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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan motivasi petani dalam penggunaan 

benih padi dalam bercocok tanam padi digunakan sebagai bahan pertimbangan 

penelitian ini. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang 

dicantumkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam membeli 

benih. 

Ratnawaty Siata (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis faktor -

faktor yang Mempengaruhi Petani Dalam Penerapan Benih Padi Varietas Ciherang 

di Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu ”.variabel yang diteliti yaitu 

selera,produksi, luas lahan, kesesuaian lahan.hasil dari penelitian ini yaitu (1) 

Faktor selera petani, produksi, luas lahan dan kesesuaian lahan memiliki 

kecenderungan berpengaruh terhadap penerapan benih padi. (2) Faktor variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model memberikan dugaan yang sangat 

signifikan terhadap penerapan benih padi varietas ciherang. (3) Variabel selera 

petani, produksi, luas lahan, dan kesesuaian lahan berpengaruh nyata terhadap 

tinggi rendahnya peluang petani dalam melakukan penerapan benih padi varietas 

ciherang.  Perbedaan penelitian Ratnawaty Siata dengan penelitian sekarang adalah 

dari segi metode yang digunakan yaitu menggunakan metode regresi logistik biner 

(binary logistic). 

Ashifikhairany (2002) dengan judul penelitian “Analisis Faktor Eksternal 

Internal yang Berhubungan Dengan pengambilan Keputusan Dalam Pembelian 
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Kaktus di Desa Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu”. (1) Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan faktor eksternal internal dalam pembelian kaktus. (2) 

mengetahui faktor yang dominan dalam pembelian kaktus, (3) Mengetahui faktor-

faktor eksternal internal yang berhubungan dengan pembelian kaktus. Hasil analisa 

faktor ada 6 faktor yang nilai lebih besar atau sama dengan0,500 dan mempunyai 

nilai lebih besar atau sama dengan 1,00. Jadi faktor yang paling banyak muncul 

adala atribut harga dengan presentase sebesar 30,73%, atribut produk sebesar 

23,86%, atribut tempat sebesar 20,86%, karakteristik pribadi sebesar 17,15% dan 

keputusan pembeli sebesar 9,02%. Sehingga faktor eksterna internal dalam 

pembelian kaktus adalah atribut produk, harga, tempat, karakteristik pribadi dan 

frekuensi pembelian dengan presentase total of variance 72,162%. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli kaktus  

sebesar 72,162%  adapun faktor yang domonan dalam pembelian kaktus adalah 

faktor atribut harga dengan presentase sebesar 30,73. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang adalah tempat komoditas yang diteliti yaitu 

komoditas kaktus dan metode yang digunakan yaitu metode analisis faktor. 

Jenny Permasih, Sudarma Widjaya, Umi Kalsum (2014) melakukan 

penelitian dengan judul “Proses Pengambilan Keputusan Dan Faktor – faktor Yang 

Mempengaruhi Penggunaan Benih Jagung Hibrida Oleh Petani di Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu”. Hasil dari penelian ini didapat Pengambilan  

keputusan penggunaan benih jagung hibrida oleh petani di Kecamatan Adiluwih 

melalui proses pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian.  Pengalaman dan pendapatan 
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petani berhubungan positif dengan keputusan  petani dalam  penggunaan benih 

jagung hibrida. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan  penggunaan benih 

jagung hibrida terdiri dari tiga komponen yaitu  perbedaan individu (persepsi petani 

terhadap kecukupan benih jagung hibrida, persepsi petani terhadap pemahaman 

tentang benih jagung hibrida, dan persepsi petani terhadap tingkat kedekatan tempat 

tinggal petani dengan kios saprodi), persepsi petani terhadap produk (persepsi  

petani akan kemampuan daya tahan jagung hibrida terhadap hama penyakit 

tanaman,  persepsi petani terhadap  harga jual jagung hibrida (output), dan produksi 

jagung hibrida), serta komponen ketiga yaitu persepsi petani terhadap harga benih 

jagung hibrida. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

sama-sama meneliti faktor yang menpengaruhi petani dalam menggunakan produk 

pertanian. Perbedaan penelian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dari segi 

komoditas yang diteliti yaitu jagung hibrida dan metode yang digunakan yaitu 

menggunakan metode analisis faktor dengan model ekstraksi principal Component 

Analysis (PCA). 

