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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian sebelumnya oleh Widaningrum (2007) mengenai 

“Analisis Pola Kemitraan antara Petani Wortel dangan SPA (Sentra Pembangunan 

Agribisnis di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu)” 

menyimpulkan bahwa hubungan kemitraan antara petani dan perusahaan (pola inti 

dan plasma) menunjukkan pola kemitraan yang dilaksanakan belum 

menguntungkan petani. Hal ini dikarenakan penentuan harga komoditas yang 

diusahakan hanya dilakukan oleh pihak perusahaan saja. 

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Erfit (2012) dengan judul 

“Analisis Kesetaraan dalam Kemitraan pada Agribisnis Hortikultura”. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa pada pola kemitraan tradisional terlihat 

hubungan antara petani dengan mitranya (pedagang pengumpul) relatif lebih 

setara. Hal ini terlihat dari besarnya kewenangan di pihak petani mitra dalam 

mengambil beberapa keputusan yang berkenaan dengan penentuan harga dan 

kualitas komoditi, waktu tanam dan panen, beserta pengolahan lahan. Berbeda 

halnya pada contract farming yang memperlihatkan relatif tidak adanya 

kesetaraan. Hal ini terlihat dari dominasi yang sangat tinggi pada pihak 

perusahaan dalam pengambilan berbagai keputusan berkaitan dengan jalannya 

kemitraan. 

Penelitian lain yang berkaitan juga dilakukan oleh Qonita (2012) dengan 

judul “Motivasi Kerja Utama Petani dalam Kemitraan dengan Pusat Pengolahan 
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Kelapa Terpadu di Kabupaten Kulon Progo”. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa : (1) Motivasi kerja utama petani dalam kemitraan dengan PPKT adalah 

existence. Hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan primer (pangan, sandang, 

dan papan), sekunder (radio, televisi dan motor), meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan keluarga, serta memiliki tabungan. Pemenuhan dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan fisik petani. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak 

terpenuhi maka petani tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini akan 

menciptakan dorongan atau motivasi dalam diri petani untuk membuat dan 

menyetorkan VCO ke PPKT, (2) Motivasi kerja petani tidak berpengaruh secara 

nyata terhadap kemitraan dengan PPKT. Hal ini disebabkan karena petani secara 

diam-diam masih dapat menjual VCO ke konsumen lain meskipun telah terdaftar 

sebagai anggota PPKT. Apabila banyak pesanan dari orang lain maka petani akan 

mengutamakan membuat VCO untuk memenuhi pesanan tersebut dan 

mengesampingkan setoran ke PPKT. Kondisi yang seperti ini menjadikan 

hubungan kemitraan menjadi terganggu. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Kemitraan 

Kemitraan dapat diartikan sebagai suatu 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).  Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama 

dengan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan. Keberhasilan kemitraan 
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sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam 

menjalankan etika bisnis (Handoko, 1992).  

Menurut Martodireso (2002) kemitraan  usaha  pertanian  merupakan salah  

satu instrumen kerja sama yang mengacu kepada terciptanya suasana 

keseimbangan, keselarasan, dan ketrampilan yang didasari saling percaya antara 

perusahaan mitra dan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu 

terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan  

saling memperkuat. Sulistyani (2004) mendefinisikan kemitraan sebagai pemecah 

masalah untuk meningkatkan kesempatan petani kecil dalam perekonomian 

nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemitraan merupakan 

suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan 

kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan. Tujuan kemitraan 

antara lain adalah untuk meningkatkan pendapatan, usaha, jaminan suplai jumlah, 

dan kualitas produksi. Pelaku kemitraan meliputi petani, kelompok tani, gabungan 

kelompok tani, dan perusahaan yang bergerak dibidang pertanian. Definisi lain 

juga dikemukakan oleh Mardikanto (2009) yang menyebutkan bahwa kemitraan 

adalah kerjasama sinergis antar dua atau lebih pihak untuk melaksanakan suatu 

kegiatan (in acion with). Kerjasama tersebut merupakan pertukaran sosial yang 

saling memberi (sosial rewards), bersifat timbal balik (dyadic) dan saling 

menerima (reinforcement).  

