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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Rizki Rahmatullah Harahap, Salmiah, dan Emalisa (2006) 

berjudul “Sikap Petani terhadap Pilot Project Pertanian Terpadu”. Penelitian 

dilakukan untuk mengetahui sikap petani terhadap pilot project pertanian 

terpadu, mengetahui hubungan karakteristik sosial ekonomi petani dengan 

sikap petani terhadap pilot project pertanian terpadu, mengetahui apa saja 

masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pilot project pertanian 

terpadu, mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

masalah-masalah dalam pelaksanaan pilot project pertanian terpadu. 

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara secara purposive dan metode 

pengambilan sampel adalah stratified random sampling atas dasar luas lahan 

yang diusahakan pada lahan sawah sebanyak 30 KK. 

Data dianalisis dengan menggunakan uji beda rata-rata dengan alat bantu 

perangkat lunak SPSS dan dengan metode penskalaan Likert. Hasil penelitian 

pertama menunjukkan dimana 20 orang (66.7%) memiliki sikap positif 

terhadap pilot project pertanian terpadu dan 10 orang (33.3%) menyatakan 

sikap negatif terhadap pilot project pertanian terpadu, kedua tidak ada 

hubungan antara karakteristik sosial ekonomi petani terhadap pilot project 

pertanian terpadu, ketiga masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pilot project pertanian terpadu yaitu : Kurang atau tidak adanya modal untuk 

memulai usaha tersebut, kurangnya pengetahuan petani dalam budi daya 

integrasi padi sawah dan bebek, ketersediaan air yang kurang terjamin. 

Upaya yang dilakukan selama ini untuk mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pilot project pertanian terpadu adalah: beberapa 

petani sangat kreatif untuk mencari sumber pendanaan dengan cara 

melakukan pinjaman kepada kerabat atau koperasi pertanian untuk  memulai 

usaha tersebut, sebagian petani sudah lebih aktif untuk mencari informasi
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dari media cetak maupun media elektronik serta pelatihan tentang budidaya 

padi sawah dan bebek, bekerja sama dan bergotong-royong dan ikut masuk 

dalam kelompok petani pengguna air (P3A) serta membuat tali air atau kolam 

untuk mengairi sawah dan ternak bebek.  

Penelitian Siti Syamsiah, Rita Nurmalina, dan Anna Fariyanti (2015) 

berjudul “Analisis Sikap Petani terhadap Penggunaan Benih Padi Varietas 

Unggul di Kabupaten Subang Jawa Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis sikap petani dalam menggunakan benih padi varietas unggul. 

Padi merupakan komoditas strategis dalam mengembangkan pertanian di 

Indonesia. Peningkatan produksi padi nasional dapat dicapai dengan 

meningkatkan produktivitas, luas tanam dan penggunaan varietas unggul. 

Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan benih padi 

varietas unggul adalah sikap petani untuk memilih dan menggunakan benih 

yang tepat. 

Penggunaan padi varietas unggul adalah cara alternatif untuk 

meningkatkan produksi padi di Kabupaten Subang Jawa Barat. Jenis data 

yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh dengan metode 

wawancara dengan menggunakan kuesioner. Responden pada penelitian ini 

berjumlah 100 petani padi (pernah menggunakan varietas Ciherang, IR64, 

dan IR42). Analisis Sikap Multiatribut Fishbein digunakan untuk 

menganalisis sikap petani terhadap penggunaan benih padi varietas unggul. 

Hasil analisis sikap Fishbein menunjukkan bahwa sikap petani lebih baik 

terhadap benih padi varietas IR42 dibandingkan Ciherang dan IR64. Alasan 

utama mereka karena IR42 mempunyai harga gabah, produktivitas, tahan 

terhadap hama dan penyakit serta kemudahan menjual gabah (pasar yang 

tersedia) lebih tinggi dibandingkan Ciherang dan IR64. 

Penelitian Abdul Muis Hasibuan, Dewi Listyati, dan Bedy Sudjarmoko 

dengan judul penelitian “Analisis Persepsi Dan Sikap Petani Terhadap 

Atribut Benih Kopi Di Provinsi Lampung”. Penelitian dilaksanakan di 

Provinsi Lampung pada bulan September sampai November 2012 dengan 

melakukan survei terhadap 62 orang responden. Data yang diperoleh 



 

 

7 

 

dianalisis dengan multiatribut Fishbein. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

petani menganggap bahwa atribut ketahanan terhadap serangan hama dan 

penyakit merupakan atribut paling penting dalam adopsi benih kopi, 

kemudian diikuti oleh produktivitas. 

Atribut yang dianggap paling tidak penting adalah daya tumbuh benih. 