Sovranita Reza MD dan G Hartono (2015) melakukan penelitian dengan judul 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Membeli 

Sayuran Organik” variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapatan 

per bulan, tingkat pendidikan, intensitas berhubungan dengan kelompok acuan, 

motivasi, usia, tanggungan keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah andanya 

pendapatan, pendidikan, intensitas berhubungan dengan kelompok acuan, motivasi 

yang sangat tinggi maka sangat berpengaruh dalam pembelian sayuran organik 

sedangkan usia, tanggungan keluarga tidak berpengaruh terhadap pembelian 
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sayuran organik. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

sama–sama menggunakan produk pertanian. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu pada segi komoditas yaitu sayuran organik dan 

metode yang digunakan yaitu menggunakan metode regresi berganda logistik biner. 

Erliadi (2015) melakukan penelitian berjudul “Faktor – Faktor yang 

Mempengaruhi Minat Petani menggunakan Benuh Varietas Unggul Pada Usahatani 

Padi Sawah di Kecamatan Payed Kabupaten Aceh Tamiang” kesimpulan dari 

penelitian ini bahwa variasi terhadap naik turunnya petani menggunakan benih 

varietas unggul pada usahatani padi sawah (Y) dipengaruhi oleh faktor umur (X1), 

pengalaman (X2), dan jumlah tanggungan keluarga (X3). Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan yang sekarang yaitu terletak pada variabel yang diteliti, 

persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu objek yang diteliti 

yaitu komoditas padi dan metode yang digunakan yaitu menggunakan metode 

regresi linier berganda. 

Valentina T, Anna Fariyanti, Netti Tinaprilla (2016) melakukan penelitian 

berjudul “Pengambilan Keputusan Petani Terhadap Penggunaan Benih Bawang 

Merah Lokal dan Impor di Cirebon Jawa Barat” variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pengalaman berusahatani bawang merah (X1), luas lahan 

usahatani (X2), status kepemilikan (X3), harga benih (X4), harga jual produk (X5), 

produktifitas (X6), pendapatan (X7). Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

perbedaanpengmbilan keputusan antara petani pengguna benih lokal dan impor 

terdapat pada manfaat yang dicari petani, yskni pada petani pengguna benih lokal 

untuk meningkatkan kualitas produk,sedangkan petani benih impor untuk 
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meningkatkan jumlah produksi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang yaitu terletak pada komoditas yang diteliti yaitu bawang merah 

impor dan metode yang digunakan yaitu menggunakan metode regresi logistik dan 

pendugaan parameter fungsi logit dengan menggunakan Maximum Likelihood 

Estimation (MLE). 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Pengertian Pemasaran 

 Philip Kotler (1993) mendefinisikan pemasaran suatu proses sosial dan 

manajerial yang didalam individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain.  Adapun tujuan dari pemasaran itu sendiri 

adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa, sehingga produk 

cocok dengannya dan dapat terjul dengan sendirinya. 

2.2.2 Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran adalah dasar pemikiran bagaimana caranya aktivitas 

pemasaran dapat dilaksanakan berdasarkan suatu filsafat yang mantap, yang 

menggunakan pemasaran yang tanggap dan bertanggung jawab atau dengan kata 

lain bahwa konsep pemasaran yang mengandung arti arah kegiatan serta cara yang 

harus dilaksanakanuntuk mencapai tujuan perusahan. 

2.3 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan suatu tindakan yang mendasari konsumen 

untuk membuat keputusan dalam melakukan suatu pembelian. Ketika memutuskan 

akan membeli suatu produk tentu sebagai konsumen selalu memikirkan barang 
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yang akan dibeli mulai dari harga, kualitas, fungsi atau kegunaan dari barang 

tersebut. Perilaku konsumen menurut Swastha Basu dan Hani Handoko (2000) 

mendefinisikan perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan individu secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa termasuk 

didalam proses pengambilan keputusan pada persiapan penentuan kegiatan terebut. 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan  

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang ada dalam diri individu, yang di 

dalamnya terdiri dari: 

a. Motivasi  

Motivasi merupakan suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang 

untuk melakukan perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. 

b. Sikap  

Perasaan, pikiran yang mendorong seseorang untuk bertingkah ketika kita 

menyukai dan tidak menyukai sesuatu. 

c. Pribadi  

Kepribadian adalah seluruh sikap, ekspresi, perasaan, ciri khas yang dimiliki 

seseorang sebagai latar belakang untuk merespon terhadap situasi tertentu. 

2. Faktor Ekternal 

a. Faktor Budaya 

Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku 

seseorang. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan 

perilaku dalam melakukan pembelian. 



