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 Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal yang dihadapi oleh 

petani, pemerintah mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan modal dalam 

bentuk Bantuan Langsung Masyarakat melalui program PUAP yang disalurkan 

melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dengan adanya Program PUAP 

diharapkan petani mampu meningkatkan skala usaha dan pendapatannya.  

Namun kenyataan di lapangan saat ini masih banyak Gapoktan yang belum 

mampu menampung dan memfasilitasi kepentingan anggotanya karena adanya 

berbagai keterbatasan. Para petani disinyalir belum benar-benar merasakan 

manfaat keberadaan Gapoktan dan program PUAP di lingkungan mereka.  

 Masalah penelitian ini secara umum adalah sejauh mana program PUAP 

dapat meningkatkan pendapatan petani. Permasalahan tersebut secara rinci 

dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Sejauh mana terjadi peningkatan produksi 

usahatani kopi setelah dilaksanakan program PUAP, 2) Seberapa besar tingkat 

pendapatan petani PUAP dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

tingkat pendapatan petani, dan 3) Bagaimana peningkatan kinerja Gapoktan 

setelah berjalannya program PUAP 

 Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dampak 

program PUAP terhadap peningkatan pendapatan anggota Gapoktan PUAP di 

daerah penelitian. Tujuan penelitian secara rinci dirumuskan sebagai berikut : 1) 

Menganalisis peningkatan produksi usahatani setelah dilaksanakan program 

PUAP, 2) Menganalisis tingkat pendapatan petani PUAP dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pendapatan petani, dan 3) Menganalisis peningkatan 

kinerja Gapoktan setelah berjalannya program PUAP 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan populasi petani 

kopi yang diteliti dibedakan menjadi dua, yaitu anggota Gapoktan penerima 

PUAP dan anggota Gapoktan bukan penerima PUAP di Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember. Pendekatan analisis yang dipakai adalah metode with and 
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without dengan menggunakan data cross section dari petani anggota Gapoktan 

PUAP dan anggota Gapoktan non PUAP. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi berganda, uji beda rata-rata dan Importance Performance 

Analysis. 

 Hasil penelitian menunjukkan tingkat produksi kopi petani PUAP sebesar 

1700,3 Kg/Ha, sedangkan tingkat produksi kopi petani Non PUAP sebesar 584,7 

Kg/Ha. Program PUAP bisa meningkatkan pendapatan petani. Hal ini didukung 

oleh hasil analisis regresi berganda yang menegaskan bahwa fungsi pendapatan 

petani PUAP lebih tinggi dibanding petani Non PUAP.   

 Kinerja Gapoktan PUAP lebih baik dibanding kinerja Gapoktan Non 

PUAP.  Hal ini ditunjukkan oleh hasil Importance Performance Analysis dengan 

nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja  Gapoktan PUAP yang lebih tinggi 

dibanding Gapoktan Non PUAP. Tingkat kepentingan Gapoktan PUAP sebesar 

3,73, sedangkan Gapoktan Non PUAP hanya sebesar 1,90. Rata-rata nilai skor 

kinerja untuk Gapoktan PUAP sebesar 3,80 sedangkan Non PUAP sebesar 3,17. 

 Pemberian bantuan modal bagi petani melalui Gapoktan dirasakan 

sangat perlu untuk meningkatkan produksi.  Tetapi sebelum diberikan bantuan 

perlu dilakukan penguatan kelembagaan petani terlebih dahulu dengan 

memberikan pendampingan dan pelatihan kepada petani dan pengurus 

Gapoktan, sehingga modal yang diberikan bisa berkembang sesuai harapan. 

 Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa program PUAP dapat 

meningkakan pendapatan petani, oleh karena itu Pemerintah perlu melanjutkan 

program PUAP dengan lingkup yang lebih luas sehingga makin banyak 

desa/Gapoktan yang menjadi peserta program PUAP. 

 Untuk meningkatkan kinerja Gapoktan, perlu diberikan fokus perhatian 

pada atribut di kuadran I hasil analisis IPA, yaitu Gapoktan membantu anggota 

memasarkan hasil produksi kopi, dan Gapoktan menjalin kerjasama/kemitraan 

dengan pengusaha/eksportir. 


