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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian 

negara Indonesia yang berguna untuk mendongrak citra Indonesia di mata dunia. 

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan II 2017, sektor 

pertanian terus memberi kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Data 

BPS, menunjukkan bahwa besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 

mencapai Rp 3.366,8 triliun. Jika dilihat dari sisi produksi, pertanian merupakan 

sektor kedua paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, setelah industri 

pengolahan. Posisi sektor pertanian masih di atas sektor lainnya, seperti perda- 

gangan maupun konstruksi (Prahara, 2017). Data dari temuan di atas sejalan 

dengan hasil penelitian Putra dkk (2015), mengenai “The competitiveness analysis 

of Indonesia’s tobacco in the international market” yang menyatakan bahwa “the 

fact that Indonesia has abundant natural resource and big number of human 

resource, brings an advantage for Indonesia to generate its competitiveness in the 

international market”. Penelitian tersebut semakin menegaskan bahwa Indonesia 

memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar, 

membawa keuntungan bagi Indonesia untuk menghasilkan daya saing di 

Indonesia pasar internasional. 

Pemanfaatan potensi sumber daya alam Indonesia digunakan untuk 

berbagai macam kegiatan, salah satunya potensi dalam bidang pertanian yang 

dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan dapat dijual untuk 

menambah pendapatan masyarakat. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber 

daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen 

untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem (Pasal 1 

UU Nomor 19 Tahun 2013). Salah satu hasil pertanian Indonesia yaitu tembakau 

yang bermanfaat untuk bahan pembuatan rokok. Tembakau termasuk klas Dikotil, 

famili Solana-ceae, genus Nicotiana dan spesies Nicotiana Tabacum (Matnawi, 
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1997). Bagian terpenting dari tembakau adalah daun, bentuk bulat panjang, 

ujungnya meruncing, tepi atau pinggirnya licin dan bertulang sirip (Cahyono, 

1998). Tanaman tembakau tersebar di seluruh Nusantara dan mempunyai 

kegunaan yang beragam antara lain sebagai biopestisida dan insektisida, pengawet 

bambu petung, pembersih luka dan terutama sebagai bahan baku pembuatan 

rokok (Primasari, 2010). Sebaran daerah penghasil tembakau di Indonesia berada 

di Sumatera Utara (Deli), Sumatera Barat (Payakumbuh), Bengkulu, Sumatera 

Selatan (Palembang), Jawa Tengah (Surakarta, Klaten, Dieng, Kedu, Temang- 

gung, Parakan, Wonosobo), dan Jawa Timur (Bojonegoro, Besuki). 

Tembakau sebagai komoditas ekonomi mampu menyediakan lapangan 

pekerjaan yang cukup besar baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai 

dari petani, buruh industri rokok, pengrajin keranjang tembakau, distributor, jasa 

transportasi sampai pada jasa pekerja iklan (Kretek, 2016). Tembakau juga 

berkontribusi dalam memutar roda perekonomian dalam pembangunan nasional 

karena mampu memberikan sumbangan dana yang tidak sedikit dari cukai dan 

pajak industri pada negara. Apalagi ketika Pemerintah Indonesia menaikkan tarif 

cukai tembakau pada tahun 2017. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) No.147/PMK.010/2016 (Daily, 2017). Kebijakan Ini sejalan 

dengan penelitian World Health Organization (2014), mengenai “Raising Tax on 

Tobacco” yang menyatakan bahwa “Raising taxes on tobacco  enough to increase 

tobacco price above inflation rates  makes tobacco more expensive” maksudnya 

meningkatkan pajak cukai tembakau dapat mempengaruhi harga tembakau di atas 

tingkat inflasi. 

Tembakau (Nicotiana Tabacum) merupakan salah satu komoditas 

andalan sektor pertanian di Indonesia. Penduduk Indonesia mulai mengenal 

tembakau pada abad ke-17 melalui bangsa Eropa. Saat ini, Indonesia terkenal 

sebagai salah satu negara penghasil tembakau kualitas terbaik di dunia. Terdapat 

lebih dari 100 varietas tembakau yang tumbuh di Indonesia, di atas lebih dari 250 

ribu hektar lahan yang mayoritas berlokasi Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok 

