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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.     Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil sumber daya alam. Dengan luas 

wilayah  yang dimiliki, Indonesia merupaka negara yang memiliki letak geografis yang strategis. 

Indonesia memiliki sumber daya alam dengan potensi kekayaan segala flora dan faunanya 

yang beraneka ragam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia berasal dari berbagai bidang 

baik itu bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan , 

pertambangan dan energi yang terletak di seluruh penjuru di Indonesia (Kementerian 

Sekretariat Negara Republik Indonesia,  2006 , h.479).  

Salah satu bidang sumber daya alam di Indonesia adalah bidang pertanian. Pertanian 

sendiri memiliki pengertian sebagai sumber kehidupan manusia karena merupakan lapangan 

kerja dari ilmu pertanian seperti yang diungkapkan dalam buku seuntai pengetahuan tentang 

usaha tani Indonesia (Ir. Kasalan,1983, h.1). Berdasarkan zona, Indonesia mempunyai luas 

dan kondisi geografis yang mampu mendukung bidang agribisnis di sektor ekonomi Indonesia, 

dimana pada sektor ini pertanian mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi 

di  Indonesia sebagai salah satu bidang yang memiliki komoditas terbesar di Indonesia. Dalam 

lima tahun terahkir ini, pendapatan rata-rata kontribusi sektor pertanian mencapai 10,26% 

dengan pertumbuhan sekitar 3,90% berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Indonesia 

pada tahun 2010-2014.  

Pertumbuhan di bidang ini juga seiring dengan berjalannya SIPP atau Strategi Induk 

Pembangunan Pertanian pada periode 2015 hingga 2045, dimana pembangunan pertanian ini 

bertujuan untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan masyarakat dalam cangkupan 

pertanian serta menjadi tumpuan ketahanan pangan untuk mengatasi dan menyelesaikan 

persoalan-persoalan lingkungan dan sosial ( kemiskinan , keadalian dan lain-lain. Dimana 

dalam hal ini, pertanian adalah sektor dalam pembangunan nasional yang menjadi kunci 

keberhasilan untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat , mandiri, maju, adil dan makmur. 

Produksi yang ada dalam bidang pertanian terjadi karena adanya perpaduan antara 

faktor-faktor alam, tenaga dan modal di bawah asuhan ataupun pengelolalahan dari para 

petani (Ir. Kasalan,1983,h.80-82). Namun dalam lima tahun terahkir, tercatat selama periode 
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2010 – 2014 dalam data dari kementrian pertanian Republik Indonesia, tingkat tenaga pekerja 

usaha tani pengalami penurunan. 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1. Jumlah Perkembangan Tenaga Kerja di Indonesia 

Sumber : Kementrian Pertanian Republik Indonesia 

Berdasarkan data diatas, jumlah usaha tani Indonesia mengalami penurunan walaupun 

sempat mengalami peningkatan pada tahun 2012, namun masih menurun dibanding data pada 

tahun 2010. Hal ini menjadi berbanding terbalik dengan jumlah lahan pertanian Indonesia yang 

terus meningkat. Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2003, rata-rata luas lahan 

pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian di Indonesia mengalami 

mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan hasil sensus pertanian tahun 2013. Rata-rata 

luas lahan yang dikuasai per rumah tangga hasil sensus pertanian pada tahun 2013 adalah 

8 925,64 m², naik sebesar 144,51 persen dibandingkan hasil sensus pertanian tahun 2003 

yang tercatat sebesar 3 509,59 m². Ini menjadi salah satu bukti berbanding terbaliknya jumlah 

tenaga usaha tani dan jumlah luas lahan pertanian yang ada di Indonesia. Selain itu dengan 

menurunnya jumlah usaha tani, jumlah produk-produk pertanian Indonesia mengalami 

ketidakstabilan, salah satunya jenis tanaman hortikultura yang berdasarkan neraca 

perdagangan pada sektor pertanian mengalami defisit. Pada sub sektor tanaman hortikultura 

memiliki jumlah impor yang tinggi untuk menyukupi kebutuhan pangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Persebaran Usaha Tani  

Sumber : Badan Pusat Stastistik – Sensus Pertanian Indonesia 2013 
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 Pulau Jawa merupakan salah satu daerah pertanian di Indonesia yang memiliki 

jumlah usaha tani terbesar berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia dalam sensus 

pertanian 2013. Walaupun memiliki luas wilayah yang terkecil dibanding luas Pulau 

