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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar mata 

pencaharian penduduk adalah petani, sehingga pertanian merupakan salah satu 

sektor industri yang menyerap lebih banyak pekerja bila dibandingkan dengan 

sektor lain yaitu sekitar 44,5% (Pusat Data dan Informasi Departemen 

Pertanian, 2011). Keberlangsungan sektor pertanian dipengaruhi oleh sektor-

sektor non pertanian yang saling terkait, dimana salah satu faktor tersebut 

yaitu mengenai keberadaan industri pupuk. Pupuk merupakan salah satu 

sarana untuk memberikan jaminan bahwa keberhasilan sektor pertanian dapat 

terwujud secara maksimal. 

Pupuk juga dapat menyumbangkan 20% terhadap keberhasilan 

peningkatan produksi sektor pertanian. Kondisi tersebut menjadikan pupuk 

merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi pertanian. 

Keberadaan pupuk secara tepat baik jumlah, jenis, mutu, harga, tempat, dan 

waktu akan menentukan kuantitas dan kualitas produk pertanian yang 

dihasilkan. Disamping itu, sektor pertanian hingga sekarang ditopang oleh 

pupuk anorganik yang konsumsinya meningkat dari waktu ke waktu. 

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), keberhasilan 

peningkatan produksi pangan sangat bergantung pada pemberian pupuk, dan 

dilaporkan bahwa telah terjadi kenaikan penggunaan pupuk buatan dari 5 juta 
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ton pada tahun 1967. Pada 30 tahun setelahnya kebutuhan meningkat sembilan 

kali lipat menjadi 45 juta ton (www.ngappsich.blogspot.com). Hal itu juga 

ditunjang dengan kebiasaan Orang Indonesia yang suka dengan hal instan, 

begitu juga yang terjadi pada petani Indonesia khususnya. Petani Indonesia 

telah terbiasa menggunakan pupuk anorganik yang jika di pakai berlebihan 

akan menimbulkan bahaya. Kesadaran para petani untuk menggunakan pupuk 

organik masih rendah karena mereka hanya berpikir pada nilai jangka pendek 

dan mengekploitasi tanah secara maksimal tanpa memperdulikan kesimbangan 

unsur tanah. 

Penggunaan pupuk kimia secara terus menerus telah menyebabkan 

penurunan tingkat kesuburan lahan pertanian karena populasi mikroorganisme 

tanah berkurang dan mati. Di samping itu, struktur tanah menjadi keras, daya 

sanggah tanah untuk menahan air berkurang, tanah miskin hara dan 

menjadikan lahan pertanian krisis (Anonimous, 2004). 

Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia telah menjadi lahan 

kritis akibat pencemaran dari limbah industri dan khususnya di bidang 

pertanian karena pemakaian pupuk anorganik atau kimia secara berlebihan dan 

enggannya para petani untuk menggunakan pupuk organik yang dulunya 

merupakan pupuk utama sebelum adanya pupuk buatan atau pupuk kimia. 

Menurut Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Teknologi, Ahmad Syarifuddin 

Karama, lahan pertanian yang sudah dalam kondisi krisis mencapai 66 % dari 

tujuh juta hektar areal pertanian yang ada. Keadaan kritis tersebut diantaranya 
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berupa tingkat pencemaran tanah yang cukup tinggi dan unsur hara sudah 

tidak seimbang. 

Mengetahui dampak dari semua itu banyak petani sekarang ini yang 

mempergunakan pupuk organik. Hal itu menunjukan adanya perilaku beralih 

yang dilakukan petani dalam pemakaian pupuk, dari yang dulunya hanya 

mengandalkan pupuk kimia sekarang sudah mulai menggunakan pupuk 

organik untuk memupuk tanamannya. Khususnya di daerah penelitian yang 

akan diteliti dalam penelitian ini yaitu di kelurahan wonoploso kecamatan 

Gondang, Mojokerto.  

Data pemakaian pupuk organik dan pupuk kimia yang disajikan pada 

tabel 1.1 dan tabel 1.2 menunjukkan bahwa pemakaian pupuk organik 

mengalami peningkatan dan pemakaian pupuk anorganik yang mengalami 

penurunan dalam tiga tahun terakhir ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

sebagaian besar petani di Wonoploso mulai mengurangi pemakaian pupuk 

kimia dan menggantinya dengan pupuk oraganik . Adapun data pemakaian 

produk pupuk organik dan pupuk anorganik pada musim tanam padi dan 

jagung secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 

Tabel 1.1 
Pemakaian Produk Pupuk Organik Pada Musim Tanam  

Padi dan Jagung 
Jenis 

tanaman 
Musim 
tanam 2009 2010 2011 

Padi I 17,840 ton 21,185 ton 26,760 ton 

Padi II 20,070 ton 23,530 ton 28,990 ton 

Jagung  26,760 ton 34,565 ton 40,140 ton 

Sumber: Kelompok Tani Sekar Mulyo 
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Tabel 1.2 
Pemakaian Produk Pupuk Kimia Pada Musim Tanam Padi  

