuluhan dilakukan melalui beberapa tahapan 

diantaranya : 

1. Malakukan koordinasi bersama dengan penyuluh desa dan ketua kelompok 

tani terkait kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan baik dari waktu dan 

lokasi pelaksanaa, materi, metode dan media yang aka digunakan dalam 

kegiatan penyuluhan 

2. Penyusunan Sinopsis penyuluhan yang berisikan ringkasan materi yang akan 

disuluhkan. 

3. Penyusunan Lembar Persiapan Menyuluh (LPM) yang memuat tentang 

deskripsi kegiatan penyuluhan berupa judul materi, tujuan, metode dan media 

lokasi, sasaran serta manajemen waktu yang akan digunakan. 
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4. Membuat undangan kegiatan penyuluhan dengan tujuan untuk mengundang 

penyuluh desa, ketua kelompok dan anggota kelompok tani. 

3.4.2 Pelaksanaan Penyuluhan 

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ada beberapa tahapan yang 

perlu dilakukan meliputi : 

1. Mempersiapkan sumber daya yang sudah dimiliki berupa materi, media, 

metode, lokasi, berita acara, daftar hadir dan form lainnya. 

2. Pengisian daftar hadi oleh sasaran. 

3. Pelaksanaan penyuluhan yang terdiri dari beberapa rangkaian acara 

diantaranya ; sambutan oleh penyuluh desa dan ketua kelompok tani, 

penyampaian materi, demonstrasi alat peraga, tanya jawab, pelaksanaan 

evaluasi dan penutup. 

3.6 Metode Evaluasi  

3.6.1 Tujuan Evaluasi 

 Tujuan evaluasi penyuluhan yang dilakukan yaitu untuk mengetahui 

tingkat sikap petani terhadap materi penyuluhan tentang efektifitas dan efisiensi 

tugal semi mekanis untuk penanaman bibit cabai rawit. 

3.6.2 Metode Evaluasi 

 Metode evaluasi penyuluhan yaitu menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif, dengan menyusun instrumen evaluasi yang dituangkan ke dalam 

kuisioner dengan tujuan untuk mengetahui sikap petani berupa (pos-tes) 

terhadap materi penyuluhan yang disampaikan.  

3.6.3 Skala Pengukuran 

 Skala pengukuran evaluasi menggunakan skala likert yang digunakan 

untuk mengukur sikap. Alternatif jawaban yang akan diberikan terdiri dari Sangat 

Tidak Setuju  (STS) dengan skor 1, Tidak Setuju  (TS) dengan skor 2, Ragu-

Ragu (R) dengan skor 3, Setuju (S) dengan skor 4, dan Sangat Setuju (SS) 
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dengan skor 5. Pengujian instrumen penelitian berupa kuesioner menggunakan 

uji validitas dan reliabilitas, pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 26  

3.6.4 Analisis Data Evaluasi 

 Pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tercapainya tujuan 

penyuluhan yang sudah ditetapkan. Evaluasi digunakan untuk mengukur tingkt 

sikap petani, pengukuran sikap sasaran dilakukan dengana analisis skoring 

rerata pada jawaban kuisioner yang diisi oleh sasaran dimana data didapatkan 

melalui kuisioner post-tes yang diberikan setelah kegiatan penyuluhan 

dilaksanakan. Menurut Notoadmojo (2012),  perhitungan sikap seseorang dapat 

diketahui dengan mengukur jawaban responden yang diinterpretasikan ke dalam 

4 tingkatana dengan presentase angka meliputi :  

Tabel 3. 4 Kategori Tingkat Sikap 
Tingkatan Angka  

Menerima 0%-25% 

Merespon 26%-50% 

Menghargai 51%-75% 

Tanggung Jawab 76%-100% 

Sumber : Notoadmojo (2012).   

Menurut (Azwar, 2013) terdapat 2 kriteria pada tingkatan sikap yakni 

menerima dan menolak terhadap materi penyuluhan yang disampaikan. Berikut 

merupakan distribusi kriteria tingkat sikap : 

Tabel 3. 5 Kategori Sikap 

Kategori 
Skor Diperoleh 

Menolak 0 – 50% 

Menerima 51 – 100% 

Sumber : Azwar (2013). 

Pada tabel diatas merupakan penjelasan terkait ketentuan tentang 

kategori menerima atau menolak terhadap materi penyuluhan yang disampaikan 

dengan mengacu pada presentase skor nilai yang tertera pada tabel. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identifikasi Potensi Wilayah 

4.1.1 Kondisi Wilayah 

 Desa Tegal Mijin merupakan salah satu desa yang berada wilayah 

Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso – Jawa Timur. Desa ini terdiri dari 3 

dusun, 3 RW dan 19 RT dengan luasan wilayahnya sebesar 2,36 Km2, dan 

berada pada ketinggian 437 Mdpl. Jarak Desa Tegal Mijin dari pusat 

pemerintahan kecamatan ± 3 km dengan waktu tempuh ± 10 menit, Jarak dari 

pusat Pemerintahan Kabupaten ± 10 km dengan waktu tempuh ± 30 Menit. 

Sedangkan batas – batas  Desa Tegal Mijin adalah : 

Tabel 4. 1 Letak Wilayah Tegal Mijin 

Uraian Batasan 

Sebelah Utara Wilayah Desa Grujugan Kidul 

Sebelah Timur Wilayah Desa Wonosuko 

Sebelah Selatan Wilayah Desa Pejagan 

Sebelah Barat Wilayah Desa Taman 

Sumber : Programa Desa Tegal Mijin, 2022 

 
Gambar 4. 1 Peta Desa Tegal Mijin 

4.1.2 Kondisi Penduduk  

 Jumlah penduduk desa Tegal Mijin yaitu 2.766 jiwa yang terdiri dari 1.313 

jiwa penduduk laki – laki dan 1.453 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 5
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dusun yang ada di desa Tegal Mijin yang meliputi Dusun Tegal Mijin Utara, 

Dusun Krajan, Dusun Tegal Mijin Timur, Dusun Tegal Mijin Selatan Dan Dusun 

Tegal Mijin Utara 1. Dari jumlah penduduk tersebut yang tersebar di 5 dusun 

terdapat beberapa variasi tingkat pendidikan yang yang dipaparkan pada tabel 

4.2 : 

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Jenjang Pendidikan Jumlah  Presentase(%) 

1 Tidak Tamat/Sederajat 425 15,37 

2 Sekolah dasar 1.041 37,6 

3 SLTP 706 25,5 

4 SLTA 231 8,3 

5 Diploma/Perguruan Tinggi 83 3,3 

6 Lainnya 280 10,1 

Jumlah 2.766 100 

Sumber : Programa Desa Tegal Mijin, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.2 disampaikan bahwa tingkat pendidikan penduduk 

desa Tegal Mijin didominasi ditingkat kekolah dasar dengan jumlah 1.041 jiwa 

dengan presentase 41,9%. Sedangkan presentase terendah berada pada tingkat 

diploma/perguruan tinggi sejumlah 83 jiwa dengan presentase  3,3%. Selain dari 

tingkat pendidikan penduduk desa Tegal Mijin, variasi lainnya yaitu jenis 

pekerjaan atau profesi penduduk yang dinyatakan pada tabel 4.3 : 

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 
Pekerjaan Jumlah Presentase 

Petani 1.008 36 
Pedagang 34 1,2 
PNS 16 0,58 
TNI/POLRI 1 0,04 
PegawaiSwasta 9 0,3 
BuruhTani 1.390 50,25 
Pengrajin / industry kecil 87 3,14 
Jasa / Angkutan 12 0,43 
JasaReparasiElektro 4 0,14 
JasaPerbengkelan 5 0,18 
Penjahit 5 0,18 
Jasa Lainnya 195 7,05 

Jumlah 2.766 100 

Sumber : Programa Desa Tegal Mijin, 2022 
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 Berdasarkan tabel 4.3 diatas disampaikan bahwasanya tingkatan 

pekerjaan penduduk Desa Tegal Mijin yang paling mendominasi yaitu sebagai 

buruh tani sejumlah 1.242 jiwa dengan presentase 49,4% dan tingkat pekerjaan 

yang paling rendah atau sedikit yaitu profesi TNI / POLRI dengan jumlah 1 jiwa 

dengan presentase 0,003%. 

