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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia terletak di negara beriklim tropis, memiliki tanah yang cukup 

subur, dan mendapat julukan sebagai “Negara Agraris’’ membuat beberapa 

wilayah di Indonesia cukup potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan 

agrowisata. Agrowisata merupakan salah satu produk turunan dari sektor 

pariwisata dan termasuk dalam kategori objek wisata alam yang saat ini mulai 

menarik perhatian para pelaku bisnis. Hal tersebut dikarenakan sektor agrowisata 

memiliki prospek yang menjanjikan dan menguntungkan. 

Daerah yang memiliki tanah subur, panorama indah, mengembangkan 

agrowisata akan mempunyai manfaat ganda apabila dibandingkan hanya 

mengembangkan pariwisata dengan obyek, daya tarik keindahan alam dan potensi 

wisata. Manfaat lain yang dapat dipetik dari mengembangkan agrowisata, yaitu 

disamping dapat menjual jasa dari obyek dan daya tarik keindahan alam, sekaligus 

akan menuai hasil dari penjualan budidaya tanaman agro, sehingga disamping 

akan memperoleh pendapatan dari sektor jasa sekaligus akan memperoleh 

pendapatan dari penjualan komoditas pertanian. 

Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha 

pertanian sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas 

pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian. 

Pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan 

lahan, pendapatan petani dapat meningkat bersamaan dengan upaya melestarikan 
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sumberdaya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal (indigenous 

knowledge) yang umumnya telahsesuai dengan kondisi lingkungan alaminya. 

Pada era otonomi daerah, agrowisata dapat dikembangkan pada daerah 

tanpa perlu ada persaingan antar daerah, mengingat kondisi wilayah dan budaya 

masyarakat di Indonesia sangat beragam. Masing-masing daerah bisa menyajikan 

atraksi agrowisata yang lain daripada yang lain. 

Pengembangan agrowisata sesuai dengan kapabilitas, tipologi, dan fungsi 

ekologis masing-masing lahan, akan berpengaruh langsung terhadap kelestarian 

sumberdaya lahan pendapatan petani serta masyarakat sekitarnya. Kegiatan ini 

secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan petani serta masyarakat 

sekitarnya, memberikan pengetahuan petani akan arti pentingnya pelestarian 

sumberdaya lahan pertanian. Pemanfaatan sumberdaya lahan dengan baik 

mempunyai dampak positif terhadap pelestarian lingkungan hidup yang 

berkelanjutan. 

Pengembangan agrowisata pada gilirannya akan menciptakan lapangan 

pekerjaan, karena usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat 

pedesaan, sehingga dapat menahan atau mengurangi arus urbanisasi yang semakin 

meningkat saatini. Manfaat yang dapat diperoleh dari agrowisata adalah 

melestarikan sumberdaya alam, melestarikan teknologi lokal, dan meningkatkan 

pendapatan petani atau masyarakat sekitar lokasi wisata. 

Kabupaten dan Kota Malang sejak zaman kolonial Belanda dikenal sebagai 

tempat tujuan wisata bangsa Eropa terutama Belanda. Geografis, Malang Jatim 

terletak pada ketinggian antara 112,06- 112,07 BT dan 7,06-8,02 LS Kabupaten 

serta Kota Malang terkenal dengan hawanya yang sejuk. Kondisi tersebut 
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membuat tumbuhan serta aneka buah dapat tumbuh subur. Karena iklim yang 

mendukung ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata 

berupa agrowisata. 

Agrowisata yang telah berkembang di malang salah satunya agrowisata 

petik jeruk yang terletak di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

Agrowisata ini merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal 

maupun luar daerah. Selain sebagai tempat wisata, tempat ini biasanya digunakan 

untuk tempat perkemahan serta penelitian dan lain-lain bernuansa positif sehingga 

dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. 

Objek agrowisata perkebunan tersebut pada umumnya berupa hamparan 

suatu area usaha pertanian milik masyarakat yang dikelola secara modern, dengan 

orientasi objek keindahan alam dan belum menonjolkan atraksi keunikan atau 

spesifikasi dari aktivitas masyarakat lokal. 