Sikap petani terhadap benih unggul kopi lebih tinggi dibandingkan benih 

lokal. Hal tersebut mendorong petani untuk lebih memilih menggunakan 

benih unggul dibandingkan benih lokal. Hasil survey menunjukkan bahwa 

63,38% responden sudah menggunakan benih unggul. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sikap 

 1. Pengertian Sikap 

Sikap (attitude) merupakan salah satu bahasan yang menarik dalam 

kajian psikologi, karena sikap sering digunakan untuk meramalkan tingkah 

laku, baik tingkah laku perorangan, kelompok, bahkan tingkah laku suatu 

bangsa. Meskipun demikian sikap seseorang terhadap suatu objek tidak 

selalu memunculkan tingkah laku yang negatif terhadap objek tersebut 

(Azwar, 2002) dalam penelitian Pinta Marito Daulay, dkk. Sikap adalah 

bangunan psikologis. Membangun adalah cara mengkonseptualisasikan 

unsur-unsur yang tak mudah dipahami daerah yang diselidiki oleh suatu 

ilmu tertentu. Para ilmuan sosial menyelidiki keyakinan dan perilaku 

orang dalam usahanya untuk menarik kesimpulan-kesimpulan mengenai 

keadaan mental dan proses mental. Sikap tidak dapat diobservasikan atau 

diukur secara langsung. Keberadaannya harus ditarik kesimpulan dari 

hasil-hasilnya (Mueller, 1996) dalam penelitian Rizki Rahmatullah 

Harahap, dkk. Sikap dapat didefenisikan sebagai perasaan, pikiran dan 

kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenai 

aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya (Ban dan Hawkins, 2002) 

dalam penelitian Rizki Rahmatullah Harahap, dkk. 
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Sikap sebagai suatu evaluasi yang menyeluruh dan memungkinkan 

seseorang untuk merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak 

terhadap objek yang dinilai. Sikap adalah pernyataan-pernyataan atau 

penilaian evaluatif berkaitan dengan objek, orang, atau suatu peristiwa 

(Robbins, 2006) dalam penelitian Yusuf Wibisono (2011). Sikap adalah 

evaluasi umum yang dibuat manusia terhadapnya dirinya sendiri, orang 

lain, objek, atau isu (Petty dan Cocopio dalam Azwar, 2000) dalam 

penelitian Yusuf Wibisono (2011). 

 2. Ciri – Ciri Sikap 

Ciri-ciri sikap menurut Purwanto (1998) dalam penelitian Yusuf 

Wibisono (2011) adalah:  

a. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan obyeknya. 

b. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap 

dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan 

syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu. 

c. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan 

tertentu terhadap suatu obyek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk, 

dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek 

tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. 

d. Obyek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. 

e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat 

alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan-kecakapan atau 

pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang. 

 3. Fungsi Sikap 

Sikap memiliki empat fungsi untuk seseorang, yaitu: 

a. Fungsi penyesuaian (Adjusment Function), yaitu mengarahkan kepada 

objek yang menyenangkan atau mendatangkan manfaat serta 

menjauhkan orang-orang yang tidak menarik atau tidak diinginkan. 

b. Fungsi pertahanan ego (Ego Defensive Function), yaitu sikap yang 
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terbentuk untuk melindungi ego merupakn wujud dari fungsi 

pertahanan ego. 

c. Fungsi ekspresi nilai (Value Defensive Function), dengan sikap, 

seseorang dimungkinkan untuk mengekpresikan nilai-nilai yang 

diyakininnya. Setiap orang akan berusaha menerjemahkan nilai-nilai 

yang diyakininya kedalam konteks sikap yang lebih nyata. 

d. Fungsi pengetahuan (Knowlwdge Funcation), fungsi-fungsi inilah yang 

merupakan dasar yang memotivasi pembentukan dan penguatan sikap 

positif terhadap objek yang memuaskan kebutuhan atau sikap negatif 

terhadap objek yang mendatangkan kerugian. 

 4. Komponen Sikap 

Menurut Azwar (2000) dalam penelitian Yusuf Wibisono (2011),  sikap 

terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang yaitu: 

a. Komponen kognitif : merupakan representasi apa yang dipercayai oleh 

individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan 

stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan 

penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau 

yang kontroversial. 

b. Komponen afektif : merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam 

sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan 

terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap 

seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki 

seseorang terhadap sesuatu. 

c. Komponen konatif : merupakan aspek kecenderungan berperilaku 

tertentu sesuai sikap yang dimiliki oleh seseorang. Aspek ini berisi 

tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap 

sesuatu dengan cara-cara tertentu. 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Menurut Azwar S (2000) dalam penelitian Yusuf Wibisono (2011), 

faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu: 
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a. Pengalaman pribadi : Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar 

pembentukan sikap apabila pengalaman tersebut meninggalkan kesan 

yang kuat. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman 

pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. 

b. Pengaruh orang lain : Individu pada umumnya cenderung untuk 

memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap seseorang 

yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh 

keinginan untuk berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan 

orang yang dianggap penting tersebut. 

c. Pengaruh kebudayaan : Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman 

individu-individu masyarakat asuhannya. Sebagai akibatnya, tanpa 

disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita 

terhadap berbagai masalah. 

d. Media massa : Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media 

komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara 

obyektif berpengaruh terhadap sikap konsumennya. 

