
  

 

 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber pangan yang diharapkan masyarakat yaitu memiliki nilai gizi tinggi 

serta menyehatkan. Salah satu sumber gizi yang tinggi terdapat pada bahan pangan 

kedelai, yang mempunyai potensi sebagai sumber utama protein nabati dan salah 

satu alternatif sumber protein murah dibandingkan protein hewani yang harganya 

lebih mahal. Selain itu, banyak tanggapan bahwa bahan pangan nabati lebih 

menyehatkan bila dibandingkan bahan pangan hewani yang umumnya banyak 

mengandung lemak dan zat-zat lain, seperti kolesterol yang tinggi sehingga dapat 

menyebabkan timbulnya penyakit seperti jantung koroner, diabetes, dan lain 

sebagainya. 

Dari lima komoditas pangan utama, kedelai termasuk komoditas yang 

menjadi sorotan utama karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi serta murah, 

sehingga cocok untuk sumber peningkatan gizi masyarakat. Ginting et al. (2009) 

menyebutkan kandungan protein kedelai di Indonesia berkisar antara 35%-45% 

bahan kering. Selain itu Cahyadi (2008) menyebutkan kedelai mengandung zat 

kalsium, posfor, besi, vitamin A, B, thiamine, isoflavon, 10 asam amino esensial 

serta kandungan serat yang tinggi serta mineral lainnya yang baik bagi kesehatan 

manusia. Kebutuhan kedelai meningkat setiap tahunnya sejalan dengan 

meningkatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat 

akan kecukupan gizi dan berkembangnya industri berbahan baku kedelai. 

Perkembangan konsumsi kedelai dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1 Proyeksi konsumsi kedelai nasional 2015-2019 

 Tahun 

2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Konsumsi (Juta Ton) 2,52 2,57 2,67 2,77 2,88 2,99 3,12 3,25 

Sumber: Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas (2013) 

 

Masyarakat Indonesia menggunakan kedelai sebagai bahan baku utama 

makanan rakyat seperti kecap, tahu, tempe, tauco dan oncom. Selain itu, kedelai 

juga digunakan sebagai bahan baku makanan ternak dan industri. Konsumsi bahan 

makanan mengandung kedelai dapat di lihat pada Tabel 2. Terlihat konsumsi 

turunan kedelai terbesar didominasi oleh produk tahu dan tempe, bila dibandingkan 

antara kedua produk tersebut, prediksi konsumsi produk tahu untuk beberapa tahun 

kedepan merupakan yang terfavorit, terlihat pada hasil prediksi pusdatin dimana 

jumlah konsumsi tahu merupakan yang tertinggi. 

Kedelai juga merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting bagi 

perekonomian nasional, khususnya industri kedelai sebagai penyedia lapangan 

kerja dan sumber pendapatan. Data jumlah perusahaan, tenaga kerja dan nilai 

produksi kedelai dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tahu termasuk salah satu produk turunan kedelai, tahu merupakan 

panganan rakyat yang amat populer dan cukup potensial di Indonesia. Dibuktikan 

dengan jumlah nilai produksi industri tahu tertinggi diantara produk turunan kedelai 

lainnya dan dilihat dari jumlah unit usaha tahu yang setengah dari total unit usaha 
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tempe, ini membuktikan industri tahu masih dapat berkembang serta memiliki 

peluang pasar yang cukup besar, ini merupakan kesempatan bagi para pendatang di 

bisnis industri tahu namun mereka harus memiliki nilai produk lebih serta 

mengutamakan kualitas produk agar produknya tetap menjadi pilihan konsumen. 
 

