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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi pemuda dalam
pengelolaan usahatani kakao. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah
motivasi internal (persepsi individu mengenai diri sendiri, kebutuhan akan prestasi
dan harga diri, harapan, dan kepuasan kerja) dan motivasi eksternal (jenis dan
sifat pekerjaan, kelompok kerja dimana individu bergabung, dan sistem imbalan
yang diterima). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pemuda di Desa
Wapae Jaya berjumlah 172 orang, yang kemudian diambil secara acak sederhana
(Simple Random Sampling) sebesar 15% dari jumlah anggota populasi maka
diperoleh sampel sebanyak 26 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
motivasi pemuda dalam pengelolaan usahatani kakao di Desa Wapae Jaya
tergolong dalam kategori rendah.
Kata kunci: motivasi, pemuda, pengelolaan, usahatani, kakao.

I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara produsen utama kakao dunia. Luas areal
tanaman kakao Indonesia tercatat 1,4 juta Ha dengan produksi kurang lebih 500
ribu ton/tahun, menempatkan Indonesia sebagai negara produsen terbesar ketiga
dunia setelah Evory Coast (Pantai Gading) dan Ghana. Luas perkebunan tersebut
meningkat menjadi 1.432.558 Ha (tahun 2009). Rata-rata pertumbuhan luas
perkebunan kakao di Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2009 adalah sebesar
8%.
Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang
peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional. Khususnya sebagai
penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan bagi sekitar 900 ribu kepala keluarga
petani yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta
memberikan sumbangan devisa terbesar ke tiga sub sektor perkebunan setelah
karet dan minyak sawit dengan nilai sebesar US $ 701 juta.

Produktivitas tanaman kakao yang merupakan komoditi unggulan di
Sulawesi Tenggara saat ini baru mencapai 650 kg/ha setiap tahun, produktivitas
tersebut cenderung menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya terutama
karena serangan hama penggerek batang dan penggerek buah. Sebab lain, usia
tanaman yang sudah tua dan keterbatasan permodalan petani melakukan
peremajaan dan meningkatkan intensifikasi lahan melalui pemupukan dan
pemberantasan penyakit. Alasan lainnya adalah bentuk pengelolaan usaha tani
yang dilakukan oleh para petani kakao Sultra yang masih bersifat tradisional,
sehingga produktivitasnya rendah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna dalam
Angka Tahun 2012 khususnya Kecamatan Tiworo Tengah merupakan salah satu
kecamatan yang memiliki potensi peningkatan tanaman kakao dengan urutan
teringgi yakni mencapai 800 Ha dengan produksi 300 ton. Usaha peningkatan
produksi kakao yang ada di Kecamatan Tiworo Tengah tersebar di beberapa desa,
salah satunya adalah Desa Wapae Jaya.
Desa Wapae Jaya memiliki lahan yang cukup luas dengan tingkat
kesuburan tanah yang baik, topografi tanah yang datar serta sarana dan prasarana
yang memadai untuk mendukung peningkatann usahatani kakao. Selain itu
diperlukan juga keterlibatan sumberdaya manusia khususnya para pemuda yang
memiliki peranan penting dalam proses pembangunan pertanian untuk tanaman
kakao. Hal ini diperkuat dengan beberapa aspek yang melekat dalam diri pemuda
seperti: pertama dari segi fisik pemuda masih memiliki tenaga yang kuat
dibanding kalangan usia tua untuk melakukan berbagai aktifitas khususnya dalam
usahatani kakao, kedua usia muda akan lebih mudah menerima dan mengadopsi
teknologi baru, kemudian yang ketiga kalangan pemuda selalu mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ketersediaan lahan yang luas, tanah yang subur, harga jual yang tinggi dan
tanaman yang bersifat jangka panjang menjadi beberapa keunggulan untuk
mengembangkan usahatani kakao sehingga dapat mencapai produksi yang tinggi
dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi. Namun fenomena
yang ada di Desa Wapae Jaya adalah sebagian besar pemuda lebih memilih

bekerja diluar sektor pertanian, seperti kuli bangunan, buruh mobil, pegawai
swasta, dan berburu. Dengan demikian dibutuhkan motivasi atau dorongan dari
pemuda, baik secara intrinsik maupun secara ekstrinsik sehingga pemuda di Desa
Wapae Jaya mau mengembangkan usahatani kakao.

II. PENDEKATAN TEORITIS
2.1 Konsep Motivasi
Khairuddin (1992), mengatakan bahwa timbulnya motivasi didasari oleh
desakan kebutuhan, namun tidak semua kebutuhan tersebut timbul secara bersama
untuk menumbuhkan motivasi tergantung dari obyek dan problem yang sedang
berlangsung seperti halnya petani dalam mengelolah usahataninya berbeda bagi
setiap petani.
Motivasi dapat dinyatakan sebagai akibat dari interaksi seseorang dengan
situasi tertentu yang dihadapinya. Karena itulah terdapat perbedaan dalam
kekuatan motivasi yang dtunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi
tertentu disbanding dengan orang lain dalam menghadapi situasi yang sama
(Siagian, 1995).
Batasan mengenai motivasi sebagai “The process by which behavior is
energized directed” (suatu proses, dimana tingkahlaku tersebut dipupuk dan
diarahkan), para ahli psikologi memberikan kesamaan anatara motif dengan needs
(dorongan, kebutuhan). Dari batasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa motivasi
adalah yang melatarbelakangi individu untuk berbuat mencapai tujuan tertentu.
Sedangkan pengertian mengenai motivasi adalah pemberian atau penimbulan
motif. Atau dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif. Jadi motivasi
kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Oleh
sebab itu, motivasi kerja dalam karya biasa disebut pendorong semangat kerja
(Anoraga, 2001).
Motivasi adalah alat pendorong yang menyebabkan seseorang merasa
terpanggil dengan segala senang hati untuk melakukan suatu kegiatan (dalam hal
ini yang dimaksud adalah motivasi dalam arti positif, yaitu untuk dapat
memberikan sesuatu yang terbaik dalam pekerjaan). Motivasi sangat penting,

artinya dalam mencapai suatu tujuan organisasi atau sasaran kerja. Karena itu,
motivasi bagi seseorang merupakan modal utama untuk berprestasi sebab akan
memberikan dorongan bagi sesorang untuk melakukan sesuatu. Tetapi, juga harus
diakui bahwa tidak mudah bagi seorang pemimpin menumbuhkan motivasi kerja
bagi bawahannya karena keinginan dan sifat setiap orang yang sangat bervariasi
serta berubah-ubah, sehingga sangat sulit ditentukan. Semua itu dipengaruhi oleh
situasi dan kondisi (Salim, 1996).
Sutikno (2012), motivasi merupakan suatu kekuatan yang mendorong
untuk melakukan suatu kegiatan.

