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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Saat ini kesehatan menjadi aspek paling penting dan dicari masyarakat 

karena mulai banyak penyakit yang muncul dan menyerang. Banyaknya penyakit 

yang muncul antara lain adalah akibat dari konsumsi masyarakat terhadap 

makanan yang tidak sehat. Kini sebagian besar masyarakat mulai beralih ke pola 

hidup sehat karena tidak ingin teserang penyakit. Pola hidup sehat yang diterapkan 

antara lain seperti mengonsumsi makanan sehat dan berolah raga. Untuk menjaga 

kesehatan biasanya masyarakat mengonsumsi buah dan sayur, namun saat ini 

buah dan sayur pun sudah banyak mengandung zat/bahan kimia yang berasal dari 

sisa pestisida dan pupuk kimia yang digunakan selama proses produksi yang tidak 

baik untuk kesehatan tubuh dan juga dapat mencemari lingkungan (Melisa 2014). 

Standar Nasional Indonesia atau SNI tentang pangan organik (2002) 

menyatakan organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu 

produk telah diproduksi sesuai dengan standar sistem pangan organik dan 

disetifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang telah diakreditasi oleh 

Komite Akreditasi Nasional (KAN). Semua proses produksi pangan organik 

dilakukan secara alami dan hendaknya memenuhi pedoman persyaratan 

internasional yang telah ditetapkan. 

Produksi pangan dengan metode pertanian organik diyakini dapat 

menghasilkan pangan yang lebih sehat dan bergizi (Yanti 2005). Menurut 

Chinnici et al. (2002), telah terjadi peningkatan permintaan konsumen untuk 

produk-produk pertanian yang dihasilkan dengan proses yang ramah terhadap 

lingkungan, khususnya yang dihasilkan secara organik. Hal ini memberi peluang 

kepada pemasar untuk memahami proses niat beralih agar dapat membuat 

stimulus guna mendorong konsumen beralih ke produk pangan organik (Irianto 

2015). Pada umumnya konsumen bersedia untuk membeli apabila produk sesuai 

dengan harapan mereka (Rahma 2007). 

Pasar pangan organik di dunia memiliki kecenderungan mengalami 

peningkatan. Meskipun demikian, produk pertanian organik belum merupakan 

suatu bisnis yang besar, tetapi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang 

signifikan (Sari 2017). Jika pada tahun 1997 pasar pangan organik baru sekitar 

USD  10 Milyar, maka pasar tersebut mencapai sekitar USD 72 Milyar pada tahun 

2013. Sementara itu, permintaan dunia terhadap produk pertanian organik 

mengalami pertumbuhan sekitar 20 persen per tahun (Idaman et al. 2012). Di 

Indonesia sendiri, program pertanian organik didukung oleh pemerintah, salah 

satunya dengan penyusunan standar sistem pertanian organik. Walaupun 

demikian, pangsa pasar pangan organik di Indonesia hanya tumbuh sekitar 5 

persen per tahun, dengan nilai penjualan sekitar Rp 10 Milyar (Muzayanah et al. 

2015). 

Hal ini disebabkan karena produk pangan organik memiliki ciri khas 

tersendiri yang merupakan tantangan dalam memasarkan produk. Faktor utama 

yang sangat melemahkan posisi pangan organik dibandingkan dengan pangan 

nonorganik adalah harga (Sari 2017). Pangan organik pada umumnya mengenakan 

harga yang lebih tinggi dari pesaing nonorganik karena biaya bahan baku yang 
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lebih tinggi dan/atau proses yang lebih rumit. Kombinasi harga yang lebih mahal 

dan manfaat intangible menempatkan produk pangan organik ke posisi lebih 

rendah dibandingkan dengan produk nonorganik dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian oleh konsumen (Sari dan Firmanzah 2011).  

Hasil survei penelitian yang dilakukan YLKI pada tahun 2012 menunjukkan 

bahwa sebanyak 21 responden mengetahui tentang pangan organik tetapi tidak 

mengonsumsi dikarenakan beberapa alasan seperti harga yang relatif mahal dan 

keterjangkauan serta akses tempat dapat dikatakan sulit. Sementara 205 responden 

tidak mengetahui tentang pangan organik, hal ini karena masih minimnya 

informasi terkait tempat penjualan dengan harga terjangkau. Produk pangan 

organik biasanya hanya tersedia di ritel-ritel modern dan tergolong jarang ditemui 

karena persediannya yang terbatas. 

