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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beras merupakan salah satu serealia paling penting yang di 

butuhkan manusia untuk dikonsumsi. Meskipun beberapa negara didunia 

kebutuhan pokoknya sudah mulai beralih pada produk gandum, namun 

masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada beras sebagai 

kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Hessie, 2009). 

Total konsumsi beras dalam rumah tangga selama periode tahun 2002-2012 

cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rata – rata konsumsi 

sebesar 1,99 kg/kapita/minggu atau setara dengan 103,71 kg/kapita/tahun 

dengan laju penurunan rata – rata sebesar 0,94% pertahun (Pusat Data dan 

Sistem Informasi Pertanian, 2013). 

Badan Pusat Statistik (2014) melaporkan bahwa terjadi penurunan 

produktivitas pada hasil panen padi. Produksi padi pada tahun 2014 

mengalami penurunan sebesar 0,45 juta ton atau sebanyak 0,63 persen 

dibanding tahun 2013. Namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan kembali 

dari hasil padi yaitu sebanyak 75,55 ton atau mengalami kenaikan sebesar 

4,70 juta ton (6,64%) dari tahun 2014 (Badan Pusat Statistik, 2015). 

Terjadinya penurunan dan peningkatan pada produksi padi ini akan 

berpengaruh pada persediaan beras di Indonesia. Sebab, laju pertumbuhan 

penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sensus penduduk 

yang terakhir kali dilakukan pada tahun 2010 dengan laju pertumbuhan 

penduduk sebesar 1,49 persen/tahun (Badan Pusat Statistik, 2010). 

Terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya menjadi 
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salah satu penyebab produktivitas pertanian beras juga harus ditingkatkan. 

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program Go Organic yang 

bertujuan untuk perbaikan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Hal 

tersebut harusnya mendorong pemerintah agar bisa mempersiapkan 

produktivitas padi yang lebih besar untuk dapat memenuhi kebutuhan 

penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Widiastuti, 

2004 dalam Thio, dkk, 2008).  

Beras organik adalah beras yang berasal dari bibit yang ditanam 

dengan aplikasi pupuk organik dan ramah lingkungan, tanpa menggunakan 

bahan kimia dan lingkungan terbebas dari bahan pewarna, pestisida dan 

bahan kimia lainnya (Andoko, 2002). Sistem pertanian organik 

menggunakan pengetahuan tradisional dan ilmiah untuk meningkatkan 

kesehatan ekosistem pertanian, sistem pertanian organik menolak 

penggunaan bahan kimia buatan dan bahan baku yang telah dimodifikasi 

secara genetis, sistem ini mempromosikan penggunaan praktek pertanian 

tradisional yang mempertahankan kesuburan tanah (Pascal Liu, 2007). Pada 

penelitian Kurnia, dkk (2013) kualitas produk pada setiap bahan pangan 

organik, memiliki perbedaan yaitu dari segi warna, aroma, rasa, bahkan 

tekstur. Hal ini karena metode pada penanaman beras organik berbeda 

dengan beras non-organik. 

Pemilihan beras untuk dikonsumsi dalam pemenuhan asupan 

sehari-hari tergantung pada selera konsumen. Konsumen adalah pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

guna mencapai suatu tujuan (Setiadi, 2003). Keinginan individu untuk 

mencapai tujuan atau pengambilan suatu keputusan akan di dasari oleh 
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motivasi dan juga persepsi (Imancezar, 2011). Persepsi adalah proses 

pengamatan pada suatu objek melalui penginderaan untuk dapat 

diinterpretasikan pada lingkungannya (Schiffman dan Kanuk, 2000).  

Persepsi berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman 

seseorang. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi nilai-nilai 

yang dianut, cara berfikir, cara pandang, pendapat, bahkan persepsinya 

terhadap beras organik (Fazrina,dkk.2013).  

Faktor yang mempengaruhi persepsi ada dua yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersangkutan 

mengenai keadaan suatu individu. Seperti psikologis yang di dalamnya 

terdapat pendidikan dan pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal berupa 

rangsangan fisik suatu objek (karakteristik) dan juga rangsangan lingkungan 

sekitar seperti kondisi sosial dan ekonomi, kebudayaan dan gaya hidup 

seseorang (Kotler, 2007). Proses persepsi akan di awali oleh suatu stimuli 

yang mengenai indera kita, dengan begitu seseorang dapat merespon untuk 

mengambil suatu keputusan (Suryani, 2008). 

Pengetahuan merupakan hasil dari penginderaan manusia yang 

tidak hanya sekedar tahu tetapi juga dapat memahami, mengaplikasi, 

menganalisis, merangkum dan melakukan penilaian terhadap suatu objek 

tertentu (Fazrina, dkk. 2013). 

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan di kota Surakarta 

didapat persentase persepsi konsumen tentang kualitas dan manfaat beras 

organik cukup baik yaitu sebesar 74,58%. Responden memiliki persepsi 

tentang kualitas beras organik berdasarkan beberapa karakteristik, 

diantaranya yaitu tentang warna, aroma, rasa dan tektur serta keamanan 
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dalam mengonsumsi beras organik itu sendiri. Sejalan dengan penelitian 

terdahulu oleh Dewi, dkk (2013) yang menjelaskan bahwa faktor – faktor 

yang mempengaruhi kualitas beras organik dapat di tinjau dari segi rasa, 

aroma, warna, tekstur dan juga khasiat yang di kandung dalam beras 

organik.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam lagi mengenai produk beras organik dengan 

melakukan penelitian yang berjudul hubungan tingkat pendidikan dan 

persepsi konsumen tentang kualitas dan manfaat beras organik di Kota 

Surakarta. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yaitu : Apakah ada hubungan tingkat 

pendidikan dan pengetahuan dengan persepsi konsumen tentang kualitas 

dan manfaat beras organik di Kota Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah yang dikemukakan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum :  

Mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan 

dengan persepsi konsumen tentang kualitas dan manfaat beras organik 

di Kota Surakarta. 

2. Tujuan Khusus :  

a. Mendeskripsikan tingkat pendidikan responden di Kota Surakarta. 
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b. Mendeskripsikan pengetahuan konsumen tentang kualitas dan 

manfaat beras organik di Kota Surakarta. 

c. Mendeskripsikan persepsi konsumen tentang kualitas dan manfaat 

beras organik 

d. Menganalisis hubungan tingkat pendidikan dengan persepsi 

konsumen tentang kualitas dan manfaat beras organik di Kota 

Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan persepsi konsumen 

tentang kualitas dan manfaat beras organik di Kota Surakarta. 

f. Menginternalisasi nilai keislaman dalam bidang gizi di kesehatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat Wilayah Kota Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai kualitas serta manfaat beras organik bagi 

kesehatan. 

2. Bagi Peneliti 

a) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menambah 

wawasan pengetahuan serta pengalaman tentang hubungan 

tingkat pendidikan dan pengetahuan dengan persepsi konsumen 

tentang kualitas dan manfaat beras organik di Kota Surakarta. 

b) Manfaat bagi peneliti sendiri yaitu diharapkan dapat menambah 

wawasan tentang kualitas dan manfaat beras organik bagi 

kesehatan. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah hanya pada pembahasan 

hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan dengan persepsi konsumen 

tentang kualitas dan manfaat beras organik. Penelitian ini dilakukan di Kota 

Surakarta, Jawa Tengah. 