Sedangkan menurut Alma Buchari (2010),

menjelaskan bahwa motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, dan menurut
Mardianto (2012), motivasi dapat diartikan sebagai dorongan atau keinginan yang
dapat dicapai dengan perilaku tertentu dalam suatu usahanya.
Munandar (2001), menjelaskan bahwa motivasi adalah suatu proses
diamana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan
yang mengarah tercapainya tujuan tertentu. Individu yang berhasil mencapai
tujuannya tersebut maka berarti kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi atau
terpuaskan.

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Motivasi
Menurut Hezberg dalam Robbin (2007), memandang motivasi berasal dari
keberadaan faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi:
pencapaian prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri,
kemungkinan berkembang. Sedangkan factor ekstrinsik berupa: upah, kondisi
kerja, keamanan kerja, status, prosedur organisasi, mutu hubungan interpersonal.
Winardi (1992), mengatakan bahwa motivasi seseorang berhubungan
dengan dua faktor, yaitu :
a. Faktor Internal; faktor yang berasal dari dalam diri individu, terdiri atas:
1. Persepsi individu mengenai diri sendiri; seseorang termotivasi atau tidak
untuk melakukan sesuatu banyak tergantung pada proses kognitif berupa
persepsi. Persepsi seseorang tentang dirinya sendiri akan mendorong dan
mengarahkan perilaku seseorang untuk bertindak;

2. Harga diri dan prestasi; faktor ini mendorong atau mengarahkan inidvidu
(memotivasi) untuk berusaha agar menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan
memperoleh kebebasan serta mendapatkan status tertentu dalam
lingkungan masyarakat; serta dapat mendorong individu untuk berprestasi;
3. Harapan; adanya harapan-harapan akan masa depan. Harapan ini
merupakan informasi objektif dari lingkungan yang mempengaruhi sikap
dan perasaan subjektif seseorang. Harapan merupakan tujuan dari perilaku.
4. Kepuasan kerja; lebih merupakan suatu dorongan afektif yang muncul
dalam diri individu untuk mencapai goal atau tujuan yang diinginkan dari
suatu perilaku.
b. Faktor Eksternal; faktor yang berasal dari luar diri individu, terdiri atas:
1. Jenis dan sifat pekerjaan; dorongan untuk bekerja pada jenis dan sifat
pekerjaan tertentu sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan
mengarahkan individu untuk menentukan sikap atau pilihan pekerjaan
yang akan ditekuni. Kondisi ini juga dapat dipengartuhi oleh sejauh mana
nilai imbalan yang dimiliki oleh objek pekerjaan dimaksud;
2. Kelompok kerja dimana individu bergabung; kelompok kerja atau
organisasi tempat dimana individu bergabung dapat mendorong atau
mengarahkan perilaku individu dalam mencapai suatu tujuan perilaku
tertentu; peranan kelompok atau organisasi ini dapat membantu individu
mendapatkan kebutuhan akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan
serta dapat memberikan arti bagi individu sehubungan dengan kiprahnya
dalam kehidupan sosial.
3. Sistem imbalan yang diterima; imbalan merupakan karakteristik atau
kualitas dari objek pemuas yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat
mempengaruhi motivasi atau dapat mengubah arah tingkah laku dari satu
objek ke objek lain yang mempunyai nilai imbalan yang lebih besar.
Sistem pemberian imbalan dapat mendorong individu untuk berperilaku
dalam mencapai tujuan; perilaku dipandang sebagai tujuan, sehingga
ketika tujuan tercapai maka akan timbul imbalan.

Gouzaly (2000), mengelompokkan faktor-faktor motivasi kedalam dua
kelompok yaitu, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu :
lingkungan kerja yang menyenangkan, tingkat kompensasi, supervisi yang baik,
adanya penghargaan atas prestasi, status dan tanggung jawab. Faktor interna yaitu
: tingkat kematangan pribadi, tingkat pendidikan, keinginan dan harapan pribadi,
kebutuhan, kelelahan dan kebosanan.

Jenis-Jenis Motivasi
Menurut Riyanti dan Prabowo (1998), motivasi dibedakan menjadi dua
tipe, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
1. Motivasi Intrinsik
Motivasi instrinsik terjadi bila individu secara internal (di dalam dirinya)
termotivasi untuk melakukan sesuatu, dapat berupa sikap, kepribadian, dan citacita. Hal tersebut karena dapat memberikan kesenangan, dirasakan penting, dan
sebagainya. Beberapa penelitian psikologi pendidikan menunjukkan bahwa
motivasi intrinsik terkait dengan high educational achievement dan enjoyment by
student.
2. Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena faktor dari luar
diri manusia (faktor eksternal), berupa kepemimpinan, bimbingan, kondisi
lingkungan, dan sebagainya. Kebanyakan kegiatan yang dilakukan manusia pada
umumnya secara langsung dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik dibandingkan
motivasi intrinsik.
Hamzah (2008), membedakan motivasi dalam dua bentuk yang meliputi
Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik. Motivasi intrinsik timbul tidak
memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada dalam diri individu
sendiri, yaitu sesuai atau sejalan dengan kebutuhan. Sedangkan motivasi ekstrinsik
timbul karena adanya rangsangan dari luar individu.
1. Motivasi Intrinsik

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang
menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri
setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh
seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau
mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian
kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya (misalnya kegiatan
belajar), maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai
tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri.
Sebagai contoh konkrit, seorang siswa itu melakukan belajar, karena betulbetul ingin mendapat pengetahuan, nilai atau keterampilan agar dapat berubah
tingkah lakunya secara konstruktif, tidak karena tujuan yang lain-lain. “intrinsik
motivations are inherent in the learning situations and meet pupil-needs and
purposes”. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk
motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan
suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkait dengan aktivitas
belajarnya. Seperti tadi dicontohkan bahwa seorang belajar, memang benar-benar
ingin mengetahui segala sesuatunya, bukan karena ingin pujian atau ganjaran.
2. Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena
adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh itu seseorang itu belajar,karena tahu
besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga
akan dipuji oleh pacarnya,atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar
ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik,atau agar
mendapat hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya,
tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa yang dilakukannyn itu. Oleh
karena itu motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang
didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari
luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar.

