
1 
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sejak beberapa dekade terakhir kesadaran masyarakat dunia akan 
pentingnya pelestarian lingkungan dan gaya hidup sehat semakin meningkat. 
Peningkatan ini disebabkan adanya kekhawatiran besar akan terjadinya bencana 
lingkungan hidup yang mengancam. Para ilmuwan dan pemerhati lingkungan 
menunjukkan bukti-buktinya seperti berkurangnya kualitas air dan kesuburan tanah 
akibat paparan bahan-bahan kimia, penipisan lapisan ozon yang secara langsung 
memperbesar prevelensi kanker kulit, serta pemanasan global yang berpotensi 
mengacaukan iklim dunia memperkuat alasan kekhawatiran tersebut (Wibowo 
2002).  

Hasil observasi dari Savale et al. (2012) menjelaskan bahwa konsumen 
berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dengan membeli produk yang 
berbahaya atau menggunakan dengan cara tidak aman bagi lingkungan. Konsumen 
pun tidak bisa disalahkan sepenuhnya terkait hal ini. Produsen juga berperan dalam 
penurunan kualitas lingkungan karena produsen biasanya memproduksi barang 
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas hidup dan kesehatan yang 
baik akan membuka peluang besar bagi bisnis produk pangan organik. Masyarakat 
menyadari bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan bahan kimia sintetis dalam 
pertanian. Hal ini membuat masyarakat akan semakin selektif dalam memilih bahan 
pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Pangan organik memiliki 
beberapa keistimewaan yaitu kandungan gizi yang lebih tinggi, lebih sehat dan 
ramah lingkungan jika dibandingkan dengan makanan yang diproduksi secara 
konvensional atau non organik. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa pangan 
organik dapat membantu mengurangi risiko kesehatan karena memiliki sedikit 
paparan sisa pestisida dan logam berat pada buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-
bijian dibandingkan diproduksi secara konvensional. Ada beberapa syarat tertentu 
yang menentukan suatu produk pangan dikatakan organik, yaitu: (1) tidak 
mengandung pupuk sintesis dan tidak terpapar pestisida kimia (sayur-sayuran, 
buah-buahan dan biji-bijian); (2) pangan tersebut bukan hasil rekayasa genetika 
(GMO); (3) tidak diberikan hormon pertumbuhan; (4) tanpa radiasi dan (5) tanpa 
anti biotik untuk daging, unggas, telur dan produk susu (IFOAM 2018).     

Seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan 
kesadaran akan hidup sehat dan lingkungan yang berkualitas, permintaan produk 
pangan organik semakin meningkat tajam. Marlop (2018) menyebutkan permintaan 
pasar produk organik dunia tumbuh pesat dalam sepuluh tahun terakhir dengan laju 
pertumbuhan rata-rata sebesar 15 persen per tahun. Pada tahun 2008 nilai transaksi 
produk organik dunia sebesar US $ 38.6 miliar dan pada tahun 2018 meningkat 
menjadi sebesar US $ 161.5 miliar. Pasar terbesar produk organik adalah Amerika 
Serikat sebesar 46 persen, diikuti Eropa Jerman sebesar 26 persen, Perancis 20 
persen dan Asia terdiri China, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, 
Hongkong. Negara produsen utama produk organik dunia adalah Australia, India, 
Uganda, Meksiko, Ethiophia, Filipina dan Thailand (Organic Monitor 2018).   
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Gambar 1  Pertumbuhan pasar pangan organik dunia tahun 2008-2018 (IFOAM 
2019) 

 
Indonesia juga diakui sebagai produsen pangan organik dunia yang 

potensial. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara agraris yang mempunyai luas 
wilayah cukup besar dengan keanekaragaman sumberdaya alam dan iklim yang 
mendukung. Potensi tersebut belum tergarap dengan baik sehingga masih tertinggal 
dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan India (AOI  2018). Data ekspor 
pangan organik Indonesia belum tersedia dengan baik. Hal ini disebabkan masih 
belum tersedianya harmoni sistem produk organik sehingga masih masuk dalam 
produk agro dan agroindustri. Jumlah tersebut berkisar 10 persen dari total ekspor 
produk agro dan agroindustri Indonesia.  Transaksi produk organik Indonesia pada 
tahun 2018 diperkirakan berkisar US$ 7.98 juta atau berkisar Rp 114 miliar. Share 
total ekspor produk organik Indonesia terhadap pasar dunia untuk jenis produk kopi 
berkisar sebesar 0.70 persen, produk kakao sebesar 0.55 persen, produk rempah-
rempah 0.37 persen, sayur dan buah sebesar 0.24 persen, produk makanan olahan 
sebesar 0.11 persen dan produk teh 0.06 persen (Kemendag 2018). 

