
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pertanian organik merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian yang 

mendapat perhatian besar masyarakat di negara maju maupun negara 

berkembang seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih 

mementingkan kualitas kesehatan, baik kesehatan manusia maupun lingkungan. 

Merupakan peluang potensi pasar yang perlu dicermati secara mendalam. 

Banyak negara di dunia mulai menekuni pertanian organik karena potensi besar 

yang terdapat pada pertanian organik ini. Disisilain,  pertanian non-organik 

merupakan cara manusia memperoleh sayuran untuk dikonsumsi, tetapi   

dianggap tidak aman bagi kesehatan. Pergeseran pola hidup masyarakat yang 

lebih mementingkan kualitas kesehatan, baik kesehatan manusia maupun 

kesehatan lingkungan ini (Hubeis 2013). 

Memasuki abad 21 ini, gaya hidup  sehat  dengan  slogan “Back  to Nature” 

telah menjadi trend baru masyarakat dunia, diamana orang makin menyadari 

penggunaan bahan-bahan kimia non-alami, seperti pupuk dan pestisida kimia 

sintetis, serta hormon pertumbuhan dalam produksi pertanian ternyata 

berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Gaya 

hidup yang demikian ini telah mengalami pelembagaan secara iternasional yang 

diwujudkan melalui regulasi perdagangan global yang mensyaratkan jaminan 

bahwa produk pertanian harus mempunyai atribut aman dikonsumsi (food safety 

attributes), memiliki kandungan nutrisi tinggi (nutritional attributes) dan ramah 

lingkungan (eco-labelling attributes). (BHP UMY 2017). 

Departemen Pertanian telah mencanangkan program “Go Organik 2010”. 

Program ini diarahkan agar masyarakat, baik petani sebagai produsen maupun 

masyarakat luas sebagian konsumen untuk hidup sehat. Misi dalam program Go 

Organik 2010 ini adalah meningkatkan mutu hidup masyarakat dan kelestarian 

lingkungan alam Indonesia, dengan mendorong berkembangnya pertanian 

organik yang berdaya saing dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah terus 

mendukung secara aktif pertanian organik di Indonesia dengan membentuk 

aturan/regulasi yang meliputi standarisasi, sertifikasi dan pengawasan. Sistem 

pangan organik ini telah diatur oleh pemerintah dalam Standar Nasional 

Indonesia (SNI) tentang pangan organik yang tertuang dalam SNI 01-6729-2010 

(SNI Pangan Organik 2010). 

Volume perdagangan produk organik di Indonesia masih rendah. Padahal, 

Indonesia memiliki potensi lahan pertanian yang sangat luas sekitar 107  juta 

hektar pada tahun 2014 dan potensi bahan baku untuk pupuk organik  dalam 

jumlah sangat besar, antara lain bersumber dari limbah pertanian, limbah industri, 

limbah peternakan, sampah kota, dan rumah tangga. Hasil penelitian Puslittanah 

tentang status C-organik lahan sawah di Indonesia, terutama di daerah Sumatra 

Barat, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, 

NTB, dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa potensi kebutuhan pupuk 

organik sangat besar. Hasil ini mengindikasikan bahwa potensi lahan pertanian 

di Indonesia sangat besar untuk digunakan dalam pengembangan produk organik. 



2 

 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS 2015) Indonesia, Provinsi Jawa 

Barat merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Pulau Jawa. 

Selain itu, jumlah penduduk di Jawa Barat terus meningkat dari tahun 2013 

hingga tahun 2015  (Tabel 1). Adanya potensi kebutuhan akan pupuk organik 

yang sangat besar menunjukkan potensi pengembangan produk organik di Jawa 

Barat juga sangat besar. 

