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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris, dimana penduduknya sebagian besar 

bekerja dibidang pertanian. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017 

menunjukkan jumlah petani Indonesia sebanyak 39,68 juta atau sekitar 31,86% dari 

total jumlah penduduk Indonesia yang bekerja. Kondisi lingkungan dan geografis 

di Indonesia sangat mendukung untuk sektor pertanian, selain itu Indonesia 

memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan subur. Sektor pertanian di Indonesia 

sangat dibutuhkan karena untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang mana 

dari tahun ke tahun terus bertambah.  

Indonesia memiliki keberanekaragaman tanaman diantaranya yaitu tanaman 

pangan dan hortikultura. Petani di Indonesia sebagian besar lebih berminat 

membudidayakan komoditas tanaman pangan dibandingkan tanaman hortikultura, 

hal itu bisa dilihat dari data produksi tanaman pangan dan hortikultura. Berikut 

adalah data beberapa komoditas tanaman pangan selama empat tahun terakhir.  

Tabel 1.1 Produksi Tanaman Pangan Nasional Pada Tahun 2012-2015 

Komoditas Produksi (ton) 

2012 2013 2014 2015 

Padi  69.056.126 71.279.709 70.846.465 75.397.841 

Jagung 19.387.022 18.511.853 19.008.426 19.612.435 

Ubi Kayu  24.177.372 23.936.921 23.436.384 23.969.869 

Kedelai       843.150      779.990       955.000      963.180 

Kacang tanah      709.063      701.680       638.896      605.449 

Sumber : Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementrian Pertanian  2015. 

Data pada Tabel 1.1 Produksi Tanaman Pangan dari tahun 2012 sampai 

tahun 2015 cenderung mengalami kenaikkan. Komoditas yang cenderung terus 

mengalami peningkatan yaitu padi. Komoditas pangan lainnya terkadang masih 
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mengalami penurunan produksi. Selain produksi tanaman pangan berikut 

merupakan data produksi tanaman hortikultura selama empat tahun terakhir.  

Tabel 1.2 Produksi Tanaman Hortikultura Nasional Pada Tahun 2012 -2015 

Komoditas Produksi (ton) 

   2012       2013    2014   2015 

Cabai  1.656.524 1.726.382 1.875.075 1.915.120 

Bawang Merah  964.195 1.010.773 1.233.984 1.229.184 

Melon  125.447 125.207 150.347 137.887 

Semangka  515.505 460.628 653.974 576.178 

Blewah  39.343 12.535 17.774 156.685 

Sumber : Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementrian Pertanian 2015 

Data pada Tabel 1.2 menunujukkan produksi tanaman hortikultura 

cenderung mengalami kenaikkan, naman ada beberapa komoditas yang cenderung 

menurun. Cabai merupakan komoditas yang paling tinggi tingkat produksinya. 

Tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa tingkat produksi komoditas pangan lebih 

tinggi dibandingkan tanaman hortikultura. Hal ini membuktikan bahwa petani 

Indonesia lebih banyak berminat membudidayakan tanaman pangan.  

Kabupaten Lamongan terletak di Provinsi Jawa Timur dan memiliki luas 

lahan yang cukup di sektor pertanian. Luas lahan pertanian ini dimanfaatkan dengan 

baik oleh penduduk  yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. 

Kondisi fisik Kabupaten Lamongan sangat mendukung di bidang pertanian karena 

memiliki jenis tanah yang subur serta didukung dengan adanya beberapa sungai dan 

sarana irigasi yang memadai seperti sungai Bengawan Solo. Kabupaten Lamongan 

merupakan salah satu daerah sentra  produksi tanaman pangan. Tanaman pangan 

dihasilkan seperti padi, jagung, ubi kayu dan kedelai. Berikut ini merupakan data 

produksi tanaman pangan yang ada di Kabupaten Lamongan.  
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Tabel 1.3 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Lamongan Pada Tahun 