Perkembangan produk pangan organik tidak hanya diperdagangkan dalam 
bentuk segar tetapi juga bentuk olahan sehingga membuat konsumen mempunyai 
lebih banyak pilihan bagi produk organik yang dikonsumsi. Dalam bentuk olahan 
terjadi penciptaan nilai tambah terhadap nilai produk organik tersebut sehingga 
menghasilkan peluang tambahan keuntungan bagi pelaku bisnisnya. Kegiatan 
penanganan pasca panen dan pengolahan hasil untuk menghasilkan produk organik 
olahan merupakan salah satu tahapan produksi yang penting. Tahapan ini produsen 
selain mendapat peluang tambahan keuntungan juga harus melakukan sejumlah 
proses kegiatan yang terperinci. Kegiatan tersebut menghasilkan pangan organik 
olahan yang berkualitas dan tetap terjaga status keorganikannya. 

Pangan organik olahan adalah pangan yang dihasilkan dari sistem pertanian 
organik yang meliputi kegiatan budidaya, pasca panen, pengolahan hasil, pelabelan 
dan pemasaran yang harus mengikuti prinsip-prinsip produksi pangan organik 
sesuai SNI 01-6729-2002 tentang sistem produksi pangan organik.  Kegiatan pasca 
panen dan pengolahan bertujuan untuk menjaga kualitas dan meningkatkan daya 
simpan produk, meningkatkan nilai tambah dan memberikan kemudahan bagi 
konsumen dengan tetap menjaga integritas sebagai pangan organik. Keorganikan 
produk organik ditentukan oleh proses produk dari lahan hingga produk akhir (from 
the farm to the table).  
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Tantangan yang dihadapi oleh pasar produk organik adalah: (1) keterbatasan 
teknologi; (2) wawasan pasar; (3) permodalan; (4) penelitian dan pengembangan 
seperti harmonisasi standar dari produk; (5) jumlah dan kompetensi tenaga kerja 
dan (6) rendahnya pembinaan dan pengawasan (Nisa 2012). Adapun kendala-
kendala yang dihadapi membuat pasar organik di Indonesia masih relatif kecil 
dibanding dengan negara-negara yang sudah lama berkomitmen mengembangkan 
pasar produk organik. Salah satu negara yang menjadi acuan gaya hidup organik 
adalah negara Denmark. Sudah berjalan selama 30 tahun dari awal negara ini 
membangun kesadaran tentang organik hingga saat ini dimana produk-produk 
organik sudah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat (Handayani 2019). Negara 
yang membuat regulasi tentang produk organik, mendukung riset dan menyediakan 
program-program pengembangan produk organik. Hal tersebut membuat semua 
produk sudah disertifikasi oleh pemerintah secara gratis. Di Indonesia sertifikasi 
masih dilakukan oleh swasta. Ada sembilan lembaga sertifikasi organik di 
Indonesia saat ini. Beban biaya sertifikasi produk pangan organik masuk dalam 
biaya produksi. Hal ini dianggap membebani biaya produsen dan berdampak pada 
harga yang menjadi lebih mahal. Regulasi organik di Indonesia dilakukan oleh 
instansi teknis terkait yaitu oleh Kementan dengan SNI 6729-2016, Permentan No 
64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik dan Pemasarannya, Kepala BPOM 
No 1 tahun 2017 tentang Pengawasan Olahan Organik. Saat ini semua produk 
pertanian organik sudah menggunakan logo hijau dengan kode lembaga sertifikasi 
sedangkan untuk produk makanan olahan organik menjadi wewenang BPOM untuk 
mendapatkan izin edar.  

Temuan dari data (BPOM 2017) menyatakan bahwa minuman dan makanan 
menjadi salah satu produk penyebab keracunan tertinggi sehingga keamanan 
pangan dan produk pangan yang alami menjadi tuntutan konsumen. Pangan organik 
dianggap memenuhi persyaratan tersebut sehingga permintaan dan peluang 
pemasaran pangan organik akan meningkat (Winarno et al. 2002).   
 