4.1.3 Kelembagaan dan Penggunaan Lahan 

 Kelembagaan petani yang ada didesa Tegal Mijin terdiri dari 16 Kelompok 

tani dan 1 Gabungangan Kelompok tani dimana dari 16 kelompok tani terdapat 

695 anggota kelompok dengan luasan lahan 145,193 Ha.  Sedangkan luasan 

lahan berdasarkan penggunaan tanah nya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4. 4 Penggunaan Tanah di Desa Tegal Mijin 
No Jenis Penggunaan Tanah Luas (ha) Presentase(%) 

1 Lahan Sawah 130,95 86,97 

2 Lahan Tegal 85,59 12,00 

3 Lahan Pekarangan 25,0 0,40 

4 Lahan lain 0,250 0,63 

 Jumlah 213,25 100 

Sumber : Programa Desa Tegal Mijin, 2022  

 Pada tabel 4.4 Terdapat 4 jenis penggunaan lahan yang meliputi lahan 

sawah, lahan tegal, lahan pekarangan dan lahan penggunaan lainnya dimana 

dari lahan tersebut dimanfaatkan oleh penduduk setempat yang mendominasi 

sebagai petani untuk usahatani yang meliputi budidaya tanaman pangan, 

budidaya tanaman horticultura, beternak dan berkebun. Rata rata produktifitas 

usahatani yang dilakukan oleh penduduk desa Tegal Mijin dapat dilihat pada 

tabel 4.5 : 
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Tabel 4. 5 Produktivitas Usaha Tani 
No Usaha Tani Keterangan 

1 Tanaman Pangan 1.  Padi 53,3 kwt/ha/GKS 

2. Jagung 48,6 kwt/ha/pipilan 

3. Kedele 13,33 kwt/ha/ ose 

4. kacang tanah 13,4 kwt/ha/ose 

5. Ubi kayu 205.54 kwt/ha/basah 

6. Ubi jalar 114.96 kwt/ha/basah 

2 Tanaman Horticultura 1. Bawang merah 96.19 kwt/ha 

2. Tomat 118.89 kwt/ha 

3. Lombok 75.37 kwt/ha 

3. Tanaman Perkebunan 1. Kelapa 1,2 ton/ha 

2. Tembakau rajang 753,5kg/ha 

4. Peternakan 1. Sapi potong   1.057 ekor 

2. Kambing  30 ekor 

3. Domba  21  ekor 

4. Ayam buras 3.276 ekor 

5. Ayam petelur 3000 ekor   

6. Itik 51 ekor 

Sumber : Programa Desa Tegal Mijin, 2022 

Pada tabel 4.5 terkait produktivitas usaha tani yang dilakukan oleh 

petani didesa Desa Tegal Mijin terdapat beberapa jenis usahatani yang dilakukan 

meliputi budidaya tanaman pangan, budidaya tanaman hortikultura, budidaya 

tanaman perkebunan dan peternakan. Untuk bidang peternakan yang paling 

mendominasi yaitu sapi potong sejumlah 1.057 ekor. 

4.2 Prototipe Alat 

 Hasil prototipe tugal semi mekanis hasil rancangan dapat dilihat pada 

gambar 4.2 : 
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Gambar 4. 2 Prototipe Tugal Semi Mekanis 

 Alat penanam bibit cabai rawit tugal semi mekanis hasil rancangan terdiri 

dari 6 komponen utama yang terdiri dari saluran bibit, pegangan atau handle, 

tuas penarik, besi penghubung dan holle opener. Saluran bibit terbuat dari pipa 

besi dengan  diameter lingkaran 25 cm dan panjang 100 cm, komponen ini 

digunakan sebagai penyaluran bibit hingga bibit cabai rawit tertanam. Pegangan 

atau handle digunakan sebagai pengendali alat hasil rancangan. Tuas penarik 

digunakan sebagai membuka dan menutup hole openner yang mana tuas 

penarik ini terhubung ke 3 komponen lainnya yakni besi penghubung antar hole 

opener dengan tuas penarik dan juga pir standar, sehingga ketika tuas penarik 

ini ditarik ke atas maka hole opener akan terbuka. Tugal semi mekanis ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan diantaranya : 

Kelebihan : 

1. Memudahkan proses penanaman bibit cabai rawit. 

2. Menghemat waktu, biaya dan tenaga kerja penanaman. 

3. Lebih efisien dan mengurangi tahapan dalam penanaman bibit cabai 

rawit. 

4. Penanaman dapat dilakukan dengan cara beridiri dan berjalan. 

Kekurangan : 
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1. Alat hanya dapat digunakan pada lahan yang gembur. Pada jenis tanah 

yang padat, keras dan kering alat tidak berfungsi secara optimal bahkan 

tidak bisa digunakan. 

2. Saat penanaman dengan menggunakan alat, kondisi tanah tidak tertutup 

sempurna sehingga perlu dilakukan pengecekan pada bagian tanaman 

dan dilakukan penambahan media tanam untuk menutup sempurna. 

3. Pada bagian hole opener tidak presisi antara bagian 1 sampai bagian ke 

3 sehingga berpengaruh terhadap penugalan. 

4.2.1 Biaya Pembuatan Alat 

 Rincian biaya pembuatan alat penanaman bibit cabai rawit tugal semi 

mekanis dapat dilahat pada tabel 4.1 : 

Tabel 4. 6 Rincian Biaya Pembuatan Alat 
No Bahan Jumlah  Harga (Rp) 

1 Pipa besi diameter 25 cm 1 unit (100 cm) 32.000 
2 Pipa besi diameter 5 cm 1 Unit (12 cm) 6.000 
3 Pipa besi diameter 27 cm 1 Unit (20 cm) 11.000 
4 Pipa besi diameter 4 cm 1 Unit (10 cm) 5.000 

5 Pir standar tinggi 8 cm 1 Unit 6.000 
6 Besi penghubung 3 mm 1 Unit (135 cm) 19.000 
7 Baut ukuran 8 4 Unit 1.000 
8 Plateser ketebalan 0,25 cm 1 unit (24x3 cm) 8.000 
9 Pipa paralon diameter 25 cm 1 Unit (15 cm) 5.000 
10 Biaya Pembuatan  - 60.000 

Total   156.000 

Sumber : data yang diolah, 2022 

 
 Pada tabel 4.6 terkait biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan alat 

didapatka jumlah total sebesar Rp. 156.000 dari total keseluruhan rincian bahan 

baku yang digunakan dimana nilai tersebut dijadikan sebagai nilai harga alat 

dalam melakukan analisis ekonomi selanjutnya. 
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4.3 Analisis Ekonomi Alat 

4.3.1 Biaya Pokok 

Hasil dari perhitungan biaya pokok didapatkan hasil yaitu sebesari Rp 

838.135/ha. Berikut merupakan sumber didapatkan nilai dari biaya pokok 

tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

BT +            42.432  
BP  =    X         BTT   =   1.800   + 8.334 = Rp 879. 744/Ha  

  KAE       0,0095 ha/jam  

Keterangan :  
BP : Biaya Pokok (Rp/Ha) 
BT : Biaya Tetap (42.432  Rp/thn) 
X : Jumlah Jam Kerja 1.800 (jam/th) 
BTT : Biaya Tidak Tetap (8.334Rp/jam) 
KAE : Kapasitas Kerja Efektif Alat (0,0095 ha/jam) 

Nilai tersebut merupakan jumlah biaya yang dibutuhkan dalam 

melakukan penanaman bibit cabai dengan menggunakan tugal semi mekanis 

dalam satuan luas lahan 1 Ha. Dimana komponen penyusun dari biaya pokok 

terdiri dari biaya tetap, biaya operasional, jam kerja setiap tahunnya dan 

kapasitas kerja alat setiap tahunya. Berikut merupakan rincian dari sumber 

didapatkannya biaya pokok, meliputi : 

A. Biaya Tetap 

 Biaya tetap merupakan biaya yang harus dikeluarkan setiap tahunya 

selama 4 tahun (umur ekonomis alat) yang tidak terpengaruhi beroperasi atau 

tidaknya alat hasil rancangan. Biaya tetap tersusun atas biaya pesnyusutan alat 

hasil rancangan dan biaya bunga modal, berikut merupakan komponen 

penyusun biaya tetap : 

BT = D + I 

Keterangan: 
BT : Biaya tetap (Rp/th)  
D  : Penyusutan (Rp.31.200) 
I : Bunga modal (11.232/ tahun./ tahun) 
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 : Rp 42.432/Tahun 

 Jadi biaya tetapnya adalah Rp 42.432/Tahun, komponen penyusun dari 

biaya tetap ini meliputi nilai penyusutan dan bunga modal yang didapatkan dari 

analisis ekonomi. Berikut merupakan sumber nilai penyusutan dan bunga modal : 

a. Penyusutan  

(D) = (P-S)/N 

Keterangan :   

D  = Penyusutan (Rp/Thn)    
P  = Harga Alat (Rp.156.000)  
S  = Nilai akhir alat (Rp31.200) = 20 % (P),  
N  = Umur ekonomis alat (4 tahun) 
 = Rp 31.200/Tahun 

 Presentase dan nilai penyusutan tugal semi mekanis didistribusikan pada 

tabel tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4. 7 Biaya penyusutan 

No Akun Presentase 
penyusutan 

Akumulasi 
penyusutan 

1. Beban penyusutan tugal 
semi mekanis 

 20%/tahun Rp. 31.200/ tahun 

Sumber : data yang diolah, 2022 

 

b. Bunga Modal  

(I) = r x (P  + S)/2 

Keterangan :  
I  : Bunga Modal (Rp/tahun)  
r  : Suku bunga di bank (12 %/th) 
P  : Harga alat (Rp. 156.000) 
S  : Nilai akhir alat (Rp 31.200) = 20 % (P). 
r  : 12 %/th  
 : Rp 11.232/ tahun 

 Jadi bunga modal yang harus dikeluarkan setiap tahunnya yaitu sebesar 

Rp 11.232/tahun yang mana nilai tersebut dikeluarkan selama priode umur 

ekonomis alat (4 tahun). 

