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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komoditas beras memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian dan 

menjadi makanan pokok oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini dapat 

dilihat dari tingkat konsumsi beras nasional rata-rata saat ini sebesar 139,15 

kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi ini melebihi rata-rata tingkat konsumsi dunia 

yang berkisar antara 80 sampai dengan 90 kg/kapita/tahun (Deptan, 2005). Badan 

Pusat Statistik (2012) mencatat pertumbuhan stok beras nasional dari tahun   

2009-2011 terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1 Konsumsi beras nasional selama tahun 2009-2011. 

Uraian 2009 2010 2011 
Jumlah penduduk (juta jiwa) 233.82 237.56 241.1 
Konsumsi beras (juta ton) 32.54 33.1 33.55 

(Sumber: BPS, 2012) 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk 

akan  meningkatkan perimntaan akan beras organik  Langkah pemerintah untuk 

memecahkan masalah dalam memenuhi ketersediaan akan beras, yaitu dengan 

merancang berbagai program yang dimulai dengan menerapkan teknologi 

pertanian modern atau konvensional yang dikenal sebagai revolusi hijau pada 

tahun 1970-an yang diikuti dengan Bimas (Bimbingan Massa), Immas 

(Intensifikasi Massal), Insus (Intensifikasi Khusus), Sumpra Insus, dan lain-

lainnya. Pelaksanaan swasembada beras tersebut membuahkan hasil bagi 

Indonesia, yaitu tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Peningkatan 

produksi yang dimulai dengan menerapkan program revolusi hijau yang 

mengandalkan bahan-bahan kimia seperti pupuk dan pestisida kimia dalam  

jangka waktu yang lama dapat menimbulkan dampak negatif yang berupa 

menurunnya kualitas air, tanah, dan udara. Selain menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan, revolusi hijau juga dapat membahayakan kesehatan dengan 

meninggalkan jejak residu yang banyak dan tidak terkendali pada bahan pangan 

yang kita konsumsi. 

Isu back to nature telah menjadi tren konsumerisme dunia sekarang ini yang 

menjadi salah satu pendorong meningkatnya permintaan akan produk pertanian 
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organik. Hal ini pun didukung dengan semakin tumbuhnya kesadaran oleh 

sebagian masyarakat disertai dengan tingkat pendidikan tinggi yang 

menginginkan pasar untuk memperbaiki produk pertaniannya sehingga dapat 

memenuhi standar gaya hidup mereka yang semakin sadar akan pentingnya 

kesehatan dan kelestarian lingkungan.  

Gaya hidup organik belakangan ini semakin marak diterapkan oleh sebagian 

masyarakat di kota besar, salah satunya di Jakarta, Depok dan Bogor. Hal ini 

dikarenakan semakin meningkatnya pemahaman sebagian masyarakat akan 

bahaya yang ditimbulkan dari pertanian modern atau konvensional dalam jangka 

waktu panjang, yaitu munculnya berbagai macam penyakit akibat dari 

penimbunan residu bahan kimia yang semakin tidak dapat dikendalikan yang 

terkandung pada produk-produk pertanian. Oleh karena itu, menyebabkan 

sebagian masyarakat mulai melirik untuk mengonsumsi produk makanan yang 

tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan dasar saja tetapi juga terdapat 

pertimbangan lainnya seperti tingkat keamanan (food safety atributes) dan 

kandungan gizi (nutritional atributes) dari produk makanan yang akan 

dikonsumsi serta ramah lingkungan (eco-labelling atributes). Produk makanan 

tersebut merupakan produk organik yang terbebas dari bahan-bahan kimia 

berbahaya seperti pupuk dan pestisida kimia, sehingga menghasilkan produk 

pertanian yang bermutu tinggi dengan kandungan vitamin, serat, mineral dan zat-

zat lain yang berguna bagi tubuh. Selain itu, pertanian organik turut menjaga 

keanekaragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh masyarakat dalam menerapkan gaya 

hidup organik di Indonesia, yaitu dimulai dengan mengkonsumsi beras organik. 

Beras organik merupakan salah satu produk pertanian organik yang sekarang ini 

mulai dikembangkan oleh petani dengan menghasilkan berbagai varietas beras 

organik diantaranya pandan wangi, mentik wangi dan mentik santan, lertari, raja 

lele dan sibuyung. Harga jual beras organik dipasaran berkisar Rp12.000-

Rp16.000/kg untuk beras putih, hal ini dinilai relatif lebih mahal dibandingkan 

dengan harga beras hibrida dan beras impor sekalipun yang berada pada kisaran 

Rp 8.000- Rp 11.000/kg. Harga yang relatif lebih mahal ini disebabkan produksi 

beras organik masih sedikit.  
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 Bagi sebagian konsumen yang memiliki kesadaran akan pentingnya 

kesehatan dan lingkungan, harga tinggi yang ditawarkan oleh produsen beras 

organik tidak menjadi halangan konsumen untuk terus membeli bahkan konsumen 

setia membeli beras organik. Hal ini disebabkan pembelian beras organik  

merupakan salah satu bentuk perilaku manusia, yang dalam teorinya dikenal 

dengan perilaku konsumen. Menurut Olson (1999) salah satu konsep penting 

dalam studi perilaku konsumen adalah sikap konsumen, dikarenakan sikap 

konsumen menentukan perilaku pembeliannya. Sikap merupakan ekspresi yang 

menunjukan apakah seseorang menginginkan atau tidak terhadap objek, seperti 

produk, kategori produk, dan merek. Dimana sikap konsumen organik telah 

mengetahui bahaya zat kimia yang berasal dari pengalaman langsung 

mengkonsumsi produk non-organik, informasi yang diperoleh dari orang lain, dan 

media massa. Menurut konsumen organik kesehatan lebih penting daripada harga 

yang ditawarkan dari beras organik.  Menurut  Davies  et al. (1995), orang yang 

melakukan pembelian makanan organik dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu : 

1. Peduli dengan lingkungan 

2. Fobia atau ketakutan pada makanan yang mengandung residu kimia 

3. Mendukung metoda pertanian yang humanis 

4. Hedonis yang yakin bahwa produk yang berharga premium lebih baik, 

penting, dan memiliki nilai rasa lebih. 