Menurut Kim dan Chung (2011), langkah tepat yang harus ditempuh 

produsen supaya bisa unggul ditengah maraknya pertumbuhan pasar produk 

organik adalah pemahaman yang baik atas perilaku konsumen itu sendiri. 

Pentingnya memahami perilaku konsumen dapat dipelajari melalui Teori Perilaku 

yang Direncanakan (Theory of Planned Behavior, selanjutnya disebut TPB). Teori 

ini merupakan teori model sikap yang menjelaskan bahwa faktor utama yang 

memengaruhi perilaku seseorang adalah niatnya atau kecenderungan untuk 

melakukan tindakan tersebut (Sumarwan 2011). Penelitian ini mengacu pada 

kerangka penelitian dari Kim dan Chung (2011) yang menyatakan TPB telah 

diterapkan sebelumnya untuk memprediksi perilaku konsumen hijau. Lebih lanjut, 

penelitian ini mengukur nilai-nilai konsumen sebagai anteseden sikap, dan TPB 

untuk mengukur niat perilaku pembelian pangan organik.  

Menurut literatur yang relevan pada konsumsi pangan organik, tampak 

bahwa nilai-nilai yang berhubungan dengan kesehatan dan lingkungan 

menunjukkan pengaruh yang positif terhadap sikap konsumen untuk membeli 

pangan organik. Masalah lingkungan menjadi pertanyaan dari konsumerisme, 

pengaruhnya terhadap kesehatan manusia dan dampak jangka panjang pada 

sumber daya alam. Sebagian besar penelitian pun mengungkapkan adanya motif 

pembelian yang dikaitkan dengan kesadaran kesehatan dan lingkungan (Krystallis 

dan Chryssohoidis 2005). 

Dijelaskan oleh Kim dan Chung (2011) bahwa konsumen dengan sistem 

nilai yang berbeda akan menunjukkan perilaku yang berbeda terhadap produk 

kosmetik organik karena nilai-nilai mereka, seperti standar atau tujuan hidup atau 

prinsip-prinsip panduan dalam kehidupan seseorang. Dengan demikian, nilai-nilai 

dapat mempengaruhi pembentukan sikap konsumen dengan membimbing 

konsumen tersebut untuk mencari objek yang akan memuaskan nilainya (Kim dan 

Chung 2011). Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan dua nilai konsumen 

yang dapat memengaruhi sikap atas pangan organik dan berpengaruh langsung 

terhadap niat beli pangan organik yaitu kesadaran kesehatan dan kesadaran 

lingkungan. 

Dalam konteks pembelian pangan, konsumen dengan kesadaran kesehatan 

yang tinggi dapat mempertimbangkan apakah suatu produk aman untuk tubuh, 

oleh karena itu, mereka mungkin lebih serius jika berkaitan dengan jenis bahan 

yang digunakan untuk membuat produk dibandingkan konsumen dengan 

kesadaran kesehatan yang rendah (Kim dan Chung 2011). Jika seseorang siap 

mengambil langkah untuk membuat dirinya sehat maka sikapnya atas pembelian 
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produk organik akan lebih positif. Magnusson et al. (2003) telah menemukan 

bahwa kesadaran kesehatan dapat memprediksi sikap dan keinginan pembelian 

pangan organik. Orang-orang yang sadar lingkungan cenderung mengubah 

perilaku pembelian mereka untuk tujuan memperbaiki lingkungan (Kim dan 

Chung 2011). Konsumen yang memiliki kesadaran mengenai kondisi lingkungan 

diprediksi memiliki sikap yang positif atas pembelian produk organik. Seseorang 

yang peduli terhadap lingkungan cenderung memiliki sikap yang positif untuk 

membeli produk yang ramah lingkungan (Jaolis 2011). 