B. Biaya Tidak Tetap 
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 Biaya tidak tetap tersusun atas 3 komponen yaitu biaya perawatan, Biaya 

pelumas dan biaya operator. Dari analisis ekonomi yang sudah dlakukan 

didapatkan hasil sebesar Rp 8.358/jam. Nilai tersebut didapatkan dari 

perhitungan berikut : 

BTT : PP + BP + Bo 

Keterangan : 
BTT : Biaya Tidak Tetap (Rp/jam)  
PP : Biaya Perawatan (Rp 1,4 /jam) 
BP : Biaya Pelumas (Rp0/jam) 
Bo : Upah Operator perjam (Rp8.333/jam) 
 : Rp 8.334/jam 

a. Biaya Perawatan 

 Biaya perawatan merupakan biaya yang harus dikeluarkan dengan 

estimasi perhitungan perjam dimana jumlah nilai yang didapatkan dari hasil 

analisis ekonomi yang dilakukan bahwa biaya perawatan tugal semi mekanis ini 

yaitu Rp 1,4,/jam, jika jumlah jam kerja setiap tahunnya 1.800 jam. Biaya 

perawatan tersebut didapatkan dari analisis dengan menggunakan rumus 

berikut: 

PP =  2%. (P-S)/X  

Keterangan : 
P : Harga alat (Rp Rp. 156.000) 
S : Nilai akhir alat (Rp 31.200) : 20% (P) 
X : Jumlah Jam Kerja (1.800 jam/tahun).  Jam kerja setiap harinya yaitu 

6 jam/hari, dalam setiap pekannya waktu libur 1 hari kerja 
sehingga dalam 1 tahun terdapat 300 hari yang dapat digunakan 
untuk mengoperasikan  alat. Sehingga dalam 1 tahun jam kerja 
alat ini yaitu 1.800 jam kerja  = Rp 1,4/jam atau 2.496 / tahun 

  
b. Upah Operator  

 Upah operator merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar 

pekerja yang mengoprasionalkan alat tugal semi mekanis, dimana biaya operator 
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nya yaitu sebesar Rp 8.333/jam dan Rp. 50.000/hari. Nilai tersebut didapatkan 

dari hasil analisis dengan menggunakan rumus berikut : 

Bo = Wop  
     Wt  
Wop :  Upah tenaga kerja tiap hari (Rp/hari) : 50.000 
Wt : Jam kerja tiap hari (jam/hari)  : 6jam/hari 
       : Rp8.333/jam 

4.3.2 Break Event Point (BEP) 

 Break Event Point (BEP) atau titik impas merupakan kemampuan suatu 

alat beroperasi minimal sehingga pengoperasiannya tidak dalam keadaan untung 

ataupun rugi secara finansial. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung 

Break Event Point (BEP) diantaranya : 

BEP =          BT   =      42.432    

 (1,1xBP) – (BTT/Ka) (1,1x879.869)-( 8.334 / 0,0094) 

     = 0,52 ha/thn  

Keterangan  :   

BEP : Titik impas alat (ha/thn) 

BT : Biaya tetap (Rp. 42.432/thn) 

1,1 : Koefisien sewa alat keuntungan 10% dari biaya pokok    

  (88.327) 

BP : Biaya Pokok (Rp.879.869/Ha) 
BTT : Biaya tidak tetap (Rp.8.334 /jam), 
Kao  :  Kapasitas alat (0,0094ha/jam) 

 Break Event Point atau titik impas alat hasil rancangan yaitu 0,52 ha/thn. 

Menurut Prasetya dan Lukiastuti, (2009). Jika pengoperasian alat melebihi nilai 

dari titik impas alat maka pengoperasiannya menguntungkan atau layak. Jika 

pengoperasian alat kurang dari nilai titik impas maka pengoperasiannya 

mendapatkan kerugian atau tidak layak. 

4.4 Kinerja Alat  

 Kinerja alat dilakukan untuk mengetahui kecepatan kerja, waktu tempuh, 

lebar kerja alat. Kapasitas kerja alat yang dimaksud meliputi kapasitas kerja 



62 
 

 
 

teoritis, kapasitas kerja efektif, efisiensi dan rasio substitusi tenaga yang 

digunakan. Hasil dari uji kinerja yang dilakukan dilapanhan dinyatakan pada tabel 

4.7 : 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Kinerja Penanaman 

Manual 

Parameter Indikator Petakan 1 Petakan 2 Rata2 

Kapasitas 
kerja 

Luas petakan 
20x1m 

(0,002ha) 
20x1m 

(0,002ha) 0,002 ha 

Waktu : 

 Penugalan 
100 lbg = 2.8 
m (0,05 jam) 

50 lbg =2,3 m 
(0,04 jam) 

0.0433 
jam 

 
 
 

0,28 
Jam 

 

 Penananaman 

100 lbg 
=14,4 m 
(0,24 jam) 

100 lbg =14,12 
m (0,2353 jam) 0,2376 

jam 

Tugal Semi Mekanis 

Parameter Petakan 1 Petakan 2 Rata2 

Luas Petakan 1x20m (0,002 ha) 1x20m (0,002 ha) 0,002 ha 

Waktu 0,22 jam 0,20 jam 0,21 jam 

Kecepatan Kerja 0,0512 0,0542 0,527 (m/detik) 

Lebar Kerja 0.05 0.05 0,05 (m) 

Sumber : data yang diolah, 2022 

 Pada tabel 4.7 dinyatakan bahwa waktu yang digunakan untuk 

penanaman bibit cabai rawit dengan cara manual dengan luas petakan 20 x 1 m 

atau 20m2 yaitu 0,2809 jam (17 menit) sedangkan penananaman dengan 

menggunakan tugal semi mekanis dengan luasan lahan yang sama 

membutuhkan waktu 0,21066 jam (13 menit). Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

selisih waktu penanaman antara penanaman manual dengan tugal semi mekanis 

yakni 4 menit dalam luasan lahan 20 x 1 meter atau 20m2 dengan jumlah 

tanaman yang terselaikan yaitu 100 tanaman. 

4.3.1 Kapasitas Kerja Teoritis 

 Pengukuran kapasitas kerja teoritis dilakukan untuk mengetahui 

kecepatan kerja dan lebar kerja alat hasil rancangan. Hasil yang didapat dari 
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analisis kapasitas kerja teoritis yaitu  0,00095 (m/s). Hasil pengujian kecepatan 

kerja dan lebar kerja alat di distribusikan pada tabel 4.5  Berikut :  

Tabel 4. 9 Kapasitas Kerja Teoritis 

Parameter Indikator Petakan 1 Petakan 2 Rata2 

Kapasitas 
kerja teoritis 

Kecepatan 
kerja  0,0512 0,0542 0,527 (m/detik) 

Lebar Kerja  0.05 0.05 0,05 (m) 

Hasil kapasitas kerja teoritis  0,0095 m/detik 

Sumber : data yang diolah, 2022 

 Nilai yang tertera pada tabel 4.8 didapatkan dari analisis dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

Keterangan : 
KKteo  : Kapasitas kerja teoritis (ha/jam) 
W   : Lebar kerja teoritis (m) 
Vteo  : Kecepatan kerja teoritis (m/detik) 
 
Rata-rata kapasitas kerja = Petak 1(0,0512)+Petak2 (0,0542) =0,527 

(m/detik) 
       2 
Kkteo  : 0,36 x Kec. Kerja teoritis (0,0527m/detik) x lebar kerja (0,05m)  
   : 0,00095 (m/s) 

4.3.2 Kapasitas kerja efektif 

 Kapasitas kerja efektif merupakan kemampuan suatu alat dalam 

menyelesiakan pekerjaan pada luasan lahan tertentu,  data yang diambil untuk 

mengetahui kapasitas kerja efektif ini yaitu, Luas petakan yang digunakan yakni 

20m x 1m yang berjumlah 2 petakan.  Jika luasan petakan didistribusikan dalam 

bentuk ha maka rata-rata luas petakannya yaitu 0,002 Ha, kemudian rata-rata 

waktu pengoperasiannya yaitu 0,21 jam. Hasil pengujian kapasitas kerja efektif 

alat didistribusikan pada tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4. 10 Kapasitas Kerja Efektif 

Parameter Indikator Petakan 1 Petakan 2 Rata2 

Kapasitas 
kerja efektif 

Luas petakan 
20x1m  
(0,002ha) 

20x1m  
(0,002ha) 0,002 ha 
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Waktu  0,22 jam 0,20 jam 0,21 jam 

Sumber : data yang diolah, 2022 

 Menurut Santosa (2005), untuk mengetahui efektifitas kinerja alat dapat 

dilakukan perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut :  

Keterangan : 
Kke : Kapasitas kerja Efektif (ha/jam) 
A  : Luas Petakan (0,002 ha) 
T  : Waktu Pengoperasian (0,21 jam)  
 : 0,0095 Ha/jam. 

 Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwasanya efektifitas kerja 

ataupun waktu tempuh alat hasil rancangan dalam periode waktu 1 jam dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan luasan lahan 0,0095 Ha. Apabila nilai 

kapasitas lapang efektif semakin mendekati nilai kapasitas lapang teoritis maka 

dapat diartikan bahwa kemampuan suatu alat semakin efektif (Zulfakri et al. 

2019). Ariesman (2012) dalam Darun dan Sumono (1983), mengemukakan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kapasitas kerja alat 

yakni karena ukuran bedengan atau petakan yang sempit, semakin luas petakan 

yang dijadikan sebagai pengamblan data maka kapasitas kerja alat akan 

semakin tinggi. Selain itu kemampuan operator dalam mengoperasikan alat juga 

berpengaruh terhadap kapasitas kerja alat. 