 

Tabel 1 Jumlah Penduduk di Pulau Jawa Tahun 2013-2015 

Provinsi Jumlah Penduduk (Ribu) 

2013 2014 2015 

DKI Jakarta 9.969 10.075 10.177 

Jawa Barat 45.340 46.029 46.709 

Jawa Tengah 33.264 33.522 33.774 

DI Yogyakarta 3.595 3.637 3.679 

Jawa Timur 38.363 36.610 38.847 

Banten 11.452 11.704 11.955 

Sumber: BPS (2015) 

Berdasarkan data BPS Jawa Barat menunjukkan bahwa Kota Bogor 

merupakan kota yang memiliki jumlah pengeluaran rata-rata per kapita sebulan 

pada tahun 2015  paling besar dibanding kota lainnya yang ada di Jawa Barat. 

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan mencakup pengeluaran bukan makanan 

dan pengeluaran untuk makanan. 

 Hal ini dapat menjadi salah satu peluang bagi produsen dalam 

memasarkan produk organik. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut 

kelompok sayuran / hortikultura dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 
 

Sumber : BPS Jawa Barat (2016) 

Gambar 1 Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan provinsi Jawa Barat 

Tujuan utama dari pertanian organik adalah mengoptimalkan kesehatan dan 

produktivitas mikroorganisme tanah, tumbuhan, hewan dan manusia. Sejauh ini 

pertanian organik disambut baik oleh banyak kalangan masyarakat, meskipun 

dengan pemahaman yang berbeda. Keberlanjutan pertanian organik, tidak dapat 

dipisahkan dengan dimensi ekonomi, selain dimensi lingkungan dan dimensi 

sosial. Kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia 

dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian konsumen. Hal 

31,158 
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tersebut mendorong konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi 

kesehatan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik  

Engel et al. (2012) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan 

produk dan jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti 

tindakan . Hal tersebut mendorong konsumen akan memilih bahan pangan yang 

aman bagi kesehatan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk 

organik. Salah satu perusahaan lokal yang berusaha menyediakan kebutuhan 

pertanian organik dalam sekala kecil menengah adalah Fabela-Myfarm dengan 

komoditas utama berupa sayuran organik. 

 Satu faktor internal (individual) yang memengaruhi perilaku konsumen 

adalah niat. Schiffman dan Kanuk (2004) menyatakan bahwa niat adalah suatu 

bentuk pikiran yang nyata dari refleksi rencana pembeli untuk membeli beberapa 

unit dalam jumlah tertentu dari beberapa merek yang  tersedia dalam periode 

waktu tertentu. Menurut Theory of Planned Behavior dari Fishbein dan Ajzen, 

tindakan seseorang adalah realisasi dari keinginan atau niat seseorang untuk 

bertindak. Perilaku tertentu dari seorang konsumen sering kali ditentukan oleh 

intensi atau niat dari konsumen untuk melakukan perilaku tertentu tersebut 

(Sumarwan 2011). 

Fabela-Myfarm yang berstatus UD berdiri pada tahun 2013 berlokasi di 

Gunung Picung Bogor Jawa Barat. Penetapan lokasi tersebut sesuai dengan 

karakteristik lingkungan yang membantu pertumbuhan pertanian organik. 

Perusahaan saat ini memasarkan produk pertaniannya di wilayah Bogor dan 

sekitarnya. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan sayur organik, khususnya 

di wilayah Bogor dan peluang bagi perusahaan dalam memasarkan sayuran 

organik. Kondisi tersebut didukung dengan angka produksi sayuran di wilayah 

Bogor dengan peningkatan 12% dari tahun 2013 hingga 2015, dengan jumlah 

produksi berturut-turut 78640 ton pada tahun 2013 dan 88259 ton pada tahun 

2015. Data produksi sayuran wilayah Bogor 2013-2015 dapat dilihat pada Gambar 

2.  

 
 

Sumber : BPS Jawa Barat (2016) 

 Gambar 2 Data produksi sayuran wilayah Bogor 
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Seiring meningkatnya permintaan sayuran organik Fabela-Myfarm, maka 

perusahaan memerlukan pemetaan permintaan konsumen yang efektif untuk 

memenuhi kebutuhan  sayuran organik. Salah satunya dengan analisa preferensi 

konsumen, agar perusahaan dapat menganalisis niat pembelian konsumen dan 

menyusun strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjulan sayuran organik. 