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Kemitraan 

Menurut Sutawi (2002), tujuan kemitraan pada dasarnya adalah “win-win 

solution partnership”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti 

pada partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan 
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kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar 

yang setara berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan cultural, 

kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam 

berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil 

resiko, etos kerja, kemampun aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar 

perencanaan, dan berwawasan kedepan. Sutawi (2002) juga menyebutkan bahwa 

dalam kondisi ideal, tujuan penerapan pola kemitraan adalah sebagai berikut :  

a. Meningkatkan pendapatan dalam usaha kecil dan masyarakat. 

b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.  

c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat. 

d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional. 

e. Memperluas kesempatan kerja. 

f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah Pasal 11 tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu :  

a. Mewujudkan kemitraan antar usaha mikro, kecil, dan menengah. 

b. Mewujudkan kemitraan antar usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar. 

c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 

pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, dan menengah. 

d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 

pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha 

besar. 

e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, 

kecil, dan menengah. 
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f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya 

persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen, dan 

g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang 

perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil, dan 

menengah. 

Penerapan program kemitraan selain memiliki tujuan juga memberikan 

manfaat. Pudjiatmoko (1999) menyebutkan bahwa kemitraan dapat memberikan 

manfaat bagi petani/ kelompok tani, yaitu :  

a. Manfaat teknis 

1. Petani dapat memperoleh bimbingan teknis, bantuan penyediaan sarana 

produksi, dan bahkan pada pola PIR pihak perusahaan melaksanakan 

pembangunan kebun plasma. 

2. Pengetahuan dan ketrampilan petani meningkat. 

3. Produksi meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya.  

b. Manfaat ekonomi 

1. Pemasaran hasil produksi petani terjamin. 

2. Pasokan bahan baku terjamin. 

3. Meningkatkan pendapatan petani mitra dan perusahaan mitra. 

4. Kemitraan yang berkelanjutan dapat meningkatkan pengembangan dan 

kemandirian usaha.  

c. Manfaat sosial 

Kerjasama saling menguntungkan yang berkesinambungan akan mewujudkan 

kesejahteraan sosial petani dan ketenangan berusaha bagi pengusaha mitra. 
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2.2.3 Prinsip Kemitraan 

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono 

(2007) merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu : 

a. Kesetaraan atau keseimbangan (equity) 

Pendekatannya bukan top down, bottom up, ataupun berdasarkan kekuasaan 

semata, namun hubungan yang saling menghormati, menghargai, dan 

percaya. Upaya untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling 

percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.  

b. Transparansi 

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra 

kerja. Transparansi ini meliputi pengelolaan informasi dan keuangan. 

c. Saling menguntungkan 

Kegiatan kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. 

2.2.4 Pola Kemitraan  

Pola kemitraan merupakan suatu strategi dalam meningkatkan kinerja 

pelaku agribisnis khususnya petani/ pengusaha kecil (Haeruman, 2001). Menurut 

Sumardjo (2004), dalam sistem agribisnis Indonesia terdapat 5 model kemitraan 

antara petani dengan pengusaha besar. 

a. Pola Kemitraan Inti Plasma  

Pola kemitraan inti plasma merupakan hubungan antara petani, kelompok 

tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti. Perusahaan inti 

berkewajiban menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, 

menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Kelompok mitra 
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berkewajiban memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan 

yang telah disepakati bersama. 

Keunggulan pola kemitraan inti plasma :  

1. Terciptanya saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan. 

2. Terciptanya peningkatan usaha. 

3. Mendorong perkembangan ekonomi. 

Kelemahan pola kemitraan inti plasma :  

1. Pihak plasma kurang memahami hak dan kewajibannya, sehingga 

kesepakatan yang ditetapkan kurang berjalan dengan lancar. 

2. Komitmen perusahaan inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan 

kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan oleh plasma. 