Kalimantan, Pulau Sulawesi dan pulau-pulau besar lainnya jumlah usaha tani Indonesia di sub 

sektor tanaman hortikutura yang terdapat 10.602.147 usaha tani dimana jumlah keseluruhan 

usaha tani yang ada di Indonesia, 40% jumlah usaha tani terletak di pulau Jawa, sebesar 

4.023.249 usaha tani. 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.2. Data Jumlah Usaha Tani Tanaman Hortikutura di Pulau Jawa 

Sumber : BPS – Sensus Pertanian Indonesia 2013 

Luas pulau Jawa yang hanya 6,8% ditempati oleh 57,5% penduduk Indonesia dari jumlah 

penduduk Indonesia sebanyak 257.912.349 jiwa berdasarkan survei agustus 2016 memiliki 

jumlah usaha tani terbesar. Sebagai salah satu daerah di Pulau Jawa, Jawa Tengah memiliki 

lahan tanah yang subur sebagi potensi sumber daya alam yang memiliki iklim, cuaca, curah 

hujan yang baik sebagai daerah sumber daya alam dan menjadi daerah yang memiliki jumlah 

usaha tani terbesar dari 6 daerah lainnya. Namun pada 2013 Jawa Tengah mengalami 

penurunan jumlah usaha tani yang cukup memprihatinkan. Kurangnya  dorongan modal dan 

terjaminnya kesejahteraan bagi para petani menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah 

pekerja dan usaha tani di Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Daerah Gowokpos Nampak Atas 

Sumber : Google Maps 
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Hal itu tergambar pada salah satu daerah di Jawa Tengah yaitu daerah Gowokpos. 

Gowokpos adalah daerah di Jawa Tengah yang masih mengalami kurangnya kesajahteraan 

bagi para pekerja pertanian. Daerah yang terletak di lereng Gunung Merapi ini berjarak 30 km 

dari kota magelang dan 60 km dari kota boyolali terbagi menjadi 6 RT yang terdiri dari 250 

hingga 300 kepala keluarga yang keseluruhan pekerjaan masyarakat disana adalah sebagai 

seorang petani. 

Pada tahun 2010 muncul bencana alam erupsi gunung merapi yang membuat para 

petani di daerah Gowokpos kehilangan mata pencaharian mereka karena lahan didaerah 

tersebut mati dan tidak dapat ditanami. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Gun, 

salah satu petani Gowokpos sebagai narasumber mengatakan para petani tidak lagi 

mendapatkan pendapatan dari bertani dan kehilangan mata pencaharian. 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Daerah Pertanian Gowokpos 2017 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Bencana alam erupsi tersebut membuat daerah ini harus mulai membangun daerahnya 

kembali. Baik perbaikan pembangunan tempat tinggal serta lahan pertanian untuk 

menyambung kehidupan mereka. Pemerintah dan swasta juga membantu daerah tersebut 

yang terfokus hanya dalam pembangunan dan perbaikan jalan serta fasilitas umum, sehingga 

para petani melakukan perbaikan lahan mereka sendiri sebagai modal mereka untuk 

melanjutkan usaha dan pekerjaan mereka. 

Hingga 2017, berdasarkan informasi yang penulis dapat dari Bapak Wir, salah satu 

petani di daerah Gowokpos, para petani didaerah ini masih mengalami kesulitan dalam 

memasarkan hasil produk pertanian mereka, terlebih setelah mengalami erupsi gunung merapi 

tersebut. Pendapatan mereka dari penjualan hasil alam juga sangat rendah karena daerah 

tersebut hanya dapat menjual hasil produksi mereka melalui satu tengkulak dan alternatif lain 

untuk mendapatkan harga yang lebih baik dengan memasarkan hasil pertanian mereka 

langsung ke penjual grosir di pasar daerah yang keuntungnya tidak beda jauh dari hasil jual 

mereka di tengkulak bahkan mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh. 
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Melihat dari persoalan itu kita dapat melihat bahwa kesejahteraan para petani di daerah 

tersebut masih sangat memprihatikan baik. Padahal mereka mampu lebih optimal sehingga 

mendapatkan kesejahteraan dari hasil kerja keras mereka. 

Sehingga pada proyek akhir ini, penulis melakukan perancangan komunikasi visual 

sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan produksi alam di daerah Gowokpos, Jawa 

Tengah. Sehingga pemasaran dan penjualan hasil produksi alam dapat meningkat dan  para 

petani di daerah tersebut hidup sejahtera.  

