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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduk memiliki 

mata pencaharian dalam bidang lingkup pertanian. Oleh karena hal tersebut sektor 

pertanian terus dituntut untuk berperan dalam perekonomian nasional melalui 

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan, 

dan bahan baku industri, penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan 

pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pada masa krisis, sektor pertanian 

telah terbukti lebih tangguh bertahan dan mampu pulih lebih cepat dibandingkan 

dengan sektor-sektor yang lain, sehingga berperan sebagai penyangga pembangunan 

nasional (Sari;2012:1). 

Untuk dapat terus berperan dalam perekonomian nasional, sektor pertanian 

membutuhkan sarana produksi yang memilki peranan penting dalam peningkatan 

produktivitas dan kualitas hasil pertanian, yaitu pupuk. Pupuk merupakan material 

yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara 

yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pupuk). 

Untuk mendukung kemajuan sektor pertanian, pemerintah memutuskan untuk 

membangun perusahaan yang bertugas untuk memproduksi dan memasarkan pupuk. 

Pada tahun 1959 pemerintah mendirikan perusahaan yang pertama kali memproduksi 

pupuk, yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja (persero) yang pada saat ini telah berganti nama 

dan lebih dikenal dengan nama PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). 

Selain itu, perusahaan tersebut membawahi perusahan-perusahaan yang memproduksi 

dan perusahaan-perusahaan yang tidak bergerak di bidang produksi pupuk. Anak 

perusahaan PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang bergerak di bidang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pupuk
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produksi pupuk adalah PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. 

Pupuk Kujang Cikampek, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Pupuk Iskandar 

Muda, Sedangkan anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) 

yang tidak bergerak di bidang produksi pupuk adalah PT. Rekayasa Industri dan PT. 

Mega Eltra (http://id.wikipedia.org/wiki/Pupuk_Indonesia_Holding_Company). 

PT. Pupuk Kujang Cikampek merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. 

Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang bergerak di bidang produksi pupuk, 

yang berlokasi di daerah Jawa Barat, tepatnya Kabupaten Karawang, Kecamatan 

Cikampek. Tugas dari PT. Pupuk Kujang Cikampek adalah memenuhi kebutuhan 

pupuk, khususnya untuk wilayah Jawa Barat. Jenis pupuk yang diproduksi oleh PT. 

Pupuk Kujang Cikampek terdiri dari tiga jenis pupuk, yaitu Pupuk Urea, Pupuk NPK 

dan Pupuk Organik. 

Dalam menjalankan kegiatan pemasarannya khususnya dalam hal 

pendistribusian pupuk, PT. Pupuk Kujang memiliki dua jenis pendistribusian pupuk, 

yaitu distribusi pupuk untuk pupuk jenis pangan atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan pupuk bersubsidi dan pupuk jenis industri atau biasa dikenal sebagai pupuk 

non-subsidi. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya 

mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas 

dasar program Pemerintah. Sedangkan  Pupuk non subsidi adalah pupuk yang 

pengadaan dan penyalurannya di luar program Pemerintah dan tidak mendapat 

subsidi (http://www.kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-

Baru-Tentang-Pengadaan-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian--).  

Tujuan diadakannya pupuk bersubsidi adalah agar membantu para petani 

dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau dan untuk meningkatkan 

kinerja sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman pangan. Kebijakan ini 

dilandasi pemikiran bahwa pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan 

produktivitas. Selain itu, pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang khusus dijual atau 

hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, 

Peternakan dan Perkebunan Rakyat. Oleh karena itu PT. Pupuk Kujang bertanggung 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pupuk_Indonesia_Holding_Company
http://www.kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-Baru-Tentang-Pengadaan-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian--
http://www.kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-Baru-Tentang-Pengadaan-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian--
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jawab dalam melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani 

sebagai bentuk pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung 

program pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian 

pupuk bagi petani khususnya untuk wilayah Jawa Barat (Susila;2009:1). 

Dalam pelaksanaan penjualan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PT. 

Pupuk Kujang, produk pupuk urea masih menjadi pilihan sebagian besar konsumen 

pupuk bersubsidi, hal tersebut dikarenakan selain harganya yang terjangkau, para 

petani berfikir bahwa tanpa pupuk urea, tanaman padi mereka tidak akan tumbuh 

dengan baik dan tidak akan dapat berproduksi dengan baik. Selain itu, pupuk urea 

merupakan pupuk kimia pertama yang diperkenalkan kepada para petani, sehingga 

produk tersebut sudah sangat melekat dibenak para petani.  