 
Gambar 2  Jumlah data keracunan obat dan makanan per kelompok penyebab  

keracunan (BPOM 2017) 

Sebagai bentuk dari tuntutan konsumen yang menginginkan kesehatan dan 
bentuk keprihatian akibat meningkatnya penyebaran penyakit yang disebabkan 
makanan maka produsen makanan memunculkan produk dengan jenis makanan 
organik sebagai makanan yang sehat, tanpa bahan kimia tambahan dan aman untuk 
dikonsumsi. Istilah “back to nature dan go green” menjadi misi yang digiatkan di 
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dunia dan menjadi budaya yang kembali dimunculkan di masyarakat. Jenis 
makanan organik menjadi salah satu isu yang kembali dipublikasikan karena 
berhubungan dengan kesehatan manusia dan kepedulian lingkungan.  

Munculnya kesadaran akan permasalahan lingkungan juga memicu dunia 
industri untuk menghadirkan konsep pemasaran yang mengedepankan isu 
lingkungan atau yang lebih dikenal dengan konsep green marketing. Konsep green 
marketing dibutuhkan dalam upaya untuk memenuhi tercapainya usaha dalam 
mempertahankan keorganikan produk organik dari lahan hingga produk akhir (from 
the farm to the table). Para pengamat pemasaran menyatakan bahwa green 
marketing lahir sebagai life style baru di dunia pemasaran dimana dengan 
meningkatnya perhatian pada isu lingkungan oleh masyarakat dan pembuat 
peraturan publik hal tersebut dapat dilihat sebagai indikasi lain bahwa kepedulian 
lingkungan tersebut merupakan area yang potensial sebagai strategi bisnis (Menon 
1997).  

Green marketing sebagai konsep strategi pemasaran produk oleh produsen 
bagi kebutuhan konsumen yang peduli lingkungan hidup (Yazdanifard dan Mercy 
2011). Seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan dan 
lingkungan maka strategi bisnis dengan konsep green marketing menjadi peluang 
bisnis yang menjanjikan. Adanya konsep tersebut akan lebih meyakinkan 
masyarakat dalam memutuskan untuk membeli produk pangan organik tersebut. 
Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Balawera (2013) 
yang melakukan penelitian perihal pengaruh green marketing terhadap keputusan 
pembelian produk organik yang mana diperoleh hasil bahwa green marketing 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk organik. Selain itu adanya 
kesadaran masyarakat atas isu kesehatan dan  lingkungan juga menjadi salah satu 
hal yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Ini sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Shaharudin et al. (2010) menunjukkan bahwa 
kesadaran kesehatan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk organik 
ataupun non-organik dan penelitian yang dilakukan oleh Syahrivar dan Rizky 
(2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan berpengaruh terhadap 
keputusan membeli produk ramah lingkungan.  

Selain konsep green marketing dan  isu kesadaran terhadap kesehatan dan 
lingkungan, sikap juga menjadi satu hal yang berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian.  Sikap ini menjelaskan ekspresi dari perasaan terhadap yang disukai dan 
tidak disukai terhadap suatu produk (Schiffman dan Kanuk 2010). Jika konsumen 
suka terhadap produk tersebut maka mereka akan memutuskan untuk membeli 
produk tersebut dan begitupun sebaliknya. Pernyataan ini sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Naido dan Ramatsetse (2016) yang menunjukkan 
bahwa sikap berpengaruh keputusan pembelian. Selain itu penelitian lain dilakukan 
oleh Tarkiainen dan Sundqvist (2005) yang memperoleh hasil bahwa sikap 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk organik. 

Berdasarkan kajian pada beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu 
maka dapat disimpulkan bahwa penelitian memiliki kesamaan variabel terikat dan 
variabel bebas yang diteliti sehingga hasil penelitian dapat mendukung temuan 
yang sesuai dengan yang sudah ada sebelumnya. Penelitian memiliki perbedaan 
dari segi obyek penelitian, alat analisis dan indikator-indikator yang digunakan 
untuk mengukur setiap variabel. Dalam penelitian, objek penelitian yang digunakan 
adalah konsumen yang sudah pernah mengonsumsi produk bionic farm dengan 
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menggunakan lima indikator yaitu green marketing, kesadaran lingkungan dan 
kesadaran kesehatan sebagai independent variable, keputusan pembelian sebagai 
dependent variable dan sikap sebagai intervening variable. Analisis pada keputusan 
pembelian ditinjau melalui variabel green marketing, kesadaran lingkungan, 
kesadaran kesehatan dan sikap yang menjadi variabel intervening dalam penelitian.  