3. Belum ada kontrak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas 

plasma sehingga terkadang pengusaha inti mempermainkan harga komoditas 

plasma. 

b. Pola Kemitraan Subkontrak  

Pola subkontrak merupakan hubungan antara perusahaan dengan 

kelompok mitra yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra 

sebagai bagian dari produksinya. Kemitraan ini ditandai dengan adanya 

kesepakatan mengenai kontrak bersama yang mencakup volume, harga, mutu, dan 

waktu. Pola subkontrak sangat bermanfaat bagi terciptanya alih teknologi, modal, 

ketrampilan, produktivitas, serta terjaminnya pemasaran produk pada kelompok 

mitra. Bentuk kemitraan subkontrak telah banyak diterapkan dalam kemitraan 

yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. 

Hal ini sehubungan dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan. 
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Kelemahan pola kemitraan subkontrak :  

1. Hubungan yang terjalin semakin lama cenderung mengisolasi produsen kecil 

mengarah pada monopoli dan monopsoni, terutama penyediaan bahan baku 

serta dalam hal pemasaran. 

2. Berkurangnya nilai-nilai kemitraan antara kedua belah pihak. 

3. Kontrol kualitas produk ketat dan tidak diimbangi dengan sistem pembayaran 

yang tepat. 

c. Pola Kemitraan Dagang Umum  

Pola kemitraan dagang umum merupakan hubungan usaha dalam 

pemasaran hasil produksi. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak 

pemasaran dengan pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran.  

Keunggulan pola kemitraan dagang umum :  

Kelompok mitra atau koperasi tani berperan sebagai pemasok kebutuhan 

yang diperlukan perusahaan mitra, sementara perusahaan mitra memasarkan 

produk kelompok mitra ke konsumen. Kondisi ini menguntungkan mitra karena 

tidak perlu bersusah payah memasarkan hasil produknya. Keuntungan dalam pola 

kemitraan ini berasal dari margin harga dan jaminan harga produk yang 

diperjualbelikan, serta kualitas produk sesuai dengan kesepakatan pihak bermitra.  

Kelemahan pola kemitraan dagang umum :  

1. Harga dan volume produk sering ditentukan secara sepihak oleh pengusaha 

mitra sehingga merugikan pihak kelompok mitra. 

2. Sistem perdagangan seringkali ditemukan berubah menjadi bentuk 

konsinyasi. Hal ini sangat merugikan perputaran uang pada kelompok mitra 

yang memiliki keterbatasan permodalan. 
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d. Pola Kemitraan Keagenan  

Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari 

pihak perusahaan mitra (perusahaan menengah atau besar) dan kelompok mitra 

(pengusaha kecil). Perusahaan mitra memberikan hak khusus kepada kelompok 

mitra untuk memasarkan barang atau jasa yang dipasok oleh perusahaan mitra. 

Perusahaan mitra bertanggung jawab atas mutu dan volume produk (barang atau 

jasa), sedangkan kelompok mitra berkewajiban memasarkan produk (barang atau 

jasa). Keuntungan kelompok mitra dari pola kemitraan keagenan ini bersumber 

dari komisi yang diberikan oleh pengusaha mitra sesuai dengan kesepakatan.  

Keunggulan pola kemitraan keagenan : 

Pola kemitraan ini memungkinkan dilaksanakan oleh para pengusaha kecil 

yang kurang kuat modalnya, karena biasanya menggunakan sistem mirip 

konsinyasi.  

Kelemahan pola kemitraan keagenan : 

1. Usaha kecil mitra menetapkan harga produk secara sepihak, sehingga 

harganya menjadi tinggi di tingkat konsumen.  

2. Usaha kecil sering memasarkan produk dari beberapa mitra usaha saja, 

sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak memenuhi target.     

e. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)  

Pola kemitraan KOA merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan 

oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan lahan, 

sarana, dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, 

modal, manajemen, dan pengadaan saprodi untuk mengusahakan atau 

membudidayakan suatu komoditas pertanian. Perusahaan mitra juga sering 
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berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah 

produk melalui pengolahan dan pengemasan. Ada kesepakatan tentang pembagian 

hasil dan resiko dalam usaha komoditas pertanian yang dimitrakan. 