I.2.     Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam 

perancangan ini, sebagai berikut : 

a. Kurangnya kepedulian dan penanganan pemerintah dan pihak yang berwajib terhadap 

kesejahteraan para petani. 

• Di Indonesia  memiliki luas pertanian yang terus meningkat yang tidak seimbang 

dengan penurunan jumlah usaha tani. 

• Kurangnya kepedulian pemerintah untuk ikut memperbaiki dan mengembangkan 

lahan pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian untuk mengurangi penurunan 

jumlah usaha tani dan kestabilan pangan. 

b. Kurangnya kepeduliaan dan kepekaan masyarakat terhadap kesejahteraan para petani. 

c. Rendahnya harga jual hasil alam pertanian yang tidak seimbang dengan kenaikan harga 

bahan pokok seperti sayuran yang menyebabkan kurangnya kesejahteraan petani. 

d. Kurangnya sarana dan prasarana untuk petani khususnya didaerah Gowokpos 

melakukan usaha pemasaran hasil alam pertanian mereka untuk meningkatkan 

penjualan sehingga menciptakan kestabilan dan kesejahteraan mereka. 

I.3.     Pembatasan Masalah 

Dalam perancangan ini, terdapat pembatasan masalah yang dibagi menjadi batasan 

permasalahan dan batasan wilayah, untuk terlaksananya perancangan yang baik, yaitu: 

I.3.1.     Batasan Permasalahan 

a. Proyek ini dirancangan bertujuan untuk membantu masyarakat petani didaerah 

Gowokpos, Jawa Tengah untuk meningkatkan pemasaran sumber daya alam 

didaerah tersebut agar kesejahteraan para petani didaerah tersebut meningkat. 
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b. Perancangan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya yang 

tinggal di perkotaan untuk lebih peka terhadap kesejahteraan para petani dengan 

mendapatkan produk-produk sumber daya alam yang unggul dan berkualitas 

langsung dari para petani. 

c. Lingkup perancangan akan berfokus pada target sasaran masyarakat yang memiliki 

umur berkisar 25 hingga 50 tahun dengan SES B – AB. 

 I.3.2.     Batasan Wilayah 

Dalam perancangan ini, secara geografis perancangan ini akan lebih terfokus 

pada daerah pertanian di daerah Gowokpos, Sumber, Jawa Tengah. Dimana daerah 

tersebut merupakan salah satu daerah pertanian yang masih terjadi kurangnya 

kesejahteraan para petaninya, dengan fokus target perancangan untuk pemasaran 

terletak didaerah perkotaan seperti Semarang, Solo, dan Yogyakarta yang 

merupakan beberapa daerah perkotaan yang terletak dekat dengan daerah Sumber. 

I.4.     Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana merancang 

komunikasi visual untuk meningkatkan pemasaran hasil alam di desa Gowokpos, Jawa 

tengah ? 

I.5.     Tujuan Penelitian 

 Tujuan pada perancagan ini adalah : 

1. Membantu para petani didaerah Gowokpos untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup para petani. 

2. Membantu masyarakat petani didaerah Gowokpos melalui sarana dan media 

pemasaran untuk meningkatkan penjulan sumber daya alam di daerah tersebut. 

3. Mengajak masyarakat luas untuk lebih peduli dan peka terhadap kesejahteraan para 

petani dan ketahanan kelangsungan kebutuhan pangan di  Indonesia. 

 

 



7 
 

 

I.6.     Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi perancangan tentang petani 

dan pertanian dalam mewujudkan dan meningkatkan pembangunan nasional pertanian 

Indonesia. Secara lebih detail manfaat dalam penelitian ini adalaha sebagai beikut : 

1. Bagi Petani 

 Perancangan ini akan membantu para petani menemukan media dan sarana untuk 

meningkatkan penjualan dan pemasaran produk-produk sumber daya alam mereka lebih 

efektif dan meningkatkan kesejahteraan mereka. 

2. Bagi Masyarakat 

 Membantu masyarakat untuk lebih sadar pentingnya kelangsungan pangan di Indonesia 

serta menigkatkan kepedulian masyarakat mengenai kesejahteraan para petani di 

Indonesia sebagai kunci utama pertanian dan pangan di Indonesia. Perancangan ini juga 

ingin memperkenalkan kepada masyarakat mengenai produk-produk unggul daerah 

yang berkualitas untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang kesulitan 

menemukan produk berkualitas dan memiliki harga yang sesuai. 