4.3.3 Efisiensi Kerja Lapang  

Efisiensi kerja lapang suatu alat merupakan perbandingan antara pasitas 

kerja teoritis dengan kapasitas kerja aktual. Nilai tersebut didapatkan dari analisis 

dengan menggunakan rumus, berikut merupakan rumus efisiensi kerja lapang : 

E = Kka = 0,010   = 10% 
 Kkteo   0,0095 
Keterangan : 
E   : Efisiensi kerja lapang (%) 
KKa   : Kapasitas kerja aktual (0,00949 ha/jam) 
Kkteo : Kapasitas kerja teoritis (0,0009486 ha/jam) 
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 Presentase efisiensi kerja lapang dari alat hasil rancangan yaitu sebesar 

10%. Artinya perbandingan antara kapasitas kerja teoritis (kemampuan alat 

dalam memaksimalkan lebar kerja dan kecepatan kerja dengan kapasitas kerja 

efektif (kemampuan kerja alat dalam menyelesaikan pekerjaan). Semakin tinggi 

efisiensi lapang, maka semakin tinggi kapasitas kerja alat juga akan lebih tinggi 

(Nugrahadi, 2009). 

4.3.4 Rasio Substitusi Tenaga  

Menurut D. Purwantoro dkk (2018), dalam penelitiannya mengemukakan 

bahwa rasio substitusi tenaga merupakan perbandingan kapasitas kerja aktual 

alat dan mesin pertanian dengan kapasitas kerja manual. sedangkan kapasitas 

kerja merupakan kemamapuan dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam satual 

luas lahan tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan 

untuk mengetahui rasio substitusi tenaga kerja berikuti : 

R = Ka.AL   0,0095 = 1 Orang 
 Ka.Man 0,0071 

 
Keterangan :  
R  : Rasio Substitusi Tenaga (orang) 
Ka.Al  : Kapasitas Kerja Aktual (ha/hari) 
Ka.Man : Kapasitas Kerja Manual (ha/hari.orang) 
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 Perbandingan kapasitas kerja antara tugal semi mekanis dengan cara 

manual dalam penanaman bibit cabai rawit yakni 1 orang hal ini disebabkan 

karena tahapan penanaman dan juga waktu penanaman. Perbedaan tahapan 

penanaman antara menggunakan tugal semi mekanis dengan cara manual yakni 

terletak pada penugalan dimana dengan menggunakan tugal semi mekanis tidak 

perlu dilakukan penugalan terlebih dahulu sehingga dalam 1 kali 

pengoperasianannya dapat secara langsung melakukan penugalan sekaligus 

penanaman.sehingga dari  tahapan tersebut berpengaruh terhadap waktu kerja 

dan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tenaga penanaman.  

4.5 Efektifitas Dan Efisiensi Tugal Semi Mekanis 

A. Efektifitas Kinerja 

 Efektifitas kinerja  antara tugal semi mekanis dengan manual yang 

meliputi  efektifitas waktu kerja terdapat pada tabel 4.11 : 

Tabel 4. 11 Efektifitas Kinerja 

Cara 
Penanaman 

Jumlah 
Bedengan 

(Ha) 

Jam Kerja 
(Jam/hari) 

Upah Pekerja 
(Rp/hari) 

Waktu (Hari/ha) 

 
Tugal Semi 

Mekanis 

 
330 

 
6 

(Jam/hari) 

 
Rp.50.000/hari 

 12,6menit/bedeng
an 

 4.158 menit atau 
69   jam/ha 

 11 hari/ha 
 

Manual 
 

330 
 
6 

(Jam/hari) 

 
Rp.50.000/hari 

 17 menit/bedengan 

 5.610 menit atau 93   
jam/ha 

 15 hari 

Sumber : data yang diolah, 2022 

 Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa tugal semi mekanis untuk 

penanaman bibit cabai rawit dalam satuan luas lahan 1 Ha per periode musim 

tanam yakni membutuhkan 11 hari kerja dengan jumlah biaya yang dibutuhkan 

yakni sebesar Rp. 550.000. Sedangkan penanaman yang dilakukan secara 

manual dalam satuan luas lahan 1 Ha per periode musim tanam yakni 
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membutuhkan 15 hari kerja dengan jumlah biaya yang dibutuhkan yakni sebesar 

Rp. 750.000. 

B. Efisiensi Kerja 

 Efisiensi kerja antara penggunaan tugal semi mekanis dengan manual atau 

cara tanam petani yang meliputi waktu kerja dan biaya terdapat pada tabel 4.12 : 

Tabel 4. 12 Efisiensi Waktu Kerja 
Musin Tanam Tanam 1 

(Hari/Ha) 
Tanam 2 
(Hari/Ha) 

Tanam 3 
(Hari/Ha) 

Total 
(Hari/Tahun) 

 
Waktu 

Tugal 
Semi 

11 11 11 33 

Manual 15 15 15 45 

Efisiesi 4 4 4 12 

Sumber : data yang diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.12 Efisiensi waktu kerja diperoleh selisih waktu antara 

penggunaan tugal semi mekanis dengan cara tanam petani dalam satu musim 

tanam atau 4 bulan yakni sebesar 4 hari kerja dengan jumlah jam kerja sebesar 

24 jam. Dalam 1 tahun terdapat 3 kali musim tanam cabai dan apabila dianalisis 

persatuan waktu 1 tahun maka selisih waktu kerjanya yakni sebesar 12 hari kerja 

dengan jumlah jam kerja sebesar 72 jam kerja. Sedangkan untuk perbedaan 

biayaterdapat pada tabel 4.13 : 

Tabel 4. 13 Efisiensi Biaya 
Musin Tanam Tanam 1 

(Rp/Ha) 
Tanam 2 
(Rp/Ha) 

Tanam 3 
(Rp/Ha) 

Total 
Rp/tahun 

Biaya 200.000 200.000 200.000 600.000 

Sumber : data yang diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.13. Efisiensi biaya diperoleh selisih biaya antara 

penggunaan tugal semi mekanis dengan cara tanam petani dalam satu musim 

tanam atau 4 bulan yakni sebesar Rp. 200.000. Sehingga dalam 1 tahun 

terdapat 3 kali musim tanam cabai selsihnya sebesar Rp.600.000. 
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BAB V 
RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

5.1 Perancangan Penyuluhan Pertanian 

 Perancangan penyuluhan disusun berdasarkan hasil kajian terbaik, 

dimana tugal semi mekanis untuk penanaman bibit cabai rawit termasuk kedalam 

kategori efektif dan efisien dari pada dengan cara petani. Selain itu dari hasil 

penggalian data dengan cara wawancara dengan penyuluh, pengurus dan 

anggota kelompok serta dari programa Desa Tegal Mijin diperlukan adanya 

upaya penurunan biaya produksi, pengurangan tahapan kerja dan tenaga. 

Sehingga perancangan penyuluhan ini yaitu terkait efektifitas dan efisiensi tugal 

semi mekanis yang kemudian ditetapkan tujuan, sasaran, media dan metode 

penyuluhan sebagai berikut : 

5.1.1 Tujuan Penyuluhan Pertanian 

 Tujuan dilaksanakannya penyuluhan dikelompok tani makmur 3 ini 

sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan informasi terkait adanya inovasi 

alat penanam yang kemudian sudah diketahui efektifitas dan efisiensinya. Yang 

kemudian nantinya dapat diketahui tingkat sikap dari anggota kelompok tani 

terkait materi penyuluhan yang disampaikan.  

5.1.2 Sasaran Penyuluhan Pertanian 

 Sasaran penyuluhan pertanian yaitu petani yang tergabung dalam 

kelompok tani makmur 3 Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan dengan jumlah 

sasaran yaitu 30 anggota kelompok tani yang meliputi anggota, pengurus dan 

ketua kelompok. 
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5.1.3 Materi Penyuluhan Pertanian 

 Materi penyuluhan didasarkan dari hasil kajian yang menunjukkan bahwa 

tugal semi mekanis untuk penanaman bibit cabai rawit memberikan pengaruh 

terhadap efisiensi waktu, biaya dan tenaga penanaman. Sehingga ditetapkan 

materi penyuluhan yaitu efektifitas dan efisiensi tugal semi mekanis untuk 

penanaman bibit cabai rawit. Materi terebut juga dilandasai dari beberapa kasus 

yang terjadi meliputi tahapan penanaman yang panjang, biaya yang relatif tinggi 

dan tenaga yang dibutuhkan relatif tinggi. Pertimbangan lain dalam penetapan 

materi penyuluhan dapat dilihat pada lampiran 5. 

5.1.4 Media Penyuluhan Pertanian 

 Media penyuluhan berupa PPT, penayangan vidio dan benda 

sesungguhnya. Dari proses penyuluhan yang dilakukan menunjukkan 

bahwasanya media tersebut memudahkan dalam penyampaian materi dan 

memudahkan sasaran dalam menerima materi  serta kemudahan dan tingkat 

kepercayaan petani sasaran terhadap informasi yang disampaiakan memang 

benar adanya sehingga bisa membedakan hasil yang benar dan salah sesuai 

dengan informasi yang disampaikan saat penyuluhan.    