 

 

Perumusan Masalah 

Sayuran organik merupakan produk belum banyak dikenal oleh  

masyarakat luas, karena sayuran organik relatif mahal dibandingkan sayuran 

nonorganik yang menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk membeli  sayuran 

nonorganik yang kurang  mempengaruhi kesadaraan sebagian masyarakat dalam 

menerapkan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi sayuran tanpa bahan kimia. 

Perubahan konsumsi merubah pola pembelian dari segi perilaku konsumen. 

Potensi pasar untuk produk apapun, termasuk sayuran organik sama dengan 

jumlah orang yang menginginkan atau membutuhkannya dan juga memiliki 

sumber daya yang diperlukan untuk membelinya (Engel et al. 2012). Untuk itu  

dikatakan bahwa setiap produsen sayuran organik perlu memahami bagaimana 

perilaku dari konsumen sayuran organik. 

 Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh Fabela-Myfarm untuk yang 

dihasilkannya menyusun strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan 

sayuran organik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik konsumen sayuran organik? 

2. Bagaimana proses keputusan pembelian sayuran organik yang dilakukan 

konsumen? 

3. Bagaimana preferensi konsumen terhadap atribut sayuran organik?  

4. Implikasi strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan sayuran 

organik? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik konsumen sayuran organik. 

2. Menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan 

pemebelian sayuran organik. 

3. Menganalisis preferensi konsumen terhadap atribut sayuran organik. 

4. Merekomendasikan  implikasi strategi yang dapat dilakukan Fabela-Myfarm 

untuk meningkatkan penjualan sayuran organik, yang dihasilkannya. 
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Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut: 

1. Bagi Manajemen Fabela-Myfarm, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam menjual sayuran organik 

melalui perencanaan pemasaran dan perumusan strategi pemasaran yang 

dapat meningkatkan  penjualan sayuran. 

2. Bagi Peneliti, berguna menambah pengetahuan dan sebagai media untuk 

melatih kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis preferensi 

konsumen, serta menerapkan ilmu manajemen yang telah diperoleh selama 

menempuh pendidikan di SB-IPB. 

3. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi 

mengenai karakteristik konsumen, proses pengambilan keputusan pembelian 

dan preferensi konsumen terhadap atribut sayuran organik, pengambilan dan 

sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini menganilis preferensi konsumen yang pernah 

mengkonsumsi sayuran organik, sehingga diharapkan dapat mengetahui proses 

pengambilan keputusan konsumen dan preferensi konsumen terhadap sayuran 

organik. Untuk itu, konsumen yang pernah mengonsumsi sayuran organik produk 

dijadikan responden dalam penelitian ini. Dan pengguna kuesioner dilakukan di 

pasar modern dan konsumen perumahan disekitar kota Bogor yang merupakan 

tujuan distribusi sayuran organik dari Fabela-Myfarm. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Perilaku Konsumen 

(Engel et al. 2012) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan 

produk dan jasa termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan ini. Schiffman dan Kanuk (2010) mengartikan istilah perilaku 

konsumen sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam cara mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk atau jasa yang 

diharapkan dan memuaskan kebutuhannya.  

(Kotler dan Amstrong 2006) memberikan istilah berbeda pada model 

perilaku konsumen, yaitu proses keputusan pembelian dan karakteristik konsumen 

(faktor budaya, faktor pribadi dan faktor psikologis) berada pada kotak hitam 

konsumen. Pada model perilaku konsumen tersebut, pengaruh strategi pemasaran 

perusahaan dan rangsangan lain berupa lingkungan ekonomi, teknologi, politik, 

budaya akan masuk ke dalam kotak hitam konsumen, kemudian pengaruh/ 

rangsangan tersebut dirubah menjadi respon pembelian. Terdapat dua bagian 

penting dalam kotak hitam konsumen. Pertama, karakteritik konsumen 
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