Dari hasil wawancara kepada Bapak Denny yang merupakan staff Biro 

Pemasaran PT. Pupuk Kujang Cikampek, diperoleh informasi yang menunjukan 

laporan penjualan pupuk urea bersubsidi per tahun dan berdasarkan daerah penjualan 

atau wilayah tanggung jawab distribusi tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang 

dapat dilihat pada tabel 1.1 dan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan penjualan pupuk urea bersubsidi, PT. Pupuk Kujang hanya 

diperbolehkan untuk menjual produk pupuk tersebut di wilayah atau daerah yang 

ditetapkan oleh kementrian BUMN, khususnya di daerah Jawa Barat dan perusahaan 

BUMN yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran pupuk selain PT. Pupuk 

Kujang tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan pupuk urea bersubsidi dalam 

wilayah atau daerah penjualan PT. Pupuk Kujang Cikampek. Pada tabel 1.1 

dijelaskan bahwa pada tahun 2009, penjualan urea bersubsidi mengalami penurunan 

penjualan sebesar 22,3 persen dari penjualan tahun 2008, salah satu penyebab 

terjadinya penurunan penjualan adalah faktor alam atau kondisi cuaca buruk yaitu 

hujan hampir sepanjang tahun 2009. Oleh karena itu tidak memungkinkan bagi para 

petani untuk bercocok tanam dan hal tersebut mengakibatkan penurunan penjualan 

pupuk urea bersubsidi. Pada tahun 2010 penjualan pupuk urea bersubsidi mulai 

mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut tidak signifikan, yaitu hanya 
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mengalami kenaikan sebesar 5,5 persen dari penjualan tahun 2009, hal tersebut 

dipengaruhi pula oleh berkurangnya jumlah wilayah tanggung jawab distribusi pupuk 

urea bersubsidi dari tahun 2009.  Pada tahun 2011 penjualan pupuk urea bersubsidi 

kembali mengalami kenaikan 24,9 persen dari tahun 2010, hal tersebut disebabkan 

oleh kondisi alam atau cuaca yang kembali normal sehingga memungkinkan para 

petani untuk bercocok tanam dan hal tersebut disebabkan pula oleh adanya 

penambahan wilayah tanggung jawab distribusi pupuk urea bersubsidi, namun pada 

tahun 2012 penjualan pupuk urea bersubsidi kembali mengalami penurunan sebesar 9 

persen dari tahun 2011. 

Tabel 1.1 

Penjualan Pupuk Urea Bersubsidi PT. Pupuk Kujang Cikampek Berdasarkan Daerah 

(2008-2012) 

 

Sumber: Laporan Tahunan PT. Pupuk Kujang Tahun 2008-2012, November 2013 
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Salah satu daerah yang mengalami penurunan penjualan pada tahun 2012 

adalah Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang dikenal sebagai kota lumbung 

padi nasional karena di daerah ini terdapat banyak sekali daerah persawahan. 

Kabupaten Karawang merupakan salah satu dari beberapa daerah penjualan atau 

wilayah tanggung jawab distribusi pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk Kujang dan 

Kabupaten Karawang merupakan daerah yang paling banyak melakukan pembelian 

produk pupuk urea bersubsidi dibandingkan dengan daerah lainnya yang menjadi 

daerah tanggung jawab distribusi PT. Pupuk Kujang. Pada tabel 1.3 dapat kita lihat 

kinerja penjualan pupuk urea bersubsidi untuk daerah Kabupaten Karawang selama 

lima tahun. 

Tabel 1.3 

Kinerja Penjualan Pupuk Urea Bersubsidi Daerah Karawang (2008-2012) 

TAHUN PENJUALAN (Rp.000) % 

2012  Rp                 75,219,886  TURUN 47,4 % 

2011  Rp               110,875,750  NAIK 23.9% 

2010  Rp                 89,469,127  NAIK 8 % 

2009  Rp                 82,767,432  NAIK 10,3% 

2008  Rp                 75,025,174    

Sumber: Divisi Penjualan PT. Pupuk Kujang, November 2013 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, 

penjualan pupuk urea bersubsidi di daerah kabupaten Karawang selalu mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2009, penjualan pupuk urea bersubsidi 

mengalami kenaikan sebesar 10,3 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian pada 

tahun 2010, penjualan naik sebesar 8 persen dan pada tahun 2011 penjualan kembali 

naik secara signifikan, yaitu sebesar 23,9 persen dari tahun 2010. Namun pada tahun 

2012, penjualan pupuk urea bersubsidi mengalami penurunan yang sangat signifikan, 

yaitu sebesar 47,4 persen dari tahun 2011. Sedangkan, Tabel 1.4 menjelaskan bahwa 

walaupun harga eceran tertinggi pupuk urea bersubsidi selalu mengalami kenaikan 

selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, namun strategi pemerintah dalam 
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menetapkan harga eceran tertinggi pupuk urea bersubsidi selalu menetapkan harga 

yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga eceran tertinggi produk pesaing. 

Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi 

yang dibeli oleh petani atau kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh 

Menteri Pertanian. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 

untuk sektor pertanian yang berlaku (http://www.pertanian.go.id/PERMENTAN-

HET-no69Tahun2012.pdf).  

Tabel 1.4 

Harga Eceran Tertinggi (2008-2012) 

TAHUN UREA 
PRODUK 
PESAING 

2012 1800 2300 

2011 1600 2100 

2010 1600 2100 

2009 1200 1586 

2008 1200 1586 

Sumber: Divisi Penjualan PT. Pupuk Kujang, November 2013 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan menyajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Pupuk Urea 

Bersubsidi PT. Pupuk Kujang Cikampek (Studi Kasus di Kabupaten 

Karawang)”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pertanian.go.id/PERMENTAN-HET-no69Tahun2012.pdf
http://www.pertanian.go.id/PERMENTAN-HET-no69Tahun2012.pdf
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dengan latar belakang penelitian tersebut di atas, dapat diidentifikasi masalah 

penelitian, yaitu dilihat dari kinerja penjualan pupuk urea bersubsidi di daerah 

kabupaten karawang yang mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2012 

sebesar 47,3 persen dari tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan 

loyalitas pelanggan pengguna produk pupuk urea bersubsidi, sedangkan selama ini 

produk urea bersubsidi merupakan produk yang sering digunakan oleh para petani. 

Namun, jika dilihat dari segi harga eceran tertinggi, sebagai produk yang biasa 

digunakan oleh petani, produk tersebut lebih murah harganya bila dibandingkan 

dengan produk pupuk pesaing atau produk pupuk subsidi jenis lainnya. 

Faktor harga tersebut di atas mau tidak mau harus diperhitungkan manakala 

PT. Pupuk Kujang dan pemerintah ingin meningkatkan atau mempertahankan 

loyalitas pelanggan dari pupuk urea bersubsidi. Tentu saja hal ini membutuhkan 

upaya atau terobosan baru karena faktor harga merupakan salah satu faktor 

pendukung keberhasilan perusahaan dan pemerintah dalam rangka mendukung 

kemajuan sektor pertanian. Oleh karena itu, permasalahan ini hanya akan dilihat dari 

segi harga dan loyalitas pelanggan pada produk urea bersubsidi PT. Pupuk Kujang 

Cikampek. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, penulis menganalisis 

tentang pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen, membatasinya dengan rumusan 

masalah sebgai berikut: 

1. Bagaimana harga dari produk pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Karawang. 
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2. Bagaimana loyalitas pelanggan pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk Kujang 

Cikampek di Kabupaten Karawang. 

3. Seberapa besar pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan pupuk urea 

bersubsidi di Kabupaten Karawang. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan perkuliahan S1 Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

di Universitas Widyatama. Dengan diperolehnya informasi dari penelitian ini 

diharapkan akan memperoleh manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hasil kajian mengenai harga produk urea bersubsidi di 

Kabupaten Karawang. 

2. Untuk mengetahui hasil kajian mengenai loyalitas pelanggan produk pupuk 

urea bersubsidi PT. Pupuk Kujang Cikampek di Kabupaten Karawang. 

3. Untuk mengetahui hasil analisis mengenai pengaruh harga terhadap loyalitas 

pelanggan pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk Kujang Cikampek di Kabupaten 

Karawang. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1.   Implikasi Akademis 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan pengembangan yang 

lebih mendalam untuk mengkaji bidang ilmu Manajemen Pemasaran, 

khusunya perilaku konsumen terkait dengan hubungan antara harga dengan 

loyalitas pelanggan. 
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2.   Implikasi Manajerial  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah gagasan pemikiran dan bahan 

masukan dalam pengambilan keputusan perusahaan dan pemerintah 

khususnya dalam pengembangan dari faktor harga produk urea bersubsidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


