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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Jombang adalah salah satu Kabupaten yang mayoritas 

penduduknya bekerja sebagai petani. Kondisi pertanian daerah Jombang masih 

lumayan luas Jombang merupakan salah satu Kabupaten penghasil padi di Jawa 

Timur. Perkembangan komoditas padi di Jombang dapat dilihat pada data berikut: 

Grafik 1.1 

Data BPS Komoditas Padi di Kabupaten Jombang 

 

Sumber : Data Sekunder, Diolah 2014 

Produksi padi di Jombang perlu ditingkatkan. BPS 2014 mencatat 

produksi padi di Kabupaten Jombang mencapai 414.560 Ton dengan luas panen 

72.117 Ha. Apabila kita bandingkan dengan produksi tahun sebelumnya berarti 
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menurun sebesar 10,34%. Rata-rata produktivitas padi di Kabupaten 

Jombang pada tahun 2013 sebanyak 57,03 Kw/Ha. Angka ini sebenarnya belum 

maksimal dan masih besar peluangnya untuk ditingkatkan. 

 Kecamatan penyumbang produksi padi terbesar adalah Kecamatan 

Bareng dengan total produksi 36.254 ton dan luas panen bersih sebesar 6.090 Ha, 

sedangkan Kecamatan Sumobito memiliki produktivitas paling tinggi yaitu 64,15 

Kw/Ha dengan luas panen sebesar 4.275 Ha. Hampir semua kecamatan di 

Kabupaten Jombang memiliki luas panen padi sawah meskipun terdapat dua 

Kecamatan yang relatif kecil luas panennya, yaitu Kecamatan Wonosalam (825 

Ha) dan Kecamatan Kudu (1.302 Ha). 

Masalah kesuburan tanah, curah hujan, pemakaian pupuk, kelembapan, 

pemilihan benih, cara bercocok tanam, hama penyakit dan sebagainya dapat 

mempengaruhi naik turunnya rata-rata produksi pati per hektar. Bagian terpenting 

pembangunan sektor pertanian adalah pembangunan sub sektor tanaman pangan. 

Penilaian kinerja dari pembangunan sub sektor tanaman pangan ini salah satunya 

dapat dilihat dari kinerja produksi dan produktivitas tanaman pangan utama yang 

paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yaitu tanaman padi. 

Mojoagung merupakan wilayah yang ada di Timur Kabupaten Jombang 

yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Wilayah ini merupakan penghasil 

tanaman padi yang lumayan besar di Kabupaten Jombang. Penggerak sektor 

ekonomi di Mojoagung terdiri dari sektor pertanian, perdagangan, kerajinan, dan 

industri rumah tangga. 
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Infrastruktur dan prasarana dibarengi dengan transportasi yang lancar, 

kondisi lahan yang masih sangat mendukung maka Kecamatan Mojoagung sangat 

berpotensi untuk mengembangkan komoditas ini. 

Padi merupakan tananman yang banyak dikembangkan di Jombang namun 

dalam menanam padi banyak benih padi yang akan di tanam oleh para petani di 

Jombang sehingga para petani Jombang untuk memilih benih yang baik yang akan 

di tanam. Memilih benih padi yang akan ditanam tidaklah mudah karena melalu 

beberapa pertimbangan yang, karena itu berhubungan erat sekali yang akan dicapai 

oleh petani. Dalam hal ini ada beberapa faktor bauran pemasaran seperti produk, 

harga, promosi yang menjadi pertimbangan utama disamping pengaruh lingkungan 

seperti teman, keluaga, dan toko pertanian. 

Pengaruh lingkungan sosial dan bauran pemasaran yang sangat penting 

dalam menentukan pembuatan keputusan pemasaran yang tepat karena bauran 

pemasaran merupakan faktor yang sangat kuat untuk memprediksi yang akan 

datang dan dapat membantu bagi perusahaan benih dalam menyediakan permintaan 

produk. Melihat begitu pentingnya dalam pemilihan jenis benih yang akan ditanam 

maka dari itu saya melakukan penelitian dengan judul “Faktor – Faktor Yang 

Mempengaruhi Petani Dalam Pembelian Benih Padi di Kecamatan Mojoagung” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang sudah dijelaskan 

permasalahan yang dapat diangkat adalah  

1. Variabel apa saja yang mempengaruhi petani dalam memilih varietas benih  

padi di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.  
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2. Variabel apakah yang paling dominan yang mempengaruhi petani dalam 

memilih varietas benih padi  

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini  bertujuan 

diatas maka untuk  

1. Menganalisis variabel yang mempengaruhi petani dalam memilih varietas 

benih padi. 

2. Menganalisis variabel yang paling dominan dalam memilih varietas benih 

padi. 

1.3.2 Kegunaan  

 Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut: 

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan benih padi 

dalam memasarkan produknya. 

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan benih padi 

dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas. 

3. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelengkap 

informasi bagi peneliti yang berminat pada penelitian selanjutnya 

1.3.3 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

 Dalam penelitian ini perlu adanya batasan dengan tujuan agar pemasalahan 

yang diteliti tidak semakin melebar. Adapun batasan istilah penelitian sebagai 

berikut: 
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1. Petani padi adalah orang atau individu yang menanam padi atau membeli 

benih padi atas inisiatif sendiri. 

2. Perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan yang berkaitan erat 

dengan proses pembelian. 

3. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah 

membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. 

4. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam individu dan didalamnya ada 

sikap, motivasi. 

5. Faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar dan didalamnya ada 

budaya,ekonomi, sosial. 

6. Produk adalah barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu produsen atau 

perusahaan yang nanti akan dijual kepada konsumen. 

1.3.4  Pengukuran Variabel 

1. Harga merupakan nilai ukur dari suatu produk yang ditetapkan oleh 

pedagang 

2. Promosi mencakup metode komunikasi yang digunakan pemasar untuk 

memberikan informasi tentang produknya. Informasi bisa bersifat verbal 

dan visual. 

3. Kualitas produk merupakan tingkatan baik buruknya produk padi yang 

dijual. 

4. Pendapatan petani merupakan uang yang diterima petani dari setiap 

aktivitasnya, dalam hal ini ada beberapa golongan yaitu gaji atau upah, 

pendapatan dari usaha sendiri, dan pendapatan dari orang lain. 
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5. Pendidikan petani merupakan faktor pendukung dalam memilih varietas

benih padi

6. Pengaruh lingkungan adalah faktor pendukung yang membuat petani

termotivasi dalam melakukan perilaku pembelian di karenakan pengaruh

lingkungan seperti teman, keluarga, dan toko pertanian.