Tabel 2 Perkembangan konsumsi bahan makanan yang mengandung kedelai 

Tahun 
Konsumsi (kg/kapita/tahun) 

 Tahu Tempe Tauco Oncom Kecap 

2008  7,1436 7,2479 0,0261 0,1043 0,6497 

2009  7,0393 7,0393 0,0209 0,0626 0,6205 

2010  6,9871 6,9350 0,0209 0,0469 0,6643 

2011  7,4043 7,3000 0,0313 0,0730 0,6716 

2012  6,9871 7,0914 0,0261 0,0626 0,5694 

2013*  6,9451 6,5323 0,0266 0,0647 0,6435 

2014*  6,7838 6,1826 0,0261 0,0627 0,6438 
Sumber : BPS (2013). * hasil prediksi Pusdatin 

 

Tabel 3 Jumlah perusahaan, tenaga kerja dan nilai produksi produk berbahan  

      kedelai tahun 2011 

No Jenis Industri Perusahaan 

(Unit Usaha) 

Tenaga Kerja 

(Orang) 

Nilai Produksi 

(Juta Rp) 

1 Tempe 56.762 151.279 695.716 

2 Tahu 28.609 99.462 831.645 

3 Kecap 1.506 8.596 101.894 

4 Tauco 2.086 5.107 38.851 

5 Aneka Olahan Lain 3.430 8.529 72.886 

 Jumlah 92.393 272.973 1.740.992 

Sumber: Ditjen Industri Kecil dan Menengah (2011)  

 

Akhir-akhir ini isu pentingnya pangan organik serta gaya hidup yang 

berorientasi pada pangan organik sudah mulai banyak di kota-kota besar. 

Permintaan pangan organik di Indonesia meningkat pesat pada tahun 2009, dimana 

permintaan produk organik sebesar 425 ton meningkat 50% dari tahun sebelumnya 

(Deliana 2012), ditambah lagi adanya program pemerintah “Go Organic” pada 

tahun 2010. Menurut Widianarko (2014) dalam seminar nasional dan Pertemuan 

Ilmiah Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) mengatakan 

peningkatan pasar pangan organik secara nasional tumbuh 5% per tahun dengan 

nilai penjualan sekitar Rp 10 miliar. Meskipun terbilang kecil namun masih ada 

respon positif dari masyarakat untuk memilih hidup yang lebih sehat. Peningkatan 

ini disebabkan pemahaman masyarakat yang semakin meningkat akan bahaya yang 

ditimbulkan dari pertanian modern atau konvensional dalam jangka waktu lama, 

yaitu munculnya berbagai macam penyakit akibat dari penimbunan residu bahan 

kimia. Sehingga menyebabkan sebagian masyarakat mulai mengubah haluan untuk 

mengonsumsi pangan yang tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan 

dasar saja tetapi juga terhadap pertimbangan lainnya seperti tingkat keamanan 

pangan (food safety atributes), kandungan gizi (nutritional atributes), cara 

pengolahan produk (manufacturing process atributes) dan ramah lingkungan (eco-
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labelling atributes). Produk pangan tersebut merupakan produk organik yang 

terbebas dari bahan-bahan kimia berbahaya seperti zat additif, pupuk dan pestisida 

kimia, sehingga menghasilkan produk yang bermutu tinggi dengan kandungan 

vitamin, serat, mineral dan zat-zat lain yang berguna bagi tubuh. 

Contoh panganan organik yang tidak asing lagi di telinga kita adalah beras 

organik, namun akhir-akhir ini muncul pangan turunan kedelai yang juga berlabel 

organik yaitu tahu organik. Selain ancaman penyakit akibat penimbunan residu 

bahan kimia, banyaknya laporan mengenai produk tahu yang menggunakan 

pengawet, pengolahan yang kurang higienis, serta kemasan yang kurang baik 

menyebabkan munculnya ide usaha untuk memproduksi tahu organik, yang 

diharapkan dapat menjawab semua keresahan konsumen terhadap produk tahu yang 

tak layak konsumsi. 

