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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian hortikultura dewasa ini masih bercirikan petani yang pada 

umumnya miskin, produktivitas dan mutu produksi rendah, serta kontinuitas 

produksi belum mantap. Peluang atau kesempatan mengembangkan hortikultura 

terutama buah dan sayuran masih terbuka lebar, karena jutaan hektar lahan kering 

belum dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan permintaan buah dan sayuran 

untuk kebutuhan dalam maupun luar negeri juga semakin meningkat. 

Pengembangan hortikultura diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 

besar dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pertanian (Sumardjo, 2004). 

Pisang (Musa paradisiaca) merupakan salah satu hasil pertanian hortikultura yang 

mempunyai potensi cukup tinggi untuk dikelola secara intensif berorientasi 

agribisnis. Pisang juga telah menjadi mata dagang ekspor dan impor di pasar 

internasional. Faktor menguntungkan bagi Indonesia untuk mengembangkan 

sistem agribisnis pisang adalah ketersediaan sumberdaya tanah (lahan) yang masih 

luas dan subur, kesesuaian iklim, potensi tenaga kerja (sumber daya manusia), dan 

peluang pemasaran produk makin terbuka luas (Rukmana, 1999). 

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah yang mempunyai 

keragaman plasma nutfah pisang di Jawa Timur. Varietas unggul pisang di 

Kabupaten Lumajang salah satunya adalah Pisang Mas Kirana (Musa acuminata 

L). Berdasarkan SK Mentan No. 516/KPTS/SR/.120/12/2005, BPTP Jawa Timur 

telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melepaskan 
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varietas Pisang Mas asli Lumajang menjadi varietas unggul nasional dengan nama 

Pisang Mas Kirana. Tanggal 26 Desember 2005 Pisang Mas dari Lumajang mulai 

dikenal dengan nama Pisang Mas Kirana dan sudah mendapatkan pengakuan 

secara nasional (Prahardini, 2010). Kondisi tersebut dilanjutkan dengan 

Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/408/427.12/2006 tentang varietas Pisang 

Mas Kirana sebagai produk unggulan Kabupaten Lumajang. Pisang Mas Kirana 

merupakan salah satu golongan buah meja atau segar, khususnya untuk pencuci 

mulut setelah makan. Beberapa keunggulan yang dimiliki Pisang Mas Kirana 

dibanding pisang lainnya adalah ukurannya yang kecil sampai sedang (sekitar 10 

cm), warna kulit kuning cerah (keemasan), rasa daging buah manis (legit), segar, 

teksturnya lembut, dan renyah sesuai selera konsumen. Pemasaran Pisang Mas 

Kirana sejauh ini sudah merambah mancanegara. Meluasnya pemasaran Pisang 

Mas Kirana menyebabkan jumlah permintaan terus meningkat dari waktu ke 

waktu. Upaya pemenuhan akan permintaan Pisang Mas Kirana diatasi dengan 

kemitraan.  

Kemitraan sendiri diartikan sebagai bentuk kerjasama antara usaha kecil 

dengan menengah atau besar yang disertai pembinaan beserta pengembangan 

berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip 

saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan (UU No 9, 1995). Bentuk 

kerjasama ini direalisasikan melalui hubungan kemitraan antara PT. Sewu Segar 

Nusantara dengan petani Pisang Mas Kirana yang ada di Kecamatan Pasrujambe 

Kabupaten Lumajang. Kemitraan diharapkan mampu mengatasi segala bentuk 

permasalahan yang dialami petani maupun perusahaan mitra, sehingga tercipta 

suatu keuntungan bersama. Indikator ketercapaian suatu keuntungan bersama 
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dapat diketahui dari bagaimana aspek kesetaraan dijalankan pada pola kemitraan. 

Hal ini sekaligus menjadi fokus kajian pertama dalam penelitian. 