TPB menyatakan bahwa perilaku manusia didahului langsung oleh niat 

(behavior intentions) (Ajzen dan Fishbein 1991). Niat merupakan komponen 

dalam diri individu yang merefleksikan seberapa kuat keinginan individu untuk 

menetapkan perilaku (Ajzen 1991). Menurut Engel et al. (1995) perilaku membeli 

diawali dengan niat. Niat pembelian menggambarkan proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh konsumen sebelum mengadakan pembelian atas 

produk yang ditawarkan atau yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut 

(Manongko 2011). Begitu pula dalam perilaku pembelian pangan organik. 

Berdasarkan TPB, perilaku aktual seseorang dalam melakukan suatu 

tindakan tertentu secara langsung dipengaruhi oleh niat perilakunya, yang secara 

bersama-sama ditentukan pula oleh sikap (attitude), norma subjektif (subjective 

norm), dan kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control) terhadap 

perilaku tersebut. Niat perilaku merupakan ukuran dari kemauan seseorang untuk 

mengerahkan usaha saat melakukan perilaku tertentu (Lee 2008). Sementara itu, 

Ajzen (1991) mendefinisikan niat merupakan faktor motivasi yang mempengaruhi 

perilaku yang diindikasikan seberapa keras orang akan berusaha atau seberapa 

banyak usaha yang dikeluarkan untuk melakukan suatu perilaku. Sikap (attitude) 

merupakan penilaian seseorang atas perilaku yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan. Norma subjektif (subjective norms) dimaksudkan sebagai 

tekanan sosial yang dirasakan seseorang dalam melakukan suatu perilaku yang 

bersangkutan (Lee 2008).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Weng et al. (2014) menunjukkan 

bahwa konsumen yang memiliki nilai positif terhadap pangan organik lebih 

bersedia untuk membeli pangan organik dimana kesehatan adalah manfaat utama 

yang dirasakan. Penelitian Lee dan Yun (2015) mengenai persepsi konsumen 

terhadap atribut pangan organik sebagai penentu niat pembelian. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan pada mahasiswa S1 

IPB kalangan menengah atas diharapkan menjadi konsumen yang prospektif 

untuk mendukung pengembangan pangan organik. Oleh karena itu, formulasi 

Theory Of Planned Behavior yang efektif sangat bermanfaat bagi pemasar. 

Fenomena yang terjadi menjadi vital dan menarik, sehingga penelitian dengan 

judul “Analisis Niat Beli Pangan Organik pada Mahasiswa S1 Dengan 

Menggunakan Pendekatan Theory Of Planned Behavior perlu dilakukan.  

     

 

Perumusan Masalah 

Pangan organik semakin gencar diproduksi untuk menawarkan manfaat 

yang lebih banyak daripada makanan biasa pada umumnya (Nugroho 2015). 

Secara umum, minat masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi pangan organik 
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lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya (Suprapto dan 

Wijaya 2012). Walaupun jumlah permintaan pangan organik meningkat setiap 

tahunnya, hanya sebagian kecil konsumen yang mengonsumsi pangan organik 

secara rutin. Hal ini diduga karena harga pangan organik yang tinggi, sehingga 

hanya dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan yang cukup tinggi. Selain 

itu, meskipun pangan organik mulai populer di Indonesia pada tahun 1990-an, 

pengetahuan konsumen akan pangan organik masih tergolong sedang (Sudiyanti 

2009). Selain itu, penampilan produk dan kemasan kurang menarik dimata 

konsumen, kemudian kurang gencarnya promosi sehingga menimbulkan tingkat 

konsumsi pangan organik di Indonesia masih rendah (Suprapto dan Wijaya 2012). 

Berbagai faktor dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian pangan organik. Seperti yang dikemukakan dalam Teori Perilaku 

Terencana yang merupakan salah satu model sikap yang dikembangkan oleh 

Ajzen 1985 (Sumarwan 2011) bahwa Teori Perilaku Terencana adalah model 

sikap yang memperkirakan minat atau niat konsumen untuk melakukan suatu 

perilaku atau tindakan (Sumarwan 2011). 

Mengingat penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari variabel yang mempengaruhi sikap atas pangan organik, yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi niat beli. Kerangka teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Theory of planned Behavior (TPB). Model diperpanjang dari 

TPB terdiri dari kesadaran kesehatan dan kesadaran lingkungan untuk memotivasi 

seorang individu untuk memiliki sikap positif terhadap makanan organik (Eles dan 

Sihombing 2016).  

