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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Lautan dengan luas sebesar 5.8 juta km persegi di alamnya, Indonesia bisa 

dikatakan sebagai negara yang maritim dengan berbagai kekayaan ikan laut di 

dalamnya (www.tribunnews.com). Selama beberapa tahun terakhir, industri 

perikanan di Indonesia terus mengalami peningkatan, tidak hanya peningkatan dalam 

hal konteks kapasitas dan kualitas produk, tetapi juga mengalami peningkatan dalam 

hal keberlanjutan (sustainability) dan juga ketertelusuran (traceability) produk karena 

aspek - aspek tersebut semakin menjadi faktor yang penting untuk bisnis seafood di 

Amerika Serikat. 

Ahli Ekam et al., (2012) mengatakan bahwa purchase intention merupakan 

sebuah keingininan dari individu maupun kelompok untuk berperilaku ataupun 

bertindak dengan cara – cara tertentu dalam rangka pengonsumsian produk ataupun 

jasa, dimana penelitian ingin meneliti apa saja yang mempengaruhi purchase 

intention terhadap produk seafood ( ikan ). 

Attitude adalah suatu hal yang menentukan sikap sifat, hakikat, baik perbuatan 

sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Konsumer mempunyai sikap perilaku 

yang spesifik terhadap produk tertentu, sebagai contoh, makanan apa yang akan 

dikonsumsi oleh orang tersebut, Sikap terhadap sikap konsumsen yang lebih umum 

juga bisa terjadi, seperti seberapa seringkah orang tersebut membeli makanan tertentu  

(Solomon et al., 2010). 
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Norma subjektif atau subjective norm dijelaskan oleh Jogiyanti dalam buku 

Septifani (2014) merupakan sebuah pandangan terhadap kepercayaan ke individu 

ataupun kelompok lain yang akan melakukan atau tidaknya sebuah perilaku yang 

dipertimbangkan, dimana penelitian ini ingin mengetahui apakah pengaruh dari 

keluarga dekat atau orang yang bisa dipercaya dapat memengaruhi hubungan 

pengonsumsian seafood ( ikan ). 

Norma pribadi atau personal norm adalah sesuatu hal yang mengacu pada 

keyakinan individu terhadap tindakan benar atau salah pada sesuatu hal (Schwartz 

2013). (Lichtenstein, et al. 1990 dalam Hidayat dan Dwisasri, 2013) membagi faktor 

personal dalam value conciousness, integritas, kepuasan pribadi, mencari hal-hal 

baru, dan status consumption, variabel – variabel inilah yang menjadi nilai tolak ukur 

dari norma pribadi. 

Pengonsumsian ikan di Indonesia dari tahun 2011-2015 telah mengalami 

peningkatan tiap tahunnya dengan peningkatan rata – rata dari 5 tahun tersebut adalah 

6,27 persen. Peningkatan konsumsi ikan yang terjadi selama beberapa tahun ini 

disebabkan oleh beragam – ragam kampanye yang dilakukan pemerintah dan 

kegiatan – kegiatan yang berunsur tentang gemar ikan kepada masyarakat dan hal – 

hal tersebut telah menghasilkan angka rata-rata konsumsian ikan atau seafood sebesar 

36,12 kg/kap/tahun. Data tersebut dikutip dari Survey Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) BPS yang memperhitungkan angka konsumsi ikan nasional.Angka 

konsumsi ikan tersebut merupakan angka konsumsi masyarakat Indonesia terhadap 

produkperikanan yang dihitung dalam satuan kg/kap/tahun. Data – data 
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pengonsunmsian ikan tersebut akan selalu berhubungan dengan data ketersediaan 

ikan yang dapat dikonsumsi. 

Tercatat angka konsumsi ikan di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 

41,11 kg/kap/tahun, melebihi dari target yang telah diharapkan targetnya, yaitu target 

sebesar 40,90 kg/kap/tahun, dapat dihitung telah melebihi 0.21 kg/kap/tahun. Adapun 

persediaan produk - produk ikan atau seafood untuk dikonsumsi domestik pada tahun 

2014 telah mencapai angka 13,07 juta ton, hal ini mengalami peningkatan yang 

lumayan tinggi, yaitu sebesar 10,01 persen peningkatannya bila dibandingkan dengan 

tahun 2013. 

Kenaikan ketersediaan ikan juga diiringi dengan peningkatan penyediaan ikan 

per kapita yang mencapai 51,08 kg/kap/tahun, naik sebesar 8,44 persen dari tahun 

2013 (KKPNews-Jakarta). 

Tabel 1.1 

Tabel Rata - Rata Konsumsi Perkapita Seafood dari Tahun 2011 – 2015 

 

  Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 

Ikan & 

Udang 

Segar 

Kg 0,282 0,259 0,263 0,274 

0,298 

Ikan & 

Udang 

diawetkan 

Ons 0,486 0,471 0,437 0,429 

0,309 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik / www.bps.go.id. 
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Dengan adanya pengonsumsian seafood yang telah berkelanjutan di 

Indonesia, maka telah ditentukan judul penelitian ini adalah “ Pengaruh Attitude, 

Subjective Norm dan Personal Norm terhadap Purchase Intention Seafood ( ikan ) di 

beberapa restoran seafood di Batam”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah: 

1. Hubungan Attitude terhadap Purchase Intention ? 

2. Hubungan Subjective Norm terhadap Purchase Intention ? 

3. Hubungan Personal Norm terhadap Purchase Intention ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan atau dorongan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Hubungan Attitude degnan Purchase Intention. 

2. Untuk mengetahui Hubungan Subjective Norm dengan Purchase Intention. 

3. Untuk mengetahui Hubungan Personal Norm dengan Purchase Intention. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Perusahaan 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi sebagai 

bahan pertimbangan dan juga sebagai bahan untuk mengevaluasi bagaimana 

faktor yang dapat mempengaruhi sikap konsumen dalam melakukan 

pengambilan keputusan pembelian terhadap seafood ( ikan ). 

2. Akademisi 

Sebagai bahan kajian penelitian sejenis diwaktu yang akan datang. 

3. Sumber data ataupun peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dasar 

perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara garis 

besar mengenai isi dan pembahasan rinci dari bab - bab dalam penulisan skripsi ini, 

yang terdiri dari lima babyaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

DalamZbab ini berisi tentangZlatar belakang, Zpermasalahan, 

tujuan dan manfaatZpenelitian serta sistematikaZpembahasan atas 

penyusunanZskripsi ini. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam babZini berisi modelZpenelitian dan penjelasanZdari para 

ahliZterdahulu, definisiZvariabel danZperumusan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

DalamZbab ini membahas tentang rancanganZdan objek 

penelitian, sertaZpengertian variabel operasional, teknik 

pengumpulan dataZdan metode yangZdigunakan untukZanalisa 

data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

DalamZbab ini berisi hasil dariZuji data, analisisZstatistik 

deskriptif, hasil ujiZoutlier, hasil ujiZasumsi klasik 

sertaZpenjelasan atas hasil dariZhipotesis yang diuji. 

BAB V : KESIMPULAN,KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

DalamZbab ini berisi kesimpulanZdari pembahasan padaZbab-

bab sebelumnya, Zrekomendasi danZsaran dari penulisZmengenai 

permasalahan yangZditeliti yang mungkin bergunaZbagi 

penelitianZselanjutnya. 
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