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ABSTRAKSI 

Isu lingkungan merupakan penomena yang relatif baru yang banyak 
diperbincangkan. Kerusakan lingkungan yang semakin parah memaksa para pemasar 
untuk menciptakan konsep baru dalam pemasaran yang dikenal dengan istilah green 
marketing. Dalam konsep pemasaran ini bagaimana mencari pola pemasaran yang 
ramah lingkungan, dalam artian bahwa semakin banyak produk yang terjual maka 
semakin lestari alam ini. Penelitian yang berjudul green marketing dan persepsi 
konsumen dalam perilaku membeli pupuk organik di Kabupaten Banyuwangi ini 
menggunakan metode kualitatif dengan maksud agar data yang diperoleh memiliki 
makna yang dalam. Dalam penelitian ini mengankat suatu penomena yang terjadi 
yang mana pupuk organik ini sebenarnya mampu membuat produksi pertanian secara 
lebih baik, namun faktanya belum begitu populer di mata petani. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pada dasarnya petani sudah mengetahui mengenai pupuk 
organik, namun di kelompok petani dari kalangan menengah ke bawah masih belum 
tahu makna secara lebih detail. Minat petani dalam membeli dan menggunakan pupuk 
organik ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, tingkat kemudahan dalam 
pemakaian, tingkat harga, dan motivasi yang mendorong hasil produksi pertanian. 
Perilaku dalam pembelian pupuk organik lebih dipengaruhi oleh lingkungan, 
pengalaman dalam menggunakan pupuk organik serta peranan dari penjual itu 
sendiri. 

Kata kunci: Green Marketing , kualitatif , behavior , motivasi , interests , persepsi 

 

ABSTRACT 

Environmental issues are a relatively new phenomenon that is being 
discussed. Increasingly severe environmental damage forcing marketers to create a 
new concept in marketing which is known as green marketing. In this marketing 
concept marketing how to look for patterns that are environmentally friendly, in the 
sense that more and more products are sold, the more sustainable nature. The study, 
titled green marketing and consumer perception in the buying behavior of organic 
fertilizer in Banyuwangi using qualitative methods with the intention that the data 
obtained has a deep meaning. In this research, pick a phenomenon that occurs where 
organic fertilizer is actually able to make better agricultural production, but the fact is 
not so popular in the eyes of the farmer. The results showed that farmers basically 
already know about organic fertilizers, but in a group of farmers from the middle to 
lower still do not know the meaning in more detail. Farmers' interest in buying and 
using organic fertilizer is influenced by factors of knowledge, level of ease of use, price 
level, and the motivation that drives agricultural production. Behavior in the purchase 
of organic fertilizer is more influenced by environment, experience in the use of 
organic fertilizers and the role of the seller itself. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemasaran yang berbasis pada 
kelestarian lingkungan (environmental 
marketing) merupakan perkembangan 
baru dalam bidang pemasaran, dan 
merupakan suatu peluang yang potensial 
dan strategis yang memiliki keuntungan 
ganda (Multiplier effect) baik pelaku 
bisnis maupun masyarakat sebagai 
pengguna. 

Pendekatan Pemasaran hijau 
(green marketing approach) pada area 
pertanian diyakini dapat mengembalikan 
keremajaan struktur tanah yang saat ini 
sebagian besar lahan tersebut sudah 
tercemar oleh bahan-bahan kimia 
berracun yang membahayakan 
kehidupan umat manusia. Sebagaimana 
oleh Pride and Ferrell, 1993,  
mengatakan bahwa green marketing  
dideskripsikan sebagai usaha organisasi 
atau perusahaan mendesign, promosi, 
harga dan distribusi produk-produk yang 
tidak merugikan lingkungan. Pujari dan 
Wright (2004) mengungkapkan bahwa 
pemasar (marketer)  perlu memandang 
fenomena tersebut sebagai satu hal yang 
berpotensi sebagai peluang bisnis. 