 PT Bionic Farm merupakan salah satu perusahaan yang yang menangkap 
peluang isu kesehatan dan lingkungan menjadi strategi bisnis dalam perusahaannya. 
Dengan isu kesehatan dan lingkungan, perusahaan PT Bionic Farm berusaha 
menyediakan produk pangan olahan organik yang dibutuhkan konsumen dengan 
mengikuti prinsip-prinsip produksi pangan organik. Sesuai dengan visi dan misi 
perusahaan yaitu membangun dunia yang sehat dan melestarikan alam agar 
masyarakat dan lingkungan terbebas dari ancaman bahan kimia yang berbahaya. 
Dalam usahanya PT Bionic Farm diharapkan dapat berkembang dengan pesat agar 
mendapatkan keuntungan sesuai harapan, bisa menangkap peluang pasar yang ada 
sesuai dengan berkembangnya tingkat daya beli masyarakat dan tingkat kesadaran 
masyarakat terhadap lingkungan dan kesehatan. 

 
 

Perumusan Masalah 

Munculnya kesadaran akan permasalahan lingkungan dan kesehatan 
memicu dunia industri untuk menghadirkan konsep pemasaran yang 
mengedepankan isu lingkungan dan kesehatan atau yang lebih dikenal dengan 
konsep green marketing (Haryadi 2009). Pendekatan pemasaran yang berbasis pada 
pelestarian lingkungan merupakan terobosan baru dalam bidang pemasaran yang 
diharapkan akan mendapatkan peluang pasar besar yang mampu menciptakan 
kepuasan bagi konsumen dan keuntungan bagi pelaku bisnis. Konsumen akan puas 
karena mendapatkan produk sesuai dengan harapan yaitu produk yang diproduksi 
dan dipasarkan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem produksi organik yang sehat 
dan tidak merusak lingkungan. Sementara produsen akan memperoleh manfaat dan 
keuntungan lebih karena konsumen organik berani membayar lebih mahal 
dibandingkan produk yang diproduksi secara konvensional. 

Populasi yang besar didukung dengan adanya daya beli yang meningkat di 
Indonesia merupakan peluang pasar domestik yang menguntungkan dalam bisnis 
pangan organik. Pada kenyataannya, potensi pasar produk pangan organik dalam 
negeri belum seperti yang diharapkan. Pada kenyataannya produk organik di 
Indonesia hanya menjangkau masyarakat golongan menengah ke atas karena 
produk organik masih terbilang mahal dibanding produk konvensional. Selama ini 
konsumsi makanan organik kebanyakan pada penderita kanker atau anak 
berkebutuhan khusus. Seharusnya makanan organik dihasilkan untuk tindakan 
preventif. Makan makanan sehat adalah investasi agar terhindar dari berbagai 
penyakit kronis. Makan makanan organik juga sebagai tindakan investasi dalam 
upaya menjaga lingkungan hidup sehat secara berkelanjutan. Untuk mendukung 
tercapainya lingkungan hidup sehat dan aman yang berkelanjutan maka harus ada 
pola pergeseran konsumsi masyarakat dari konvensional ke pangan organik. PT 
Bionic Farm sebagai unit bisnis yang bergerak dalam bidang produksi dan 
pemasaran pangan organik hadir dalam upaya untuk membantu masyarakat agar 
lebih mudah mendapatkan pangan organik sesuai harapannya secara bersaing.    
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Upaya untuk berjalannya bisnis secara berkelanjutan maka  PT Bionic Farm 
harus selalu mengembangkan pasar dengan menjaring konsumen-konsumen baru 
serta memertahankan pasar yang sudah ada. Salah satu cara yang dapat digunakan 
perusahaan untuk mengembangkan pasarnya yaitu dengan meningkatkan promosi 
produk  dan  memperluas  kerjasama dengan perusahaan penyalur produk. Bagi PT 
Bionic Farm ini perihal promosinya masih tergolong kurang dan bahkan perusahaan 
ini belum memiliki toko resmi yang menyediakan produk secara langsung. 
Perusahaan ini masih mengandalkan kerjasama ke supermarket-supermarket dan 
juga menggunakan mode penjualan secara online tetapi jangkau wilayah penjualan 
hanya di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi saja belum menjangkau seluruh 
Indonesia.  

