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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada komoditi buah dan sayuran penggunaan pestisida dan pupuk sintetis 

oleh petani di beberapa tempat sudah sangat berlebihan selama proses produksi 

(Adiyoga, 1999).  Kombinasi bahan-bahan tersebut menimbulkan bahaya bagi 

kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya (Sutanto, 

2002). Kesadaran masyarakat pada kesehatan dan kelestarian lingkungan, 

membuat masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih bahan pangan yang 

ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan.  Pangan yang sehat, bergizi tinggi, 

dan ramah lingkungan dapat diproduksi dengan metode baru yaitu pertanian 

organik. 

Menurut Devisi Perdagangan dan Pasar (EST) dan Food and Agriculture 

Organization (FAO) (2007), pertanian organik adalah metode produksi yang 

mengatur lahan pertanian dan lingkungannya sebagai suatu sistem yang 

menggunakan praktek pertanian tradisional dan ilmiah untuk mempertahankan 

kesuburan tanah dan meningkatkan kesehatan ekosistem di lahan pertanian itu 

berada, sehingga pertanian organik menggantungkan diri pada penggunaan 

sumber daya alami setempat dan manajemen ekosistem yang menolak 

penggunaan bahan baku eksternal seperti bahan kimia sintetis. 

Salah satu produk pertanian hortikultura yang paling banyak dikembangkan 

di Indonesia adalah sayuran.  Sayuran merupakan sumber pangan yang penting 

untuk dikonsumsi masyarakat setiap hari karena kandungan protein, vitamin, 

mineral dan serat yang dimiliki sayuran berguna bagi tubuh manusia (Pracaya, 

2002 lihat Fazrina, 2013).  Tingginya jumlah permintaan menyebabkan sayuran 

memiliki nilai komersial yang cukup tinggi dipasaran.  Begitupula dengan produk 

pertanian organik, beragam jenis sayuran organik dikembangkan mengingat 

banyaknya keunggulan pada sayuran organik. 

Di Indonesia potensi permintaan produk pangan organik cukup meningkat 

dalam beberapa tahun terakhir.  Begitu pula dengan produsen pangan organik 

yang juga semakin bertambah, terlihat dari adanya peningkatan jumlah lahan 

pertanian organik di Indonesia (Mayrowani, 2012).  Melihat potensi peningkatan 

permintaan pasar, penjualan pada produk sayur organik perlu didukung dengan 
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strategi pemasaran yang baik.  Penjualan suatu produk banyak ditentukan oleh 

konsumen, dengan memahami karakter dan perilaku konsumen merupakan hal 

yang penting dilakukan oleh pemasar. 

Pelaku usaha tani sayuran organik di Indonesia sebagian besar terbentuk 

dalam kelompok tani dan perusahaan-perusahaan kecil, yang pada umumnya 

jarang melakukan riset strategi pemasaran yang berfokus pada perilaku konsumen. 

Pada umumnya riset mengenai perilaku pemasaran lebih banyak dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan besar, selain itu perilaku konsumen bersifat dinamis 

(cenderung selalu berubah-ubah), sehingga seseorang tidak boleh berharap pada 

suatu strategi pemasaran yang sama untuk mendapatkan hasil penjualan 

disepanjang waktu, tempat, pasar, dan industri (Setiadi, 2010). 

Pada lingkup strategi pemasaran, memahami faktor-faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam keputusannya membeli sayuran organik 

menjadi sangat penting bagi produsen, yaitu untuk memahami dan memenuhi 

kebutuhan serta keinginan pelanggan secara lebih efektif dan efisien dibanding 

dengan pesaing.  Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi konsumen untuk 

membuat suatu keputusan membeli produk, menurut beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh Widayati (2012), Eliza (2011), Ghoni dan Tri (2012) menyatakan 

bahwa keputusan membeli konsumen didominasi oleh pengaruh faktor psikologis. 

Dimana menurut Kotler dan Armstrong (2010) faktor psikologis tersebut antara 

lain motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan dan sikap. 

Faktor-faktor psikologis tersebut akan mendorong konsumen dalam 

bertindak untuk mendayagunakan, mempersepsikan pengalaman dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh konsumen dalam melakukan keputusan pembelian produk. 

Dorongan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan juga dipengaruhi oleh 

stimuli yang ada dirasakan melalui panca indra. Salah satunya adalah atribut 

produk (Grolleau dan Caswell, 2005 lihat Suardika dkk., 2014). 

Terdapat beberapa atribut produk yang dipertimbangkan konsumen untuk 

membedakan antara sayuran organik dan anorganik, hasil survei yang dilakukan 

pada tahun 1996 menunjukan bahwa ketertarikan konsumen saat membeli produk 

organik adalah kesegaran produk, kenampakan produk, rasa, kepercayaan produk 

organik yang menyehatkan, minim residu pestisida dan pupuk kimia menjadi 



3 
 

 
 

alasan konsumen membeli produk organik (Fresh Trends, 1996 lihat Sutanto, 

2002). 

