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Abstrak 

Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu yang dapat menjadi perangsang dalam 
menggerakkan perilakunya yang mengarah pada tujuan. Namun saat ini motivasi masyarakat petani 
apel menurun, terbukti banyak petani apel yang menelantarkan ratusan hektar tanamannya. Pada 
tahun 1990 luas lahan apel sebesar 2000 Ha dan sekarang hanya seluas 667 Ha. Motivasi masyarakat 
petani apel Kota Batu menurun disebabkan oleh (1) adanya krisis moneter karena pada saat krisis 
moneter harga pupuk kimia dan obat-obatan yang semakin mahal. Pada masa sebelum krisis moneter 
para petani digenjot mengkonsumsi pupuk dan pestisida buatan pabrik Namun kondisi berbalik ketika 
Indonesia diserang krisis ekonomi sekitar tahun 1998. Harga pupuk dan pestisida meningkat tajam, 
hingga hampir-hampir tak terbeli. Untuk kembali ke pengelolaan tanaman secara alami dengan 
memanfaatkan pupuk alam sangat sulit; (2) Apel kota Batu kalah bersaing dengan apel impor karena 
secara fisik apel impor lebih menarik, walaupun apel Kota Batu memiliki kandungan gizi paling tinggi. 
Teori yang digunakan adalah teori tindakan rasional (Max Weber).Dinas pertanian dalam melihat 
permasalahan menurunnya motivasi masyarakat petani apel Kota Batu dalam bercocok tanam dan 
melestarikan tanaman apel merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam meningkatkan 
motivasi tersebut. Dinas pertanian adalah aktor yang malakukan tindakan rasional dengan 
memberikan kebijakan hanyalah alat yang dimiliki dan digunakan oleh aktor yaitu dinas pertanian 
dalam meningkatkan motivasi masyarakat petani apel dalam bercocok tanam dan melestarikan 
tanaman apel. Jika motivasi masyarakat petani apel dalam bercocok tanam dan melestarikan tanaman 
apel meningkat tentunya ikon Kota Batu sebagai “Kota Apel” akan terus berjaya. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data 
menggunakan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan 
subjek penelitian. Dalam pemilihan subjek penelitian menggunakan snowball sampling. Maka yang 
menjadi informan dalam penelitian ini adalah adalah Koordinator Administrasi KJF, Koordinator 
penyuluh Bumiaji, Ketua Gapoktan Batu Lestari, sekretaris Gapoktan, Ketua Kelompok petani apel 
Kota Batu yang aktif yakni ketua kelompok tani apel “Makmur Abadi”, “Intisari”, “Sri Mulyo II”, 
“Bumijaya”. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama upaya Dinas pertanian dalam 
meningkatkan motivasi masyarakat petani apel Kota Batu dengan (1) Membentuk Gapoktan apel (2) 
Memberikan penyuluhan, (3) Memberikan pelatihan pertanian organik, (4) Memberikan bantuan bibit 
apel dan (5) Memberikan bantuan teknologi adalah suatu tindakan rasional yang dilakukan oleh 
dengan pertimbangan yang berguna. Tindakan ini dilakukan karena motivasi masyarakat petani apel 
dalam bercocok tanam dan melestarikan apel semakin menurun. Terbukti dari luas arel apel yang 
semakin sedikit, tahun 1900 luas arela apel sebesar 2000 Ha sekarang hanya 677 Ha. Kedua, Motivasi 
masyarakat petani apel dalam bercocok tanam dan melestarikan apel semakin menurun disebabkan 
karena (1) Adanya krisis moneter, (2) Produktivitas apel terus menurun, (3) Apel Kota Batu kalah 
bersaing dengan apel impor. Masyarakat petani apel tiak peduli dengan ikon Kota Batu sebagai “Kota 
Apel” akan terus berjaya atau tidak, karena menurut mereka menanam apel adalah bisnis jika 
menguntungkan akan terus dijalankan tapi jika tidak menguntungkan akan ditinggalkan. 
 
 
 

 



 

Abstaract 

Motivation is self individual situation wich can be as stimulus to move the behaviour that lead the 
purpose. But nowdays the motivation of farmers apple is low, fact most of them negelect hundred 
hectar of farmer land. In Batu City the motivation of farmers is low, because two factors, the first is 
crisis moneter is the cause from cost of fertilizer is expensive. The second is apple from Batu is 
competitive lose with apple import, because saw the physical apple import is very interesting. 
This theory use measures rational (Max Weber) and action theory (Talcott Parsons). Agricultural office 
saw this problem low motivation from Farmer Community to work the soil of apple is one system that 
important to increase this motivation. Agricultural Office is actor do action with give wisdom. This 
wisdom is instrument that properly and used by Agricultural Office to increase the motivation by them 
to work the soil. 
The research do in Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. This technique from the data through observation, 
interview and documentation, and researcher being analyzed the descriptif qualitative data. The 
researcher use subject research. So the information research is Koordinator Administrasi KJF, 
Koordinator Penyuluh Bumiaji, ketua Gapoktan Batu Lestari, Sekretaris Gapoktan, Ketua Kelompok 
Petani Apel Kota Batu yang aktif yakni Ketua Kelompok Tani Apel “Makmur Abadi”. 
Conclution from this research is First Farming Community have low motivation in work the soil of 
apple. Second how efforts from agricultural office to increase this motivation such as: (1) Gapoktan 
apple form, (2) Giving exercise, (3) Giving of exercise organic farmer, (4) Giving seed apple, (5) 
Giving new technology. Third, Agricultural Office has obstruction to increase the motivation apple 
farmer organic because they suspender with medicine. 

 