2.2 Konsep Pemuda
Untuk lebih dapat memfokuskan pada pembahasan selanjutnya, perlu
disepakati dulu pengertian dan batasan generasi muda tersebut. Menurut batasan
yang diberikan Unesco tahun 1983 di Bangkok, penduduk usia muda adalah
mereka yang berumur 15-24 tahun. Dalam era pembangunan saat ini beberapa
masalah yang masih dihadapi generasi muda perlu segera dipecahkan
(Tjiptoherijanto, 1989).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009

Tentang

Kepemudaan Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan pemuda adalah warga negara
Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang
berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun (Undang-Undang No. 40
Tahun 2009).
Keberadaan pemuda di Indonesia sesungguhnya dapat menjadi asset yang
berharga bagi masa depan bangsa ini ke arah yang lebih baik dan mampu berdiri
sejajar dengan bangsa lain dalam segala bidang. Hal ini terutama bila ditinjau dari
komposisi jumlah pemuda di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 81 juta jiwa
pada tahun 2005 dan diprediksi akan bertambah sekitar 6 juta jiwa pada tahun
2015, yang berarti pada saat itu jumlah permuda di Indonesia menjadi 87 juta
jiwa. Salah satu langkah pemuda untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih
baik adalah dengan partisipasi aktif pemuda Indonesia dalam upaya pembangunan
masyarakat (Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, 2006).
Berdasarkan usia pekerja, komposisi pekerja di sektor pertanian relatif
lebih berimbang dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Namun demikian,
selama kurun waktu 1982-2003 komposisi pekerja sektor pettanian berdasarkan
usia mengalami pergeseran. Pada tahun 1982, pekerja sektor pertanian masih
didominasi oleh pekerja yang berusia di bawah 30 tahun, sementara jumlah
pekerja yang berusia 30-44 tahun 932%0, 45-59 tahun (22%) dan diatas 60 tahun
sebesar 7,5 persen. Dua dekade kemudian, komposisinya berubah, yaitu jumlah
pekerja yang berumur di bawah 30 tahun semakin menurun menjadi 26 persen.
Sementara pekerja dengan usia 30-44 tahun, 45-59 tahun, diatas 60 tahun
meningkat masing-masing menjadi sekitar 36, 25 dan 12 persen (Malian, 2004).

Daryanto (2009) memberikan beberapa langkah membangun karakteristik
membangun karakteristik generasi muda melalaui 6 C yang harus dimiliki
generasi muda. Pertama yang perlu ditingktkan Confidence, kepercayaannya yang
tentu diiringi dengan C yang kedua yakni Caracter yang baik seperti jujur,
bertanggung jawab, disiplin dan sifat-sifat unggul lainnya. C yang ketiga
Competence baik pendidikan formal maupun informal, yang keempat conection,
dengan adanya koneksi (jaringan) akan mempercepat karir, network bisnis,
teknologi, informasi dan lainnya. C yang kelima Care, kepedulian dan C yang
terakhir Contribution pada diri sendiri dan keluarga.

2.3 Konsep Usahatani
Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang
mengushakan dan mengkoordinir faktor-faktor produkai berupa lahan dan alam
sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya.
Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari
cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan
penggunaan faktor-faktor produksi seefktif dan seefisien mungkin sehingga usaha
tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin (Suratiyah, 2009).
Rivai Bachtiar (1980) dalam Fadholi (1996) mendefinisikan usahatani
sebagai organisasi dari alam, kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi di
lapangan pertanian. Tata laksana pertanian berdiri sendiri dan sengaja diusahakan
oleh seorang atau sekumpulan orang, segolongan sosial, baik yang terikat
genologis, politis, maupun territorial sebagai pengelolanya. Usaha tani pada
umumnya dilaksanakan pada areal yang sempit yang tujuannya untuk memenuhi
kebutuhan keluarga. Usaha tani cukup dilaksanakan oleh petani sendiri, adapun
tenaga dari luar hanya sebagai bantuan, khususnya untuk kegiatan atau pekerjaan
yang membutuhkan tenaga lebih dari potensi tenaga kerja yang dimiliki petani
(Hernanto, 1996).
Usahatani (The Farm) adalah sebagian dari permukaan bumi di mana
seorang petani dan keluarga tani atau badan usaha lainnya bercocok tanam atau
memelihara ternak. Usaha tani pada dasarnya adalah sebidang tanah. Ditinjau dari

sudut pembangunan pertanian, hal terpenting mengenai usaha tani adalah bahwa
usahatani hendaknya senantiasa berubah, baik dalam ukuran (size) maupun
susunannya, untuk memanfaatkan metoda usahatani yang senantiasa berkembang,
secara lebih efisien. Corak usahatani yang cocok bagi pertanian yang masih
primitive bukanlah corak yang paling produktif apabila sudah tersedia metodametoda yang modern (Mosher, 1987).
Ushatani (farm management) adalah cara bagaimana mengelola kegiatankegiatan pertanian. Ukuran dan jenis usahatani mungkin berkisar dari sebidang
kecil usahatani subsisten dengan luas areal kurang dari 1 ha sampai perusahaan
pertnian negara yang meliputi semua lahan dari beberapa desa. Usahatani
mungkin dilaksanakan oleh seorang penggarap atau pemilik, seorang manajer
yang dibayar sebuah koperasi (perusahaan negara), atau oleh seorang pemilik
yang tinggal jauh dari lahan yang dimilikinya. Umumnya adalah usahatani
pemilik-penggarap, semi-subsisten. Prinsip manajemen yang sama berlaku bagi
setiap jenis, namun tentu saja, dengan tingkat penekanan yang berbeda (Makeham
dan Malcom, 1991).
Usaha tani adalah kesatuan organisasi antara faktor produksi berupa lahan,
tenaga kerja, modal dan manajemen yang bertujuan untuk memproduksi
komoditas pertanian. Usaha tani sendiri pada dasarnya merupakan bentuk
interaksi antara manusia dan alam di mana terjadi saling mempengaruhi antara
manusia dan alam sekitarnya (Djamali, 2000).
Menurut Hernanto (1993) yang menjadi unsur-unsur pokok usahatani yang
dikenal dengan faktor-faktor produksi antara lain:
a. Tanah. Dalam usahatani, unsur tanah memiliki peranan sangat penting.
Tanah adalah media tumbuh atau tempat tumbuhnya tanaman.
b. Tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor yang penting bagi
keberhasilan atau produksi. Dalam usahatani ditemukan dua macam tenaga
kerja yaitu tenaga kerja dalam keluarga dan tenga kerja luar keluarga.
Tenaga kerja dalam keluarga adalah tenaga kerja dalam usahatani tidak
dibayar upahnya, sedangkan tenaga kerja luar keluarga adalah tenaga

