
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pertanian organik di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang terus meningkat, baik untuk jenis komoditi maupun produksinya, 

terutama pada sayuran organik. Menurut Pracaya (2006), pertanian organik merupakan sistem 

pertanian yang menjaga keselarasan antara kegiatan pertanian dan lingkungan dengan 

pemanfaatan proses alami secara maksimal, tidak menggunakan pupuk buatan dan pestisida 

tetapi sedapatnya menggunakan limbah organik yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian 

organik itu sendiri. 

Sistem pertanian organik merupakan sistem yang berusaha untuk mengembalikan 

semua jenis bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu dan limbah pertanaman 

maupun ternak yang selanjutnya memberi makan tanaman. Filosofi yang melandasi pertanian 

organik adalah mengembangkan prinsip-prinsip memberi makanan pada tanah yang 

selanjutnya tanah menyediakan makanan untuk tanaman (feeding the soil that feeds the 

plants), dan bukan memberi makan langsung pada tanaman (Sutanto, 2002). 

Sayuran organik merupakan sayuran yang dibudidayakan secara alami tanpa ada 

bantuan bahan kimia. Jenis sayuran organik yang banyak dibudidayakan dan dipasarkan ke 

konsumen adalah daun pandan, kangkung baby, daun bawang, kucay, pakcoy, daun sawi, 

daun genjer, seledri, kailan, bayam merah dan masih banyak lagi. Perkembangan sayuran 

organik secara luas baik dari sisi budidaya, sarana produksi, jenis produk, pemasaran, 

pengetahuan konsumen dan kelembagaan pertanian organik, khususnya sayuran organik telah 

mendapat perhatian dan minat dari masyarakat, terutama konsumen di wilayah perkotaan. 

Salah satu supermarket yang menjual atau menyediakan sayuran organik adalah PT. Super 

Indo. 

Super Indo adalah jaringan supermarket di Indonesia yang berkembang sejak 

tahun 1997. Hingga akhir tahun 2012, Super Indo sudah memiliki 103 gerai yang sebagian 

besar terletak di kota-kota besar terutama Jakarta, Bandung dan Surabaya. Super Indo juga 

merupakan supermarket yang meyediakan gerai penjualan yang mendukung produk-produk 

sayuran organik. Super Indo Magelang telah bekerja sama dengan Kelompok Tani 

Tranggulasi di Kopeng, Kabupaten Semarang, untuk menyediakan sayuran organik yang 

berkualitas. Super Indo berusaha untuk mengedepankan dan mewujudkan lingkungan belanja 
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yang bersih, nyaman dan menyenangkan sehingga dapat menciptakan kepuasan serta 

loyalitas bagi konsumen di dalam berbelanja produk sayuran organik. 

Menurut Ariyanto (2006) loyalitas konsumen terhadap suatu produk dipengaruhi oleh 

karakteristik konsumen tersebut, seperti usia, pendidikan dan tingkat pendapatan. Pengaruh 

jenis kelamin diduga turut mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen. Diharapkan semakin 

tinggi usia, tingkat pendidikan, dan pendapatan seseorang, akan meningkatkan kepuasan 

orang tersebut dan berdampak pada lebih loyalnya konsumen terhadap produk yang memiliki 

kualitas yang baik. Sedangkan menurut Suwarni (2011) loyalitas konsumen juga dipengaruhi 

oleh faktor marketing mix yang terdiri dari harga, produk, promosi dan tempat. 

Tujuan dari kegiatan bisnis adalah untuk menciptakan kepuasan bagi konsumen. 

Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan manfaat, diantaranya hubungan antara 

perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, menjadi dasar bagi pembelian ulang dan 

menciptakan loyalitas konsumen. Konsumen yang puas akan memiliki loyalitas yang lebih 

besar, yang memungkinkan kesempatan untuk melakukan pembelian ulang di masa depan. 

Konsumen tidak akan keberatan dengan peningkatan harga produk karena konsumen sudah 

mempercayai kualitas produk perusahaan tersebut.  

Berdasar latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa 

saja pengaruh dari faktor internal konsumen (jenis kelamin, usia, pendidikan dan pendapatan) 

dan faktor marketing mix (produk, harga, promosi, dan tempat) terhadap kepuasan konsumen 

produk sayuran organik di? Kemudian adakah pengaruh dari faktor kepuasan konsumen 

terhadap loyalitas konsumen produk sayuran organik? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari jenis kelamin, 

usia, pendidikan, pendapatan, produk, harga, promosi dan tempat terhadap kepuasan 

konsumen, serta menganalisis hubungan antara kepuasan dengan loyalitas konsumen sayuran 

organik. 

 

1.3 Signifikansi 

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu dalam bidang 

agribisnis, khususnya tentang pengaruh dari jenis kelamin, usia, pendidikan, 

pendapatan, produk, harga, promosi dan tempat terhadap kepuasan konsumen serta 

dampak kepuasan terhadap loyalitas konsumen sayuran organik. 



2. Ditinjau dari segi sosial, diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan yang positif 

dan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam mengkonsumsi produk sayuran 

organik. 

 

1.4 Batasan masalah 

Pembatasan masalah perlu dilakukan karena adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti 

khususnya waktu, tenaga, kemampuan teoritik yang relevan dengan penelitian (Iskandar, 

2008). Adapun hal yang akan dibatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam penelitian ini adalah: 

jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, produk, harga, promosi dan tempat dan 

dampak kepuasan terhadap loyalitas konsumen.  

2. Responden yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah responden yang sedang 

membeli sayuran organik di PT. Super Indo Magelang yang berada di Jl. Pahlawan, 

Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang. 

3. Yang dimaksud sayuran organik dalam penelitian ini adalah sayuran yang diberi label 

organik dalam kemasan maupun yang berada di outlet organik yang disediakan oleh 

pihak PT. Super Indo Magelang 

 

1.5 Model Hipotetis 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian maka akan dikemukakan model 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Model Hipotetis 
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