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ABSTRAK 

Studi Kecendrungan Petani dalam Memilih Jenis Tanaman Hortikultura Di 
Kanagarian Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar 

 
Oleh: Yesi Syofiawarni/ 2011 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat kecendrungan petani dalam memilih 
jenis tanaman hortikultura di Kanagarian Paninjauan yang dilihat dari: (1) Modal, 
(2) Harga, (3) Pemasaran, (4) Pengalaman Kerja dan (5) Lahan Pertanian. 
 Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang bekerja sebagai petani 
hortikultura di Kanagarian Paninjauan yang berjumlah 1825 KK. Teknik 
pengambilan sampel dengan Proportional Random Sampling dengan proporsi 5 % 
maka diperoleh sampel respondenya sebanyak 85 KK. Alat pengumpul data 
adalah dengan menggunakan angket. Teknik analisa data yang digunakan adalah 
analisa deskriptif menggunakan formula persentase. 

Hasil penelitian merumuskan : (1) waktu tanam cendrung menentukan 
dalam pemilihan jenis tanaman hortikultura, petani cendrung menanam jenis 
tanam pada saat harganya tinggi.(2). Umur tanaman cendrung menentukan dala 
pemilihan jenis tanaman hortikultura, dimana petani cendrung menanam jenis 
tanaman yang berumur singkat. (3) musim panen cendrung menentukan dalam 
pemilihan jenis tanaman hortikultura, dimana petani akan memilih jenis tanaman 
yang proses panennya lama. (4) Modal cendrung menentukan dalam pemilihan 
jenis tanaman hortikultura, petani akan cendrung memilih jenis tanaman yang 
modalnya rendah seperti sawi, seledri dan cabe. (5) Harga tidak cendrung 
menentukan  dalam pemilihan jenis tanaman hortikultura, meskipun jenis tanaman 
yang ditanam sering mengalami ketidakstabilan  harga seperti sawi, seledri dan 
cabe petani tetap memilih jenis tanaman tersebut, (6) Pemasaran cendrung 
berperan  dalam pemilihan jenis tanaman hortikultura, petani akan menjual hasil 
tanamannya lansung ke pasar, meskipun jarak yang ditempuh jauh asalkan 
transportasi lancar dan angkutan umum yang biasa digunakan juga banyak petani 
tetap ke tempat pemasaran tersebut, (7) Pengalaman kerja cendrung menentukan  
dalam pemilihan jenis tanaman hortikultura, dimana mereka sudah bekerja 
sebagai petani ≥ 10 tahun, sebagian besar petani ahli dalam menanam sawi, 
seledri dan cabe dan (8) Lahan pertanian cendrung menentukan  dalam pemilihan 
jenis tanaman hortikultura, karena lahan yang tersedia sangat luas, status 
kepemilikan  milik pribadi dan kondisinya juga subur sehingga cocok untuk 
semua jenis tanaman hortikultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 