Kesetaraan menempatkan kedua belah pihak yang menjalankan kemitraan 

usaha dalam posisi tawar setara. Posisi tersebut meliputi kewenangan diantara 

kedua belah pihak dalam mengambil berbagai keputusan yang berkenaan dengan : 

(1) penentuan harga komoditi, (2) penentuan kualitas komoditi yang dihasilkan, 

(3) penentuan waktu tanam, (4) penentuan waktu panen, (5) pengelolaan lahan, 

dan (6) penanggungan resiko. Kesetaraan akan berdampak pada keuntungan yang 

adil diantara kedua belah pihak. Ketidaksetaraan akan berdampak pada dominasi 

satu pihak dan merugikan pihak lain. Berdasarkan kegiatan pra survei yang telah 

dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa penentuan harga komoditi diputuskan 

secara sepihak oleh perusahaan mitra.   

Fokus kajian selanjutnya adalah motivasi kerja petani Pisang Mas Kirana 

dalam kemitraan dengan PT. Sewu Segar Nusantara. Motivasi adalah dorongan, 

sebab, atau alasan petani Pisang Mas Kirana melakukan kemitraan dengan PT. 

Sewu Segar Nusantara. Berdasarkan kegiatan pra survei yang telah dilakukan 

sebelumnya, juga diketahui bahwa masih terdapat petani yang belum masuk 

dalam kelompok tani. Motivasi yang ada dalam diri petani pada kondisi ini dapat 

dikatakan rendah. Beberapa diantaranya lebih memilih menjual Pisang Mas 

Kirana yang dihasilkan ke tengkulak atau pasar daripada ke PT. Sewu Segar 

Nusantara. Petani juga belum memahami manfaat yang diperoleh dari kemitraan 

itu sendiri. Kaitannya dengan latar belakang yang telah diuraikan, dirasa perlu 

untuk menganalisis lebih mendalam mengenai bagaimana aspek kesetaraan dan 

motivasi kerja utama petani dalam kemitraan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :   

a. Bagaimana aspek kesetaraan yang dijalankan pada pola kemitraan antara 

petani Pisang Mas Kirana dengan PT. Sewu Segar Nusantara ? 

b. Apa yang menjadi motivasi kerja utama petani Pisang Mas Kirana dalam 

kemitraan dengan PT. Sewu Segar Nusantara ? 

c. Manakah manfaat tertinggi diantara teknis, ekonomi, dan sosial yang 

diperoleh petani Pisang Mas Kirana dalam kemitraan dengan PT. Sewu Segar 

Nusantara ? 

d. Adakah hubungan antara motivasi kerja dengan manfaat yang diperoleh 

petani Pisang Mas Kirana dalam kemitraan dengan PT. Sewu Segar 

Nusantara ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan aspek kesetaraan yang dijalankan pada pola kemitraan 

antara petani Pisang Mas Kirana dengan PT. Sewu Segar Nusantara. 

b. Menganalisis motivasi kerja utama petani Pisang Mas Kirana dalam 

kemitraan dengan PT. Sewu Segar Nusantara. 

c. Menganalisis manfaat tertinggi diantara teknis, ekonomi, dan sosial yang 

diperoleh petani Pisang Mas Kirana dalam kemitraan dengan PT. Sewu Segar 

Nusantara. 
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d. Menganalisis hubungan antara motivasi kerja dengan manfaat yang diperoleh 

petani Pisang Mas Kirana dalam kemitraan dengan PT. Sewu Segar 

Nusantara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi petani dalam melakukan kegiatan 

kemitraan di masa yang akan datang.  

b. Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi perusahaan untuk 

menyempurnakan mekanisme penerapan kegiatan kemitraan dengan petani di 

masa yang akan datang. 

c. Sebagai bahan informasi, evaluasi, dan pertimbangan bagi pemerintah atau 

lembaga setempat dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkenaan 

dengan jalannya kemitraan. 

d. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Kemitraan adalah bentuk kerjasama antara petani Pisang Mas Kirana dengan 

PT. Sewu Segar Nusantara yang disertai pembinaan beserta pengembangan 

berkelanjutan, memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan 

menguntungkan. 
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b. Pola kemitraan adalah strategi dalam meningkatkan kinerja pelaku agribisnis, 

khususnya petani Pisang Mas Kirana dan PT. Sewu Segar Nusantara. 

c. Kesetaraan kemitraan adalah adanya hubungan seimbang atau setara bagi 

kedua belah pihak yang bermitra, yaitu petani Pisang Mas Kirana dengan PT. 