Berbagai hasil penelitian 
mengindikasikan bahwa sebagian besar 
lahan pertanian intensif menurun 
produktivitasnya dan telah mengalami 
degradasi lahan, terutama terkait dengan 
sangat rendahnya kandungan karbon 
organik dalam tanah, yaitu 2%. Padahal 
untuk memperoleh produktivitas optimal 
dibutuhkan karbon organik sekitar 
2,5%. Pupuk organik sangat bermanfaat 
bagi peningkatan produksi pertanian baik 
kualitas maupun kuantitas, mengurangi 
pencemaran lingkungan, dan 
meningkatkan kualitas lahan secara 
berkelanjutan. 

Penggunaan pupuk organik 
dalam jangka panjang dapat 
meningkatkan produktivitas lahan dan 
dapat mencegah degradasi 
lahan. Sumber bahan untuk pupuk 
organik sangat beranekaragam, dengan 
karakteristik fisik dan kandungan kimia 
yang sangat beragam sehingga 

pengaruh dari penggunaan pupuk 
organik terhadap lahan dan tanaman 
dapat bervariasi. 

Selain itu, peranannya cukup 
besar terhadap perbaikan sifat fisika, 
kimia biologi tanah serta 
lingkungan.Pupuk organik yang 
ditambahkan ke dalam tanah akan 
mengalami beberapa kali fase 
perombakan oleh mikroorganisme tanah 
untuk menjadi humus.Bahan organik 
juga berperan sebagai sumber energi 
dan makanan mikroba tanah sehingga 
dapat meningkatkan aktivitas mikroba 
tersebut dalam penyediaan hara 
tanaman.Penambahan bahan organik di 
samping sebagai sumber hara bagi 
tanaman, juga sebagai sumber energi 
dan hara bagi mikroba. 

Pupuk organik sudah cukup 
banyak beredar di Kabupaten 
Banyuwangi, baik yang diproduksi oleh 
perusahaan-perusahaan yang sudah 
berbadan hukum maupun oleh 
perorangan.Akan tetapi keberadaannya 
kurang diminati oleh sebagian kelompok 
petani karena mereka kurang meyakini 
bahwa pupuk tersebut bisa menyuburkan 
tanaman seperti halnya pupuk kimia 
yang mereka percaya sudah puluhan 
tahun lamanya. 

Petani di Kabupaten Banyuwangi 
belum begitu mengenal penggunaan 
pupuk organik. Mereka lebih suka 
menggunakan pupuk kimia yang dirasa 
tidak terlalu sulit dalam penggunaannya. 
Petani yang menggunakan pupuk 
organik di Banyuwangi masih sekitar 7% 
saja, sedangkan sisanya masih 
menggunakan pupuk kimia (BPS, 
2013:89). 
 
1.2 Fokus Kajian Penelitian 

Fokus kajian penelitian 
dimaksudkan agar tidak terjadi 
penyimpangan yang signifikan terhadap 
obyek penelitian. Setelah melakukan 
pengamatan umum pada obek yang 
akan diteliti, fokus penelitian diarahkan 
untuk memahami : 

a. pengetahuan konsumen 
mengenai manfaat pupuk organik 
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terhadap kesehatan dan 
kelestarian lingkungan di 
Kabupaten Banyuwangi; 

b. minat konsumen dalam 
menggunakan pupuk organikdi 
Kabupaten Banyuwangi; 

c. perilaku konsumen dalam 
membeli pupuk organik di 
Kabupaten Banyuwangi. 