Keunggulan Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) : 

Keunggulan pola KOA ini sama dengan keunggulan sistem inti-plasma. 

Pola KOA paling banyak ditemukan di masyarakat pedesaan, antara usaha kecil di 

desa dengan usaha rumah tangga dalam bentuk bagi hasil.  

Kelemahan Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) : 

1. Pengambilan untung oleh perusahaan mitra terlalu besar.   

2. Perusahaan mitra cenderung monopsoni sehingga memperkecil keuntungan 

yang diperoleh pengusaha kecil mitranya.  

3. Pihak ketiga yang berperan efektif dalam memecahkan permasalahan di atas 

belum ada.  

Pola kemitraan yang dipilih dan dijalankan tidak menjamin adanya 

keberhasilan dalam sebuah kemitraan. Ada faktor penentu yang harus 

diperhatikan oleh pihak-pihak pelaku kemitraan. Menurut Indrajit (2006) 

keberhasilan sebuah kemitraan hanya akan terjadi apabila sejumlah faktor kunci 

diperhatikan secara sungguh-sungguh, yaitu : (1) Adanya kepercayaan dan 

kesungguhan di antara pelaku kemitraan, (2) Tidak mudah menyerah dalam 

meyelesaikan setiap permasalahn yang timbul, (3) Melakukan perencanaan dan 

evaluasi kegiatan kemitraan secara periodik dan transparan, (4) Melakukan 

inovasi secara kontinyu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang 

selalu bertambah dan berubah-ubah, dan (5) Proses penyelenggaraan kemitraan 

yang menjunjung nilai-nilai professional dan etika yang tinggi. 
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2.2.5 Faktor Pendorong Terjalinnya Kemitraan 

Kemitraan yang berlangsung antara petani dengan perusahaan terjalin 

karena adanya faktor pendorong. Berikut merupakan faktor-faktor pendorong 

terjalinnya kemitraan antara petani dengan pengusaha dari sisi petani 

(Basoenondo dalam Wulandari, 2004) :  

a. Adanya jaminan modal 

Keikutsertaan petani menjalin kerjasama atau bermitra pada umumnya adalah 

karena adanya jaminan modal. Asumsinya dengan adanya modal, petani dapat 

dengan mudah mengerjakan lahannya. Modal merupakan faktor utama bagi 

petani sebagai sumber dana. 

b. Ketersediaan pupuk 

Petani menganggap tersedianya pupuk akan memudahkannya melakukan 

kegiatan usahatani. Penggunaan pupuk akan meningkatkan kualitas produk, 

tentu saja harus disertai bimbingan penggunaan pupuk yang tepat. 

c. Anjuran penanaman varietas atau jenis tertentu sesuai dengan yang 

diinginkan pabrikan 

Asumsinya jika pabrikan memberikan anjuran varietas tertentu, pabrikan akan 

membeli produk petani pada saat panen.  

d. Adanya jaminan kepastian pasar 

Asumsinya jika pabrikan memberikan bantuan modal atau kepercayaan 

kepada petani, pabrikan akan menerima produk petani tersebut. 

e. Adanya bimbingan teknis budidaya  

Asumsinya jika pabrikan memberikan bantuan modal, tidak mungkin petani 

dibiarkan melakukan kegiatan usahatani tanpa bimbingan teknis. Bimbingan 
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teknis dilakukan untuk mengurangi resiko kegagalan dari pihak petani. 