13 
 

 
 

b. Faktor ekonomi 

Amirullah dan Sri Budi (2002), mengungkapkan bahwa pada prinsipnya 

kekuatan yang sangat besar mempengaruhi daya beli dan pola pembelian konsumen 

meliputi: pertumbuhan ekonomi, tingkat pendpatan oer kapita, dan inflasi. 

c. Faktor sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh fakto-faktor solial seperti kelompok 

acuan dan keluarga. Kelompok acuan merupakan kelompok yng memiliki pengaruh 

atau tidak dalam perbandingan terhadap keputusan membeli. Sedangkan keluarga 

merupakan acuan yang paling berpengaruh dan memahami keputusan dalam 

menentukan keputusan pembelian suatu produk.  

2.4.1. Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Keputusan yang dilakukan konsumen dalam menentukan pembelian 

mencakup pertimbangan berbagai aspek, sehingga ada beberapa tahapan dalam 

proses pengambilan keputusan yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, 

mengevaluasi alternatif, keputusan pembelian dan evaluasi pasca pembelian. 

2.5 Harga 

Harga merupakan salah satu variabel yang harus dikendalikan secara benar, 

karena harga akan sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek kegiatan perusahan, 

baik menyangkut kegiatan penjualan maupun aspek keuntungan yang ingin dicapai 

oleh perusahaan.  Harga sangat berpengaruh dalam setiap keputusan dalam 

pembelian barang atau jasa dengan banyak pentimbangan yang dilakukan demi 

mendapat harga yang terjangkau dan sesuai dengan kemampuan. 
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2.6 Promosi 

Promosi merupakan bentuk pemasaran yang mengajak, menyebar informasi, 

meningkatkan sasaran pasar guna untuk menarik minat konsumen dengan produk 

yang ditawarkan. Media cetak, media sosial, media elektronik adalah alat yang 

digunakan untuk promosi oleh pelaku usaha, sehingga konsumen mengetahui 

tentang produk, ciri-ciri produk, kualitas produk, dan manfaat produk yang akan 

ditawarkan. 

2.7 Kualitas Produk 

Kualitas adalah suatu penilaian konsumen yang bersifat subjektif dan 

ditentukan oleh persepsi terhadap suatu produk atau jasa tertentu (soewarsono 

Hardjosudarmo, 1996). Standart mutu suatu produk serta mampu mempengaruhi 

kinerja dalam memenuhi harapan pelanggan. Kualitas yang baik akan memberikan 

kesan yang baik kepada konsumen, ukuran kesempurnaan terhadap produk atau jasa 

adalah kualitas. 

2.8 Pendapatan Petani 

Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh perusahaan dari 

aktivitasnya. Pendapatan adalah sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Pendapatan secara garis besar ada beberapa golongan yaitu: 

gaji atau upah, pendapatan dari usaha sendiri dan pendapatan dari usaha lain. 

2.9 Pendidikan Petani 

Perkembangan zaman yang semakian maju dan berkembang sehingga banyak 

pola pikir yang berubah, berawal dari pola pikir yang awam menjadi pola pikir yang 
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sangat modern. Tujuan dari pendidikan sendiri adalah menciptakan seseorang yang 

berkarakter dan berpandangan luas untuk mencapai cicta-cita yang diharapkan. 

2.10 Pengaruh Lingkungan 

Lingkungan merupakan bagian terpeting dan mendasar dari kehidupan 

manusia, manusia sejak dilahirkan sudah berada dalam lingkungan baru dan asing. 

Perilaku dan sifat manusia terbentuk dari lingkungan baru ini. Lingkungan yang 

baik akan menghasilkan pribadi yang baik dan begitu juga dengan lingkunga yang 

buruk akan menghasilkan pribadi yang kurang baik. Adapun faktor pengaruh 

lingkungan seperti kelurga dan teman. 

2.11 Benih Padi 

Benih juga diartikan sebagai biji tanaman yang tumbuh menjadi tanaman 

muda (bibit), kemudian dewasa dan menghasilkan bunga. Melalui penyerbukan 

bunga berkembang menjadi buah atau polong, lalu menghasilkan biji kembali. 

Benih dapat dikatakan pula sebagi oval masak yang terdiri dari embrio tanaman, 

jaringan cadangan makanan, dan selubung penutup yang berbentuk vegetatif. Benih 

berasal dari biji yang dikecambahkan atau dari umbi, setek batang, setek daun, dan 

setek pucuk untuk dikembangkan dan diusahakan menjadi tanaman dewasa. 

(Sumpuna). 