5.1.5 Metode Penyuluhan Pertanian 

 Metode penyuluhan berupa pendekatan kelompok dengan menggunakan 

teknik ceramah, diskusi dan demonstrasi cara. Pendekatan kelompok  digunakan 

karena relatif lebih efisieen dan karakteristik sasaran yang cenderung 

berkelompok dalam kesehariannya. Ceramah berfungsi untuk menyampaikan 

informasi yang lengkap dengan penjelasan yang mendalam. Demonstrasi cara 

berfungsi untuk mengenalkan cara kerja dan komponen alat. Berdasarkan hasil 

dari kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan petani sasaran sangat antusias 
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dalam pelaksanaan demonstrasi dan diskusi yang berlangsung, sehingga materi 

penyuluhan dapat terlaksana dengan jelas berhasil. 

5.2 Implementasi Penyuluhan Pertanian 

5.2.1 Persiapan Penyuluhan Pertanian 

 Persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan 

meliputi persiapan materi penyuluhan efektifitas dan efisiensi tugal semi mekanis 

untuk penanaman bibit cabai rawit, persiapan media berupa PPT, yang berisikan 

materi dan vidio, persiapan metode penyuluhan yang dilakukan berupa 

demontstrasi cara dengan menggunakan alat sesungguhnya berupa alat tanam 

tugal semi mekanis, persiapan Lembar Persiapan Menyuluh (LPM), penyusunan 

sinopsis dan dilakukan konsultasi bersama dengan penyuluhan sebelum hari H 

kegiatan, daftar hadir dan berita acara. 

5.2.2 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 

 Kegiatan penyuluhan tentang efektifitas dan efisiensi tugal semi mekanis 

untuk penanaman bibit cabai rawit dilaksanakan dimusholla As-salam kediaman 

ketua kelompok tani makmur 3 Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan 

Kabupaten Bondowoso. Waktu pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan pada hari 

senin 13 juni 2022 yang dimulai pada pukul  20 : 00 WIB diakhiri pada pukul 21 : 

30 WIB yang dihadiri oleh anggota kelompok tani sebanyak 30 petani. Media 

penyuluhan yang digunakan berupa PPT slide, vidio demontrasi dan barang 

sesungguhnya serta metode yang digunakan yakni pendekatan kelompok 

dengan teknik ceramah, diskusi dan demonstrasi cara.  Tahapan kegiatan 

penyuluhan pertaninan yang dilaksanakan diantaranya : 

1. Persiapan alat, bahan dan lokasi yang digunakan meliputi media 

penyuluhan berupa proyektor, PPT, alat hasil rancangan. Administrasi 

berupa daftar hadir, berita acara, kuisioner evaluasi dan alat tulis. Materi 
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penyuluhan serta konsumsi untuk petani yang hadir dalam kegiatan 

penyuluhan berupa kopi dan gorengan. 

2. Pembukaan acara yang dipimpin secara langsung oleh penyuluh Bapak 

Gatot dengan dan penyampaian maksud dan tujuan kegiatan penyuluhan 

yang dilaksanakan. 

3. Penyampaian materi penyuluhan oleh penulis dengan judul efektifitas dan 

efisiensi tugal semi mekanis untuk penanaman bibit cabai rawit, 

penyampaian materi didukung dengan adanya PPT slide dan juga 

pemutaran vidio uji coba kinerja alat. 

4. Diskusi besama dengan anggota kelompok tani disertai dengan kegiatan 

demonstrasi cara pengoperasian alat hasil rancangan. 

5. Setelah kegiatan diskusi selesai, selanjutnya yaitu evaluasi penyuluhan 

pertanian dengan menyebarkan kuisioner evaluasi sikap kepada 30 

anggota kelompok tani  dan ditutup dengan doa serta penulis berpamitan 

kepada penyuluh dan ketua kelompok tani. 

5.3 Evaluasi Penyuluhan Pertanian 

5.3.1 Jenis Evalusi 

 Evaluasi hasil atau evaluasi summatif berfungsi untuk mengukur dan 

menilai kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan setelah terlaksananya 

kegiatan penyuluhan. Serta dapat melihat secara langsung impact dari kegiatan 

penyuluhan yang telah dilaksanakan.  

5.3.2 Tujuan Evaluasi Penyuluhan Pertanian 

 Tujuan evaluasi penyuluhan pertanian yaitu mengetahui sikap petani 

ataupun sasaran terhadap materi penyuluhan yang disampaikan, sehingga 

penulis ingin mengetahui apakan materi yang disampaikan dapat diterima 

ataupun ditolak oleh petani sasaran, tentunya hal ini delakukan dengan 
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berdasarkan pada teori dari Notoadmojo (2012) tentang kategori tingkat sikap 

dan Azwar (2013)  tentang kategori menerima atau menolak. 

5.3.3 Pelaksanaan Evaluasi Penyuluhan Pertanian 

 Evaluasi penyuluhan pertanian dilakukan dengan cara membagikan 

kuisioner evaluasi yang terdiri  dari 18 butir pernyataan positif dan 2 butir 

pernyataan negatif kepada 30 anggota kelompok tani makmur 3 yang hadir 

dalam kegiatan setelah penyampaian materi dan diskusi terlaksana (post-test). 

Tahapan evaluasi penyuluhan yang dilaksanakan diantaranya : 

1. Pembagian kuisioner evaluasi dan alat tulis kepada 30 anggota kelompok 

tani yang hadir dengan jumlah pernyataan sebanyak 20 butir. 

2. Pengarahan pengisian kuisioner oleh penulis dan dibimbing secara langsung 

oleh beberapa rekan bagi anggota yang tidak memahami terkait pengisian 

kuisioner. 

3. Pengumpulan kuisioner yang telah diisi yang kemudian dilakukan tabulasi 

data oleh penulis menggunakan program Microsoft Excel 2010 dan dianalisis 

dengan analisa skoring untuk menghitung rerata jawaban dan resentase 

hasilnya. 
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BAB VI 
DISKUSI DAN PEMABAHASAN 

6.1 Identitas Responden 

 Dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pada anggota kelompok 

tani makmur 3 dengan jumlah anggota 30 petani yang hadir dalam kegiatan 

penyuluhan didapatkan data berupa tingkat pendidikan dan umur petani. Berikut 

merupakan tabulasi data terkait tingkat pendidikan anggota kelompok tani : 

Tabel 6. 1 Kategori Tingkat Pendidikan 

Kategori Pendidikan Jumlah (Orang) Presentase (%) 

TIDAK LULUS SD 5 16,7% 
SD 10 33,3% 
SLTP 7 23,3% 
SLTA 7 23,3% 
SARJANA 1 3,3% 

Sumber : data yang diolah, 2022 

 Dari tabel 6.1 dapat disimpulkan bahwasanya yang mendominasi pada 

tingkat pendidikan anggota kelompok tani yaitu pada jenjang SD sejumlah 10 

orang dengan presentase 33% dan yang paling sedikit jumlahnya yaitu pada 

jenjang sarjana sejumlah 1 orang dengan presentase 3,3% dari total keseluruhan 

anggota populasi. Menurut (UU RI No. 20, 2003) menyebutkan bahwasanya 

tingkat pendidikan merupakan suatu tahapan yang berkesinambungan yang 

ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta dan kedalam dalam 

pengajaran. Tabulasi data terkait umur anggota kelompok tani sasaran dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 6. 2 Kategori Umur Petani 

No Kategori (umur) Jumlah (Orang) Presentase (%) 

1 6 - 11 0 0 

2 12 – 25 3 10 

3 26 – 45 14 46,7 

4 46 - 65 13 43,3 

Jumlah 30 100 

Sumber : data yang diolah, 2022
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 Pada tabe 6.2 diatas dapat disimpulkan bahwasanya yang mendominasi 

umur anggota kelompok tani yaitu pada rentang umur 26 – 45  tahun dengan 

presentase sebesar 46,7%. Berdasarkan data dari Depkes RI (2009)  kelompok 

umur manusia dibedakan menjadi 4 kelompok lansia diantaranya : 

1. Kanak-kanak  : 6 – 11 tahun  

2. Remaja   : 12 – 25 tahun 

3. Dewasa   : 26 – 45 tahun  

4. Lansia   : 46 – 65 tahun. 

6.2 Evaluasi Sikap Penyuluhan 

 Evaluasi sikap anggota kelompok tani dilakukan dengan analisis data 

kuantitatif deskriptif menggunakan skala likert dengan adanya 5 variasi jawaban.   

Dalam butir soal dalam kuisioner terdapat 18 butir penyataan positif dan 2 

penyataan negatif yang digunakan dengan tujuan agar dalam pengisian kuisioner 

anggota kelompok dapat mengisi secara seksama dan menyatakan dengan 

sesungguhnya. Hal ini juga dikemukakan oleh Mawardi (2019) bahwasanya 

tujuan dari adanya pernyataan positif dan pernyataan negatif dalam kuisioner 

yaitu agar tidak responden dapat membaca secara seksama dan semua 

pernyataan tidak dijawab ``setuju`` dan ``sangat setuju`` 

 Sedangkan untuk mengetahui tingkat sikap anggota kelompok tani 

dilakukan dengan menentukan nilai dari masing – masing jawaban berikut : 

1. Pernyataan Positif 

 Terdapat 18 butir pernyataan positif pada kuisioner dimana skor yang 

didapatkan diantaranya : 

a. Apabila anggota kelompok menjawab sangat setuju maka skor yang didapat 

yaitu 5. 

b. Apabila anggota kelompok menjawab setuju maka skor yang didapat yaitu 4. 
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c. Apabila anggota kelompok menjawab ragu-ragu maka skor yang didapat 

yaitu 3. 

d. Apabila anggota kelompok menjawab tidak setuju maka skor yang didapat 

yaitu 2. 

e. Apabila anggota kelompok menjawab sangat tidak setuju skor yang didapat 

yaitu 1. 

