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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara agraris. Hal ini karena 

kekayaan alam Indonesia yang melimpah, utamanya pada bidang pertanian. Posisi 

Indonesia yang strategis mulai dari sisi geografis hingga geologi, mendukung 

Indonesia untuk mengembangkan sentra pertaniannya. Berbagai jenis pertanian 

maupun tumbuhan liar lainnya dapat tumbuh dengan subur di tanah Indonesia. 

Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mengalami swasembada pangan 

pada tahun 1980-an karena kesuburan pertaniannya. Pada masa ini Indonesia 

berada pada era orde baru yang kala itu tengah giat meningkatkan komoditas 

pertanian sebagai sumber utama. Kebijakan pembangunan pada bidang pertanian 

di era orde baru lebih dikenal dengan sebutan revolusi hijau. Program revolusi 

hijau merupakan suatu perubahan cara bercocok tanam petani dari yang semula 

secara tradisional beralih menjadi secara modern. Revolusi hijau ditandai dengan 

semakin berkurangnya ketergantungan petani terhadap cuaca dan alam, namun 

sebaliknya digantikan dengan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya 

peningkatan produksi pertanian. 

Program revolusi hijau yang diterapkan di Indonesia mempunyai banyak 

keuntungan, khususnya bagi petani pada masa itu. Revolusi hijau dapat 

meningkatkan pendapatan petani, karena dengan adanya 
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paket teknologi, tingkat produksi yang dihasilkan akan memberikan 

keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mengusahakan pertanian 

secara tradisional. Revolusi hijau selain memiliki dampak positif juga memiliki 

dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya penerapan 

program revolusi hijau yang hingga saat ini masih dirasakan petani diantaranya 

ialah ketergantungan tanah dan tanaman pada pupuk kimia dan zat kimia 

pembasmi hama, hal ini berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus 

dikeluarkan oleh petani. Ketergantungan terhadap pupuk kimia dan zat kimia ini 

membuat tanaman usaha tani semakin tidak tahan terhadap serangan hama dan 

penyakit. Petani terus menerus menambahkan dosis zat kimia yang diberikan 

tersebut. Perlakuan petani ini membuat tanaman semakin lama menjadi rusak dan 

tanah mengalami penurunan kesuburan. Hal ini dirasakan hampir seluruh petani 

Indonesia yang sempat menjajal program revolusi hijau, tak terkecuali petani di 

Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Desa Tulungrejo merupakan salah satu desa penghasil produksi buah apel  

yang ada di Kota Batu bersama dengan beberapa desa lainnya di Kota Batu. 

Seiring dengan berjalannya waktu, petani apel di Desa Tulungrejo mulai 

berkurang dan beralih ke tanaman lain. Petani apel memilih beralih pada tanaman 

lain karena menilai tanaman lain seperti sayuran, bunga dan buah jeruk lebih 

tahan terhadap serangan hama dan penyakit dibandingkan dengan tanaman apel. 

Berdasarkan pemaparan dari Kepala Desa Tulungrejo yang ditemui pada saat 

melakukan survei lapang,  Dusun Junggo merupakan sentra budidaya apel di Desa 

Tulungrejo. 
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Petani apel di Desa Tulungrejo pada umumnya hingga saat ini masih 

menggunakan sistem pertanian anorganik. Hal ini tentu tidak sejalan dengan 

program pemerintah Kota Batu periode 2012-2017 yang mencanangkan program 

pertanian organik. Petani masih memiliki keraguan untuk menerapkan sistem 

pertanian organik hingga pola distribusi pemasaran yang kurang diminati oleh 

lembaga pemasaran karena harganya yang tergolong mahal jika dibandingkan 

dengan an-organik. Demi mensukseskan program pertanian organik tersebut, pada 

tahun 2016 pemerintah Kota Batu telah mengeluarkan program Smart City untuk 

menarik minat petani. Program Smart City merupakan suatu sistem yang akan 

diletakkan disetiap desa dan kecamatan di Kota Batu untuk memudahkan petani 

dalam melihat pasar pertanian yang ada di Indonesia. Program pertanian organik 

yang telah berjalan di beberapa tempat di Kota Batu yaitu Temas, Dadaprejo dan 

Pendem.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat ditentukan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Petani Apel belum dapat 

Menerima Inovasi Sistem Pertanian Organik ? 