Salah satu kota yang sebagian masyarakatnya beralih ke konsumsi sayuran 

organik dan kegiatan pemasarannya cukup berkembang adalah Kota Salatiga. Hal 

ini ditunjukkan dengan meluasnya pemasaran sayuran organik melalui penjualan 

online hingga ke toko dan swalayan.  Lokasi Kota Salatiga yang berdekatan 

dengan petani-petani sayuran organik, seperti Kecamatan Getasan dan wilayah 

lainnya disekitar lereng Gunung Merbabu tersebut menambah potensi pasar 

sayuran organik di Kota Salatiga.  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

diperlukan penelitian dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen membeli sayuran organik khususnya di Kota Salatiga. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dirumuskan, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan karakteristik konsumen sayuran organik di Kota Salatiga. 

2. Menganalisis faktor psikologis dan atribut produk yang mempengaruhi 

keputusan konsumen membeli sayur organik di Kota Salatiga. 

 

1.3 Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya: 

a. Peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai 

sarana untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu manajemen terutama ilmu dibidang 

pemasaran produk pertanian. 

b. Bagi perusahaan atau produsen sayuran organik, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan bahan informasi mengenai perilaku konsumen dalam 

membeli sayur organik dan memberikan rekomendasi dalam pengambilan 

keputusan yang terkait strategi pemasaran sayur organik. 

c. Bagi pembaca, pihak institusi pendidikan, dan pihak lain yang berkepentingan 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya 
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1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah perlu dilakukan mengingat tenaga, waktu dan biaya 

yang terbatas yang dimiliki peneliti. Adapun masalah yang akan dibatasi dalam 

penelitian ini : 

1. Penelitian ini hanya fokus pada permasalahan di tingkat konsumen, adapun 

perbedaan varian sayuran, merek, dan lokasi penjualan hanya sebagai 

gambaran umum saja. 

2. Unit analisis penelitian ini adalah konsumen yang membeli sayur organik di 

pasar swalayan Niki Baru, Ada Baru, dan Warung sayur organik KPTT 

(Kursus Pertanian Taman Tani), dan Toko Sayuran Organik GKJTU di Kota 

Salatiga. 

3. Penelitian terbatas pada konsumen yang membeli untuk dikonsumsi langsung 

dan tidak dijual kembali. 

4. Sayuran organik yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sayuran 

(meliputi bagian dari daun, bunga, buah dan umbi) yang diproduksi dan 

dipasarkan oleh perusahaan, yayasan atau lembaga yang menjalankan pertanian 

organik dengan label atau keterangan produk organik. 

5. Deskripsi karakteristik konsumen yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden untuk 

mendapatkan informasi responden mengenai umur, jenis kelamin, pekerjaan, 

tingkat pendidikan terakhir, kisaran pendapatan, status (menikah/belum 

menikah), dan frekuensi pembelian. 

6. Variabel dalam penelitian ini meliputi faktor psikologis (motivasi, persepsi, 

pembelajaran, kepercayaan dan sikap), dan atribut produk (manfaat, kesegaran, 

daya tahan, persepsi harga, kemasan, dan kemudahan memperoleh) sebagai 

variabel independen, dan keputusan pembelian sayur organik sebagai variabel 

dependen.  Alasan pemilihan atribut-atribut produk berdasarkan referensi 

penelitian-penelitian sebelumnya mengenai atribut sayuran organik oleh Rifai 

dkk. (2008); Alamsyah (2010); dan Sebayang, (2010). 

7. Kriteria responden yang dipilih (melakukan keputusan pembelian) adalah 

konsumen yang sedang berbelanja sayuran organik, yang sudah memantapkan 



5 
 

 
 

pilihannya pada sayuran organik dan akan membayarkan belanjaan sayur 

organiknya di kasir.  

8. Untuk menjawab permasalahan, penulis hanya fokus pada variabel dan 

indikator yang diajukan.  Tidak menutup kemungkinan jika terdapat faktor-

faktor lain diluar variabel dan indikator yang diajukan peneliti yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

1.5 Model Hipotetis 

 

Gambar 1.5 Model Hipotetis 

Keterangan: 

X1i = Faktor Psikologis 

X11 = Motivasi 

X12 = Persepsi 

X13 = Pembelajaran 

X14 = Kepercayaan 

X15 = Sikap 

X2i = Atribut produk 

X21 = Manfaat 

X22 = Kesegaran 

X23 = Daya Tahan 

X24 = Persepsi Harga 

X25 = Kemasan 

X26 = Kemudahan memperoleh 

Y = Keputusan konsumen membeli sayur organik 

Y1 = Pengenalan Kebutuhan 

Y2 = Pencarian Informasi 

Y3 = Evaluasi Alternatif 

Y4 = Keputusan membeli 

Y5 = Perilaku Pasca Pembelian 