Gerakan konsumen hijau di Indonesia khususnya konsumen beras organik  

saat ini sudah mulai terlihat, tetapi belum menyebar secara luas sehingga 

kesadaran terhadap lingkungan dapat dikatakan masih rendah. Rendahnya 

kesadaran konsumen di Indonesia terhadap lingkungan merupakan sebuah 

peluang bagi produsen yang menjual beras organik agar dapat diterima oleh 

masyarakat secara luas. Dengan meningkatnya konsumsi beras organik oleh 

konsumen diharapkan dapat memberi dampak positif pada penggunaan 

sumberdaya alam yang maksimal dan meningkatkan kelestarian lingkungan serta 

kesehatan konsumen itu sendiri. 

Para produsen dan pemasar beras organik sekarang ini semakin dihadapkan 

pada persaingan pasar beras baik beras non organik maupun beras organik. 

Dimana saat ini pasar beras masih didominasi oleh produk beras non organik 
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sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi dan sikap 

konsumen yang menerapkan gaya hidup organik, khususnya beras organik dalam 

mengambil keputusan untuk tetap mengkonsumsi beras organik. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Beras organik merupakan salah satu produk organik yang dicari oleh 

konsumen. Dalam penelitian ini, perlu diketahui alasan konsumen memilih beras 

organik terutama alasan konsumen beralih dari beras non-organik ke beras 

organik. Penelitian ini pun berguna bagi produsen karena dapat membantu 

produsen untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan konsumen serta 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian beras organik. 

Terdapat beberapa atribut yang menjadi pertimbangan oleh konsumen 

terhadap beras diantaranya adalah rasa, harga, desain kemasan, khasiat/manfaat, 

keamanan dikonsumsi, daya tahan produk, iklan, varietas, dan merk produk. 

Atribut-atribut tersebut menjadi acuan untuk mengetahui atribut mana yang 

menjadi pendorong minat konsumen untuk lebih memilih beras organik 

dibandingkan beras non-organik. Maka dari itu, pemasar beras organik dapat 

menerapkan program pemasaran yang tepat dengan mengetahui atribut dominan 

yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih beras organik, sehingga 

dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

pembelian ulang terhadap beras organik. 

Semakin berkembangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia 

akan pentingnya beras organik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

menyebabkan permintaan akan beras organik meningkat. Hal ini didukung oleh 

kebutuhan beras organik menurut petani sehat indonesia pada tabel 2. 

Tabel 2 Produksi dan pasar beras organik di Indonesia (kuintal) 

Tahun Kebutuhan Pasar Beras Organik (kw) 

2005 550 300 
2006 660 360 
2007 792 432 
2008 950 918 
2009 1 141 102 

(Sumber : Pertanian Sehat Indonesia, 2012) 
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Peningkatan permintaan ini tentu saja memicu persaingan antara produsen 

yang menawarkan produknya melalui merek beras oganik yang mereka tawarkan 

pada konsumen seperti : merek Mega Surya, Rumah organik, SAE, Holistik, 

Tajmahal, RI 1, Beras Gunung. O- rice, Eco Organik dan lainnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para 

produsen/pemasar beras organik mengenai harapan konsumen beras organik 

kedepannya, yaitu berupa gambaran persepsi dan sikap konsumen beras organik 

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam melakukan pembelian 

beras organik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik umum konsumen beras organik? 

2. Bagaimana proses pengambilan keputusan pembelian beras organik? 

3. Apa atribut-atribut yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

pembelian beras organik. 

4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen untuk terus membeli 

beras organik? 

5. Bagaimana implikasi hasil penelitian pada strategi pemasaran beras organik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulisan tesis ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi karakteristik umum konsumen beras organik . 

2. Menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam keputusan 

      pembelian beras organik. 

3. Menganalisis atibut-atribut yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

pembelian beras organik. 

4. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli konsumen untuk 

terus membeli  beras organik.  

5. Memberikan masukan alternatif strategi pemasaran beras organik pada para 

produsen dan pemasar sebagai implikasi hasil penelitian. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Bagi Konsumen, 

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan yang bermanfaat dalam 

memilih beras organik, serta manfaat beras organik tersebut. 

2. Bagi Penulis,  

Penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan dan pengembangan 

kemampuan analitis terhadap masalah-masalah praktis yang ada khususnya di 

bidang riset pemasaran. 

3. Bagi Pemasar Beras Organik, 

Sebagai masukan mengenai selera konsumen dan rekomendasi alternatif 

kebijakan pemasaran untuk meningkatkan penjualan dalam usaha 

pengembangan produk beras organik. 

4. Bagi Peneliti Lain,  

sebagai referensi dan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dibatasi pada konsumen beras organik secara keseluruhan yang 

tidak terfokus pada merek, jenis, dan varietas. Konsumen yang menjadi responden 

dalam penelitian berlokasi di daerah Jabodetabek. Penelitian ini juga dilakukan 

untuk karakteristik konsumen serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian beras organik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Fishbein dan Theory Plan Behavior yang diolah dengan menggunakan 

program statistik berupa Lisrel versi 8.30. 
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