2013 - 2016 

Komoditas Produksi (ton) 

    2013      2014     2015          2016 

Padi  846.275 959.135 935.176 1.053.796 

Jagung 261.706 316.607 290.920 372.162 

Ubi Kayu    34.134   13.100   28.632 39.413 

Kedelai      6.026   13.100   27.096 26.630 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan 2017 

Data pada Tabel 1.3 menunjukkan nilai produksi masing-masing komoditas 

tanaman pangan mulai tahun 2013 – 2015. Nilai produksi tertinggi tanaman pangan 

di Kabupaten Lamongan yaitu komoditas padi selama 4 tahun berturut-turut. Selain 

komoditas tanaman pangan, di Kabupaten Lamongan juga terdapat petani yang 

membudidayakan tanaman hortikultura. Berikut tabel produksi tanaman 

hortikultura di Kabupaten Lamongan.  

Tabel 1.4 Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Lamongan Pada 

Tahun 2013 - 2016 

Komoditas Produksi (ton) 

           2013          2014          2015          2016 

Mangga  8.346 18.297 212.866 179.963 

Melon  369 478    1.244,8    1.332,3 

Semangka  13.323 9.986 10.859,2 26.825,0 

Blewah    2.712 3.072      1.245,4 3.231,0 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan 2016 

Data pada Tabel 1.4 menunjukkan nilai produksi hortikultura selama 4 

tahun berturut-turut. Komoditas tanaman hortikultura yang memiliki nilai produksi 

tertinggi yaitu komoditas semangka. Komoditas yang memiliki nilai produksi 

terendah yaitu komoditas melon. Seiring dengan berkembangnya pertanian, petani 

di Kabupaten Lamongan menyadari bahwa komoditas hortikultura seperti 

semangka, blewah dan melon memiliki potensi jika dibudidayakan di daerah 

tersebut.  
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Produksi komoditas melon di Kabupaten Lamongan masih cukup rendah 

dibandingkan komoditas, blewah, semangka dan mangga, karena merupakan 

komoditas baru. Produksi melon di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan 

dari tahun 2013 sampai tahun 2016 sebesar 53%. Jenis melon yang dibudidayakan 

di Kabupaten Lamongan antara lain melon Action, Sky Rocket dan melon Golden 

Apollo, dari ketiga jenis tersebut petani lebih banyak menanam melon Golden 

Apollo dibandingkan melon Action, dan Sky Rocket.  Budidaya melon Golden 

Apollo bukan hal yang mudah bagi petani. Budidaya membutuhkan modal besar 

karena input produksi seperti benih atau bibit, pupuk, pestisida, biaya tenaga kerja 

yang cukup mahal. Pemasaran komoditas melon Golden Apollo juga lebih sulit 

karena permintaan dari  masyarakat masih cukup rendah. Petani membudidayakan 

melon Golden Apollo apabila ada permintaan baik dari perusahaan, supermarket 

dan masyarakat. Apabila tidak sesuai permintaan, petani bisa mengalami kerugian 

cukup besar karena modal yang digunakan juga tidak sedikit.  

Melon Golden Apollo merupakan inovasi baru bagi petani di Kabupaten 

Lamongan. Komoditas tanaman pangan atau palawija mulai sedikit tergeser dengan 

adanya komoditas melon Golden Apollo, dengan demikian peneliti ingin 

mengetahui bagaimana tingkat pengambilan keputusan atau tahapan adopsi 

komoditas melon Golden Apollo oleh petani di Kabupaten Lamongan. Keputusan 

petani dalam  melakukan adopsi melon Golden Apollo bisa memberikan dampak 

kedepannya untuk dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya. Sebelum 

melakukan pengambilan keputusan, tentunya petani juga harus mempertimbangkan 

faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk menunjang 

keberhasilan dalam budidaya melon Golden Apollo. Oleh karena itu peneliti ingin 
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mengetahui apakah faktor sosial dan ekonomi berhubungan atau tidak dengan 

pengambilan keputusan petani dalam budidaya melon Golden Apollo.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana tingkat pengambilan keputusan petani dalam budidaya melon 

Golden  Apollo di Kabupaten Lamongan ?  