2. Mengapa Petani Apel Enggan Dalam Menerapkan Sistem Pertanian 

Organik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keengganan Adopsi 

Inovasi Sistem Pertanian apel Organik 

2. Mengetahui Penyebab Petani Apel Enggan Menerapkan Sistem Pertanian 

Organik 

 

1.4 Kegunaan  Penelitian 

1. Sebagai acuan untuk menentukan dan membuat keputusan yang tepat bagi 

pemerintah.  

2. Sebagai Bahan Masukan Bagi Petani apel  Dalam Mengembangkan Usaha 

Taninya ke pertanian organik Di Masa Mendatang 

3. Sebagai informasi kepada mahasiswa dan perguruan tinggi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

1.5      Batasan Istilah 

Batasan Istilah dibuat dengan tujuan agar permasalahan yang diteliti tidak 

semakin melebar dari yang sudah ditentukan oleh peneliti. Batasan istilah pada 

penelitian ini sebagai betikut : 

1. Keengganan merupakan kecenderungan seseorang dalam menolak suatu 

hal dapat berupa ide, perilaku, produk, informasi, dan praktek-praktek. 

2. Adopsi merupakan suatu proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang 

mendengar hal yang baru sampai orang tersebut mengadopsi (menerima, 

menerapkan, menggunakan) hal baru tersebut. 
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3. Inovasi merupakan Sesuatu ide, perilaku, produk, informasi, dan praktek-

praktek yang dapat berupa sesuatu yang benar-benar baru atau yang sudah 

lama diketemukan tetapi masih di anggap baru oleh petani sasaran 

4. Sistem pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang 

mengandalkan bahan-bahan organik atau alami tanpa menggunakan bahan 

kimia seperti pestisida dan pupuk kimia. 

5. Difusi adalah suatu proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui 

saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu 

sistem sosial. 

6. Sistem pertanian merupakan pengelolaan komoditas tanaman untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan yaitu berupa bahan pangan, keuntungan 

financial, kepuasan batin atau gabungan dari ketiganya.  

7. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan-pesan dari 

seseorang (sumber) kepada orang lain (penerima). 

8. Petani adalah segala individu yang menggarap tanahnya untuk di tanami 

komoditi tertentu, baik itu tanah sendiri atau tanah milik orang lain. 

 

1.6  Pengukuran Variabel 

1. Pengukuran variabel Pendidikan diukur menggunakan Skala Likert 

mengenai pendapat petani berdasarkan pendidikan formalnya terhadap 

keengganan mengadopsi sistem pertanian apel organik.  

2. Pengukuran variabel Jumlah anggota keluarga diukur menggunakan Skala 

Likert berdasarkan pendapat petani mengenai beban Jumlah tanggungan 
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keluarganya terhadap Keengganan mengadopsi sistem pertanian apel 

organik. 

3. Pengukuran variabel Luas lahan diukur menggunakan Skala Likert 

mengenai pendapat petani berdasarkan Luas lahan yang dimilikinya 

terhadap Keengganan mengadopsi sistem pertanian apel organik. 

4. Pengukuran variabel Informasi Penyuluh diukur menggunakan Skala 

Likert mengenai pendapat petani berdasarkan informasi yang di dapatkan 

dari Penyuluh terhadap Keengganan mengadopsi sistem pertanian apel 

organik.  

5. Pengukuran variabel pendapatan diukur menggunakan Skala Likert 

mengenai pendapat petani berdasarkan pendapatan yang diperolehnya 

terhadap keengganan mengadopsi sistem pertanian apel organik. 

6. Pengukuran variabel Pengalaman Bertani diukur menggunakan Skala 

Likert berdasarkan pendapat petani mengenai pengalaman bertaninya 

terhadap Keengganan mengadopsi sistem pertanian apel organik. 

 