Resiko kegagalan ini dapat berdampak pada pengembalian modal yang cukup 

kecil. Bimbingan teknis akan menjadikan petani lebih terarah dalam 

melakukan kegiatan usahatani dan merasa aman terhadap terjadinya cacat 

fisik sejak tanam (misalnya warna tidak sesuai/ nemor, berlubang karena 

serangan hama penyakit, dan lain sebagainya). Antisipasi dapat dilakukan 

sejak dini, dimana kegiatan dilakukan oleh kedua belah pihak yang bermitra. 

f. Adanya bimbingan teknis pasca panen/ pengeringan  

Asumsinya bimbingan teknis pasca panen akan mengurangi cacat fisik seperti 

robek (rambing). 

g. Adanya keterlibatan pemerintah dalam kerjasama antara petani dengan 

pengusaha 

Pemerintah dapat melakukan pembinaan kepada petani. Petani memperoleh 2 

(dua) sumber informasi pasar yang dapat menampung hasil produksinya. Jika 

suatu saat terjadi permasalahan, maka pemerintah dapat menjadi penengah 

yang dapat menghubungkan petani dengan pengusaha. Lemahnya posisi 

petani dapat diperkuat dengan adanya keterlibatan pemerintah. 

h. Keterbukaan pihak pabrikan 

Pabrikan yang mengajak bermitra bersifat transparan, baik untuk jumlah/ 

kuantitas produk yang akan dibeli maupun kualitas dan harga yang 

dikehendaki pabrikan. 

i. Penanggung resiko 

Asumsinya petani akan ikut serta dalam kemitraan jika pihak pabrikan yang 

memberikan bantuan berupa modal maupun sarana produksi lain. Pabrikan 
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juga memberikan solusi jika terjadi hal-hal yang tidak dapat diprediksi. Hal 

tersebut misalnya hujan yang datang lebih awal disertai badai, sehingga 

tembakau petani mengalami kerusakan. Keadaan ini tidak akan menyebabkan 

pabrikan lepas tangan begitu saja meninggalkan petani, akan tetapi dapat 

memberikan solusi yang baik walaupun secara teknis sangat sulit dilakukan. 

2.2.6 Kesetaraan 

Kesetaraan secara umum dapat diartikan sebagai adanya hubungan yang 

seimbang atau setara antara petani dan perusahaan mitra dalam menjalankan 

kemitraan. Kesetaraan dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh petani 

maupun perusahaan mitra dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan 

jalannya kemitraan. Mulyana (2004) mengartikan kesetaraan dengan 

menempatkan kedua belah pihak yang menjalankan kemitraan usaha dalam posisi 

tawar yang setara. Kedudukan antar anggota dan kelompok dalam kemitraan 

adalah sejajar atau sama. Kesetaraan menjadikan setiap komponen anggota 

kelompok yang bekerja sama akan mendapatkan keuntungan lebih adil. 

Kesetaraan merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam sebuah 

kerjasama kemitraan. Berikut merupakan unsur-unsur dalam kemitraan menurut 

Widayanto (2010), diantaranya sebagai berikut : 

a. Adanya hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih. 

b. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut. 

c. Adanya keterbukaan atau trust relationship antara pihak-pihak tersebut 

(transparancy). 

d. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi 

manfaat (mutual benefit). 
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Menurut Erfit (2012) dalam penelitiannya, analisis yang dapat dilakukan 

terhadap indikator dalam aspek kesetaraan diantaranya meliputi : (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.  

2.2.7 Motivasi 

Menurut Nawawi (1997), kata dasar motivasi (motivation) adalah motif 

(motive) yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. 

Winardi (2004) menyebutkan bahwa istilah motivasi (motivation) berasal dari 

Bahasa Latin, yakni movere, yang berarti “menggerakkan” (to move). Motivasi 

menjadi suatu kekuatan, tenaga/ daya, atau suatu keadaan yang kompleks dan 

kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik 

disadari maupun tidak disadari (Makmun, 2003). Uno (2007) menyebutkan bahwa 

motivasi sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang 

diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan 

dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan.  