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama : Konsep moral dan ajaran dari 

lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem 

kepercayaan. Tidaklah mengherankan apabila pada gilirannya konsep 

tersebut mempengaruhi sikap. 

f. Faktor emosional : Terkadang, suatu bentuk sikap merupakan 

pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai sebagai 

semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme 

pertahanan ego. 

2.2.2 Pertanian Organik 

Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, 

karena semua orang perlu makan setiap hari. Keberlanjutan sumber daya alam 

perlu dipikirkan agar lahan pertanian tidak semakin rusak atau sakit karena 

terlalu banyak menerima masukan bahan kimia. Pertanian organik 

dikembangkan sebagai upaya untuk mengatasi kerusakan alam tersebut. 
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Pertanian organik sebenarnya sudah sejak lama dikenal, sejak ilmu 

bercocok tanam dikenal manusia, semuanya dilakukan secara tradisional dan 

menggunakan bahan-bahan alamiah. Pertanian organik modern didefinisikan 

sebagai sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami 

tanpa menggunakan bahan kimia sintetis 

 Penerapan dan pengembangan pertanian organik menurut IFOAM (2006) 

dalam Henny Mayrowani (2012), harus didasarkan pada empat prinsip dasar 

yang berisi tentang sumbangan yang dapat diberikan pertanian organik bagi 

dunia, dan merupakan sebuah visi untuk meningkatkan keseluruhan aspek 

pertanian secara global. Prinsip kesehatan dalam pertanian organik adalah 

kegiatan pertanian harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan 

kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi, dan manusia sebagai satu kesatuan 

karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan. 

1. Prinsip Kesehatan 

Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan 

tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak 

terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan 

komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem. Secara khusus, 

pertanian organik dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu 

tinggi dan bergizi yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan 

kesejahteraan. Mengingat hal tersebut, maka harus dihindari penggunaan 

pupuk, pestisida, obat-obatan bagi hewan dan bahan aditif makanan yang 

dapat berefek merugikan kesehatan. 

2. Prinsip Ekologi.  

Prinsip ini mendasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. 

Pertanian organik dapat mencapai keseimbangan ekologis melalui pola 

sistem pertanian, membangun habitat, pemeliharaan keragaman genetika 

dan pertanian. Mereka yang menghasilkan, memproses, memasarkan atau 

mengkonsumsi produk-produk organik harus melindungi dan memberikan 

keuntungan bagi lingkungan secara umum, termasuk di dalamnya tanah, 

iklim, habitat, keragaman hayati, udara dan air. 
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3. Prinsip Keadilan.  

Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin 

keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. 

Pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap 

orang yang terlibat, menyumbang bagi kedaulatan pangan dan 

pengurangan kemiskinan. Pertanian organik bertujuan untuk 

menghasilkan kecukupan dan ketersediaan pangan maupun produk lainnya 

dengan kualitas yang baik. 

4. Prinsip Perlindungan.  

Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung 

jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang 

dan mendatang serta lingkungan hidup. Pertanian organik harus mampu 

mencegah terjadinya resiko merugikan dengan menerapkan teknologi 

tepat guna dan menolak teknologi yang tak dapat diramalkan akibatnya, 

seperti rekayasa genetika (genetic engineering). Segala keputusan harus 

mempertimbangkan nilai-nilai dan kebutuhan dari semua aspek yang 

mungkin dapat terkena dampaknya, melalui proses-proses yang transparan 

dan partisipatif. 

Keempat prinsip diatas merupakan dasar bagi pertumbuhan dan 

perkembangan pertanian organik dan merupakan sebuah visi untuk 

meningkatkan keseluruhan aspek pertanian. Hal ini tentunya akan 

mengilhami gerakan organik dengan segala keberagamannya dan menjadi 

panduan bagi pengembangan posisi, program dan standar-standar IFOAM di 

seluruh dunia. 