Perusahaan ini juga memiliki beberapa merek dagang yang menjadi saingan 
seperti ADS IPB, Bellamy's, Organic Indonesia, Lingkar organik, Beras organik 
kemasan GIANT, Bobs Red Mill, Orgran, Ladang Lima, Gasol, Javara, Masada, 
Melly Farm, Onest Bee, Tip Top, Sunria, Tropicana Slim dan Wado Organic Farm 
dan merek-merek ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ini menunjukan bahwa 
perusahaan harus bekerja keras untuk mengatasi permasalahan tersebut agar 
semakin banyak konsumen yang mengetahui PT Bionic Farm ini dan menarik 
konsumen untuk mau membeli produk yang ditawarkan oleh PT Bionic Farm. 

Pihak perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi 
keputusan pembelian yang dilakukan konsumen. Dengan diketahuinya faktor-
faktor yang memengaruhi keputusan pembelian maka perusahaan akan melakukan 
strategi-strategi bisnis sesuai harapan konsumen. Konsumen pun mendapatkan 
kepuasan yang maksimal. Kepuasan konsumen merupakan sinyal pasar dengan 
begitu perusahaan akan berhasil dalam mempertahankan pasar yang ada dan 
berhasil memperluas pasarnya. 

Keputusan pembelian konsumen pada produk pangan organik dipengaruhi 
oleh strategi dalam pemasaran perusahaan yaitu green marketing yang terdiri 4 P 
(Product, Price, Place, Promotion). Kesadaran lingkungan dan kesadaran 
kesehatan yang akan membentuk sikap konsumen terhadap lingkungan juga 
berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian. Berdasarkan uraian pada 
latar belakang dan permasalahan maka perlu diadakan penelitian untuk melihat 
faktor apa saja yang memengaruhi keputusan pembelian produk pangan organik, 
maka disusun perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana karakteristik pembeli produk pangan organik? 
2. Bagaimana pengaruh green marketing, kesadaran lingkungan dan kesadaran 

kesehatan terhadap sikap? 
3. Bagaimana pengaruh green marketing, kesadaran lingkungan, kesadaran 

kesehatan dan sikap terhadap keputusan pembelian produk pangan organik? 
4. Bagaimana implikasi manajerial untuk meningkatkan pembelian produk pangan  

organik?  
 

Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh dari 
penerapan konsep green marketing, kesadaran lingkungan dan kesehatan terhadap 
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keputusan pembelian produk pangan organik melalui sikap konsumen pada produk 
Bionic Farm. Tujuan penelitian secara rinci adalah:  
1. Menganalisis karakteristik pembeli produk pangan organik. 
2. Menganalisis pengaruh green marketing, kesadaran lingkungan dan kesadaran 

kesehatan terhadap sikap.  
3. Menganalisis pengaruh green marketing, kesadaran lingkungan, kesadaran 

kesehatan dan sikap terhadap keputusan pembelian produk pangan organik. 
4. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan pembelian produk 

organik. 
 
 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang 
terlibat, secara rinci penelitian dapat memberi manfaat sebagai berikut:  
1. Bagi produsen atau penjual produk makanan organik, penelitian diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 
perusahaan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam upaya-upaya 
perbaikan dalam menarik minat beli konsumen produk makanan organik. 

2. Bagi institusi pendidikan, penelitian dapat menjadi salah satu bahan rujukan 
untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan 
perihal pembelian produk pangan organik. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian difokuskan untuk menganalisis pengaruh green marketing, 
kesadaran lingkungan dan kesehatan terhadap keputusan pembelian produk pangan 
organik melalui sikap konsumen produk Bionic Farm. Dari analisis ini diharapkan 
dapat menggambarkan faktor yang memengaruhi keputusan pembelian produk 
makanan organik pada konsumen Bionic Farm. Responden penelitian adalah 
konsumen Bionic Farm yang sudah pernah mengonsumsi dan membeli produk 
pangan organik olahan merk Bionic Farm (kategori healthy products dalam web) 
dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pemasaran Hijau (Green Marketing) 

Definisi pemasaran hijau (green marketing) berkembang dari tahun 1995 
hingga 2009 oleh beberapa ahli. Konsep green marketing awalnya sebagai proses 
manajemen yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengantisipasi dan 
memuaskan kebutuhan konsumen dan masyarakat yang bersifat profitable dan 
berkesinambungan (Peattie 1995). Konsep green marketing tersebut berkembang 
tidak hanya memuaskan kebutuhan konsumen tetapi juga menjaga kelestarian 
lingkungan untuk mencapai kesuksesan strategi bisnis di masa depan (Cahter dan 
Polonsky 1999). Peattie (2001) menjabarkan konsep green marketing melalui tiga 