Definisi lain juga dikemukakan oleh Thoha (1993), teori motivasi Alderfer 

(Alderfer’s ERG theory) merumuskan bahwa ada nilai tertentu dalam 

menggolongkan kebutuhan-kebutuhan dan terdapat pula suatu perbedaan antara 

kebutuhan-kebutuhan pada tatanan paling bawah dengan kebutuhan-kebutuhan 

dalam tatanan paling atas. Alderfer mengenalkan tiga kelompok inti dari 

kebutuhan, yaitu : 

a. Kebutuhan akan keberadaan (Existence), yaitu suatu kebutuhan akan tetap 

bisa hidup atau kebutuhan fisik. 
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b. Kebutuhan berhubungan (Relatedness), yaitu suatu kebutuhan untuk menjalin 

hubungan sesamanya, melakukan hubungan sosial, dan bekerjasama dengan 

orang lain.  

c. Kebutuhan untuk berkembang (Growth), yaitu suatu kebutuhan yang 

berhubungan dengan keinginan intrinsik dari seseorang untuk 

mengembangkan diri. 

Ciri motivasi menurut Ghiselli dan Brown dalam Handoko (1992), yaitu :  

a. Motivasi itu kompleks. 

Perbuatan tidak hanya mempunyai satu tujuan, tetapi beberapa tujuan yang 

berlangsung bersama-sama dipengaruhi individu itu sendiri.  

b. Beberapa motivasi tidak didasari individu itu sendiri. 

Banyak tingkah laku manusia yang tidak didasari oleh pelakunya.  

c. Motivasi itu berubah-ubah. 

Motif bagi seseorang seringkali mengalami perubahan, hal ini disebabkan 

oleh keinginan manusia yang sering berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. 

d. Tiap individu motivasinya berbeda-beda. 

Dua orang yang mengikuti kegiatan tertentu ada kalanya mempunyai motivasi 

yang berbeda. 

e. Motivasi dapat bervariasi. 

Hal ini tergantung pada tujuan individu tersebut, apabila tujuannya 

bermacam-macam maka motivasinya juga bervariasi. 

2.2.8 Tanaman Pisang 

Pisang merupakan nama umum yang diberikan pada tumbuhan terna 

raksasa berdaun besar memanjang dari suku Musaceae. Tanaman pisang dapat 
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tumbuh di daerah tropik, tanah yang cukup air, dan ketinggian sampai 2.000 m 

diatas permukaan laut (mdpl). Suhu optimum untuk pertumbuhan adalah 27ºC dan 

suhu maksimumnya 38ºC, dengan keasaman tanah (pH) 4,5-7,5 (Mulyati, 2008). 

Tanaman pisang lebih senang ditanam ditempat terbuka, tetapi tidak tahan 

terhadap tiupan angin kencang karena daunnya mudah robek (Sunarjono, 2006). 

Berikut merupakan tahapan beserta hal-hal yang harus diketahui dalam 

pembudidayaan pisang mas, diantaranya adalah : 

a. Lokasi Penanaman 

Pisang Mas pada dasarnya cocok tumbuh di dataran medium (antara 

dataran tinggi dan rendah). Ketinggian yang paling sesuai untuk tanaman pisang 

adalah 500 hingga 700 mdpl. Daerah untuk pembudidayaan tanaman Pisang Mas 

yang baik dengan ketinggian tersebut diantaranya adalah Lumajang, Probolinggo, 

Banyuwangi, dan Bogor. Jenis tanah yang digunakan sebaiknya adalah gembur 

dan banyak mengandung bahan organik. Pisang Mas cocok ditanam di areal 

persawahan maupun perkebunan.  

b. Masa Tanam 

Awal masa tanam Pisang Mas memerlukan curah hujan yang cukup 

banyak, sehingga ada baiknya kegiatan budidaya dilakukan bertepatan dengan 

musim penghujan, atau bulan ke-5 (Mei) dan ke-6 (Juni). Hal ini adalah untuk 

menghindari kekeringan di awal pertumbuhan, sehingga buah sudah siap dipanen 

pada saat masuk musim kemarau. Idealnya, untuk mendapatkan produksi dan 

kualitas buah yang baik, penanaman pisang dilakukan 2 tahap (setahun 2 kali) 

dengan selisih penanaman 6 bulan. Penanaman pertama menggunakan jarak 

tanam yang lebar (misalnya 4 m x 4 m), kemudian penanaman tahap kedua 
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dilakukan diantara jarak tanam yang telah ditanam. Hal ini bertujuan untuk dapat 

mengatur waktu panen dan pembongkaran tanaman. 