dan Jagung 
 

Jenis 
tanaman 

Musim 
tanam 2009 2010 2011 

Padi I 99,235  ton 95,890  ton 91,315  ton 

Padi II 119,305ton 114,075ton 110,585ton 

Jagung  140,490 ton 132,685 ton  128,250 ton 

Sumber: Kelompok Tani Sekar Mulyo 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa adanya peningkatan atas 

pemakaian jenis pupuk organik dalam melakukan proses aktivitas penanaman 

yang dilakukan, dan penurunan pada pemakaian pupuk kimia yang ada di 

tabel 1.2. Perilaku perpindahan penggunaan produk atau merek pada 

pelanggan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dipengaruhi faktor-

faktor keprilakuan, persaingan, dan waktu (Srinivasan dalam Swastha, 2002). 

Menurut Andreasen dalam Swastha (2000) menyebutkan bahawa kunci yang 

menyebabkan perubahan sikap ditentukan oleh berbagai macam jenis 

informasi baik sengaja maupun tidak sengaja. Adapun faktor yang mungkin 

menyebabkan  petani yang pada saat ini mulai beralih menggunakan pupuk 

organik padahal dulunya petani hanya mengandalkan pupuk kimia saja namun 

demikian dengan adanya perubahan cara berfikir para petani maka sekarang 

banyak yang beralih menggunakan pupuk organik yang dirasakan lebih aman. 

Para petani yang terdapat di wilayah Kelurahan Wonoploso  

Kecamatan Gondang Mojokerto mayoritas beralih untuk menggunakan pupuk 

organik. Informasi tersebut diperoleh dari ketua Kelompok Tani Sekar Mulyo 
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yang terdapat di wilayah tersebut. Menurut informasi yang diperoleh 

menyebutkan bahwa pertimbangan para petani untuk beralih menggunakan 

pupuk organik yaitu keunggulan yang dimiliki pupuk organik dibandingkan 

dengan pupuk kimia yaitu tidak terdapat unsur-unsur yang dapat merusak 

tingkat kesuburan tanah dan tidak memberikan efek yang kurang baik untuk 

jangka panjang. 

Perubahan sikap para petani tersebut juga dikaitkan dengan harga 

pupuk organik yang lebih murah dibandingkan dengan harga pupuk 

kimia.Upaya para petani untuk melakukan perpindahan tersebut dalam rangka 

untuk melakukan efisiensi biaya yang harus dikeluarkan setiap kali musim 

tanam, dimana harga gabah pada saat panen raya cenderung mengalami 

penurunan. Selain mempertimbangkan efisiensi biaya para petani juga 

memiliki alasan untuk menggunakan pupuk organik yaitu tidak mengurangi 

tingkat kesuburan tanah sehingga tingkat produktivitas lahan tetap terjaga. 

Beberapa alasan atau pertimbangan tersebut maka para petani beralih 

menggunakan pupuk organik yang memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan pupuk kimia. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini diberi judul “FAKTOR – FAKTOR YANG 

DIPERTIMBANGKAN PETANI DALAM PERILAKU BERALIH 

MENGGUNAKAN PUPUK DARI PUPUK KIMIA KE PUPUK 

ORGANIK (Studi di Kelurahan Wonoploso Kecamatan Gondang 

Mojokerto) 
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B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Faktor-faktor apakah yang dipertimbangkan petani dalam perilaku beralih 

menggunakan pupuk dari pupuk kimia ke pupuk organik (Studi di 

Kelurahan Wonoploso  Kecamatan Gondang Mojokerto) 

2. Faktor apakah dominan dipertimbangkan petani dalam perilaku beralih 

menggunakan pupuk dari pupuk kimia ke pupuk organik (Studi di 

Kelurahan Wonoploso  Kecamatan Gondang Mojokerto) 

C. Batasan Masalah 

Agar hasil penelitian ini nantinya tidak menyimpang dari rumusan 

masalah maka masalah dibatasi pada faktor-faktor yang dianggap 

mempengaruhi perilaku beralih petani dalam menggunakan pupuk yaitu: 

budaya, sosial, pribadi dan psikologis. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan petani dalam 

perilaku beralih menggunakan pupuk dari pupuk kimia ke pupuk 

organik (Studi di Kelurahan Wonoploso Kecamatan Gondang 

Mojokerto). 

b. Untuk mengetahui faktor dominan dipertimbangkan petani dalam 

perilaku beralih menggunakan pupuk dari pupuk kimia ke pupuk 
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organik (Studi di Kelurahan Wonoploso Kecamatan Gondang 

Mojokerto). 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Produsen Pupuk 

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan 

produsen pupuk dalam menawarkan produk sehingga terdapat 

kesesuaian antara hasil diproduksi dengan kebutuhan para petani. 

b. Bagi Kelompok Petani 

Dapat digunakan sebagai masukan untuk mendapatkan pupuk yang 

benar-benar memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan hasil 

produksi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi 

peneliti berikutnya yang berminat di bidang perilaku konsumen. 

  

 