 
1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang 
masalah dan fokus penelitian yang 
diuraikan diatas, dapatlah dirumuskan 
pertanyaan sebagai berikut: 

a. bagaimana tingkat pengetahuan 
konsumen mengenai pupuk 
organik terhadap kesehatan dan 
kelestarian lingkungandi 
Kabupaten Banyuwangi? 

b. bagaimana minat konsumen 
dalam membeli pupuk organik di 
Kabupaten Banyuwangi? 

c. bagaimana perilaku konsumen 
dalam membeli pupuk organik di 
Kabupaten Banyuwangi?. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan diatas, 
maka tujuan penelitian yang akan 
dilakukanadalah : 

a. untuk memahami tingkat 
pengetahuan konsumen terhadap 
pupuk organik di Kabupaten 
Banyuwangi. 

b. untuk memahamiminat konsumen 
dalam membeli pupuk organik di 
Kabupaten Banyuwangi. 

c. untuk memahami perilaku 
konsumen dalam membeli pupuk 
organik di Kabupaten 
Banyuwangi. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat : 

a. bagi Ilmu Pengetahuan, 
penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat untuk 
mengembangkan ilmu 
pemasaran kususnya tentang 
perilaku konsumen; 

b. bagi Pihak Perusahaan, hasil 
penelitian ini diaharapkan dapat 
dijadikan bahan kajian untuk 
mengembangkan produknya 
sesuai dengan harapan 
konsumen; 

c. bagi Pihak Pemerintah, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan pertimbangan kebijakan 
dalam hal produksi pupuk di 
Indonesia; 

d. bagi Penelitian Selanjutnya, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan bahan referensi untuk 
melakukan penelitian yang 
sejenis terutama yang berkaitan 
dengan konsep pemasaran 
berbasis lingkungan. 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Konsep Pemasaran Hijau  (Green 
Marketing) 

Istilah green marketing 
(pemasaran hijau) sebagai salah satu 
usaha strategis dalam menciptakan 
bisnis yang berbasis lingkungan dan 
kesehatan telah dikenal pada akhir tahun 
1980-an dan awal 1990-an. The 
American Marketing Associate (AMA) 
pada tahun 1975 mengadakan seminar 
pertama tentang ”Ecological marketing”, 
seminar ini menghasilkan buku pertama 
tentang Pemasaran hijau (green 
marketing) berjudul ”Ecological 
Marketing” (Henion and Kinnear, 1978) 
dan sejak saat itu banyak buku tentang 
topik tersebut dipublikasikan (Charter 
1992, Ottman 1994). Nanere, 
(2010), mengatakan bahwa green 
marketing  dideskripsikan sebagai usaha 
organisasi/perusahaan mendesign, 
promosi, harga dan distribusi produk-
produk yang tidak merugikan lingkungan. 

  American Marketing Associate 
(AMA) mendefinisikan green marketing is 
the marketing of products that are 
presumed to be environmentally safe 
(sebagai suatu proses pemasaran 
produk-produk yang diasumsikan aman 
terhadap lingkungan). Polonsky, 
Rosenberger and Ottman (1998), 
mendefinisikan green marketing sebagai 
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“All activities designed to generate and 
facilitate any axchange intended to 
satisfy human needs or wants, such that 
the satisfaction of these needs and  
wants occurs, with minimal detrimental 
impact on the natural environment” 
(Green marketing adalah konsistensi dari 
semua aktifitas yang mendesain 
pelayanan dan fasilitas bagi kepuasan 
kebutuhan dan keinginan manusia, 
dengan tidak menimbulkan dampak pada 
lingkungan alam). Shields 
mengemukakan “ The efforts by 
organizations to produce, promote, 
package, and reclaim product in a 
manner that is sensitive or responsive to 
ecological concerns (Usaha dari 
organisasi untuk memproduksi, 
menjalankan, mengemas dan membuat 
produk yangpeduliterhadap lingkungan)  
(Http://www.flickr.com). 