Meskipun penelitian mengenai produk tahu sudah banyak dilakukan 

diantaranya penelitian proses pengambilan keputusan terhadap produk tahu Djadi 

Sari (Manurung 2012) serta Arliana (2002) melakukan analisis pemasaran tahu 

pada perusahaan tahu Yun Yi Bogor. Namun produk tahu organik yang terbilang 

baru belum ada hasil penelitian yang dihasilkan. Pengelola pabrik tahu organik 

memiliki kendala dalam proses operasi dan pemasarannya dan pemasar tahu 

organik juga mengalami kendala karena kurangnya informasi mengenai perilaku 

konsumen tahu organik. Penjualan yang ada saat ini sebagian besar konsumennya 

adalah rumah makan dan hotel yang membuktikan segmen pasar tahu organik 

masih terbatas, serta harga yang lebih mahal dibandingkan tahu umumnya 

menyebabkan tahu organik kurang diminati oleh masyarakat umum. Untuk itu 

dalam mengembangkan industri tahu organik yang terbilang baru harus dipahami 

dulu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian terhadap 

tahu organik seperti karakteristik konsumen tahu, pengetahuan konsumen tentang 

dasar panganan organik maupun produk tahu organik, persepsi konsumen mengenai 

produk tahu organik, keadaan lingkungan, faktor intenal dan eksternal produk yang 

mempengaruhi minat membeli tahu organik. 

Hal tersebut yang mendorong peneliti melakukan penelitian mengenai 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan konsumsi tahu 

organik. Informasi tersebut dibutuhkan sebagai acuan dan pedoman bagi 

manajemen tahu organik dalam menetapkan strategi-strategi pemasaran terhadap 

produk tahu organik. Melalui informasi ini diharapkan para produsen tahu organik 

dapat mengembangkan usahanya dan tetap bertahan di dalam industri tahu.  

Perumusan Masalah 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan 

konsumsi tahu organik merupakan faktor penting dalam mengembangkan strategi 

pemasaran produk tahu organik lebih lanjut. Hal ini diharapkan mampu melihat 

karakteristik, persepsi, sikap konsumen dan pengetahuan apa saja yang dimiliki 

konsumen terhadap tahu organik dibandingkan tahu pada umumnya serta menjawab 

apa saja faktor kritis yang menyebabkan konsumen membuat keputusan untuk 

membeli produk tahu organik. Produk tahu organik yang relatif baru, 

mempengaruhi beragamnya sikap dan persepsi konsumen mengenai produk 

tersebut, sehingga berpotensi menghambat perkembangan bisnis tahu organik. 

Persepsi konsumen yang beragam dapat disebabkan oleh konsumen yang memiliki 
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pengetahuan terbatas tentang keunggulan tahu organik. Sehingga berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa rumusan permasalahan yang 

hendak dijawab melalui penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana karakteristik dari konsumen tahu? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli dan mengonsumsi tahu organik? 

3. Bagaimana implikasi hasil penelitian pada strategi pemasaran tahu 

organik? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi karakteristik konsumen tahu. 

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam membeli dan mengonsumsi tahu organik. 

3. Memberikan masukan alternatif strategi pemasaran tahu organik pada 

para produsen dan pemasar sebagai implikasi hasil penelitian. 

Manfaat Penelitian 

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap 

pengambilan keputusan pembelian serta konsumsi tahu organik dan pengetahuan 

yang mendasari persepsi tahu organik, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi 

praktisi bisnis tahu organik, terutama dalam menyusun strategi pemasaran dalam 

menyediakan tahu organik yang sesuai dengan preferensi konsumen. Bagi 

konsumen diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang 

produk tahu organik terutama keunggulan dan kualitas produk tersebut. Serta hasil 

dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang 

membahas topik serupa. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dibatasi pada konsumen ibu rumah tangga yang pernah 

mengonsumsi tahu secara keseluruhan, karena ibu rumah tangga dianggap paling 

berpengaruh dan bertanggung jawab atas pengelolaan makanan keluarga di suatu 

rumah tangga. Responden dalam penelitian ini diambil di wilayah Bogor. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan regresi logistik 

multinomial. 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Makanan Organik 

Indonesia telah menetapkan standar nasional penggunaan istilah “organik”. 

Berdasarkan Sistem Pertanian Organik yang diatur dalam Standar Nasional 

Indonesia SNI 6729:2013 (BSN 2013), pangan organik adalah berupa tanaman dan 

produk segar tanaman, produk pangan segar dan produk pangan olahan, ternak dan 
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