Penelitian ini meneliti pengaruh norma subjektif terhadap niat untuk 

membeli pangan organik. Hal ini dipelajari karena pengaruh norma subjektif 

terhadap niat beli belum dilaporkan konsisten dalam penelitian sebelumnya 

(Chang et al. 1998). Penelitian ini juga menguji pengaruh kontrol perilaku 

terhadap niat untuk membeli pangan organik. Studi sebelumnya menunjukkan niat 

beli pangan organik dipengaruhi secara signifikan oleh kontrol perilaku konsumen 

(Carolyn dan Pusparini 2013).  

Sejak tahun 1970-an, telah dilakukan sejumlah penelitian konsumen yang 

berkaitan dengan produk organik, dimana pangan organik menjadi fokus 

utamanya (Bui 2005) dan (Sudiyanti 2009). Beberapa penelitian yang dilakukan 

diantaranya terkait kesadaran, sikap, norma dan niat beli pangan organik pada 

konsumen secara umum. Akan tetapi, penelitian serupa yang dilakukan pada 

mahasiswa dari kalangan menengah atas relatif masih belum banyak dilakukan.  

Penelitian mengenai kesadaran kesahatan, kesadaran lingkungan, sikap, 

norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan niat beli mahasiswa terhadap 

pangan organik adalah hal yang penting mengingat, mahasiswa pada nantinya 

berpotensi untuk menjadi konsumen pangan organik, mampu mengarahkan 

sikapnya terhadap perilaku pembelian pangan organik ke arah yang lebih positif 

dan mampu mengambil keputusan pembelian pangan organik dengan lebih efektif 

dan efisien, sekaligus agen yang berperan untuk mengembangkan pertanian 

organik. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi informasi terkait 

kesadaran, sikap, norma, kontrol perilaku dan niat mahasiswa terhadap pangan 

organik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 

 

5 

1. Apakah kesadaran kesehatan dan kesadaran lingkungan berpengaruh secara 

signifikan terhadap sikap atas pangan organik? 

2. Apakah kesadaran kesehatan dan kesadaran lingkungan berpengaruh secara 

signifikan terhadap niat beli pangan organik? 

3. Apakah sikap atas pangan organik, norma subjektif dan persepsi kontrol 

perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat beli pangan organik? 

4. Bagaimana implikasi hasil penelitian pada strategi pemasaran pangan 

organik? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis niat beli pangan 

organik pada mahasiswa S1 IPB dengan menggunakan pendekatan Theory Of 

Planned Behavior (TPB) dan implikasinya terhadap penjualan pangan organik. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh kesadaran kesehatan dan kesadaran lingkungan 

terhadap sikap atas pangan organik. 

2. Menganalisis pengaruh kesadaran kesehatan dan kesadaran lingkungan 

terhadap niat beli pangan organik. 

3. Menganalisis pengaruh sikap atas pangan organik, norma subjektif dan 

persepsi kontrol perilaku terhadap niat beli pangan organik. 

4. Merumuskan strategi pemasaran pangan organik bagi produsen dan pemasar 

sebagai implikasi hasil penelitian. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kesadaran kesehatan, 

kesadaran lingkungan dan Theory of Planned Behavior (TPB) dalam memprediksi 

perilaku konsumen hijau. Bagi institusi hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan 

sebagai masukan bagi pemasar mengenai terciptanya niat beli pada konsumen, apa 

saja yang dapat memicu tingginya niat pembelian dan sebagai bahan 

pertimbangan pembentukan strategi pemasaran pangan organik dalam 

meningkatkan penjualan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada niat beli pangan organik dalam pengambilan 

perilaku pembelian. Penelitian ini mencakup hanya pada kesadaran kesehatan, 

kesadaran lingkungan, sikap atas pangan organik, norma subjektif dan persepsi 

kontrol perilaku terhadap niat beli pangan organik. Konsumen yang menjadi 

responden penelitian ini dibatasi kepada mahasiswa S1 IPB kalangan menengah 

atas yang memiliki uang kuliah tunggal (UKT) minimal tujuh juta rupiah, kisaran 

penghasilan orang tua sebesar empat juta rupiah hingga lima puluh juta rupiah 

perbulan. 
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