Lozada (2000) mendefinisikan 
Pemasaran hijau (green marketing) 
sebagai “aplikasi dari alat pemasaran 
untuk memfasilitasi perubahan yang 
memberikan kepuasan organisasi dan 
tujuan individual dalam melakukan 
pemeliharaan, perlindungan, dan 
konservasi pada lingkungan fisik”.Pride 
dan Farrel (2004) mendefinisikan 
Pemasaran hijau (green marketing) 
sebagai sebuah upaya orang mendesain, 
mempromosikan, dan mendistribusikan 
produk yang tidak merusak lingkungan. 
Charter (1992) memberikan definisi 
Pemasaran hijau (green marketing) 
merupakan holistik, tanggung jawab 
strategik proses manajemen yang 
mengidentifikasi, mengantisipasi, 
memuaskan dan memenuhi kebutuhan 
stakeholders untuk memberi 
penghargaan yang wajar, yang tidak 
menimbulkan kerugian kepada manusia 
atau kesehatan lingkungan alam. Ottman 
(2006) mengemukakan bahwa dimensi 
green marketing, dengan 
mengintegrasikan lingkungan ke dalam 
semua aspek pemasaran 
pengembangan produk baru (green 
product) dan komunikasi (green 
communication). 
 

 

3. METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif. Penelitian kualitatif pada 
hakekatnya ialah mengamati orang 
dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi 
dengan mereka, berusaha memahami 
bahasa dan tafsiran mereka tentang 
dunia sekitarnya (Nasution,1998:5). 
Penelitian ini yang diamati adalah 
konsumen yang pernah menggunakan 
pupuk organik untuk perlakuan pada 
tanaman. 
 Metode kualitatif digunakan 
dengan maksud agar data yang didapat 
lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel 
dan bermakna sehingga tujuan penelitian 
dapat dicapai. 
 
3.2 Tempat Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan terhadap 
petani di wilayah Kabupaten Banyuwangi 
yang pernah menggunakan pupuk 
organik untuk perlakuan tanaman 
mereka.Pengamatan  dilakukan di tiga 
lokasi yang merupakan basis-basis 
pertanian yang tersebar di Banyuwangi 
utara sebagai basis penanaman 
palawija, Banyuwangi kota sebagai basis 
penanaman padi, dan Banyuwangi 
selatan sebagai basis penanaman buah-
buahan. 
 
3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa alat-alat untuk 
mencatat, merekam dan 
mendokumentasikan yaknikamera, note 
book, dan perekam suara. Peranan 
peneliti dalam hal ini sangat menentukan 
dalam menentukan validitas dan 
reliabilitas hasil penelitian. 

 
3.4 Teknik Pengambilan Informan 
 Sampel dalam penelitian ini 
direncanakan menggunakan purposive 
samplinguntuk menentukan wilayah 
penelitian berdasarkan jenis kelompok 
tani. Wilayah penelitian tesebar di 
wilayah Banyuwangi Utara sebagai 
petani palawija, Banyuwangi Kota 
sebagai petani padi, dan Banyuwangi 
Selatan sebagai petani buah-buahan.  
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 Informan ditentukan dengan cara 
menggali informasi dari masing-masing 
ketua kelompok tani mengenai petani 
yang pernah menggunakan pupuk 
organik dengan metode snowball.Metode 
snowball berarti menggali informasi dari 
informan dengan cara mencari tahu dari 
informan satu ke informan lain yang 
dianggap lebih tahu tentang pokok-pokok 
permasalahan dalam penelitian ini. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data 
merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama 
dari penelitian adalah mendapatkan data. 
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 
data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi 
standar data yang ditetapkan 
(Sugiono,2013:224).Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. observasi, dimaksudkan untuk 

mendapatkan fakta-fakta di tempat 
obyek penelitian; 

2. wawancara, dimaksudkan untuk 
mendapatkan informasi secara lebih 
lengkap dan mendalam mengenai 
sikap petani dalam menilai 
penggunaan pupuk organik; 

3. dokumentasi, dimaksudkan untuk 
menguji validitas data;  

4. triangulasi, dilakukan dengan cara 
menanyakan langsung kepada pakar 
pertanian serta produsen pupuk 

organik terkait kebenaran informasi 
yang disampaikan oleh informan. 
 