Sewu Segar Nusantara. 

d. Motivasi adalah dorongan, sebab atau alasan yang menyebabkan petani 

Pisang Mas Kirana melakukan kemitraan dengan PT. Sewu Segar Nusantara.  

e. Manfaat kemitraan adalah keuntungan yang diperoleh petani Pisang Mas 

Kirana dalam kemitraan dengan PT. Sewu Segar Nusantara. 

f. Pisang Mas Kirana adalah salah satu plasma nutfah unggulan Kota Lumajang 

yang sudah diakui secara nasional. 

g. Petani adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kedekatan dengan tanah 

dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Petani dalam penelitian ini 

adalah seluruh anggota kelompok tani “Sekar Maju” (Desa Pasrujambe) dan 

“Margo Mulyo” (Desa Jambekumbu) Kecamatan Pasrujambe Kabupaten 

Lumajang, Jawa Timur. 

h. PT. Sewu Segar Nusantara adalah salah satu perusahaan mitra yang bekerja 

sama dengan petani Pisang Mas Kirana yang ada di Kabupaten Lumajang, 

salah satunya Kecamatan Pasrujambe. 

1.5.2 Batasan Pengukuran Variabel 

Batasan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Variabel adalah atribut dari sekelompok objek yang diteliti, mempunyai 

variasi antara satu dengan lainnya dalam kelompok tersebut. Variabel dalam 
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penelitian ini adalah kesetaraan, motivasi kerja, dan manfaat kemitraan. 

Indikator yang dianalisis dalam variabel kesetaraan meliputi penentuan harga, 

kualitas, waktu tanam, panen, pengelolaan lahan, dan penanggungan resiko. 

Indikator yang dianalisis dalam variabel motivasi kerja meliputi existence 

(kebutuhan keberadaan), relatedness (kebutuhan berhubungan), dan growth 

(kebutuhan berkembang). Indikator yang dianalisis dalam variabel manfaat 

kemitraan meliputi teknis, ekonomi, dan sosial. 

b. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengubah data kualitatif 

menjadi data kuantitatif. Skala Likert dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur motivasi kerja dan manfaat kemitraan melalui serangkaian 

pertanyaan yang dibuat dalam kuesioner. Skor yang digunakan adalah 0, 1, 2, 

3, dan 4. 

c. Uji Validitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui validitas tiap-tiap 

butir pertanyaan. Uji Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur valid tidaknya item dalam kuesioner, yaitu motivasi kerja dan 

manfaat kemitraan.  

d. Uji Reliabilitas adalah angka-angka indeks yang menunjukkan konsistensi 

suatu alat pengukur didalam mengukur suatu gejala yang sama. Uji 

Reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur reliabel tidaknya 

item dalam kuesioner, yaitu motivasi kerja dan manfaat kemitraan. 

e. Analisis Proporsi dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung besarnya 

tingkat motivasi kerja dan manfaat kemitraan, dimana keduanya diukur dalam 

satuan persen (%). 
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f. Uji Korelasi Rank Spearman adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara motivasi kerja dengan manfaat yang diperoleh petani Pisang 

Mas Kirana dalam kemitraan dengan PT. Sewu Segar Nusantara. 

g. Karakteristik responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan usia 

(tahun), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), pendidikan (SD, SMP, 

SMA, dan Perguruan Tinggi), jumlah tanggungan keluarga (jiwa), lama 

bermitra (tahun), dan sumber penghasilan lain (memiliki dan tidak memiliki).  

h. SPSS 21 for windows adalah softwere yang digunakan peneliti sebagai alat 

bantu mempermudah analisis data dalam penelitian seperti Uji Validitas, 

Reliabilitas, dan Korelasi Rank Spearman. 

 

 

  

 


