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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara agraris, dimana sebagian besar wilayah digunakan 

untuk bertani dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kelapa merupakan 

salah satu komoditas perkebunan yang banyak dibudidayakan masyarakat 

Indonesia, salah satunya di Kabupaten Purworejo. Kelapa menjadi produk utama 

sektor perkebunan karena luas panen dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan tanaman perkebunan lain. 

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Tananam Perkebunan Rakyat Kabupaten 

Purworejo Tahun 2015 dan 2016 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017). 

Jenis Tanaman 

2015 2016 

Luas Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Luas Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Kelapa 18.119,04 25.319,27 18.000,57 25.144,00 

Kelapa deres 2.518,87 18.532,47 2.537,80 18.671,57 

Cengkeh  1.324,03 451,55 1.380,28 535,34 

Tebu 846,52 4.001,34 656,02 3.167,09 

Kopi robusta 417,55 131,59 400,93 126,33 

Kakao  358.76 404.30 215.24 145.00 

Tembakau 331,96 486,54 188,96 242,79 

Aren 138,16 141,28 132,66 135,13 

 

Pohon kelapa yang dibudidayakan hasilnya dijual dalam beberapa macam 

bentuk, yaitu buah kelapa utuh, gula cetak dan gula semut. Zuliana et al. (2016) 

menerangkan gula semut adalah gula kelapa berbentuk bubuk yang dapat dibuat 

dari nira palma, yaitu suatu larutan gula cetak palmae. Beberapa kelompok tani di 
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Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo merupakan petani mitra PT Mega 

Inovasi Organik. Petani mitra tersebut mendapatkan pendampingan dari 

perusahaan dalam proses budidaya hingga pengolahan menjadi gula semut. 

Kerjasama antara petani dengan perusahaan telah berlangsung sejak 

perusahaan masuk ke Kecamatan Bagelen pada tahun 2013, dan jumlah petani 

mitra semakin bertambah. Pada awalnya petani memproduksi gula kelapa cetak, 

kemudian PT Mega Inovasi Organik menawarkan untuk memproduksi gula semut 

dan menjamin harga serta pasar. Hal ini menyebabkan petani beralih untuk 

memproduksi gula semut. Terjalinnya kerjasama tersebut karena adanya 

keuntungan dari kedua belah pihak. Hamid dan Haryanto (2012) mengungkapkan 

bahwa kemitraan merupakan kerja sama antara usaha kecil dengan usaha 

menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah 

atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat 

dan saling menguntungkan  

Petani mitra merupakan pelaku yang menyediakan produk untuk 

perusahaan, sehingga perusahaan sangat bergantung pada petani. Loyalitas petani 

sangat diperlukan untuk keberlanjutan kerjasama kedua belah pihak. Safitri (2015) 

menyatakan loyalitas merupakan suatu sikap yang timbul sebagai akibat 

keinginan untuk setia dan memperbaiki, baik pada pekerjaannya, kelompok, 

atasan maupun pada perusahaan. Hal ini menyebabkan seseorang berkorban demi 

memuaskan pihak lain. Irawan (2002) menyebutkan bahwa loyalitas dapat 

dipengaruhi beberapa faktor, seperti harga, kualitas pelayanan (service quality), 

dan kemudahan. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah harga jual gula semut berpengaruh terhadap loyalitas petani gula 

semut sebagai mitra dengan PT Mega Inovasi Organik?  

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas petani gula semut 

sebagai mitra dengan PT Mega Inovasi Organik? 

3. Apakah kemudahan berpengaruh terhadap loyalitas petani gula semut 

sebagai mitra dengan PT Mega Inovasi Organik? 

4. Apakah harga jual gula semut, kualitas pelayanan dan kemudahan 

berpengaruh terhadap loyalitas petani gula semut sebagai mitra dengan PT 

Mega Inovasi Organik? 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi  loyalitas petani gula semut sebagai mitra dengan PT Mega 

Inovasi Organik Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. 

Manfaat penelitian ini yaitu : 

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memberikan pengertian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi loyalitas 

petani gula semut sebagai mitra dengan PT Mega Inovasi Organik 

Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. 
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2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menentukan tindakan dan kebijakan terhadap petani 

mitra.  

3. Bagi penulis, penelitian ini sebagai pembelajaran dalam menerapkan teori 

yang didapatkan selama perkuliahan. 

 

1.3. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 :  Terdapat pengaruh antara harga jual terhadap loyalitas petani 

H2 : Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas petani 

H3 :  Terdapat pengaruh antara kemudahan terhadap loyalitas petani 

H4 : Terdapat pengaruh antara harga jual, kualitas pelayanan dan kemudahan 

terhadap loyalitas petani 

 