dalam usahatani yang dibayarkan upahnya sehingga dinamakan tenaga
upahan.
c. Modal. Modal adalah barang atau uang yang bersama faktor produksi
lainnya dan tenaga kerja serta pengelolaan menghasilkan barang-barang
baru yaitu produksi pertanian.
d. Manajemen atau pengelolaan. Manajemen usahatani adalah kemampuan
petani menentukan, mengkoordinasikan faktor produsi yang dikuasainya
sebaik-baiknya dan mampu memberikan hasil sebagaimana yang
diharapkan.
Tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha tani itu dapat kita ukur
dengan berbagai jenis alat pengukur (Tohir, 1991). Untuk keperluan ilmu
usahatani dapat kiranya dipergunakan jenis alat-alat pengukur berikut:
a. Asas pengelolaan berdasarkan tujuan pengusahaan dan prinsip-prinsip
sosial-ekonomis.
b. Teknik atau alat-alat pengelolaan tanah.
c. Kekuasaan badan-badan kemasyarakatan atas pengelolaan usaha tani.
d. Kedudukan sosial ekonomis petani sebagai pengusahawan.
Usahatani adalah keinginan mengorganisasi (mengelola) asset dan cara
dalam pertanian. Atau lebihbtepatnya adalah suatu kegiatan yeng mengorganisasi
sarana produksi pertanian teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang
pertanian (Daniel, 2002).
Usahatani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat
ditempat itu yang diperukan untuk produksi pertanian. Jadi usahatani yang
sesungguhnya tidak sekedar terbatas pada pengambilan hasil, melainkan benarbenar merupakan usaha produksi. Disini berlangsung pendayagunaan tanah,
investasi, tenaga kerja dan manajemen (Mubyarto, 1994).
Perkembangan diversifikasi usahatani dan pilihan pola tanam bersifat
dinamis, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis, sosial ekonomi dan
kebijakan. Kinerja dan perilaku petani dalam melakukan diversifikasi usahatani
dan pilihan pola tanam adalah sangat kompleks. Diversifikasi pertanian ditingkat

usahatani akan berkembang secara luas bila didukung oleh kondisi aspek teknis,
sosial ekonomi, dan kebijakan yang kondusif (Suradisastra, 2006).

III. METODE PENELITIAN

Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dihitung secara presentase dari
masing-masing komponen variabel. Nilai presentase sebagai acuan untuk
menjelaskan secara kuantitatif masing-masing komponen dari kedua variabel
diatas. Untuk menggolongkan tinggi, sedang dan rendah dari motivasi pemuda
digunakan interval dengan rumus sebagai berikut.

I=
Dimana:

J

(Sudjana, 2005)

K

I= interval kelas
J= jarak sebaran (skor tinggi – skor rendah)
K= banyaknya kelas

Selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara motivasi pemuda dengan
pengelolaan usahatani kakao, digunakan analisis Korelasi Rank Spearman, yaitu:
ρ =1-

n(n2 – 1)

6Σbi

2

(Sugiyono, 2008)

Keterangan:
ρ = koefisien korelasi.
bi2 = selisih setiap pasangan rank
n = banyaknya subyek atau responden

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Motivasi Pemuda Dalam Pengelolaan Usahatani Kakao Di Desa Wapae
Jaya
Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang
mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan
sebelumnya. Atau dengan kata lain, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan
mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota masyarakat.
Motivasi juga dapat diartikan sebagai proses untuk mencoba mempengaruhi orang
atau orang-orang yang dipimpinnya agar melakukan pekerjaan yang diinginkan,
seseuai dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dalam
penelitian ini, motivasi pemuda di Desa Wapae Jaya dalam pengelolaan usahatani
kakao yang dilihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Motivasi internal meliputi persepsi individu mengenai diri sendiri, harga diri dan
prestasi, kebutuhan, dan kepuasan kerja. Sedangkan motivasi eksternal meliputi :
jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja dimana individu bergabung, dan Sistem
imbalan yang diterima.
4.3.1 Faktor Internal
1. Persepsi Pemuda dalam Pengelolaan Usahatani Kakao
Seseorang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu banyak
tergantung pada proses kognitif

berupa persepsi. Persepsi seseorang tentang

dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan perilaku seseorang untuk
bertindak (Winardi, 1992). Seseorang sebelum bertindak atau melakukan suatu
pekerjaan akan ada proses penilian kognitif antara diri sendiri dengan pekerjaan
yang akan dilaksanakan, proses kognitif inilah yang akan mempengaruhi
seseorang untuk memutuskan apakah seseorang melaksanakan pekerjaan tersebut
atau tidak. Dalam penelitian ini akan diukur mengenai persepsi pemuda dalam
pengelolaan usahatani kakao di desa Wapae Jaya, untuk mengetahui bagaimana
tingkat persepsi pemuda dalam pengelolaan usahatani kakao selanjutnya akan
dijelaskan melalui Tabel 12.

Table 12. Persepsi Pemuda dalam Pengelolaan Usahatani Kakao di Desa Wapae
Jaya, 2014.
No.

Persepsi Individu Mengenai Diri Sendiri

Jumlah

Presentase

(Skoring)

Responden

(%)

(Jiwa)
1.

Tinggi (13 - 15)

7

27

2.

Sedang (9 - 12)

8

31

3.