c. Penanaman 

Penanaman dilakukan apabila hujan telah turun dengan teratur (sebaiknya 

sore hari). Hal ini bertujuan agar bibit memperoleh udara yang sejuk dan tidak 

langsung mendapat cahaya matahari. Media tanam (tanah) harus dibersihkan dari 

rumput, kemudian lahan diukur untuk menentukan jarak tanam antar pohon. Jarak 

tanam disesuaikan dengan jenis pisang yang akan dibudidayakan. Jarak tanam 

yang paling sesuai untuk Pisang Mas adalah 3x4 meter. Lubang dibuat hingga 

kedalaman mencapai 50 cm dengan diameter 80 cm. Pupuk kandang diberikan 

sebanyak 30 kg pada setiap lubangnya, setelah itu dibiarkan selama 1 hingga 2 

minggu. Hal ini adalah untuk mengeluarkan racun dalam tanah. Bonggol pisang 

dapat dimasukkan ke dalam lubang yang sudah diberi pupuk setelah satu minggu. 

d. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan setelah tanaman berusia tiga bulan. Pupuk yang 

diberikan adalah pupuk kandang. Setiap pohon membutuhkan 15 kg kotoran sapi. 

Pemupukan dilakukan kembali setelah tiga bulan dengan melihat pertumbuhan 

dari tanaman pisang tersebut. Pengaturan daun juga diperhatikan dengan 

membuang daun yang robek atau menguning agar penerimaan unsur haranya tetap 

baik. 

e. Pemangkasan 

Pemangkasan adalah penghilangan beberapa bagian tanaman. 

Pemangkasan daun kering bertujuan untuk mencegah penularan penyakit, daun 

tua yang menutupi anakan, dan melindungi buah dari goresan daun. Ada 
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setidaknya 6-8 daun sehat pada saat pembungaan, agar perkembangan buah 

menjadi maksimal. Setelah pemangkasan bunga jantan, sebaiknya tidak dilakukan 

pemangkasan daun lagi. Daun bekas pemangkasan dari tanaman sakit 

dikumpulkan dan dibakar. Alat pemangkas kemudian disterilkan menggunakan 

desinfektan, misalnya Bayclean atau alkohol. 

f. Penyiangan 

Pengendalian gulma secara mekanis terutama dilakukan pada saat tanaman 

berumur 1 sampai 5 bulan. Pengendalian dapat dikurangi setelah berumur 5 bulan, 

karena kanopi tanaman dapat menekan pertumbuhan gulma. Pengendalian gulma 

dapat dilakukan pada saat tersebut dengan menggunakan herbisida. Penyiangan 

dilakukan dengan selang waktu 2-3 bulan. Penyiangan dianjurkan menggunakan 

herbisida pada daerah yang pernah terserang penyakit layu, tidak dianjurkan 

menggunakan cangkul atau kored. Hal tersebut adalah untuk mencegah penularan 

penyakit karena kontak dengan alat. 

g. Perawatan 

Perawatan pohon pisang tidak membutuhkan penyiraman atau pengairan 

yang berlebihan, karena pada saat tanam waktu yang diambil adalah musim 

penghujan. Anak atau bonggol baru biasanya akan tumbuh disamping pohon 

pisang yang sudah besar setelah usia 5 sampai 6 bulan. Anakan pertama dibuang 

agar induknya tumbuh dengan besar, cepat, dan hasil panennya maksimal. 