2. Apakah faktor sosial : umur, pendidikan, tanggungan keluarga dan pengalaman 

budidaya berhubungan dengan pengambilan keputusan petani dalam budidaya 

komoditas melon Golden  Apollo di Kabupaten Lamongan ? 

3. Apakah faktor ekonomi : tingkat pendapatan, harga saprodi, luas lahan, harga 

jual dan produksi berhubungan dengan pengambilan keputusan petani dalam 

budidaya komoditas  melon Golden Apollo di Kabupaten Lamongan ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan mengkaji tingkat pengambilan keputusan petani dalam 

budidaya melon Golden Apollo di Kabupaten Lamongan.  

2. Mengetahui dan mengkaji apakah faktor sosial : umur, pendidikan, tanggungan 

keluarga dan pengalaman budidaya berhubungan atau tidak dengan pengambilan 

keputusan petani dalam budidaya komoditas melon Golden Apollo di Kabupaten 

Lamongan.  

3. Mengetahui dan mengkaji apakah faktor ekonomi : tingkat pendapatan, harga 

saprodi, luas lahan, harga jual, dan produksi beruhubungan atau tidak  dengan 
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pengambilan keputusan petani dalam budidaya komoditas melon Golden Apollo 

di Kabupaten Lamongan.  

1.4 Manfaat dan Kegunaan  

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini yaitu :  

1. Bagi pengambil kebijakan diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan budidaya melon 

Golden Apollo.  

2. Bagi petani diharapkan bisa menjadi motivasi untuk mengembangkan budidaya 

melon Golden Apollo.  

3. Bagi peneliti lain, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan judul penelitian ini. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran variabel 

Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan adanya 

perbedaan pengertian dalam penelitian ini serta pengukuran variabelnya yaitu : 

1. Pengambilan keputusan/adopsi adalah proses terjadi pertama kali seseorang 

mendengar hal yang baru sampai orang tersebut mengadopsi (menerima, 

menerapkan, menggunakan) hal baru tersebut (Ibrahim et al. 2003). 

2. Faktor sosial ekonomi adalah faktor-faktor yang berasal dari segi sosial dan 

ekonomi yang dimiliki petani sehingga dapat mempengaruhi pandangan mereka 

mengenai suatu hal (Sugiarti, 2010).  

3. Umur yaitu usia petani responden pada saat dilakukan penelitian, dinyatakan 

dalam satuan tahun. 
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4. Pendidikan yaitu tingkat pendidikan terakhir yang dicapai petani responden pada 

bangku sekolah atau lembaga pendidikan formal, dinyatakan dalam satuan 

tahun. 

5. Pengalaman budidaya, pengalaman yang dimiliki petani dalam budidaya melon 

Golden Apollo, dinyatakan dalam satuan tahun. 

6. Tanggungan keluarga yaitu banyaknya anggota keluarga yang terdiri dari istri, 

anak serta orang lain turut dalam satu rumah dan menjadi tanggungan responden, 

dinyatakan dalam satuan orang. 

7. Tingkat pendapatan yaitu hasil yang diperoleh dari penerimaan yang diterima 

dikurangi biaya produksi budidaya tanaman melon Golden Apollo, dinyatakan 

dalam satuan rupiah. 

8. Harga saprodi merupakan harga dari sarana penunjang budidaya melon Golden 

Apollo seperti benih, pupuk, pestisida, peralatan dan perlengkapan lain, 

dinyatakan dalam satuan rupiah. 

9. Luas lahan yaitu luas tanah yang diusahakan petani baik milik sendiri, menyewa, 

maupun menyakap, untuk kegiatan usahatani, dinyatakan dalam satuan hektar. 

