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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesadaranamasyarakat terhadap kelestarianalingkungan dan kesehatan 

yang terus meningkatasekarang ini, menyebabkanasebagian masyarakat mulai 

melirik untukamengonsumsi produk makananadengan mempertimbangkan 

tingkatakeamanan (foodasafety atributes), kandunganagizi (nutritional 

atributes) dan labelaramah lingkungan (eco-labellingaatributes) (Rusma dkk., 

2011). Perkembanganamakanan dengan statusaproduk organik di negara 

berkembang cukup baikaterutama di negara-negaraaEropa. Sektor pertanian 

produk organikadi Uni Eropa diperkirakanadapat meningkatahingga 30% pada 

2012 dari seluruh area pertanian yang mana pada tahun 2010 sektor pertanian 

produkaorganik telahamencapai 10% dari seluruh areaapertanian. Inggris 

sebagai salahasatu pemimpin pasaradari makanan produkaorganik di Eropa 

memilikiaperkiraan nilai pasarasebesar 1,2 miliar Poundsaterling pada tahun 

2013 atau sekitarasetengah dari pemimpinapasar lain sepertiaJerman (Padel & 

Foster, 2005). 

Pembelianamakanan produkaorganik di Indonesiaamasih tergolong 

rendah. Hasilasurvei penelitian YLKI (2013) dengana609 responden di 

beberapa wilayahaJakarta menunjukkan konsumenayang mengkonsumsi beras 

organikasebesar 24%, mengkonsumsiabuah-buahan sebesar 17% dan dalam 

bentuk bumbu-bumbu sebesar 3%. Konsumen tidak membeli makanan produk 
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organikadengan alasanadiaantaranya harga yangamahal, keterjangkauan dan 

aksesatempat yang masihasangat sulit. Sementaraa34% lainnya (205 orang) 

tidak mengetahuiatentang pangan produkaorganik. Dari penelaahan penelitian 

konsumsiaproduk organik olehaYLKI menunjukkan masiharendahnya 

konsumsiapangan produk organikadi Indonesia. Masalahaakses dan 

keterjangkauanamasih menjadiapersoalan utama konsumenajika ingin 

mendapatkanaproduk pangan tersebut. Minimnyaainformasi, terkait tempat 

penjualan dengan harga yangaterjangkau merupakanasalah satu masalah yang 

harus dicarikan jalan keluarnya. Selama ini sebagian besar konsumen membeli 

produk organikadi ritelamodern. Sedikitnya konsumenayang mencari produk 

organik di pasaratradisional, mungkin terkait denganaminimnya tempat 

tersebut yang menyediakanamakanan produkaorganik. 

Makanan sehataakan memberikan pengaruhapada penormalan tubuh 

biologis, fungsiafisiologis atau mempertahankanakesejahteraan tubuh manusia 

(Lu dan Hsu, 2006). Ahmadadan Juhdi (2008) mencatat bahwaapersepsi 

terhadap makanan organik mempengaruhi perilaku pro-lingkungan konsumen. 

Gaya hidup terkait dengan kehidupan yang seimbang di mana satu membuat 

pilihan yang bijak yang berfokus terutama pada nutrisi, olahraga, merokok dan 

alkoholakonsumsi. Tingginyaatingkat kekhawatiranalingkungan diharapkan 

karenaamasalah kesehatan (Kata et al., 2003). Keyakinanatentang keamanan 

produk, dan keramahanaproduk terhadap lingkunganamempengaruhi perilaku 

pro-lingkunganakonsumen (Ahmad dan Juhdi, 2008). 
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Surakarta yanganotabenenya sebagaiapemuda terpelajarasenantiasa 

memperhatikanadan peduli terhadapalingkungan, khususnya dalam melakukan 

konsumsiamakanan. Masalah lingkunganahidup berakar dariaaktivitas 

manusiaaserta pola konsumsiadan produksi manusiaasehingga diperlukan 

kepedulian manusiaakhususnya masyarakat dalamamenjaga kualitas 

lingkungan. Perilakuamenjaga kualitas lingkunganahidup sangat bergantung 

pada tingkatapengetahuan, sikap, dan nilai yangaada pada konsumen sebagai 

umatamanusia (Mansaray & Abijoye, 1998; Chen & Chai, 2010; Said, 2003). 

Jika konsumen memilikiapengetahuan tentang penyebab dan dampak terhadap 

lingkungan, tingkatakesadaran merekaaakan meningkatadan berpotensi akan 

mempromosikanasikap yang menguntungkanaterhadap produkaorganik (Cox, 

2008;  D' Souza et al, 2006). Adaakemungkinan bahwa tingkatayang lebih 

tinggi pengetahuanalingkungan bisa menghasilkan perilaku ekologi konsumen 

jauhalebih baik. 

Berdasarkan latarabelakang masalah di atas, makaapenulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Analisis PengaruhaPersepsi padaaProduk 

MakananaOrganik terhadapaNiat untuk MelakukanaPembelian”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanalatar belakang masalahadi atas, makaadirumuskan 

permasalahanadalam penelitianaini sebagai berikut: 

1. Apakah persepsiapada kesehatanaberpengaruh positif terhadapaniat untuk 

melakukanapembelian produkamakanan organik?   
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2. Apakah persepsiapada keamananaberpengaruh positif terhadapaniat untuk 

melakukanapembelian produk makananaorganik? 

3. Apakahapersepsi pada keramahanalingkungan dan kesejahteraanahewan 

berpengaruha positif terhadap niatauntuk melakukan pembelianaproduk 

makanan organik? 

4. Apakahapersepsi pada kualitasaproduk berpengaruh positif aterhadap niat 

untuk melakukanapembelian produkamakanan organik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yangahendak dicapai denganaadanya penelitian iniaadalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisisapengaruh persepsi padaakesehatan terhadapaniat untuk 

melakukanapembelian produk makananaorganik.   

2. Menganalisisapengaruh persepsiapada keamanan terhadapaniat untuk 

melakukan pembelianaproduk makananaorganik. 

3. Menganalisis pengaruha persepsi pada keramahanalingkungan dan 

kesejahteraanahewan terhadap niatauntuk melakukanapembelian produk 

makananaorganik. 

4. Menganalisisapengaruh  persepsi padaakualitas produkaterhadap niat 

untuk melakukanapembelian produk makananaorganik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yangadiperoleh denganaadanya penelitian tentanganiat 

melakukanapembelian produk makananaorganik adalah sebagaiaberikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Meningkatkanawacana keilmuan khususnyaadi bidang manajemen 

pemasaranakhususnya mengenaiaperilaku konsumen dalamaperilaku 

ekologi padaakonsumen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Denganamelakukan pembelianamakan produk organik, mahasiswa 

memberikanapenanaman pada diriasendiri tentang kepedulian terhadap 

lingkunganadan berperilakuahidup sehat. 

b. Bagi penulis  

Memberikanamanfaat tentang selukabeluk pemasaran produkaorganik 

danadapat mengetahuiaproduk-produk organikayang aman, serta dapat 

membukaapeluang bisnisadi bidang produkaorganik. 