2. Pernyataan Negatif 

Terdapat 2 butir pernyataan negatif pada kuisioner yang digunakan 

dengan tujuan agar saat pengisian kuisioner dapat dikendalikan, sehingga 

anggota kelompok tani dapat mengisi secara seksama dan menghindari 

pengisian jawaban dengan kecenderungan terhadap salah satu jawaban yang 

memiliki nilai tinggi. Pernyataan negatif pada kuisioner terdapat pada nomor soal 

14 daan 15. Berikut merupakan skor yang didapatkan pada kuisioner : 

a. Apabila anggota kelompok menjawab sangat setuju maka skor yang didapat 

yaitu 1. 

b. Apabila anggota kelompok menjawab setuju maka skor yang didapat yaitu 2. 

c. Apabila anggota kelompok menjawab ragu-ragu maka skor yang didapat 

yaitu 3. 

d. Apabila anggota kelompok menjawab tidak setuju maka skor yang didapat 

yaitu 4. 

e. Apabila anggota kelompok menjawab sangat tidak setuju maka skor yang 

didapat yaitu 5. 

 Pengukuran sikap anggota kelompok dilaksanakan dengan menggunakan 

analisa skoring rerata jawaban pada kuisioner yang telah dijawab oleh masing-

masing anggota kelompok. Jawaban dari kuisioner yang dilah diisi oleh anggota 

kelompok kemudian didistribusikan dengan menggunakan garis kontinum yang 

dianlisis dengan menggunkan skoring berikut : 
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Skor Maksimum = 5x20(pernyataan) x 30 (responden) = 3000 

Skor Minimum  = 1x20 (pernyataan) x 30 (responden) = 600 

Skor yang diperoleh       = 2515 

Median  = (Nilai Maks – Nilai Min) / 2 + Nilai Min = 1800 

Kuadran 1  = (Nilai Min + Median) / 2   = 1200 

Kuadran 2  = (Nilai Maks + Median) / 2   = 2400 

 

 

 

Berdasarkan distribusi garis kontinum diatas didapatkan skor sebesar 2515 

yang diperoleh dari jawaban kuisioner dengan jumlah pernyataan sebanyak 20 

butir dan 30 responden. Maka untuk mengetahui presentase skor dapat 

dilakukan anilis dengan menggunakan rumus berikut : 

Total skor / skor maks x 100% = 2515/3000 x 100% = 84% 

 

 

 

 

Keterangan 

SR  : Sangat Rendah = Angka 0-20% 

R  : Rendah  = Angka 21-40% 

C  : Cukup  = Angka 41-60% 

T  : Tinggi   = Angka 61 - 80% 

ST  : Sangat Tinggi = Angka 81 - 100% 

 Aspek sikap memiliki beberapa tingkatan diantaranya menerima, 

merespon, menghargai dan bertanggung jawab. Menurut Notoadmojo (2012),  

NILAI MAKSIMAL NILAI MINIMAL 

600 3000 1800 1200 2400 

2515 
 

0% 

SR ST C R T 

84% 
 

20% 40% 60% 100% 80% 
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perhitungan sikap seseorang dapat diketahui dengan mengukur jawaban 

responden dapat dilakukan sebagai berikut : 

Total skor / skor maks x 100% = 2515 / 3000 x 100% = 84% 

 

 

 

Keterangan :  

Menerima   = Angka 0% - 25%  

Merespon   = Angka 26% - 50%  

Menghargai   = Angka 51% - 75%  

Tanggung Jawab  = Angka 76% - 100% 

Sehingga dari analisis diatas didapatkan presentase hasil sebesar 84% 

dengan kategori tinggi dan berada pada tingkat sikap tanggung jawab. Menurut 

Notoadmojo (2012)., Bertanggung jawab berarti anggota kelompok tani mau dan 

mampu menerima informasi yang disampaikan dengan segala resiko yang 

dialami. Menurut (Azwar, 2013) kriteria sikap jika diterima oleh responden yaitu 

ketika skor yang diperoleh >50 % sehingga jika didistribusikan pada garis 

kontinum maka kategori sikap anggota kelompok tani yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

Berdasarkan distribusi skor dari garis kontinum diatas maka hasil analisis 

skoring jawaban pada tingkat sikap menunjukkan bahwasanya presentase yang 

diperoleh yakni 84% dan berada pada tingkat bertanggung jawab terhadap 

materi penyuluhan yang disampaikan maka pada kategori tingkat sikap anggota 
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kelompok tani dapat dikatakan menerima skor yang didapatkan karena  berada 

pada kisaran 51 – 100%. 

6.3 Rencana Tindak Lanjut 

 Setelah melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dengan 

menggunakan hasil kajian terbaik, dengan judul efektifitas dan efisiensi tugal 

semi mekanis untuk penanaman bibit cabai rawit maka rencana tindak lanjut nya 

diantaranya : 

1. Meningkatkan dan memperbaiki kekurarangan dari alat tanam tugal semi 

mekanis. 

2. Melakukan pendampingan agar petani dapat merasakan manfaat dari alat 

tanam tugal semi mekanis. 

3. Memberikan layanan informasi secara berlanjut kepada petani terhadap 

adanya alat tanam tugal semi mekanis  yang mudah dijangkau dan 

diterapkan oleh petani. 

4. Membuka ruang kepada petani lainnya agar dapat merasakan manfaat 

dari adanya alat tanam tugal semi mekanis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

BAB VII 
PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan pada kajian ini maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Prototipe tugal semi mekanis untuk penanaman bibit cabai rawit ini terdiri dari 

5 komponen utama yang terdiri dari saluran bibit, pegangan atau handle, tuas 

penarik, besi penghubung dan holle opener.  

2. Efektifitas kinerja tugal semi mekanis untuk penanaman bibit cabai rawit yakni 

sebesar 11 hari kerja /ha, Penanaman Manual sebesar 15 hari kerja/ha 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk penananaman dengan menggunakan 

tugal semi mekanis sebesar Rp.550.000/ha dan penanaman manual sebesar 

Rp.750.000/ha dengan efisiensi sebesar 4 hari kerja dan Rp.200.000/ha atau 

dalam kurun waktu 1 musim tanam. 

3. Rancangan penyuluhan disusun berdasarkan hasil kajian terbaik dengan 

materi penyuluhan efektifitas dan efisiensi tugal semi mekanis untuk 

penanaman bibit cabai rawit menggunakan media PPT, penayangan vidio dan 

benda seungguhnya, metode penyuluhan menggunakan pendekatan 

kelompok dengan teknik ceramah, diskusi dan demonstrasi cara yang 

disampaikan secara langsung kepada 30 anggota kelompok tani sasaran. 

4. Hasil evaluasi penyuluhan dihasilkan nilai pada aspek sikap sebesar 84% 

termasuk pada tingkat sikap tanggung jawab dengan kategori menerima. 

7.2 Saran 

1. Bagi penulis, diharapkan dapat memperbaiki dan mengoptimalkan  kinerja alat 

sehingga penerapannya dapat secara utuh dapat menyelesaikan pekerjaan 

bukan mewakili pekerjaan. 
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2. Bagi petani,  diharapkan dapat menjadi alternatif dalam proses penanaman 

serta petani dapat mencoba dan menggunakan secara langsung tgal semi 

mekanis dalam proses penanaman bibit caba rawit. 

3. Bagi penyuluh, diharapkan diharapkan dapat memberikan pendampingan dan 

pembinaan serta memberikan layanan informasi secara berlanjut kepada 

petani terhadap adanya alat tanam tugal semi mekanis  yang mudah 

dijangkau dan diterapkan oleh petani. 

4. Bagi institusi, dengan adanya  penelitian yang telah dilaksanakan, harapannya 

dapat menjadi acuan dan bagi penelitian selanjutnya. 
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Penelitian Terdahulu Persamaan Perbedaan 

Kajian Teknis dan Ekonomis Alat 
Tanam Bibit Padi Manual 
(Transplanter) Modifikasi Balai Besar 
Pengembangan Mekanisasi Petanian 
Di Kabupaten Si Sijunjung, Sumatera 
Barat (Harnel, 2012) 

 Parameter Kapasitas kerja teoritis, 
kapasitas kerja efektif, efisiensi kerja,  
analisis ekonomi (Biaya Pokok dan 
Break Even Point) 

 Metode Uji kinerja dan analisis 
ekonomi yang digunakan. 
 

 Alat penanam yang digunakan yaitu Transplanter 
Modifikasi. 

 Komoditas yang ditanam yaitu tanaman padi. 
Parameter Waktu hilang saat penanaman, waktu 
istirahat operator, presentase tanaman rebah. 

Rancang Bangun Alat Penanam dan 
Pemupuk Jagung (Zea Mays) Tipe 
Tugal Semi Mekanis yang Ergonomis I 
Wayan Sugiana et al, (2016) 

 Pembuatan prototipe dan uji kinerja 
alat. 

