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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan 

bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Tujuan utama 

pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan 

pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya, serta tidak merusak 

lingkungan. Gaya hidup sehat telah melembaga secara internasional, yang 

mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi 

(food safety attributes), kandungan nutrisi tinggi (nutritional attributes) dan ramah 

lingkungan (eco-labelling attributes). Tingkat kesadaran masyarakat yang semakin 

tinggi akan kesehatan, menyebabkan permintaan produk pertanian organik 

meningkat pesat, walaupun produk tersebut  memiliki kisaran harga yang relatif 

tinggi. Seiring dengan banyaknya permintaan pasar, maka para petani pun 

berbondong-bondong beralih ke pertanian organik (Badan Litbang Pertanian,2002). 

Pertanian organik merupakan sebuah inovasi masa kini, meskipun sebenarnya 

pertanian organik bukan hal baru, karena sudah diterapkan oleh petani terdahulu. 

Petani menjadi bagian yang penting dalam proses adopsi dan difusi inovasi, hal ini 

dikarenakan petani adalah pihak yang mengambil keputusan untuk menerima atau 

menolak inovasi yang ada. Pertanian organik dikembangkan sesuai budaya lokal 

setempat, sehingga mampu menjamin keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, 

sosial budaya, serta mendorong terwujudnya fair trade bagi petani secara 

berkelanjutan. Gerakan organik melalui pertanian organik telah lama diinisiasi oleh 

berbagai pihak di level internasional, sebagai salah satu wujud perlawanan dari 

pembangunan pertanian yang berorientasi pada pertumbuhan, dan sering di sebut 

“Revolusi Hijau” (Widiarta , 2011). 

Tetapi pada dasarnya tidak mudah bila harus mengambil suatu keputusan, 

khususnya bagi para petani terutama dalam hal pengalihan kegiatan pertanian dari 

konvensional ke organik, karena setiap keputusan ada resikonya dan banyak juga 

yang masih ragu karena terkadang orang tidak mau beralih dari kebiasaan yang 

dilakukan, karena takut akan modal dan resiko yang dihadapi. Karena itu dalam 
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pengambilan keputusan tersebut diperlukan mental yang kuat dan dukungan dari 

lingkungan sekitar.  

Persepsi merupakan suatu proses penginderaan, stimulus diterima oleh 

individu melalui alat indera, yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu 

dapat memahami, dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses 

menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan 

proses belajar individu. 

Pria dan wanita memiliki kedudukan, karakter dan tanggung jawab yang 

berbeda di masyarakat, selain itu mereka juga memiliki persepsi yang berbeda 

tentang perbedaan dan cara bekerja. Maka dari itu maksud untuk membandingkan 

gender ini untuk melihat bagimana cara kerja masing-masing dari mereka dan 

melihat cara mereka bekerja lebih aktif dan efisien. 

Begitu pula dengan kedua kelompok ini memiliki pola pikir yang berbeda 

tentang proses peralihan dari pekerjaan yang lama ke pertanian organik. Kelompok 

pria tani ini sebelum menjadi kelompok tani organik sudah kelompok tani 

konvensional, sedangkan untuk kelompok wanita tani ini membentuk kelompok baru 

dan yang membentuk pertama kali adalah seorang guru. 

 

1.2  Persoalan Penelitian 

1. Bagaimana dinamika adopsi inovasi teknik budidaya sayuran organik antara 

kelompok pria tani dan kelompok wanita tani? 

2. Apa saja kendala-kendala yang terjadi di kedua kelompok tersebut dan 

bagaimana cara mereka mengatasi masalah tersebut? 

3. Apa saja faktor-faktor yang pendorong dan penarik minat terbentuknya kedua 

kelompok tani tersebut. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dinamika adopsi inovasi teknik budidaya sayuran organik 

antara kelompok pria tani dan kelompok wanita tani. 

2. Untuk mengetahui kendala dan cara mengatasinya pada setiap kelompok. 

3. Untuk mengetahui perbedaan faktor-faktor yang mendorong dan menarik 

minat terbentuknya kelompok wanita organik dan kelompok pria organik. 
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1.4 Signifikasi 

Penelitian ini dari segi ilmiah akan menambah pengetahuan di bidang ilmu 

pertanian, terutama tentang dinamika adopsi inovasi teknik budidaya sayuran 

organik antara kelompok pria tani, dan kelompok wanita tani. Dari segi praktis 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi para pembaca. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, 

maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang mengandalkan 

bahan-bahan alami, dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan 

kimia sintetis (pupuk kimia/pabrik, pestisida, herbisida, zat pengatur 

tumbuh, dan aditif pakan) 

2. Pertanian konvensional adalah sistem pertanian yang baru diterapkan, 

dengan mengacu pada peningkatan tingkat produksi pertanian. Sistem 

pertanian baru tersebut adalah sistem pertanian modern yang bertumpu 

pada pasokan eksternal berupa bahan-bahan kimia buatan (pupuk dan 

pestisida), dengan harapan hal ini dapat meningkatkan produksi 

pertanian, dan meningkatkan angka keuntungan petani khususnya dalam 

segi ekonomi. 

3. Persepsi merupakan suatu proses penginderaan, stimulus diterima oleh 

individu melalui alat indera, yang kemudian diinterpretasikan sehingga 

individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang 

diterimanya tersebut. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya 

dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar individu. 

4. Dalam hal ini, responden adalah kelompok tani yang dulunya pernah 

mengelola usaha pertanian konvensional, dan beralih ke usaha pertanian 

organik, sehingga dapat diketahui apa yang membuat mereka beralih ke 

usaha pertanian organik, dan bagaimana proses peralihan tersebut. 

5. Adopsi inovasi adalah proses mengambil sesuatu yang sudah ada, dan 

berusaha membuat sesuatu tersebut menjadi lebih baik, serta berkembang. 
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Adopsi inovasi pertanian adalah proses merubah dari pertanian yang 

menggunakan kimia sintetis, ke pertanian yang meminimalisir 

penggunaan bahan kimia sintetis (contohnya pestisida), sehingga kualitas 

yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi 

konsumen dan lingkungan. 

6. Pola pikir yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola 

pikir yang mendasari kelompok pria/wanita tani dalam pengambilan 

keputusan untuk beralih ke usaha tanaman (sayuran) organik. 

7. Dalam penelitian ini pria dan wanita yang dimaksud adalah para pengurus 

dan pekerja yang berada di dalam 2 kelompok tani Tranggulasi 

(Kelompok Pria Tani, dan kelompok tani Merapi Asri (Kelompok Wanita 

Tani). 

 

 