3.6 Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis data 
kualitatif.Menurut konsep Miles at al. 
(1994) mengemukakan bahwa aktivitas 
dalam analisis data kualitatif dilakukan 
secara interaktif dan berlangsung secara 
terus menerus pada setiap tahapan 
penelitian sehingga sampai tuntas, dan 
datanya sampai jenuh dalam analisis. 
Aktivitas dalam analisis data meliputi: 

1. data reduction, merupakan data 
yang diperoleh dari lapangan 
yang jumlahnya cukup banyak, 
untuk itu perlu dicatat secara rinci 
dan teliti. Mereduksi data berarti 
merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting, dicari tema dan 
polanya; 

2. data display, yaitu penyajian data  
yang dilakukan dalam bentuk 
uraian singkat, bagan, hubungan 
antar kategori, flowcart, dan 
sejenisnya; 

3. conclusion, adalah kesimpulan 
awal yang masih bersifat 
sementara, dan akan berubah 
bila tidak ditemukan bukti-bukti 
yang kuat yang mendukung pada 
tahap pengumpulan data 
berikutnya.

 
Langkah-langkah analisis sesuai gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 

Collection 

Data 

Reduction 
Conclusions : 

Drawing/Verifying 

Data Display 
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Gambar Komponen dalam analisis 
data (interactive model) 
 Selanjutnya teknik analisis data 
disesuaikan dengan tahapan dalam 
penelitian.Pada tahap penjelajahan 
dengan teknik pengumpulan data grand 
tourquestion, analisis data dengan teknik 
domain.Pada tahap menentukan fokus 
analisis data dilakukan dengan analisis 
taksonomi. 
3.7 Pengujian Kredibilatas Data 
3.7.1 .Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan 
berarti peneliti kembali ke lapangan, 
melakukan pengamatan, wawancara lagi 
dengan sumber data yang pernah 
ditemui maupun yang baru. Dengan 
perpanjangan pengamatan ini berarti 
hubungan peneliti dengan narasumber 
akan semakin terbentuk rappor, semakin 
akrab, semakin terbuka, saling 
mempercayai sehingga tidak ada lagi 
informasi yang disembunyikan. 
3.7.2. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti 
melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan 
cara tersebut maka kepastian data dan 
urutan peristiwa dapat direkam secara 
pasti dan sistematis. Dengan 
meningkatkan ketekunan ini, maka 
peneliti dapat melakukan pengecekan 
kembali apakah data yang telah 
ditemukan itu salah atau tidak. Demikian 
juga dengan menigkatkan ketekunan 
maka, peneliti akan dapat memberikan 
diskripsi data yang akurat dan sistematis 
tentang apa yang diamati. 
3.7.3 Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian 
kredibilitas ini diartikan sebagai 
pengecekan data dari berbagai sumber 
dengan berbagai cara, dan berbagai 
waktu. Dengan demikian terdapat 
triangulasi sumber, triangulasi teknik 
pengumpulan data, dan waktu. 

Triangulasi teknik, berarti 
menggunakan teknik pengumpulan data 
yang berbeda-beda untuk mendapatkan 
data dari sumber yang sama. Metode 
yang digunakan dengan observasi 
partisipatif, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi untuk sumber yang sama 
secara serempak. Triangulasi sumber 