Rendah (5 - 8)

11

42

26

100

Jumlah

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014.
Berdasarkan Tabel 12, dapat dilihat bahwa sebanyak 7 responden atau
27% masuk dalam kategori tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya
sebagian kecil pemuda Desa Wapae Jaya yang menganggap usahatani kakao
sesuai dengan persepsi mereka dalam memilih pekerjaan untuk berusahatani
kakao. Kesesuaian yang dimaksud disini adalah usahatani kakao sesuai dengan
tingkat pengetahuan serta keterampilan mereka, sesuai dengan ketersediaan modal
yang mereka miliki, dan tenaga kerja yang cukup dalam pengelolaan usahatani
kakao.
Selanjutnya pada Tabel 12 menujukkan sebanyak 11 responden atau 42%
masuk dalam kategori rendah. Penelitian ini menjelaskan sebagian besar pemuda
di Desa Wapae Jaya menganggap bahwa bahawa pekerjaan dibidang pertanian
khususnya pengelolaan usahatani kakao tidak sesuai dengan persepsi mereka
dalam memilih pekerjaan, sebab usahatani kakao membutuhkan modal yang
cukup besar utamanya dalam kegiatan pemupukan dan pengendalian hama dan
penyakit tanaman. Dengan keterbatasan modal yang dimiliki oleh pemuda dalam
pengelolaan usahatani sehingga kebutuhan pupuk tidak terpenuhi serta
pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kakao tidak dilakukan secara tepat
pada akhirnya berdampak pada rendahnya produksi kakao serta harga jual yang
kurang atau tidak memuaskan.
Upaya untuk menumbuhkan persepsi seseorang dalam proses kognitifnya
perlu dilakukan beberapa pendekatan berupa presuasif (ajakan) serta peningkatan

pengetahuan dan keterampilan sehingga seseorang mau dan mampu melakukan
berbagai kegiatan. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada pemuda
agar mereka termotivasi untuk berusahatani kakao ada beberapa hal yang harus
dilakukan. Diantaranya dari pihak pemerintah khususnya penyuluh pertanian,
perlu melakukan penyuluhan yang lebih intensif mengenai teknik pengolahan
lahan yang baik dan benar, pentingnya penggunaan bibit unggul, pemupukan dan
pengendalian hama dan penyakit tepat sasaran, tepat waktu, tepat cara, tepat guna
dan dilakukan pada tempat yang tepat pula. Kemudian hal yang paling
mendukung keberhasilan suatu usahatani adalah aspek pemasaran, hal ini perlu
disediakannya lembaga pemasaran dengan tingkat harga yang stabil sehingga
petani mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam usahatani kakao.

2. Harga Diri dan Prestasi
Faktor ini mendorong atau mengarahkan inidvidu (memotivasi) untuk
berusaha agar menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan memperoleh kebebasan
serta mendapatkan status tertentu dalam lingkungan masyarakat, serta dapat
mendorong individu untuk berprestasi (Winardi 1992). Percaya diri dan harga diri
maupun kebutuhan akan pengakuan orang lain. Dalam kaitannya dengan
pekerjaan, hal itu berrti memiliki pekerjaan yang dapat diakui sebagi bermanfaat,
menyediakan sesuatu yang dapat dicapai, serta pengakuan umum dan kehormatan
di dunia luar (Hamzah, 2008).
Pada

dasarnya

setiap

manusia

pasti

memiliki

keinginan

untuk

meningkatkan harga diri mereka serta prestasi yang dapat diakui oleh orang lain
atas pekerjaan yang dilakukannya. Keinginan seseorang untuk meningkatkan
status sosial dan ekonominya akan dapat diraih dengan berbagai macam kegiatan.
Baik dari segi pekerjaanya sendiri, atas bentuk kepemimpinannya dalam sebuah
organisasi ataupun dibidang social-ekonomi lainnya. Dalam penelitian ini akan
diukur mengenai tingkat keinginan pemuda untuk meningkatkan harga diri atau
status sosial serta mencapai prestasi dalam pengelolaan usahatani kakao. Untuk
mengetahui motivasi pemuda untuk meningkatkan harga diri dan mencapai
prestasi tinggi dalam pengelolaan usahatani kakao akan dijelskan pada Tabel 13.

Tabel 13. Kebutuhan Pemuda Atas Harga Diri dan Prestasi dalam Pengelolaan
Usahatani Kakao di Desa Wapae Jaya, 2014.
No.

Harga Diri dan Prestasi

Jumlah Responden

Presentase

(Skoring)

(Jiwa)

(%)

1.

Tinggi (13 - 15)

24

92

2.

Sedang (9 - 12)

2

8

3.

Rendah (5-8)

0

0

26

100

Jumlah

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014.
Berdasarkan Tabel 13, dapat dilihat bahwa sebanyak 24 responden atau
92% masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menujukkan bahwa pemuda sebagai
responden dalam penelitian ini memiliki keinginan yang tinggi untuk
meningkatkan harga diri atau status sosial dan memperoleh prastasi dalam
pengelolaan usahatani kakao. Tentunya untuk mencapai hal itu harus ada
pengetahuan dan ketermpilan yang cukup, serta ketersediaan modal yang
memamdai dalam pengelolaan usahatani kakao sehingga dicapainya produksi
yang maksimal serta niali jual kakao yang memuasan yang pada gilirannya akan
meningkatkan harga diri atau status sosial mereka dimata masyarakt atas prestasi
yang dicapai dalam pengelolaan usahatani kakao.
Keinginan untuk meningkatkan harga diri atau status sosial serta keinginan
untuk mencapai prestasi yang tinggi merupakan kebutuhan bagi setiap orang.
Untuk meningkatkan harga diri atau status sosial serta prestasi yang tinggi dapat
dicapai melalui beberapa aspek kegiatan, salah satunya adalah dalam kegiatan
pengelolaan usahatani kakao. Keinginan untuk mencapai hal tersebut akan
menjadi sebuah dorongan atau motivasi untuk terus berusaha dan bekerja
sehingga seseorang mencapai prestasi yang tinggi yang pada akhirnya akan
meningkatkan status soisal maupun ekonominya.
3. Harapan
Harapan didasarkan pada keyakinan bahwa orang dipengaruhi oleh
perasaan mereka tentang gambaran hasil tindakan mereka. Contonya, orang yang
menginginkan kenaikkan pangkat akan menunjukkan kinerja yang baik kalau

mereka menganggap kinerja yang tinggi diakui dan dihargai dengan kenaikan
pangkat (Hamzah, 2008). Selanjutnya, adanya harapan-harapan akan masa depan.
Harapan ini merupakan informasi objektif dari lingkungan yang mempengaruhi
sikap dan perasaan subjektif seseorang. Harapan merupakan tujuan dari perilaku
(Winardi, 1992). Mengenai harapan pemuda dimasa yang akan datang dalam
pengelolaan usahatani kakao di Desa Wapae Jaya akan dijelaskan melalui Tabel
14.
Tabel 14. Harapan Pemuda dalam Pengelolaan Usahatani Kakao di Desa Wapae
Jaya, 2014.
No.