10. Harga jual merupakan harga penjualan per kilogram komoditas melon Golden  

Apollo, dinyatakan dalam satuan rupiah. 

11. Produksi merupakan jumlah melon Golden Apollo yang diperoleh saat panen, 

dinyatakan dalam satuan kilogram. 

12. Menurut Rogers dan Shoemaker (1971) dalam (Ibrahim, et al. 2003) proses  

adopsi terdapat 4 tahapan yaitu tahap mengetahui, tahap persuasi, tahap 

keputusan, tahap konfirmasi. 
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13. Tahap Mengetahui yaitu tahapan petani mengetahui adanya inovasi dan  

mengetahui bagaimana inovasi itu berfungsi. Tahap mengetahui, diukur 

berdasarkan kesadaran atau pengetahuan petani tentang adanya budidaya 

melon Golden Apollo. Diamati dari tahapan dalam budidaya melon Golden 

Apollo meliputi pemilihan benih dan penyemaian benih, pengolahan lahan/ 

penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, sampai panen, diukur dalam skala 

ordinal. 

14. Tahap Persuasi  adalah petani sasaran sudah membentuk sikap terhadap 

inovasi, yaitu apakah inovasi tersebut dianggap sesuai ataukah tidak sesuai bagi 

dirinya. Tahap persuasi, diukur berdasarkan penilaian petani terhadap budidaya 

melon Golden Apollo. Yakni petani tertarik, kurang tertarik atau tidak tertarik 

terhadap budidaya melon Golden Apollo, diukur dalam skala ordinal.  

15. Tahap Keputusan adalah petani sasaran sudah terlibat dalam pembuatan 

keputusan, yaitu apakah menerima atau menolak inovasi. Tahap keputusan, 

diukur berdasarkan tindakan yang dilakukan petani terhadap budidaya melon 

Golden Apollo. Petani memutuskan mengadopsi langsung, atau tidak langsung 

mengadopsi budidaya melon Golden Apollo, diukur dalam skala ordinal.  

16. Tahap Konfirmasi adalah petani sasaran mencari informasi sebagai penguat 

bagi keputusan inovasi yang telah dibuatnya, mungkin pada tahap ini petani 

sasaran mengubah keputusan untuk menolak inovasi yang telah diadopsi 

sebelumnya. Tahap konfirmasi, diukur berdasarkan aktivitas pencarian 

informasi tentang budidaya melon Golden Apollo untuk menguatkan 

keputusan yang telah di buat dari beberapa sumber informasi. diukur dalam 

skala ordinal. 
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1.6 Batasan Penelitian  

Beberapa batasan penelitian yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan 

adanya perbedaan pengertian dalam penelitian ini yaitu : 

1. Ruang lingkup penelitian ditinjau dari faktor sosial petani melon Golden Apollo 

menggunakan beberapa variabel yang diperoleh dari penelitian terdahulu dari 

Siregar, (2015) meliputi umur, pendidikan, pengalaman budidaya, dan 

tanggungan keluarga.  

2. Ruang lingkup penelitian ditinjau dari faktor ekonomi petani melon Golden 

Apollo menggunakan beberapa variabel yang diperoleh dari penelitian terdahulu 

Febriantie, (2012) meliputi tingkat pendapatan dan luas lahan, sedangkan untuk 

harga saprodi, harga jual, dan produksi diperoleh dari penelitian (Theresia, 

2016). 

3. Tahapan pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan teori dari 

Rogers dan Shoemaker (1971) dalam (Ibrahim, et al. 2003) proses adopsi 

terdapat 4 tahapan yaitu tahap mengetahui, tahap persuasi, tahap keputusan, 

tahap konfirmasi. 

4. Petani yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu petani yang 

membudidayakan melon Golden Apollo di Kabupaten Lamongan pada tahun 

2017.  

 

 