(Tembakau dan Cengkeh, 2017). Variates tembakau kualitas tinggi di Indonesia 

sangat ditentukan oleh kultivar, lokasi penanaman, waktu tanam, dan pengolahan 
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pascapanen. Akibatnya, hanya beberapa tempat yang memiliki kesesuaian dengan 

kualitas tembakau terbaik, tergantung produk sasarannya. Sebaran wilayah 

varietas tembakau tinggi di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 1. Sebaran Wilayah Varietas Tembakau Kualitas Tinggi di Indonesia 
Varietas/macam/tipe Daerah Kegunaan 

Deli Deli Wrapper cerutu 

Srintil Temanggung Temanggung, Parakan, 

Ngadirejo 

rokok (rajangan), 

kunyah 

Virginia-Vorstenlanden Klaten, Sleman, Boyolali, 

Sukoharjo 

Sigaret 

Vorstenlanden Klaten, Sleman filler, binder, 

dan wrapper cerutu 

Madura Madura rajangan rokok 

Besuki Voor-Oogst 

(VO, "sebelum panen padi") 

Jember, ditanam musim 

hujan, 

panen awal kemarau 

Rajangan rokok 

Besuki Na-Oogst 

(NO, "setelah panen padi") 

Jember, ditanam akhir musim 

hujan, 

panen akhir kemarau 

filler, binder, 

dan wrapper cerutu 

Virginia-Lombok Timur Lombok Timur Rajangan sigaret 
 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau 

Tabel di atas menunjukkan bahwa salah satu varietas kualitas tinggi tembakau di 

Indonesia yaitu tembakau Srintil yang berasal dari Kabupaten Temanggung Jawa 

Tengah.  

Tanaman Tembakau merupakan salah satu ciri khas sekaligus komoditas 

unggulan petani Kabupaten Temanggung. Komoditas ini mampu mengangkat 

kesejahteraan petani tembakau terutama pada saat panen raya tembakau. Selama 

ratusan tahun, tembakau telah menjadi usaha tani yang menguntungkan bagi 

petani tembakau. Hal itu terkait dengan konsumsi rokok yang terus meningkat dan 

telah menjadikan keuntungan bisnis rokok yang jauh lebih besar lagi. Bupati 

Temanggung, Bambang Sukarno, menyatakan, hasil panen tembakau di Kabu- 

paten Temanggung, Jawa Tengah, tahun 2017 sebagai yang terbaik (News, 2017). 

Keberhasilan panen raya tembakau pada bulan Oktober sampai Desember 2017, 

baik dari kualitas, kuantitas dan harga yang tinggi telah membawa anugerah beru- 

pa kesejahteraan yang tinggi dari petani tembakau.  

Beberapa daerah penghasil utama dan terbaik tembakau Temanggung 

terdapat di wilayah Kecamatan Bulu, Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
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Tembarak. Awalnya tembakau Temanggung diusahakan di beberapa wilayah 

tertentu, terutama di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Masing-

masing wilayah menghasilkan mutu dengan ciri tertentu, sehingga dikenal 

pembagian sebagai berikut. Tembakau Lamuk merupakan mutu terbaik, dihasil- 

kan di lereng utara dan timur Gunung Sumbing. Tembakau Lamsi mutunya di 

bawah Lamuk, juga berasal dari lereng utara dan timur Gunung Sumbing. 

Tembakau Paksi berasal dari lahan tegal di lereng utara dan timur Gunung 

Sindoro. Tembakau Toalo berasal dari lereng barat dan selatan Gunung Sumbing, 

berada di Desa Tegalrejo sampai Parakan. Tembakau Kidul berasal dari lereng 

timur Gunung Sumbing yang berbatasan dengan penghasil tembakau Lamsi dan 

Tionggang/sawah. Tembakau Tionggang dihasilkan dari lahan sawah di sebelah 

selatan dan tenggara Gunung Sindoro. Tembakau Swanbing adalah tembakau 

yang dihasilkan di Gunung Prahu (Bappeda Kabupaten Temanggung, 2013: 2). 

Keberhasilan panen raya tembakau dari bulan Oktober sampai Desember 

2017 baik dari kualitas, kuantitas, dan harga yang tinggi telah membawa anugerah 

berupa kesejahteraan yang tinggi dari petani tembakau. Hal ini terbukti dengan 

Harga tembakau rajangan kering grade C di Kabupaten Temanggung, Jawa Te- 

ngah, naik hampir 100 persen dibandingkan panen tahun lalu. Adapun temba- 

kau grade C pada masa panen tahun ini dibeli Rp 75.000,00 per kilogram oleh 

pabrikan. Jauh lebih mahal dari tahun sebelumnya yaitu Rp 40.000,00 per 

kilogram (Tempo.co, 2017). 