berarti, untuk mendapatkan data dari 
sumber yang berbeda-beda dengan 
teknik yang sama, dalam hal ini 
membandingkan apa yang disampaikan 
oleh informan kepada produsen pupuk 
organik serta pakar dalam bidang 
pertanian.  
3.7.4 Analisis Kasus Negatif 
 Kasus negatif adalah kasus yang 
tidak sesuai atau berbeda dengan hasil 
penelitian hingga pada saat tertentu. 
Melakukan analisis kasus negative 
berarti peneliti mencari data yang 
berbeda atau bahkan bertentangan 
dengan data yang telah ditemukan untuk 
kemudian dicari tahu penyebab dari 
ketidaksesuaian tersebut. 
3.7.5.Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi adalah 
pendukung untuk membuktikan data 
yang telah ditemukan oleh peneliti.Dalam 
hal ini, data hasil wawancara didukung 
dengan rekaman hasil wawancara.Data 
tentang interaksi manusia didukung 
dengan foto-foto. 
3.7.6 Mengadakan Member Check 
 Membercheck adalah, proses 
pengecekan data yang diperoleh peneliti 
kepada pemberi data. Tujuan 
membercheck adalah untuk mengetahui 
seberapa jauh data yang diperoleh 
sesuai dengan apa yang diberikan oleh 
pemberi data. Apabila data yang 
ditemukan disepakati oleh para pemberi 
data berarti sudah valid, sehingga 
semakin kredibel/dipercaya, tetapi 
apabila data yang ditemukan peneliti 
dengan berbagai penafsirannya tidak 
disepakati oleh pemberi data, maka 
peneliti perlu melakukan diskusi dengan 
pemberi data. Jadi tujuan membercheck 
adalah agar  informasi yang diperoleh 
dan akan digunakan dalam penulisan 
laporan sesuai dengan apa yang 
dimaksud sumber data atau informan. 
4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1 Tingkat Pengetahuan Konsumen 
Terhadap Pupuk Organik 

Berdasarkan dari hasil 
wawancara mendalam yang dilakukan 
terhadap petani dapat disimpulkan 
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bahwa secara umum, petani di wilayah 
Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki 
pengetahuan mengenai pupuk organik. 
Para petani sudah mengetahui tentang 
manfaat yang didapatkan dengan 
menggunakan pupuk organik. 
 Pengetahuan petani mengenai 
pupuk organik itu mencakup jenis pupuk, 
manfaat, bahan yang digunakan serta 
pola penggunaanya. Mereka sudah bisa 
menjelaskan mengenai damapk yang 
terjadi ketika lahan pertanian 
menggunakan pupuk organik dan 
anorganik. 
 Para petani juga memiliki 
harapan untuk menjaga kelestarian 
lingkungan ini melalui penggunaan 
pupuk organik dalam lahan pertanian. 
Secara umum mereka mengetahui 
bahwa kerusakan lingkungan kususnya 
lahan pertanian ini diakibatkan oleh 
penggunaan pupuk kimia secara 
berlebihan. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa produk pupuk organik sudah 
dikenal/diketahui oleh petani. Lebih jauh 
petani sudah mengetahui mengenai 
bahan yang digunakan, manfaat yang 
didapat, kaitannya dengan upaya 
melestarikan lingkungan serta bentuk-
bentuk pupuk organik yang sudah ada. 

Petani hanya mengetahui 
gambaran secara umum saja mengenai 
pupuk organik, sementara untuk tahap 
pemahamannya rata-rata masih kurang. 
Kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak 
terkait merupakan penyebab dari 
minimnya pemahaman petani terhadap 
pupuk organik. Selama ini petani sudah 
terlena dengan pemakaian pupuk kimia 
yang juga mendapat subsidi dari 
pemerintah, keberadaan pupuk organik 
masih terasa asing bagi mereka. 
4.2 Minat Konsumen Dalam Memakai 

Pupuk Organik 
Kesimpulan yang didapat dari 

hasil wawancara dengan informan 
bahwa minat petani dalam membeli dan 
menggunakan pupuk organik secara 
umum merespon positif. Pada prinsipnya 
petani memiliki kemauan untuk merubah 
dari menggunakan pupuk anorganik ke 

pupuk organik, namun masih ada 
beberapa pertimbangan yang perlu 
direspon oleh produsen pupuk organik.  

Alasan kemudahan dalam 
pemakaian serta harga jual pupuk 
organik menjadi pertimbangan yang 
cukup signifikan memiliki pengaruh. 
Terdapat beberap petani yang masih 
enggan memakai pupuk organik ini 
karena kurang meyakini akan fungsi 
pupuk organik ini memiliki manfaat yang 
sama seperti pupuk anorganik yang 
biasa mereka gunakan selama ini. Oleh 
karena itu, adanya proyek percontohan 
dalam penggunaan pupuk organik ini 
dirasa perlu dilakukan. 