Memperhatikan kekayaan alam Kota Malang dengan panoramanya yang 

indah, beriklim tropis, udara yang sejuk, curah hujan yang cukup tinggi, serta 

banyak dijumpai tanah pertanian, pengembangan pariwisata ke arah agro sangat 

tepat dengan dukungan atraksi-atraksi alam seperti panorama indah, adanya 

prasasti, lokasi Perjanjian Malang serta atraksi-atraksi buatan lainnya akan 

memiliki daya tarik spesifikbagi wisatawan. 

Mengembangkan sektor kepariwisataan di Malang dengan berpegang pada 

prinsip-prinsip pembangunan berwawasan sosial ekonomi, disamping akan 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat juga akan menjadi 

andalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 
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Banyak manfaat yang akan diperoleh dengan membangun agrowisata di 

Malang, disamping akan menggali potensi budidaya agro dan obyek 

kepariwisataan, serta juga banyak memberikan manfaat lainnya seperti 

meningkatkan segi ekonomi, sosial, lingkungan hidup, nilai pergaulan, ilmu 

pengetahuan, peluang dan kesempatan kerja. Berdasarkan latar belakang maka 

perlu dilakukan penelitian “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Agrowisata Petik 

Jeruk Terhadap Petani Jeruk”  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dijabarkan pada inti 

permasalahan yang diteliti, yaitu: 

1. Apakah kesejahteraan petani jeruk meningkat dengan adanya penerapan 

agrowisata? 

2. Bagaimana sikap petani jeruk terhadap penerapan agrowisata ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengkaji penerapan wisata petik jeruk dari segi perubahan sosial ekonomi 

petani jeruk di Desa Selorejo Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui sikap petani terhadap penerapan Agrowisata petik jeruk. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil dari penelitian maka manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sumbangan pemikiran informasi bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malang pada umumnya pemerintah kecamatan di Kabupaten 

Malang pada khususnya dalam mengambil keputusan untuk 

pengembangan pariwisata berbasis pertanian  dan pengembangan wilayah. 
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2. Sebagai pertimbangan bagi pengelola agrowisata untuk mengembangkan 

potensi daya tarik wisata. 

3. Dapat dijadikan acuan sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya. 

1.5 Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

berikut : 

1. Agrowisata merupakan salah satu bagian dari objek pariwisata yang 

berkaitan dengan pertanian secara luas. 

2. Daya tarik objek wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu 

objek wisata yang dapat dijadikan peluang untuk menarik minat 

wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara 

sehingga dapat menguntungkan pemilik agrowisata petik jeruk. 

3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 

terkait dalam bidang tersebut (UU RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan). 

4. Potensi objek wisata adalah kekuatan yang dimiliki oleh pemilik 

agrowisata sebagai peluang atau kekuatan untuk menarik wisatawan. 

5. Petani merupakan seseorang atau kelompok yang memanfaatkan lahannya 

sebagai agrowisata petik jeruk yang dapat merubah sosial ekonomi petani 

dalam meraup untung. 

6. Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, pendidikan, 

kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan 

penghasilan. Disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. 
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1.6 Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran dapat dibedakan menjadi empat macam skala, yaitu 

nominal, ordinal, interval dan rasio. Untuk melakukan identifikasi variabel dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan jenis skala pengukuran Skala Rasio dan 

Skala Nominal. Kemudian teknik pengukuran skala yang digunakan untuk 

mengukur variabel-variabel sosial dan psikologis, peneliti menggunakan Skala 

Likert. 

Skala nominal adalah suatu bentuk pengukuran yang melambangkan 

sesuatu. Dalam skala ini, objek penelitian hanya dapat dikelompokkan menurut 

ciri-ciri yang sama, yang berbeda dengan ciri-ciri yang ada pada kelompok lain. 