 Panen raya yang diikuti dengan membaiknya harga jual tembakau juga 

berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, seperti pola hidup yang 

konsumtif. Perilaku konsumtif adalah suatu keadaan/kecenderungan untuk 

membelanjakan seluruh pendapatannya pada barang-barang konsumsi (Nurdin, 

2008: 258). Melimpahnya uang dari hasil panen raya tembakau membuat para 

petani berlomba-lomba membelanjakannya untuk barang-barang yang kurang atau 

bahkan tidak dibutuhkan sama sekali. Indikasi ini terlihat pada saat panen raya 

tembakau, para petani tembakau banyak yang membelanjakan uangnya untuk 

membeli perhiasan, kendaraan bermotor, barang elektronik dan sebagainya. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Sunarto (2015), mengenai akar sosial perilaku 
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konsumtif petani kopi di desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku konsumtif petani berkaitan de- 

ngan sifat naluriah, semakin meningkatnya pendapatan petani kopi, maka 

kebutuhan mereka juga semakin meningkat.  

Perilaku konsumtif merupakan keinginan untuk mengonsumsi barang-

barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai 

kepuasan maksimal (Tambunan, 2001: 1). Faktor lingkungan sangat berpengaruh 

pada perilaku manusia, suatu keputusan yang dibuat oleh individu dapat dipenga- 

ruhi dengan apa yang terjadi di luar dari dirinya dengan kata lain motivasi ekster- 

nal berperan di sini (Anggun, 2012). Seseorang akan menjadi pribadi yang berka- 

rakter apabila dapat tumbuh di lingkungan yang berkarakter. Character Building 

perlu dibangun didasari dengan nilai-nilai moral kemanusiaan di kalangan masya- 

rakat, baik sebagai individu maupun kelompok.   

Nilai-nilai moral yang kokoh dan etika standar yang kuat sangat 

diperlukan bagi individu maupun masyarakat melalui pendidikan nilai 

pada proses pendidikan untuk menghadapi tantangan-tantangan masa 

depan agar pembentukan masyarakat yang berkarakter dapat terwujud 

sehingga terhindar dari perilaku konsumtif (Wening, 2012: 56). 
 

Penanaman karakter memerlukan dukungan lingkungan, baik untuk 

pembentukan maupun mengevaluasinya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Howard (2000), mengenai “From values clarification to character education: a 

personal journey” menyatakan bahwa “When we teach good character, and when 

we give young people opportunities to then evaluate these influences for 

themselves, it increases the likelihood of our character education succeeding”, 

maksudnya saat seseorang mengajarkan karakter yang baik kepada orang lain, 

maka dapat memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk dapat 

mengevaluasi dan meningkatkan pendidikan karakter, jika seseorang mengajarkan 

sesuatu secara langsung, maka orang lain akan mengingatnya dan akan berdampak 

lebih pada perilaku seseorang. 

Pendidikan merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mence- 

gah adanya perbuatan atau tindakan yang tidak terpuji. Lewat adanya pendidikan 

diharapkan dapat membantu mengembangkan kualitas diri anak bangsa menuju 



6 

 

kehidupan yang lebih baik. Pendidikan mempunyai serangkaian kegiatan yang 

bisa memberikan arahan kepada siswanya dalam melakukan suatu tindakan. Salah 

satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi, mengurangi atau mencegah ada- 

nya permasalahan perilaku konsumtif adalah dengan memberikan pendidikan bu- 

daya dan karakter bangsa (Kemendiknas Litbang, 2010: 1-2). 

Fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan. Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi 

pribadi berperilaku baik; ini bagi peserta didik yang telah memiliki 

sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. 

2. Perbaikan. Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang 

lebih bermartabat. 

3. Penyaring. Untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya 

bangsa lain yang tidak sesuai dengan nila-nila budaya dan karakter 

bangsa yang bermartabat (Kemendiknas Litbang, 2010: 7). 
 

Fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa tersebut sejalan dengan 

visi dan misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sebagai mata 

pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang 

baik, sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara Republik Indonesia.  