Bonggol baru atau anakan baru biasanya akan muncul menjelang beberapa 

minggu. Anakan baru yang kedua dapat dijadikan sebagai bibit. Bibit yang bagus 

adalah bonggol dengan pucuknya yang kuncup (tidak mekar). Anakan tersebut 

dipindahkan ke samping induknya tadi dengan dibuat lubang baru. 
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Perawatan tandan dilakukan dengan membersihkan daun di sekitar tandan, 

terutama yang sudah kering. Buah pisang yang tidak sempurna (biasanya pada 1-2 

sisir terakhir) dibuang dan diikuti dengan pemotongan bunga jantan. Hal ini 

bertujuan agar buah yang berada di atasnya dapat tumbuh dengan baik. Buah juga 

perlu dibungkus/ dikerodong dengan kantong plastik warna biru ukuran 1 m x 45 

cm untuk melindungi buah dari kerusakan serangga atau gesekan daun. Tandan 

dengan masa pembuahan yang sama dapat diberi tanda (misalnya dengan warna 

tali rafia yang sama). Hal ini untuk menentukan waktu panen yang tepat, sehingga 

umur dan ukuran buah dapat seragam. 

h. Masa Panen 

Jantung pisang biasanya sudah keluar pada usia 10 bulan dan mulai mekar 

atau timbul buah selama 15 hari. Jantung pisang yang mulai mekar tersebut 

dibuang dengan menggunakan pisau. Buah pisang dibrongsong dengan 

menggunakan plastik selama ± 45 hari, kemudian baru bisa dipanen. Ciri-ciri buah 

yang matang atau sudah siap panen adalah warna hijau segar, terlihat berisi, dan 

ujung buah tidak lancip. Masa produktifnya adalah tiga kali panen atau 13 bulan 

mulai dari masa tanam hingga panen. 

i. Hama 

Beberapa penyakit utama yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas 

produksi tanaman pisang diantaranya adalah penyakit layu (Fusarium dan 

Bakteri), bercak daun (Black dan Yellow Sigatoka), beserta penyakit yang 

disebabkan virus (terutama kerdil pisang) atau Banana Bunchy Top Virus 

(BBTV). Hama yang banyak ditemukan adalah ulat penggulung daun (Erionata 

thrax L.), penggerek bonggol (Cosmopolites sordidus Germar), penggerek batang 
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(Odoiporus longicolis (Oliv)), thrips (Chaetanaphotrips signipennis), dan burik 

pada buah (Nacolea octasema). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

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). Kegiatan budidaya Pisang Mas Kirana terus dilakukan, terutama di Kecamatan 

Pasrujambe. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi jumlah permintaan 

pisang yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Upaya lain juga dilakukan 

melalui bentuk kerjasama kemitraan antara petani Pisang Mas Kirana dengan PT. 

Sewu Segar Nusantara. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek 

kesetaraan dijalankan pada pola kemitraan. Indikator kesetaraan yang dianalisis 

meliputi : (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. Data yang dibutuhkan diperoleh 

melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti penyuluh pertanian, 

supplier Pisang Mas Kirana, pengurus kelompok tani, dan lain sebagainya. Data 

kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.  

Fokus kajian selanjutnya adalah motivasi kerja utama petani Pisang Mas 

Kirana dalam kemitraan dengan PT. Sewu Segar Nusantara. Indikator motivasi 

kerja yang dianalisis meliputi motivasi ERG (Existence, Relatedness, dan 

Growth). Data diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden 

menggunakan teknik penentuan Skala Likert. Kuesioner yang sudah diisi oleh 

responden dianalisis menggunakan analisis proporsi, namun sebelumnya 
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dilakukan Uji Validitas dan Reliabilitas. Hal yang sama juga diberlakukan untuk 

mengetahui manfaat kemitraan yang diperoleh petani dalam kemitraan dengan PT. 

Sewu Segar Nusantara. Indikator manfaat kemitraan yang dianalisis meliputi 

unsur teknis, ekonomi, dan sosial. Data yang diperoleh kemudian digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan diantara keduanya (motivasi dan 

manfaat). Analisis yang digunakan adalah Uji Korelasi Rank Spearman.  
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Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis  

Berdasarkan skema kerangka pemikiran yang telah dibuat, dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut, diduga : 

H0 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan manfaat 

yang diperoleh petani Pisang Mas Kirana dalam kemitraan dengan PT. 

Sewu Segar Nusantara 

H1 : Ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan manfaat yang 

diperoleh petani Pisang Mas Kirana dalam kemitraan dengan PT. Sewu 

Segar Nusantara 

 

 