Pada dasarnya skala ini tidak digunakan untuk mengukur, namun hanya untuk 

membedakan secara kategori dan jika terdapat nomor atau angka, maka hal 

tersebut hanya berfungsi sebagai label untuk mengidentifikasi atau 

mengelompokkan objek. 

Skala rasio mempunyai ciri dari skala nominal, ordinal dan interval dan juga 

memiliki nilai absolut. Dalam skala rasio, kita dapat mengidentifikasi dan 

mengelompokkan objek serta membandingkan interval atau perbedaan. Angka 

yang tertera atau dicatat dalam skala rasio biasanya digunakan untuk menilai 

subjek yang nampak, nyata dan faktual. Setiap objek yang besarannya dapat 

dihitung, maka dapat menggunakan skala rasio, seperti tingkat output, 

produktivitas kerja, jumlah pembelian, profitabilitas dan sebagainya. 

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan, dalam 

kuesioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa 

survei. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden 
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menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan 

memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan 

skala dengan format seperti, Sangat tidak setuju, Tidak setuju, Ragu-ragu, Setuju, 

Sangat setuju. 

Sikap petani jeruk terhadap penerapan Agriwisata Petik Jeruk di ukur 

menggunakan analisis validitas dan reliabilitas dalam kuesioner berbentuk skala 

likert. Jawaban terdiri dari 5 (empat) jawaban yang terdiri dari  

1. Sangat setuju, memiliki skor 5. 

2. Setuju, memiliki skor 4. 

3. Ragu-ragu, memiliki skor 3. 

4. Tidak setuju, memiliki skor 2. 

5. Sangat tidak setuju, memiliki skor 1. 

Mengukur dampak sosial ekonomi dalam penelitian ini ada 4 indikator, 

setiap indikatornya terdiri dari beberapa pertanyaan, berikut penjelasannya : 

1. Kesehatan terdiri dari 3 pertanyaan yaitu akses terhadap air bersih untuk 

minum, kecukupan pangan, akses pelayanan kesehatan diukur 

menggunakan pilihan jawaban dengan skor 1, 2 dan 3. Skor 3 memiliki 

nilai paling tinggi untuk penilaian jawaban dipilih responden, skor 2 

memiliki nilai sedang dan skor 1 memiliki nilai rendah.` 

2. Pendidikan terdiri dari 3 pertanyaan yaitu tingkat pendidikan tertinggi 

anggota rumah tangga dewasa, persentase jumlah anggota rumah tangga 

yang mengenyam pendidikan, apakah ada anggota keluarga memiliki 

keterampilan atau pengetahuan diluar bidang pertanian serta tidak 
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didapatkan melalui sekolah seperti membuat kerajinan, sopir, dll. Tiga 

pertanyaan tersebut diukur menggunakan skor 1, 2 dan 3. Skor 3 adalah 

nilai tertinggi, skor 2 memiliki nilai sedang dan skor 1 memiliki nilai 

rendah. 

3. Sosial terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan terdiri dari tingkat tolong-menolong 

antar masyarakat, rasa saling percaya antar orang dalam masyarakat, 

sering tidaknya terjadi permasalahan antar orang atau keluarga. Tiga (3) 

pertanyaan tersebut diukur dengan skor 1, 2 dan 3. Skor 3 memiliki nilai 

paling tinggi untuk penilaian jawaban dipilih responden, skor 2 memiliki 

nilai sedang dan skor 1 memiliki nilai rendah. 

4. Ekonomi terdiri dari 5 (lima) pertanyaan yaitu jumlah pendapatan, jumlah 

jenis pendapatan, sifat pendapatan tetap atau tidak tetap, persediaan beras 

kebutuhan pokok, kemampuan membeli kebutuhan pokok. Lima (5) 

pertanyaan tersebut diukur dengan skor 1, 2 dan 3. Skor 3 memiliki nilai 

paling tinggi untuk penilaian jawaban dipilih responden, skor 2 memiliki 

nilai sedang dan skor 1 memiliki nilai rendah. 




