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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah yang perlu 

diperhatikan oleh setiap individu. Kini semakin banyak orang-orang yang 

menggunakan produk berbahan kimia yang dapat menyebabkan pencemaran 

lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Pencemaran lingkungan yang 

berasal dari bahan-bahan kimia dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi 

setiap makhluk hidup dan menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan 

atau ekosistem yang ada. Salah satunya adalah maraknya penggunaan pestisida 

dan pupuk kimia secara berlebihan dalam pertanian. Penggunaan pestisida dan 

pupuk kimia dalam pertanian bertujuan untuk membasmi organisme yang 

mengganggu tanaman pertanian dengan efektif dan cepat. Namun sayangnya 

justru membahayakan lingkungan dan kesehatan, memicu munculnya berbagai 

penyakit pada makhluk hidup terutama manusia. Karena manusia mengonsumsi 

hasil pertanian tersebut yang telah tercemar oleh bahan-bahan kimia 

(www.kompas.com).  

Namun kini kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan 

yang memburuk dan pengaruhnya terhadap kehidupan semakin meningkat hari 

demi hari. Masyarakat mulai menjalani gaya hidup sehat dan back to nature. 

Masyarakat sadar bahwa pemakaian bahan-bahan kimia yang tidak alami seperti 

pupuk kimia dan pestisida pada proses produksi pertanian dapat mengakibatkan 

dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup (Setiawan Adi, 

2014). Bahan kimia berupa pupuk sintetis digunakan para petani untuk mencegah 
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terjadinya gagal panen yang disebabkan oleh hama tanaman dan penyakit. Tetapi 

bahan-bahan kimia tersebut memiliki potensi yang dapat mengganggu ekosistem 

dimana hal tersebut dapat mengganggu produksi tanaman dan menimbulkan 

komplikasi pada lingkungan (Adriyani, 2017). Selain itu efek negatif lainnya 

adalah dapat mengganggu syaraf, menganggu metabolisme tubuh dan bila dalam 

dosis yang tinggi menyebabkan kematian. Hal ini kemudian menyebabkan 

munculnya green consumer yang cenderung membeli produk organik yang aman 

bagi lingkungan hidup dan kesehatannya. 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, pertanian organik menjadi 

sebuah cara untuk memperoleh makanan yang sehat bagi masyarakat dan juga 

tidak merusak lingkungan hidup. Organik sendiri adalah hal yang memiliki 

hubungan dengan organisme atau kehidupan di alam semesta yang dimana 

organik memiliki hubungan yang selaras secara keseluruhan dan ditunjukkan 

dengan pengembangan secara alami. Dapat dinyatakan bahwa organik adalah 

sesuatu yang berkaitan dengan yang alami dan seimbang. Pertanian organik 

merupakan teknik pertanian yang menggunakan bahan alami dalam proses 

penanamannya dan tidak menggunakan bahan kimia sintetis yang berbahaya 

seperti pupuk kimia, pestisida, herbisida dan zat lain-lainnya. Pertanian organik 

dapat meningkatkan produktivitas pertanian untuk jangka panjang. Sistem ini 

melakukan regenerasi pada kualitas tanah dengan menggunakan bahan organik 

yang diharapkan dapat mengubah sifat fisik, kimia, dan biologi tanah untuk 

menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik (Margolang, Sembiring, & 

Agroekoteknologi, 2015). 
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Tujuan utama pertanian organik adalah untuk memenuhi kebutuhan 

pangan masyarakat dengan menyediakan produk-produk pertanian yang sehat dan 

tidak membahayakan lingkungan. Salah satu hasil dari pertanian organik yang 

paling utama adalah beras. Beras merupakan tanaman pangan yang menjadi 

sumber energi utama untuk masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia 

setiap harinya mengonsumsi beras. Sehingga permintaan terhadap beras sangat 

tinggi di Indonesia. Total konsumsi beras domestik di Indonesia pada tahun 2018 

mencapai 29,57 juta ton (www.bps.go.id). Maka dari itu apabila beras yang 

dikonsumsi masyarakat adalah beras dari hasil pertanian yang menggunakan 

bahan kimia sintesis akan berpengaruh terhadap kesehatan dan tentunya 

menyebabkan kerusakan lingkungan yang tinggi. Beras organik memiliki berbagai 

kelebihan yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan dibandingkan dengan 

beras anorganik. Beras organik bebas dari segala bahan kimia yang sintesis, 

terbebas dari produk rekayasa genetika, diuji oleh badan sertifikasi yang bermutu 

dimana lebih terpercaya dibandingkan beras biasa.  

Attitude atau sikap memiliki peran utama dalam membentuk perilaku 

masyarakat dalam memutuskan pembelian terhadap suatu produk. Sikap mengacu 

pada evaluasi seorang individu apakah baik atau buruk mengenai sebuah hal (Das, 

2017). Semakin postitif sikap seseorang maka semakin kuat niat orang tersebut 

yang diikuti oleh niat untuk mewujudkannya. Maka dari itu attitude dapat 

mendorong seseorang untuk memiliki niat pembelian terhadap beras organik 

setelah melakukan evaluasi.  