Harapan (Skoring)

Jumlah Responden

Presentase

(Jiwa)

(%)

1.

Tinggi (13 - 15)

6

23

2.

Sedang (9 - 12)

12

46

3.

Rendah (5 - 8)

8

31

26

100

Jumlah

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014.
Berdasarkan Tabel 14, dapat dilihat bahwa sebanyak 6 responden atau
23% masuk dalam kategori tinggi, hal ini dapat dijelaskan bahwa hanya sebagian
kecil pemuda meiliki harapan tinggi dalam pengelolaan usahatani kakao. Pada
Tabel 14 menujukkan bahwa sebanyak 12 responden atau 46% masuk dalam
kategori sedang. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa harapan mereka untuk
meningkatkan usahatanin kakao mereka cukup tinggi, baik dari segi luas lahan
maupun produksinya, dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan usahatnai
mereka membutuhkan modal yang sangat besar.
Tabel 14 juga menujukkan masih ada 8 responden atau 31% masuk dalam
kategori rendah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa masih ada pemuda
pemuda yang tidak memiliki harapan untuk meningkatkan usahatani kakao yang
dikelolanya. Baik dari segi luas lahan maupun produksinya. Alasan yang paling
mendasar sehingga mereka memiliki motivasi yang rendah yaitu disebabkan oleh
serangan hama dan penyakit yang semakin sulit untuk dikendalikan sehingga
berdampak pada rendahnya kualitas dan kuantitas produksi. Serta kurangnya

modal untuk memenuhi kebutuhan pupuk, pestisida atau bahkan penggunaan
tenaga kerja.
Harapan yang tinggi untuk memperolah hasil yang maksimal akan
memotivasi seseorang untuk terus bekerja. Namun untuk mencapai hasil yang
tinggi tidak cukup hanya dengan kerja keras, diperlukan beberapa unsur
pendukung agar suatu pekerjaan dapat memberikan hasil yang maksimal.
Khususnya dalam pengelolaan usahatani kakao, bagi pemuda mereka memiliki
harapan untuk meningkatkan skala usahataninya baik dari segi luas lahan,
produksi maupun harga jual. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan beberapa
faktor yang dapat mendukung pengelolaan usahatani kakao dilakukan dengan
baik. Faktor pendukung yang dimaksud adalah dibutuhkannya keterlibatan dari
pemerintah untuk melakukan kegiatan penyuluhan serta pemberian bantuan
berupa pupuk dan pestisida serta mekanisme pasar yang lebih baik sehingga
pemuda mampu mengelola usahatani kakao dengan baik pada akhirnya akan
memberikan produksi dengan kuantitas dan kualitas tinggi serta nilai jual kakao
yang memuaskan, sehingga pemuda termotivasi untuk meningkatkan skala
usahataninya.
4. Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja lebih merupakan suatu dorongan afektif yang muncul
dalam diri individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari suatu perilaku.
Kepuasan kerja menjadi sebauh indikator berhasil atau tidaknya dalam
pelaksanaan sebuah kegiatan. Kepuasan kerja akan menggambarkan pencapaian
hasil secara maksimal, dengan kata lain pencapaian hasil kerja akan berpengaruh
terhadap tingkat kepuasan kerja seseorang atas berbagai pekerjaan atau aktifitas
lainnya yang telah ditentukan.
Dalam menentukan tingkat kepuasan kerja setiap individu pasti memiliki
kepuasan yang berbeda ataupun bisa memiliki tingkat kepuasan yang sama antara
satu sama lain. Dalam penelitian akan diukur mengenai tingkat kepuasan pemuda
atas pekerjaan mereka dalam pengelolaan usahatani kakao. Untuk mengetahui
tingkat kepuasan pemuda dalam pengelolaan usahatani kakao di Desa Wapae Jaya
akan dijelaskan melalui Tabel 15.

Tabel 15. Kepuasan Kerja Pemuda dalam Pengelolaan Usahatani Kakao di Desa
Wapae Jaya, 2014.
No.

Kepuasan kerja

Jumlah Responden

Presentase

(Skoring)

(Jiwa)

(%)

1.

Tinggi (13 - 15)

1

4

2.

Sedang (9 - 12)

7

27

3.

Rendah (5 - 8)

18

69

26

100

Jumlah

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014.
Tabel 15 menujukkan bahwa sebanyak 18 responden atau 69% masuk
dalam kategori rendah, hal ini menunjukkan lebih besar presentase jumlah
pemuda yang tidak puas dengan pekerjaan mereka dalam pengelolaan usahatani
kakao. Hal ini bisa dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan dalam
usahatani kakao yang kurang, ketersediaan modal yang terbatas, serangan hama
dan penyakit yang semakin sulit dikendalikan pada akhirnya berdampak pada
kualitas dan kuantitas produksi kakao yang rendah (produksi rata-rata kakao di
Desa Wapae Jaya hanya mencapai 350 Kg/Ha pada tahun 2013), serta niali jual
kakao yang murah pula. Tinggi rendahnya tingkat kepuasan atas pekerjaan yang
dilakukannya akan mempengaruhi motivasi seseorang. Jika semakin tinggi
kepuasan seseorang maka akan meningkatkan motivasi seseorang untuk
memperoleh hasil yang maksimal, sebaliknya semakin rendah kepuasan seseorang
atas hasil yang dicapainya akan rendah pula motivasi seseorang dalam
melaksanakan pekerjaannya.
Tinggi rendahnya tingkat kepuasan kerja seseorang akan mempengaruhi
seseorang dalam mengambil keputusan, apakah seseorang akan melanjutkan
pekerjaan tersebut atau tidak. Sebagaiman halnya dalam pengelolaan usahatani
kakao, tinggi atau rendahnya kepuasan pemuda atas usahatani yang dikelolanya
akan mempengaruhi motivasi pemuda untuk melanjutkan usahatani kakao yang
dikelolanya, dalam artian bahwa perawatan tanaman kakao tidak akan
diperhatikan. Sehingga dibutuhkan pengelolaan usahatani kakao yang baik sesuai