Visi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah 

mewujudkan proses pendidikan yang integral di sekolah untuk pengem- 

bangan kemampuan dan kepribadian warga negara yang cerdas, parti- 

sipasif, dan bertanggung jawab yang pada gilirannya akan menjadi landa- 

san untuk berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis (Direk- 

torat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 2006: 11). 
 

Berdasarkan kepada visi PPKn di atas selanjutnya dikembangkan misi 

PPKn sebagai berikut:  

1. Mengembangkan kerangka berpikir baru yang dapat dijadikan 

landasan yang rasional untuk menyusun pendidikan kewarganegaraan 

sebagai pendidikan intelektual kearah pembentukan warga negara 

yang demokratis.  

2. Menyusun substansi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan 

demokratis yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta 

dalamkonteks politik, kenegaraan, dan landasan konstitusi yang 

dituangkan dalam pilar-pilar demokrasi Indonesia (Silvia, 2013: 24). 
 

Berdasarkan visi dan misi mata pelajaran PPKn di atas dapat diambil 

kesimpulan yaitu untuk membentuk warga negara yang baik, maka selain men- 
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cangkup dimensi pengetahuan, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan 

pemberian penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan kewarganegaraan 

(civics). Karakteristik mata pelajaran PPKn dimaksud antara lain: 

1. Civic intellegence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara yang 

baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial. 

2. Civic responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai  

warga negara yang bertanggungjawab. 

3. Civic participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas 

dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun 

sebagai pemimpin hari depan (Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar Dan Menengah 2006: 11). 
 

Berdasarkan karakteristik di atas pembelajaran PPKn diharapkan mampu mem- 

persiapkan anak didiknya ketika dihadapkan pada sebuah realitas kehidupan saat 

ini yang syarat dengan budaya konsumtif. Peran guru PPKn adalah serangkaian 

kegiatan pembelajaran yang dapat membentuk kecerdasan warga negara yang baik 

dapat membentuk perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Berbagai fenomena seperti apa yang diuraikan di atas memberikan 

motivasi untuk melakukan penelitian mengenai perilaku konsumtif petani Temba- 

kau di Desa Gilingsari Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. 

Melihat fenomena bahwa pasca panen raya tembakau, para petani tengah terjebak 

dalam situasi yang kompleks, bahkan dilematis. Hal ini terjadi karena musim pa- 

nen tembakau hanya sekali selama setahun, maka pada musim inilah para petani 

berbondong-bondong membelanjakan pendapatan mereka yang terkesan konsum- 

tif.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu perma- 

salahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perilaku konsumtif petani saat panen raya tembakau di Desa 

Gilingsari? 

2. Bagaimanakah akar masalah yang mendorong petani berperilaku konsumtif 

saat panen raya tembakau di Desa Gilingsari? 
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3. Bagaimanakah dampak perilaku konsumtif petani saat panen raya tembakau 

di Desa Gilingsari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan perilaku konsumtif petani saat panen raya tembakau 

di Desa Gilingsari. 

2. Untuk mendeskripsikan akar masalah yang mendorong petani berperilaku 

konsumtif saat panen raya Tembakau di Desa Gilingsari. 

3. Untuk mendeskripsikan dampak perilaku konsumtif petani saat panen raya 

tembakau di Desa Gilingsari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

manfaat teoritis dan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemaha 

man perilaku konsumtif petani tembakau. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan 

untuk penelitian berikutnya yang sejenis atau serumpun. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mayarakat 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

perilaku konsumtif petani tembakau. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan transformasi 

kesadaran pada masyarakat terkait dengan perilaku dari masyarakat 

itu sendiri, yaitu perilaku konsumtif yang sebenarnya menjadi masa- 

lah dalam masyarakat modern. 

b. Bagi Peneliti 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 

yang notabene sangat luas, dengan demikian perlu adanya kajian yang 
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spesifik dan mendalam terhadap suatu permasalahan tertentu, khusus- 

nya mengenai penelitian terkait perilaku konsumtif petani tembakau. 

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bahan baru 

khususnya mengenai perilaku konsumtif petani tembakau. 

c. Bagi Pemerintah 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

melakukan pemberdayaan pasca panen raya tembakau sehingga dapat 

lebih bermanfaat serta dapat merubah perilaku petani dalam menyikapi 

panen raya tembakau. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan berbagai kebijakan yang 

berkaitan dengan petani tembakau  khususnya dengan mempertimbang- 

kan aspek perilaku dan konsumsinya. 

 