 Parameter, kapasitas kerja teoritis, 
kapasitas kerja efektif. 

 Fungsi alat untuk penanaman dan pemupukan 
benih jagung dan kedelai. 

 Parameter Presentase penjatah benih, daya 
tumbuh benih. 

Modifikasi Tugal Benih Kedelai Semi 
Mekanis Dengan Penakar Benih Tipe 
Geser. (Nur Arifin, 2016) 

 Alat yang dirancang berupa tugal 
semi mekanis. 

 Parameter Kapasitas kerja alat 
 

 Tujuan penelitian yaitu memodifikasi dan uji 
kinerja alat. 

 Mekanisme kerja pengatur jarak tanam benih 
kedelai. 

 Parameter pengamatan kedalaman lubang 
tanam,presentasa daya tumbuh benih, jumlah 
benih yang dikeluarkan 

Rancang Bangun dan Uji Kinerja Tugal 
Semi Mekanis dengan Sistem Penjatah 
Berputar untuk Kacang Hijau (Vigna 
radiata L.). (Feby Nopriandy dan 

Suhendra, 2018). 

 Pembuatan prototipe tugal semi 
mekanis untuk penanaman benih 
kacang hijau 

  Melakukan uji kinerja alat dan 
menganalisis hasil kinerja. 

 Mekanisme kerja dengan penjatah berputar. 

 Parameter pengukuran dimensi benih kacang 
hijau, diameter lubang penjatah,  

 Komoditas yang ditanam yaitu benih kacang hijau 

Komparasi Kinerja Alat Tanam Jagung 
Dan Tugal Pada Lahan Kering 
Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. 
(Anugerah Fitri Amalia, et al 2019) 

 Metode agroteknis yang digunakan 
untuk mengetahui kinerja alat 

 Parameter kapasitas kerja teoritis, 
Kapasitas kerja aktual, Efisiensi 
kinerja alat 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kapasitas 
kerja Seed planter dan tugal untuk pemupukan. 

 Seed planter digunakan untuk menanam benih 

jagung 

 Parameter tidak menggunakan analisa ekonomi  

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu 
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Lampiran 2 Kisi-Kisi instrumen Kajian

Parameter Indikator Petakan 1 Petakan 2 Rata-rata 

Kapasitas kerja teoritis Kecepatan Kerja (m/detik) 0,0512 0,0542 0,527 (m/detik) 

Lebar Kerja (m) 0.05 0.05 0,05 (m) 

Kapasitas Kerja Efektif Luas Petakan ( hektar) (0,002ha) (0,002ha) (0,002ha) 

Waktu pengoperasian (Jam) 0,22 jam 0,20 jam 0,21 jam 

Efisiensi kerja lapang Kapasitas kerja efektif (ha/jam) 0,0095 Ha/jam. 

Kapasitas kerja teoritis (ha/jam) 0,00095 m/detik 

Rasio Substitusi Tenaga 
Kerja 

Kapasitas kerja Efektif Alat (ha/jam) 0,0095 

Kapasitas kerja efektif manual (ha/jam.orang) 0,0071 

Analisa Ekonomi 

Parameter Tugal Semi Mekanis Manual 

Biaya Tetap (Rp/thn) Rp 43.832/tahun _ 

Biaya Tidak Tetap (Rp/jam) Rp 8.358/jam _ 

Biaya Pokok (Rp/ha) Rp 838.135/ha Rp 998.000/ha 

BEP (ha/thn) 0,51 ha/tahun _ 
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Lampiran 3 Definisi Operasional Sikap  

Variabel Tingkatan Definisi 
Operasional 

Skala 
Pengukuran 

Kisi - Kisi 

 
 
 
Sikap Petani 
(Noto 
admojo , 
2012) 

Menerima adalah subjek 
yang mau 
menerima dan 
memperhatikan 
informasi dan 
materi 
penyuluhan yang 
diberikan 

 
 
Skala Likert 

 
 

1-10 

Merespon Merespon dapat 
diartikan memberi 
tanggapan 
terhadap 
pernyataan  yang 
diberikan  

 
 
Skala Likert 

 
 

11-14 

Menghargai Menghargai yaitu 
memberikan 
penilaian positif 
terhadap materi 
penyuluhan 

 
 
Skala Likert 

 
 

15-17 

Bertanggung 
Jawab 

Bertanggung 
jawab berarti 
sesuatu 
yangdipilih dan 
berani mengambil 
resiko terhadap 
materi 
penyuluhan yang 
disampaikan 

 
 
 
Skala Likert 

 
 
 

18-20 
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Lampiran 4 Kisi-kisi Kuisioner Evaluasi Sikap 

Variabel Sub Variabel Indikator Skala 
Pengukuran 

Jumlah 
Item 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingkat 
Sikap 

Menerima a. Petani tertarik 
dengan materi 
efektifitas dan 
efisiensi 
penanaman bibit 
cabai rawit 
menggunakan tugal 
semi mekanis 

b. Petani mengetahui 
kegunaan tugal 
semi mekanis untuk 
penanaman cabai 
rawit 

c. Petani tertarik untuk 
menggunakan tugal 
semi mekanis untuk 
penanaman cabai 
rawit 

1. Sangat 
Setuju 
2. Setuju 
3. Ragu – 
Ragu 
4. Tidak 
Setuju 
5. Sangat 
Tidak Setuju 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Merespon a. Petani mampu 
memberikan 
tanggapan terkait 
alat tanam tugal 
semi mekanis untuk 
penanaman bibit 
cabai rawit 

1. Sangat 
Setuju 
2. Setuju 
3. Ragu – 
Ragu 
4. Tidak 
Setuju 
5. Sangat 
Tidak Setuju 

 
 
4 

Menghargai a. Petani mampu 
memberikan 
penilaian poisitif 
terhadap materi 
penyuluhan yang 
disampaikan 

1. Sangat 
Setuju 
2. Setuju 
3. Ragu – 
Ragu 
4. Tidak 
Setuju 
5. Sangat 
Tidak Setuju 

 
 

3 

Tanggung 
Jawab 

a. Petani berani 
mengambil resiko 
terhadap 
keourusan dan 
dapat mengajak 
orang lain. 

1. Sangat 
Setuju 
2. Setuju 
3. Ragu – 
Ragu 
4. Tidak 
Setuju 
5. Sangat 
Tidak Setuju 

 
 
3 
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Lampiran 5 Kuisioner Evaluasi Sikap 

KUISIONER PENYULUHAN 

A. Identitas Responden 

Nama   : 

Umur   : 

Tingkat Pendidikan : 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Saudara / saudari dipersilahkan membaca pernyataan  

2. Pernyataan terdiri dari uraian yang jawabannya telah tersaji dengan 

kategori pilihan sebagai berikut : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

R = Ragu – ragu 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

3. Berilah tanda centang ( √ ) pada salah satu pilihan jawaban yang dianggap 

benar  

 

No 

 

Pernyataan 

Jawaban 

STS TS R S SS 

MENERIMA 

1. Alat tanam tugal semi mekanis 

sistem tugal menjadi alternatif 

dalam proses penanaman 

     

2.   Alat tanam tugal semi mekanis 

dapat digunakan dalam 

penanaman bibit cabai rawit 

     

3. Alat tanam tugal semi mekanis 

mudah di operasikan 

     

4. Dengan adanya alat tanam tugal 

semi mekanis dapat 

memberikan dampak positif bagi 

petani 

     

5. Penggunaan alat tanam tugal 

semi mekanis dapat 

mempercepat penanaman 

     

6. Biaya alat murah sehingga 

diminati petani 

     

7. Proses penanaman menjadi  

lebih cepat 

     

8. Proses penanaman dengan 

menggunakan alat tanam tugal 

semi mekanis mengurangi 
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penggunaan tenaga kerja 

9. Saya merasakan manfaat dari 

alat tanam tugal semi mekanis 

     

10. Saya menerima manfaat dari 

materi yang disamapaikan 

     

MERESPON 

11. Pengggunaan alat tanam tugal 

semi mekanis dapat 

menurunkan biaya penanaman 

     

12. Alat tanam tugal semi mekanis 

memiliki peran penting dalam 

proses penanaman 

     

13. Dengan adanya alat tanam tugal 

semi mekanis dapat 

meningkatkan wawasan tentang 

mekanisasi petanian 

     

14. Saya tidak mau menggunakan 

alat tanam tugal semi mekanis 

untuk kegiatan usaha tani. 

     

MENGHARGAI 

15. Dengan adanya alat tanam tugal 

semi mekanis tidak dapat 

menarik minat petani lainnya 

untuk melakukan usaha tani 

     

16. Dengan adanya alat pertanian 

yang mendukung kegiatan 

usaha taninya. 

     

17. Penggunaan alat tanam tugal 

semi mekanis akan lebih baik 

apabila dilakukan oleh setiap 

orang 

     

18. Saya merasakan manfaat dari 
materi penyuluhan yang 
disampaiakan 

     

BERTANGGUNG JAWAB 

19. Saya bertanggung jawab 

terhadap kondisi alat 

     

20. Meskipun perawatan alat tanam 

tugal semi mekanis mudah, 

tetapi perlu dilakukan perawatan 

setiap saat 
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Lampiran 6 Matriks Penetapan  Materi Penyuluhan Pertanian 

 
No 

 
Materi Penyuluhan 

Pertimbangan Penetapan Materi Penyuluhan Prioritas  
Keputusan 

a b c d e f g h i j k l m n Jumlah Peringkat 

1. Strategi peningkatan 
produktivitas tanaman 
cabai rawit 

 
√ 

 
- 

 
√ 
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
 

 
- 

 
9 

 
 
3 

 
 
Efektifitas Dan Efisiensi 

Tugal Semi Mekanis 
Untuk Penanaman Bibit 

Cabai Rawit. 