dengan anjuran penyuluh sehingga usahatani kakao dapat berproduksi dengan
baik dan mencapai hasil yang memuaskan pada gilirannya akan meningkatkan
kepuasan pemuda atas usahatani kakao yang dikelolanya.
4.3.2 Faktor Eksternal
1. Jenis dan Sifat Pekerjaan
Dorongan untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu sesuai
dengan objek pekerjaan yang tersedia akan mengarahkan individu untuk
menentukan sikap atau pilihan pekerjaan yang akan ditekuni. Kondisi ini juga
dapat dipengartuhi oleh sejauh mana nilai imbalan yang dimiliki oleh objek
pekerjaan dimaksud. Dalam penelitian ini akan diukur hubungan antara jenis dan
sifat pekerjaan dengan motivasi pemuda dalm memilih pekerjaan usahatani kakao,
untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan melalui Tabel 16.
Table 16. kesesuaian Jenis dan Sifat Pekerjaan dengan Keinginan Pemuda dalam
Memilih Pekerjann Pengelolaan Usahatni Kakao di Desa Wape Jaya,
2014.
No.

Jenis dan Sifat Pekerjaan

Jumlah Responden

Presentase

(Skoring)

(Jiwa)

(%)

1.

Sesuai (13 - 15)

8

30

2.

Kurang Sesuai (9 - 12)

9

35

3.

Tidak Sesuai (5 - 8)

9

35

26

100

Jumlah

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014.
Berdasarkan Tabel 16, dapat dilihat bahwa sebanyak 8 responden atau
30% masuk dalam kategori sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa jenis dan sifat
pekerjaan pengelolaan usahatani kakao sesuai dengan keinginan mereka dalam
memilih pekerjaan, karena usahatani kakao yang akan datang menjanjikan hasil
yang memuaskan, dapat pula dipengaruhi pengetahuan dan keterampilan mereka
yang tinggi serta ketersediaan modal dan tenaga kerja yang mencukupi dalam
pengelolaan usahatani kakao. Sementara itu sebanyak 9 responden atau 35% yang
masuk dalam kategori kurang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa mereka

menyadari usahatani kakao dimasa yang akan datang dapat memberikan hasil
yang cukup memuaskan sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Tabel 16 menujukkan sebanyak 9 responden lainnya atau 35% masuk
dalam kategori tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak pemuda
yang menganggap bahwa usahtani kakao dimasa yang akan datang kurang atau
bahkan tidak bisa dipastikan akan memberikan penghasilan yang memuaskan. Hal
itulah yang menyebabkan rendahnya motivasi mereka untuk memilih pekerjaan
dalam pengelolaan usahatani kakao.
Perbedaan kategori pemuda responden terhadap jenis dan sifat pekrjaan
usahatani kakao akan memberikan patokan atau acuan bagi pemuda dalam
memilih pekrjaan, apakah mereka akan memilih berusahatani kakao atau tidak.
Maka upaya yang dapat dilakukan adalah khsusnya pemuda yang masuk dalam
kategroi rendah harus dilakukan penyuluahan yang lebih intensif agar motivasi
pemuda untuk berusahatani kakao meningkat.
2. Kelompok Kerja Dimana Individu Bergabung
Kelompok kerja atau organisasi tempat dimana individu bergabung dapat
mendorong atau mengarahkan perilaku individu dalam mencapai suatu tujuan
perilaku tertentu; peranan kelompok atau organisasi ini dapat membantu individu
mendapatkan kebutuhan akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan serta
dapat memberikan arti bagi individu sehubungan dengan kiprahnya dalam
kehidupan sosial.
Seperti halnya dalam pengelolaan usahatani, para petani juga akan
memiliki dorongan atau motivasi untuk bergabung atau berinteraksi dengan
kelompok tani sebagai sumber informasi atas inovasi-inovasi baru dalam
pengelolaan usahatani. Informasi-informasi tersebut dapat berupa teknik
pengolahan lahan yang baik, pemilihan bibit unggul, pemupukan pengendalian
hama dan penyakit tanaman termaksud pula penanganan pasca panen dan
pemsaran. Dalam penelitaian ini akan diukur mengenai tingkat keinginan pemuda
untuk bergabung dalam sebuah kelompok tani untuk memperoleh berbagai
perkembangan informasi segabaiman yang telah disebutkan. Untuk lebih jelasnya

mengenai dorongan atau motivasi pemuda untuk bergabung dalam sebuah
kelompok tani kakao akan dijelaskan melalui Tabel 17.
Tabel 17. Motivasi Pemuda Untuk Bergabung Dengan Kelompok Tani Kakao di
Desa Wapae Jaya, 2014.
No.

Kelompok Kerja Dimana Individu

Jumlah Responden

Presentase

Bergabung

(Jiwa)

(%)

(Skoring)
1.

Tinggi (13 - 15)

11

42

2.

Sedang (9 - 12)

3

12

3.

Rendah (5 - 8)

12

46

26

100

Jumlah

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014.
Berdasarkan Tebel 17, dapat dilihat bahwa 11 pemuda responden atau
42% masuk dalam kategori tinggi. Dapat dijelaskan bahwa pengetahuan dan
keterampilan usahatani kakao mereka masih sangat kurang, sehingga mereka
membutuhkan informasi yang lebih banyak sebagai penunjang keberhasilan
usahatani kakao. Tingginya motivasi pemuda untuk bergabung dengan kelompok
tani kakao dapat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka yang masih kurang dalam
pengelolaan usahatani kakao, mereka menyadari bahwa untuk mencapai hasil
yang memuaskan dalam usahatani kakao harus ditunjang dengan pengetahuan dan
keterampilan yang cukup dalam pengelolaannya. Berbagai sumber untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui
sesama petani maupun dari penyuluh. Hal inilah yang mempengaruhi tingginya
motivasi pemuda untuk bergabung dengan kelompok tani kakao.
Tabel 17 menunjukksn masih ada 12 pemuda responden atau 46% masuk
dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa lebih besar presentase
pemuda dalam kategori rendah untuk bergabung dengan petani lain dalam
memperoleh informasi terkait dengan pengelolaan usahatani kakao. Perbedaan
kategori ini dapat dijelaskan bahwa motivasi pemuda untuk bergabung dengan
kelompok kerja pengelolaan usahatani kakao untuk mencari informasi baru dalam
pengelolaan usahatani kakao sangat kurang, mereka menganggap bahwa