Meskipun masyarakat mulai sadar akan pentingnya untuk menjaga 

lingkungan hidup, namun orang-orang kurang memahami bahwa produk organik 
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yang ramah lingkungan berperan besar untuk membantu menciptakan 

keseimbangan lingkungan hidup. Untuk itu, perusahaan harus memikirkan strategi 

yang efektif untuk memacu purchase intention terhadap produk organik yang 

ramah lingkungan. Berikut merupakan beberapa unsur yang juga harus di 

perhatikan yaitu social influences dan green consumption value.  

Social influences adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang terjadi 

sebagai respons terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar (Das, 2017). 

Menurut (Haryono, Brahmana, Pemasaran, Petra, & Siwalankerto, 2015), 

pengaruh sosial menunjukkan bagaimana orang lain mampu memengaruhi 

keputusan perilaku seseorang. Dengan adanya social influence disekitar lingkup 

hidup, masyarakat sekitar akan saling memengaruhi sesama terhadap penggunaan 

suatu produk organik yang ramah lingkugan. Dengan sadar akan pengaruh 

terhadap sekitar, maka akan terciptanya purchase intention pada produk organik. 

Green consumption value juga merupakan suatu unsur yang penting 

untuk mendorong terjadinya purchase intention. Green consumption value adalah 

suatu nilai yang menunjukkan kecenderungan individu untuk mencerminkan 

perlindungan terhadap lingkungan melalui tindakan atau perilaku, yaitu dengan 

melakukan pembelian dan konsumsi terhadap produk yang ramah lingkungan. 

(Haws et all, 2013). Dengan adanya pemahaman mengenai kelebihan yang 

terdapat pada produk organik, dimana produk organik sehat bagi tubuh dan juga 

tidak merusak lingkugan. Maka seseorang akan terdorong untuk melakukan 

purchase intention terhadap produk organik yang ramah lingkungan. Terlebih 

setelah mereka memahami green consumption value.  
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Dengan memerhatikan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai 

pentingnya green marketing dan pentingnya lingkungan hidup yang baik bagi 

kehidupan manusia, penulis tertarik untuk melakukan penelitian green marketing 

mengenai beras organik dimana beras merupakan pangan utama dan dikonsumsi 

setiap hari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dengan mendorong niat 

untuk mengonsumsi beras organik, perusahaan dan masyarakat Indonesia dapat 

membantu untuk menjaga lingkungan hidup. Berdasarkan data-data yang ditulis, 

penelitian yang disusun berjudul “Analisis Pengaruh Social Influences dan 

Green Consumption Values pada Purchase Intentions Terhadap Beras 

Organik di Kota Batam”.  

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan pada penelitian ini adalah dimana semakin meningkatnya 

penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang merupakan bahan kimia yang 

membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup. Bahan kimia tersebut sering 

digunakan oleh petani untuk mencegah terjadinya gagal panen dan mereka tidak 

memedulikan dampak negatif dari penggunaannya.  

Salah satu hasil pertanian utama di Indonesia merupakan beras yang 

dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Indonesia. Total konsumsi beras domestik 

di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 29,57 juta ton (www.bps.go.id). Dimana 

sebagian besar beras tersebut bukan merupakan beras organik sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak produksi dan konsumsi beras yang tidak alami 

yang menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Dengan demikian maka sangat 

diperlukan purchase intention terhadap beras organik sehingga dapat mengatasi 

permasalahan kesehatan dan lingkungan hidup.  
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah agar penelitian yang dilakukan dapat 

mendorong dan memengaruhi masyarakat untuk mengonsumsi beras organik yang 

baik untuk kesehatan dan juga tidak membahayakan lingkungan. Dimana dengan 

menggunakan produk ramah lingkungan masyarakat dapat berkontribusi dalam 

menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk 

memberikan informasi tambahan dan pengetahuan kepada perusahaan mengenai 

hal-hal yang dapat mendorong tingkat pembelian terhadap beras organik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau acuan 

bagi manajemen perusahaan produksi beras organik dalam mengembangkan 

pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi purchase 

intention konsumen terhadap beras organik. Penelitian ini diharapkan 

sebagai informasi yang dapat membantu perusahaan. 

b. Akademisi: penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi 

untuk bahan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan green 

marketing serta variabel lainnya.  

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I    : PENDAHULUAN 

   Di bagian ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan yang ada pada penelitian, tujuan dan manfaat dari 

penelitian yang dilaksanakan serta sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
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Bab ini terdapat teori terdahulu sebagai dasar dan sumber untuk 

menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan variabel 

independen terhadap variabel purchase intention sebagai variabel 

dependen dan jenis metode yang digunakan untuk menganalisis data. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjabarkan rancangan penelitian dan objek yang 

ditetapkan, definisi variabel, metode pengumpulan dan analisa data, 

dan pengujian hipotesis variabel. 

BAB IV      : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan hasil statistic, pengujian kualitas data dan 

hasil pengujian hipotesis yang berasal dari data kuesioner yang 

diolah dan dianalisa. 

BAB V       : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Di bagian ini berupa penjelasan kesimpulan dari hasil yang dibahas, 

keterbatasan dalam penelitian dan rekomendasi dari peneliti untuk 

penelitian kedepannya.  
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