Pertanian organik di sisi lain juga berusaha meningkatkan kesehatan dan 

produktivitas di antara flora, fauna, dan manusia. Penggunaan masukan di 

luar pertanian yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam tidak dapat 

dikategorikan sebagai pertanian organik, sebaliknya sistem pertanian yang 

tidak menggunakan masukan dari luar, namun mengikuti aturan pertanian 

organik dapat masuk dalam kelompok pertanian organik, meskipun agro-

ekosistemnya tidak mendapat sertifikasi organik. 
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Pertanian organik berdasarkan beberapa konsep dan definisi yang telah 

dijelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai sistem usahatani yang mengelola 

sumber daya alam secara bijaksana, holistik, dan terpadu untuk memenuhi 

kebutuhan manusia khususnya pangan dengan memanfaatkan bahan-bahan 

organik secara alami sebagai “input dalam” pertanian tanpa “input luar” 

tinggi yang bersifat kimiawi, sehingga mampu menjaga lingkungan serta 

mendorong terwujudnya pertanian yang berkelanjutan dengan prinsip atau 

hubungan timbal balik.  

Pengelolaan dan pengolahan pertanian organik didasarkan pada prinsip 

kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Hal ini bermaksud bahwa 

kegiatan pertanian organik harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan 

kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi, dan manusia sebagai satu kesatuan 

karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan. 

2.2.3 Program Pengembangan Pertanian Organik 

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu menerapkan strategi 

membentuk kawasan pertanian organik yang dirintis pada tahun 2010. 

Kegiatan dilaksanakan dengan sumber dana APBD II melalui Program 

Peningkatan Ketahanan Pangan: Kegiatan Pengembangan Pertanian 

Tanaman Pangan atau Holtikultura Organik. Kegiatan tersebut diprioritaskan 

pada kawasan organik yang fokus pada tanaman sayur mayur dan padi. 

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi sarana produksi 

yang meliputi bibit, pupuk, dan pestisida organik. Pengembangan kawasan 

organik Kota Batu dimulai pada tahun 2012 yang difokuskan di empat titik 

(empat desa), kemudian berkembang menjadi enam titik (enam desa) pada 

tahun 2013, dan ditambah dua desa lagi menjadi delapan titik (delapan desa) 

pada tahun 2014. 

Strategi yang digunakan dalam rencana pengembangan pertanian organik 

oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu pada intinya adalah 

memasyarakatkan penerapan cara bertani yang mengarah pada penerapan 

pertanian organik serta menginisiasi pembentukan kawasan organik sebagai 
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pilot project. Pemilihan strategi tersebut mengacu pada tujuan yang ingin 

dicapai yaitu merubah cara berfikir masyarakat petani di kota Batu dari 

pertanian konvensional (anorganik) menuju ke pertanian organik. 

Proses memasyarakatkan pertanian organik kepada petani diharapkan 

secara bertahap dapat membantu mengembalikan kualitas lahan pertanian 

sehingga mampu memberikan hasil yang lebih baik, meningkatkan nilai jual 

produk, dan memberikan keuntungan kepada petani karena biaya usaha tani 

rendah. Hal demikian diharapkan pula mampu mencapai tujuan berikutnya 

yaitu peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan 

petani, serta menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu sebagai kota 

wisata berbasis pertanian. 

Secara keseluruhan, pengembangan pertanian organik di Kota Batu 

mengarah pada tiga tahap pembangunan. Tahap jangka pendek ditujukan 

untuk merealisasikan upaya sosialisasi penerapan pertanian menuju organik, 

jangka menengah bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah pada lahan 

pertanian, dan jangka panjang bertujuan untuk mewujudkan kawasan 

pertanian organik yang mengarah pada konsep agrowisata (Fadlina, 2013) 

dalam Roadmap Pertanian Organik Batu tahun 2014-2019)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Sikap Petani 

Program Pengembangan 

Pertanian Organik 

Faktor Menerima 

Menerima Menolak 

Permasalahan petani 

terhadap program 

pengembangan pertanian 

organik. 

Pemecahan permasalahan 

petani terhadap program 

pengembangan pertanian 

organik. Faktor Menolak 

1. Program pengembangan pertanian organik 

yang menarik bagi petani. 

2. Saprodi gratis dan adanya peningkatan 

pendapatan petani karena program tersebut. 

3. Kegiatan penyuluhan yang menarik. 

1. Program pengembangan pertanian organik yang 

sebelumnya telah gagal. 

2. Saprodi yang tidak gratis dan pendapatan petani yang 

justru menurun karena adanya program tersebut. 

3. Kegiatan penyuluhan yang tidak menarik. 
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Variabel: 

1. Konversi lahan 

2. Sumber Daya 

Manusia (SDM 

3. Produksi 

4. Pemasaran 

5. Sertifikasi 



 

 

 

 