Isu lingkungan juga menjadi 
pertimbangan bagi petani untuk 
menggunakan pupuk organik. Terdapat 
petani yang menyatakan bahwa 
kerusakan lingkungan yang terjadi 
adalah akibat penggunaan pupuk kimia 
secara berlebihan, oleh karenanya 
dengan beralih ke pupuk organik maka 
kondisi lahan pertanian bisa diperbaiki. 

Petani di Banyuwangi tidak 
semuanya berminat dalam 
menggunakan pupuk organik. Bagi 
mereka yang kurang berminat ini lebih 
disebabkan kurangnya tingkat 
pengetahuannya terhadap pupuk 
organik. Harga yang tergolong mahal 
yang ditawarkan kepada petani juga 
merupakan faktor yang mempengaruhi 
minat petani. Dari hasil analisis yang 
dilakukan diketahui bahwa kemasan 
pupuk organik kurang praktis, produsen 
membuat kemasan produk secara 
terpisah antara fungsi yang satu dengan 
fungsi lainnya. Terpisahnya kemasan 
antar fungsi ini diduga menjadi penyebab 
kekurang praktisannya dan menjadi 
mahalnya pupuk organik ketika 
diakumulasikan. 

Berdasarkan analisis yag 
dilakukan, diketahui bahwa minat petani 
melakukan pembelian pupuk organik 
dikarenakan keyakinan mereka terhadap 
manfaat yang didapatkan. Kesadaran 
tinggi untuk menjaga kelestarian 
lingkungan serta kepedulian terhadap 
kesehatan merupakan pendorong yang 
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kuat untuk beralih ke penggunaan pupuk 
organik. Dengan demikian, secara tidak 
langsung di sini ada peranan yang cukup 
baik dari petani untuk menerapkan 
konsep green marketing melalui sektor 
pertanian. 
4.3 Perilaku Konsumen Dalam 

Memakai Pupuk Organik 

Kesimpulan yang didapat dari informan-
informan di atas adalah bahwa perilaku 
pembelian pupuk organik di Kabupaten 
Banyuwangi dipengaruhi oleh  faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal 
yang mempengaruhi perilaku pembelian 
adalah tingkat pengetahuan petani itu 
sendiri serta kesadaran untuk peduli 
terhadap kelestarian lingkungan. 
Sedangkan faktor eksternal yang 
mempengaruhi perilaku pembelian 
terhadap pupuk organik adalah tingkat 
harga yang ditawarkan, pola 
penggunaan pupuk serta faktor 
lingkungan. 
 Keberhasilan/kegagalan petani 
dalam menggunakan pupuk organik 
cenderung menjadi pertimbangan bagi 
petani lain untuk mencontoh. Ketika ada 
petani yang berhasil dalam 
penggunaannya, maka akan ditiru oleh 
petani lain. Tetapi jika dilingkungan itu 
ada petani yang mengalami kegagalan 
dalam percobaannya, maka akan 
menjadi bumerang bagi produsen pupuk 
organik itu.   
 Harga pupuk organik akan 
menjadi pertimbangan dalam pembelian 
bagi petani yang belum pernah 
menggunakan dan petani yang baru 
sekali mencoba. Demikian pula dengan 
tingkat kemudahan dalam 
mengaplikasikan pemupukan juga 
merupakan faktor yang mempengaruhi 
perilaku dalam pembelian pupuk organik 
tersebut.  
 Keterbatasan informasi yang 
diterima oleh petani merupakan salah 
satu penyebab dari kurangnya peminat 
pupuk organik. Informasi yang diterima 
oleh petani hanya sebatas informasi 
umum yang belum mencakup 
keseluruhan subtansi yang terkandung di 
dalam produk tersebut. 