3. Bagi Mahasiswa 

 Perancangan ini dapat digunakan untuk mahasiswa sebagai referensi dan studi 

komperasi dalam mahasiswa melakukan perancangan yang memiliki tema yang 

berhubungan dengan perancangan ini. Perancangan ini juga membantu mahasiswa 

untuk menerapkan ilmu – ilmu yang telah didapat selama ini untuk diterapkan kedalam 

perancangan pada kasus nyata. 

I.7.     Metode Penelitian 

Dalam melakukan perancangan, dilakukan beberapa metode dalam melakukan pengumpulan 

data, yaitu : 

1. Studi Literatur 

Dalam menggunakan studi literatur, penulis membaca dan mempelajari beberapa buku, 

jurnal, artikel serta data atau teori yang berkaitan dengan topik perancangan yaitu 

mengenai media-media komunikasi visual yang bertujuan sebagai media promosi dan 

pemasaran yang sesuai dengan ilmu Desain Komunikasi Visual. 

2. Metode Forum Group Discussion 
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Metode Forum Group Discussion merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan data dimana dilakukan dengan mengambil beberapa sampel dari target 

audience yang di kumpulkan salam satu buah forum secara terbuka  untuk mendiskusikan 

topik perancangan guna mendapatkan data mengenai pengalaman, pandangan serta 

pengethauan mereka seputar topik perancangan. 

3. Metode Kuisoner 

Merupaka metode yang dilakukan melalui pembagian beberapa agket pertanyaan kepada 

apra responden yang membahas mengenai topik dalam perancangan ini. Metode ini di 

fungsikan untuk memperkuat data untuk mengetahui sikap dan perilaku masyarakat 

terhadap persoalan yang diangkat. 

4. Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan metode percakapan dengan narasumber yang terkait 

dengan topik perancangan guna mendapatkan data. Pedoman wawancara hanya berupa 

topipk-topik pembicaraan saja yang mengacu pada satu tema sentral yang telah 

ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan wawancara. Pertanyaan yang diajukan pun 

bersifat terbuka dimana jawaban yang diberikan oleh terwawancara tidak dibatasi, 

sehingga subjek lebih merasa bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak 

keluar dari konteks pembicaraan. 

5. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode untuk mendapatkan data-data melalui media 

gambar. 

6. Analisa 

Analisa merupakan pengelolahan data yang didapat dengan metode-metode lainnya. 

Dimana setalah mendapatkan data, dilakukan analisa menggunakan sumber data yang 

berkaitan dengan perancangan agar dapat menjelaskan dan menggnakan data mengenai 

informasi perancangan. 
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I.8.     Sistematika Penulis 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab I Pendahuluan berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Dalam bab ini digunakan 

untuk mengutarakan alasan pemilihan serta masalah dan tujuan serta manfaat dari 

pembuatan perancangan proyek akhir ini. 

BAB II TINJAUAN UMUM 

  Pada bab II Tinjauan Umum berisikan tentang Kerangka Berfikir, Landasan Teori, 

Kajian Pustaka, dan Studi Komparasi. Tinjauan umum berisikan peninjauan penulis 

mengenai pembahasan dan ilmu penelitian yang berisikan teori-teori yang dibahas oleh para 

ahli yang dikaitkan oleh penulis dengan tema perancangan. Materi dan teori dikaitkan dengan 

pengaplikasian ilmu dan teori tersebut secara nyata dalam perancangan proyek akhir ini. 

BAB III STRATEGI KOMUNIKASI 

Pada bab III Strategi Komunikasi berisikan tentang Analisa, Sasaran Khalayak  atau 

Target Audience dan Strategi Komunikasi. Bab ini akan membahas mengenai hasil dari 

analisa yang telah dilakukan penulis menggunakan metode penelitian tertentu yang nantinya 

akan membantu penulis merancang dan menentukan strategi komunikasi terhadap target 

audience. 

BAB IV STRATEGI KREATIF 

Berisikan tentang Konsep Visual, Konsep Verbal dan Visualisasi Desain. Bab Strategi 

Kreatif merupakan bab yang membahas mengenai konsep serta visual perancangan yang 

berkaitan dengan penelitian guna untuk mengkomunikasikan kepada target audience. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran berisikan kesimpulan kajian dan hasil analisa serta saran-

saran yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada di bagian 

pendahuluan 

 