2. Efektifitas Dan Efisiensi 
Penanaman Bibit Cabai 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
14 

 
1 
 

3. Peningkatan Sarana 
Penunjang Dalam 
Penanaman Bibit Cabai 
Rawit 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
- 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
- 

 
√ 

 
√ 

 
- 

 
√ 

 
11 

 
2 

Keterangan:  
a. Profitable   : Menguntungkan bagi petani  
b. Complementer:   : Melengkapi kegiatan petani 
c. Competability   : Tidak bertentangan dengan budaya 
d. Simplicity   : sederhana, mudah diterapkan  
e. Availability  : Sarana dan prasarananya mudah didapatkan 
f. Immediate Applicability  : Dapat dimanfaatkan dengan baik oleh sasaran  
g. In Expesiveness:   : Tidak membutuhkan biaya besar 
h. Low Risk   : Resiko tidak terlalu besar  
i. Spectacular Impact  : Dampak penerapannya menarik  
j. Expandible  : Menyesuaikan dengan kondisi 
k. Vital   : Sangat penting dalam mendukung kegiatan petani 
l. Importance  : Penting dalam peningkatan usahatani  
m. Heplful   : Bermanfaat bagi sasaran 
n. Super Focus  : Sangat fokus dalam memenuhi kebutuhan sasaran 
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Lampiran 7 Matriks Penetapan Metode Penyuluhan 

MATRIK ANALISA PENETAPAN METODE PENYULUHAN PERTANIAN PERTANIAN 

Kegiatan Penyuluhan : Melaksanakan Penyuluhan Pertanian 
Tujuan Penyuluhan : Mengetahui sikap anggota kelompok tani makmur 3 
Materi Penyuluhan : Efektifitas Dan Efisiensi Tugal Semi Mekanis Untuk Penanaman Bibit Cabai Rawit 
 

 
Metode dan Teknik 

Penyuluhan 
Pertanian 

Matriks Pertimbangan  Penetapan Metode Penyuluhan   

Prioritas 

 

Keputusan 
Pemilihan 

Metode 
Karakteristi k 
Sasaran 

Tujuan 
Penyuluhan 

(P/S) 

Materi 
Penyuluhan 

Media 
yang 

Digunakan 

Pendekatan 
Psiko-Sosial 

Tingkat 
Adopsi 

Kondisi 

1. Diskusi  √ √ √ - √ √ √ II  
 

Ceramah,di
skusi dan 
emonstra

si cara 

2. Anjangsana - - - - - - -  
3. Demonstrasi Cara √ √ √ √ √ √ √ I 
4. Demonstrasi Hasil √ - - √ - √ - V 
5. Demonstrasi Plot - - - - - - -  
6. Demonstrasi Farming - - - - - - -  
7. Demonstrasi Area - - - - - - -  
8. Demonstrasi Unit - - - - - - -  
9. Pameran √ - - - - - - VI 
10. Sekolah Lapang (SL) - - √ - √ - - VI 
11. Temu Wicara - - - - - - -  
12. Temu Bisnis-Temu Usaha - - - - - - -  
13. Temu Karya-Temu Hasil - - - - - - -  
14. Temu Lapangan - - √ - √ √ - IV 
15. Mimbar Sarasehan - - - - √ - -  
16. Kursus Tani - - - - - - -  
17. Ceramah      - - III 

18. Kaji tindak - - - - - - -  
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Lampiran 8 Matriks Penetapan Media Penyuluhan Pertanian 

MATRIK ANALISA PENETAPAN MEDIA PENYULUHAN PERTANIAN 

Kegiatan Penyuluhan : Melaksanakan Penyuluhan Pertanian 
Tujuan Penyuluhan : Mengetahui sikap anggota kelompok tani makmur 3 
Materi Penyuluhan : Efektifitas Dan Efisiensi Tugal Semi Mekanis Untuk Penanaman Bibit Cabai Rawit 
 

 

Metode dan Teknik 
Penyuluhan Pertanian 

Analisis Penetapan Media Penyuluhan Pertanian  
Prioritas 

Keputusan 
Pemilihan 

Media 
Karakteristik 

Sasaran 
Tujuan 

Penyuluhan (P/S) 
Materi 

Penyuluhan 
Kondisi Pendekatan 

Psiko-Sosial 
Tingkat 
Adopsi 

Bagan - - - - - -   
 

Power Point 
ditayangkan 

Vidio 

Diagram - - - - - -  

Grafik - - - - - -  

Poster - - - - - -  

Kartun - - - - - -  

Komik - - - - - -  

Power point slide       I 

Overhead Transparan - - - - - -  

Leaflet - -  -   III 

Audio Visual    -   II 
Audio Card Instruction - - - - - -  

Recorder - - - - - -  

Model Padat - - - - - -  

Model Penampang - - - - - -  

Model Susun - - - - - -  

Model Kerja - - - - - -  

Mock ups - - - - - -  

Diorama - - - - - -  
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Lampiran 9 Tabulasi Data Kuisioner 

NO NAMA MENERIMA MERESPON MENGHARGAI TANGGUNG JAWAB Total 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P1 P18 P19 P20 

1 P.  Hol 3 5 4 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4 3 4 4 1 70 

2 P. Karim 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 3 86 

3 Asnawi, S.PD.I 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 91 

4 Suhartono 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 2 4 4 5 4 4 4 84 

5 Fathorrasi 5 5 5 5 4 3 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 86 

6 Haliman 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 87 

7 Saiful Bahri 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 3 4 5 85 

8 P. Ilyas 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 87 

9 Lek Ririn 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 4 85 

10 Riski 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 3 2 3 4 5 5 5 86 

11 Sopaedi 5 4 5 4 5 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 3 5 88 

12 Kurtubi 3 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 88 

13 P. Saini 2 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 86 

14 Zaini 3 4 3 4 3 4 4 5 2 4 5 3 5 3 4 5 3 3 4 3 74 

15 Mat Nuri 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 87 

16 Purwadi 4 5 4 4 4 5 2 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 4 3 84 

1 Adi 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 3 5 5 4 5 4 89 

18 Sunoto 4 4 5 2 5 4 3 5 4 5 4 4 3 3 2 4 5 5 4 5 80 

19 P. Sutima 4 4 3 3 4 2 4 4 5 3 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 79 

20 Mistar 5 4 5 5 5 3 4 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 3 5 4 86 

21 Junaedi 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 86 

22 P. Mursini 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 2 2 5 4 5 3 5 84 

23 Hamin 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 82 

24 P. Samit 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 2 5 5 2 2 5 4 4 3 5 82 
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25 Ases 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 86 

26 Redi 5 4 4 3 5 5 5 3 5 1 4 5 4 4 3 4 3 5 4 3 79 

2 Sunadi 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 86 

28 Iyan Suni 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 5 3 2 4 3 5 5 4 77 

29 Sardi 4 5 4 5 5 3 4 5 3 4 2 5 4 4 5 4 5 4 3 4 82 

30 Misden 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 83 

Jumlah 2515 

Prosentase 84 
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Lampiran 10  Materi Penyuluhan 
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Lampiran 11 Barcode dan Link Vidio Media Penyuluhan 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2s0C97w3Jg 
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Lampiran 12 Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 
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Lampiran 13 Lembar Persiapan Menyuluh 
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Lampiran 14 Sinopsis Penyuluhan Pertanian 
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Lampiran 15 . Daftar Hadir Penyuluhan 
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Lampiran 16 Dokumentasi Kegiatan 

 Gambar 1. Pengukuran 
Komponen Alat 

 

 Gambar 2. Pemotongan 
Saluran Bibit Dan Hole 

Opener 

 Gambar 3. Hole Opener 

Gambar 4. Pengelasan 
Bagian Hole Opener 

Gambar 5. Pengelasan 
Tuas Penarik 

Gambar 6. Tugal Semi 
Mekanis 

Gambar 7. Pembuatan 
Bedengan 

Gambar 8.Pemasangan 
Mulsa 

Gambar 9. Pemasangan 
Ajir 

 

      



105 
 

 
 

Gambar 10. Bibit cabai 
Rawit siap tanam 

 
Gambar 11. Penanaman 

Dengan Tugal Semi Mekanis 

 
Gambar 12. Penanaman 

Dengan Tugal Semi 
Mekanis 

 
Gambar 13. Perizinan di 

BPP Congkrong 
Gambar 14. Perizinan 

Dengan Penyuluh 
Gambar 15. Perizinan 
Dengan Ketua Poktan 

Gambar 16. Penyampaian 
Materi Penyuluhan 

Gambar 17. Demonstrasi 
Cara 

Gambar 18. Demonstrasi 
Cara 

 
Gambar 19. Diskusi Gambar 20. Pengisian 

Kuisioner 

 
Gambar 21. Pelaksanaan 

Evaluasi 

 

 