 Tidak semua keinginan dari 
petani untuk memakai pupuk organik 
dapat direalisasikan. Faktor harga, 
tingkat kepraktisan serta pengetahuan 
petani merupakan indikator yang sangat 
menentukan. Hal ini berbeda dengan 
kelompok petani yang sudah memiliki 
tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, 
dimana mereka langsung dapat 
mengimplementasikannya kedalam 
suatu kebutuhan. 

Petani mendapatkan informasi 
mengenai pupuk organik dari mulut ke-
mulut sesama petani. Bagi petani dari 
kalangan berpengetahuan menengah 
keatas, informasi itu bisa mereka 
tindaklanjuti dengan cara mengakses 
sumber-sumber lain seperti internet, para 
ahli serta sumber-sumber lain yang 
terkait. Hal ini berbeda dengan kelompok 
petani dari kalangan berpengetahuan 
menengah kebawah yang hanya terbatas 
dalam mendapatkan informasi dari 
sesama petani saja. Dengan demikian, 
informasi yang diperoleh kurang lengkap, 
maka dapat disimpulkan faktor inilah 
yang juga menjadi penyebab kurang 
minatnya mereka dalam menggunakan 
pupuk organik. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil dari penelitian 
ini maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 

1.   Petani di Kabupaten Banyuwangi  
secara umumsudah mengetahui 
tentang pupuk organik. Bagi 
kelompok petani dari kalangan 
menengah ke atas, tingkat 
pengetahuan konsumen mengenai 
pupuk organik ini memiliki cakupan 
yang cukup luas termasuk kaitannya 
terhadap masalah kelestarian 
lingkungan dan dampak terhadap 
kesehatan; 

2.  Minat petani dalam menggunakan 
pupuk organik dipengaruhi oleh 
tingkat pengetahuannya. Petani 
yang memiliki pengetahuan tinggi 
akan cenderung menjadi pelopor 
bagi petani lain untuk menggunakan 
pupuk organik, sedangkan kelompok 
petani dari kalangan menengah ke 
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bawah memiliki loyalitas yang baik 
terhadap penggunaan pupuk organik 
setelah mengetahui hasil produksi 
pertaniannya mengalami 
peningkatan. Tingkat kemudahan  
dalam penggunaan dan tingkat 
harga juga merupakan pertimbangan 
bagi petani; 

3. Perilaku petani dalam membeli 
pupuk organik dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan, mereka akan 
melakukan pembelian terhadap 
pupuk organik ketika ada petani lain 
yang berhasil. Bagi kelompok petani 
dari kalangan menengah ke atas, 
perilaku pembelian pupuk organik 
lebih didorong karena kepedulian 
mereka terhadap kelestarian 
lingkungan dan masalah kesehatan. 

 
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, 
maka saran yang dapat disampaikan 
adalah:  

1.   Hendaknya pemerintah 
melakukan sosialisasi/penyuluhan 
kepada petani agar para petani 
kususnya dari kelompok petani 
kalangan menengah kebawah bisa 
mengetahui secara lebih mendalam 
mengenai manfaat menggunakan 
pupuk organik serta tujuan yang ingin 
dicapai; 

2. Bagi produsen pupuk organik 
hendaknya membuat satu kemasan 
produk yang tidak terpisah antara 
fungsi satu dengan fungsi yang lain 
sehingga harga bisa ditekan lebih 
rendah. Hendaknya dalam satu 
kemasan mencakup nutrisi yang sudah 
lengkap. Selain itu aplikasi penggunaan 
dirancang sehingga tidak terkesan 
terlalu sulit oleh petani; 

3. Bagi penelitian selanjutnya 
hendaknya bisa mengupas lebih dalam  
mengenai perilaku petani dalam 
memahami konsep green marketing 
sebagai implementasi dari sistem 
pertanian berkelanjutan dengan 
berbasis pada kelestarian lingkungan. 
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