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh petani kakao yang lain sudah
sama dengan apa yang diketahui oleh anggota kelompok tani lainnya dalam
pengelolaan usahatani kakao. Meskipun pengetahuan dan keterampilan sudah
sama dengan pemuda lainnya sehingga mereka tidak termotivasi untuk bergabung
dengan kelompok tani kakao, namun pemuda harus termotivasi untuk mencari
pengetahuan baru yang lebih tinggi mengenai usahatani kakao baik dari penyuluh
maupun ahli pertanian, sehingga pengetahuan baru yang diperoleh dapat
disampaikan pada petani lainnya.
Menjadi suatu keharusan bagi pemuda agar termotivasi untuk bergabung
dengan petani lain dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
dalam pengelolaan usahatani kakao, hal itu dapat diperoleh melalui petani lainnya
yang memiliki pengetahuan lebih tinggi. Dengan adanya kelompok tani akan
menjadi suatu wadah atau sarana untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman
bagi petani sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan baru. Dengan
demikian akan menentukan sikap bagi pemuda dalam memecahkan masalah yang
dihadapinya terkait dengan usahatani kakao yang dikelolanya.
3. Sistem Imbalan yang Diterima
Imbalan merupakan karakteristik atau kualitas dari objek pemuas yang
dibutuhkan oleh seseorang yang dapat mempengaruhi motivasi atau dapat
mengubah arah tingkah laku dari satu objek ke objek lain yang mempunyai nilai
imbalan yang lebih besar. Sistem pemberian imbalan dapat mendorong individu
untuk berperilaku dalam mencapai tujuan; perilaku dipandang sebagai tujuan,
sehingga ketika tujuan tercapai maka akan timbul imbalan.
Dalam

pengelolaan

usahatani,

petani

sebagai

manajer

dalam

usahataninya sistem imbalan yang diterima dapat diartikan sebagai penghasilan
yang diterima. Tinggi rendahnya penghasilan yang diterima akan mempengaruhi
motivasi petani dalam menjalankan usahataninya. Ketika penghasilan yang
diterima tinggi atau cukup memuaskan, maka petani tersebut akan memiliki
motivasi yang tinggi pula dalam pengelolaan usahatani. Begitupula sebaliknya,
apabila penghasilan yang diperoleh rendah atau tidak memuaskan, maka petani
tersebut akan menurunkan motivasi mereka dalam berusahatani. Mengenai sistem

imbalan (penghasilan) yang diterima pemuda dalam pengelolaan usahatani kakao
di Desa Wapae Jaya akan dijelaskan melalui Tabel 18.
Table 18. Sistem Imbalan (Penghasilan) yang Diterima Pemuda dalam
Pengelolaan Usahatani Kakao di Desa Wapae Jaya, 2014.
No.

Sistem Imbalan yang Diterima

Jumlah Responden

Presentase

(Skoring)

(Jiwa)

(%)

1.

Tinggi (13 - 15)

2

8

2.

Sedang (9 - 12)

14

54

3.

Rendah (5 - 8)

10

38

26

100

Jumlah

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2014.
Berdasarkan Tabel 18, dapat dilihat bahwa hanya 2 pemuda responden
atau 8% masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pemuda
responden tersebut sangat puas dengan penghasilan yang mereka terima selama
berusahatani kakao, sehingga mereka termotivasi terus untuk berusahatani kakao.
Tingginya penghasilan yang diterima dalam pengelolaan usahatani kakao akan
mempengaruhi motivasi pemuda untuk terus meningkatkan skala usahatani kakao.
Tabel 18 juga menujukkan bahwa terdapat 10 pemuda responden atau
38% masuk dalam kategori rendah, hal ini meununjukkan bahwa pemuda
responden di Desa Wapae Jaya tidak puas dengan penghasilan yang diterima
dalam usahatani kakao. Rendahnya penghasilan yang diterima dalam pengelolaan
usahatani kakao bersumber pada perawatan tanaman kakao yang tidak baik,
sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas produksi kakao. Untuk mengatasi hal
tersebut perlu dilakukan penyuluhan yang efektif berupa teknik pengolahan lahan
yang baik, pentingnya penggunaan bibit unggul, pemupukan yang tepat untuk
memenuhi kebutuhan hara pada tanaman, pengendalian hama dan penyakit
tanaman secara tepat untuk meningkatkan produksi kakao dengan kulitas dan
kuantitas tinggi serta memotivasi mereka agar pemuda mau melakukan
pengelolaan usahatani kakao, sebab kakao merupakan salah satu komoditi
perkebunan yang memiliki nilai jual tinggi sehingga mampu meningkatkan
pendapatan.

Tinggi rendahnya pengahasilan yang diterima atas pekerjaan yang
dilakukan menjadi suatu indikator sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian
tujuan yang ditetapkan. Khususnya dalam usahatani kakao, untuk memperoleh
penghasilan yang tinggi tidak terlepas dari beberapa faktor pendukungnya,
diantaranya pengolalahan lahan yang baik, penggunaan bibit unggul, pemupukan
yang tepat dan pengendalian hama dan penyakit secara rutin. Serta tidak terlepas
dari keterlibatan pihak pemerintah untuk membentuk mekanisme pasar yang baik
sehingga harga jual biji kakao tetap stabil sehingga para petani memperoleh
keuntungan yang tinggi serta pentingnya peran penyuluh pertanian untuk
menyampaikan bagaiman cara pengelolaan usahatani kakao yang baik, berupa
pengolahan lahan, penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengendalian hama dan
penyakit tanaman dan penanganan paca panen.

V. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : tingkat motivasi
pemuda dalam pengelolaan usahatani kakao di Desa Wapae Jaya tergolong
rendah, artinya para pemuda lebih memilih jenis pekerjaan yang cepat
menghasilkan uang dibanding berusahatani kakao.
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