2.12 Padi 

Padi merupakaan tanaman budidaya, padi juga termasuk tanaman padi-padian 

yang berakar serabut, batang sangat pendek, struktur serupa batang terbentuk dari 

rangkaian pelepah daun yang saling menopang daun sempurna dengan pelepah 

tegak, daun berbentuk lanset, warna hijau muda hingga hijau tua, berurat daun 
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sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang, bagian bunga tersusun 

majemuk, tipe malai bercabang, satuan bunga disebut floret yang terletak pada satu 

spikelet yang duduk pada panikula, tipe buah bulir atau kariopsis yang tidak dapat 

dibedakan mana buah dan bijinya,  bentuk hampir bulat hingga lonjong,ukuran 

3 mm hingga 15 mm, tertutup oleh sekam, struktur dominan padi yang biasa 

dikonsumsi yaitu jenis enduspermium. 

Padi banyak ditemukan daerah diperdesaan, padi merupak jenis tanaman 

genus orzya L, yang meliputi kurang lebih 25 spesies yang tersebar di daerah tropis 

dan subtropis seperti Asia, Amerika, Afrika, dan Australia. Secara umum ada tiga 

jenis varietas padi antara lain: 

1. Padi Hibrida 

Padi hibrida merupakan padi yang sekali tanam dan hasilnya akan maksimal 

jika ditanam sekali, jika keturunanannya (benih) ditanam kembali maka hasil tanam 

akan kurang maksimal. Harga padi hibrida ini sangat mahal sekitar 40 – 60 ribu per 

kilo. Contoh padi hibrida seperti: Intani 1 dan 2, PP1, H1, Bernas Prima, Rokan, SL 

8 dan 11 SHS, Segera Anak, SEMBADA B3, B5, B8 DAN B9,  Hipa4, Hipa 5 

Ceva, Hipa 6 Jete, Hipa 7, Hipa 8, Hipa 9, Hipa 10, Hipa 11, Long Ping (pusaka 1 

dan 2), Adirasa-1, Adirasa-64,  Hibrindo R-1, Hibrindo R-2, Manis-4 dan 5, MIKI-

1,2,3, SL 8 SHS, SL 11 HSS, Maro dll. 

2. Padi Unggul 

Padi ini merupakan jenis varietas yang bisa ditanam berkali-kali dengan 

perlakuan yang baik. Varietas padi unggul adalah varietas yang telah di lepas oleh 

pemerintah dengan SK Menteri Pertanian. Varietas ini telah melewati berbagai uji 
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coba.Contoh dari varietas ini yang banyak di tanam petani adalah Ciherang (bisa 

mencapai 47 % dari total varietas yang ditanam), IR-64, Mekongga, Cimelati, 

Cibogo, Cisadane, Situ Patenggang, Cigeulis, Ciliwung, Cimelati, Membramo, 

Sintanur, Jati luhur, Fatmawati, Situbagendit, dll.  

3. Padi Lokal 

Padi ini merupakan varietas yang sudah lama beradaptasi di daerah tertentu, 

sehingga varietas ini mempunyai karakteristik daerah tersebut. Contoh dari padi 

loka ini adalah varietas Kebo, Dharma Ayu, Pemuda Idaman, (Indramayu), Gropak, 

Ketan Tawon, Gundelan, dll ( Malang), Merong ( Pasuruan ), Simenep , Srimulih, 

Andel Jaran, Ketan Lusi, Ekor Kuda, hingga Gropak ( Kulon Progo-Jogja), dll.
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2.13 Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Masyarakat Mojoagung mayoritas bermata pencaharian sebagai petani  dalam 

budidaya padi sangat memperhatikan benih yang akan ditanam. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa memilih benih padi menjadi permasalah. Adanya bauran 
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pemasaran menjadi sebuah pertimbangan oleh petani dalam menggunakan benih 

padi. 

Kebutuhan padi merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Petani 

memiliki berbagai macam alasan dalam pembelian benih padi. Adapun beberapa 

faktor yang mempengaruhi dalam membeli benih padi seperti harga, promosi, 

kualitas produk, pendidikan petani, pendapatan petani, dan pengaruh lingkungan. 

Ilustrasi bagan diatas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan faktor – 

faktor yang mempengaruhi petani dalam membeli benih padi di Kecamatan 

Mojoagung Kabupaten Jombang yang terdiri dari harga, promosi, kualitas produk, 

pendidikan petani, pendapan petani, dan pengaruh lingkungan. 

2.14 Hipotesis  

Ibrahim (1996) mengatakan dugaan sementara dari suatu penelitian yang 

menghubungkan dua variabel atau lebih dan perlu dibuktikan kebenarannya. 

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian maka dalam penelitian ini dapat 

diajukan hipotesis sebagai berikut: Diduga bahwa faktor harga, promosi, kualitas 

produk, pendidikan, pendapatan, pengaruh lingkungan mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan pembelian padi. 




