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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Metode pertanian konvensional telah digunakan selama beberapa dekade 

telah menyebabkan pencemaran tanah dan air. Penyalahgunaan atau penggunaan 

pestisida dan berbagai zat kimia sintetis merusak tidak hanya lingkungan dan 

keanekaragaman hayati (Popović et al., 2016), tetapi juga kesehatan manusia. 

Semakin berkembang nya jaman semakin berkembang pula trend baru mengenai 

pola hidup sehat yang akrab dengan lingkungan dan trend global yang telah 

berlembaga  standar internasional yang mewajibkan bahwa produk agrikultur 

organik harus memiliki standarisasi dan atribut aman dikonsumsi (food safety 

attributes), ramah lingkungan (eco-labelling) dan memiliki kadar nutrisi yang 

tinggi (nutritional attributes). Fakta ini menunjukkan bahwa metode produksi yang 

diterapkan sejauh ini harus dimodifikasi untuk mencapai keberlanjutan sistem 

pertanian dan memungkinkan produksi makanan dalam jumlah yang cukup di masa 

depan (Subic et al., 2010).  

Pada tahun 1960-an karena tingginya penggunaan pestisida kimia dan 

pupuk pada pertanian konvensional yang didorong dengan adanya revolusi hijau 

yang menyebabkan kerusakan kesuburan tanah dan rusaknya lingkungan 

menjadikan pertanian organik sebagai jawaban atas kerusakan-kerusakan yang 

telah di sebabkan oleh revolusi hijau tersebut. Sistem pertanian yang menganut 

prinsip high input energy seperti pupuk kimia dan pestisida sangat mudah untuk 

mengurangi kesuburan tanah yang berakibat kepada penurunan produktifitas 

kesuburan tanah yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan pertanian 

konvensional, dikarenakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pertanian 

konvensional maka berkembanglah pertanian organik. pertanian yang 

menggunakan metode tradisional juga dapat dikatakan sebagai pertanian organik 

karena seluruh proses nya dilakukan tanpa menggunakan bahan-bahan kimia 

melainkan bahan-bahan alamiah yang telah dikenal sudah sejak ilmu bercocok 

tanam dikenal oleh manusia.  
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Agrikultur organik ialah metode pertanian yang memiliki sistem holistik 

yang dapat mendorong dan memaksimalkan perkembangan  biodiversiti, siklus 

biologi dan aktivitas biologi tanah. Produk yang dihasilkan dari agrikultur pertanian 

organik, penyimpanan produk organik, pengolahan bahan organik, pasca panen dan 

pemasaran produk organik harus mengikuti dan melewati kriteria standarisasi yang 

telah di atur langsung dari badan standarisasi IFOAM. Badan Standardisasi 

Nasional memberikan pernyataan bahwa "Organik" adalah sebutan pengecapan 

atau pelabelan yang memberikan pernyataan informasi mengenai suatu produk 

yang terlabel organik dipastikan telah diproduksi dan di proses sesuai dengan 

standarisasi label produksi organik yang telah disertifikasi dan diawasi oleh otoritas 

atau lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur standarisasi dan lembaga 

sertifikasi resmi lainnya yang diakui.  

Pertanian organik memiliki prinsip bahwasanya penggunaan masukan 

eksternal yang minim seperti bahan kimia dan pestisida yang tak terhindarkan, dan 

juga menjauhi penggunaan pupuk dan pestisida sintetis. Tidak ada jaminana bahwa 

praktek pertanian organik produk yang telah dihasilkan dari pertanian organik 

tersebut terbebas sepenuhnya dari residu karena adanya polusi lingkungan yang 

mengandung zat kimia. Upaya dalam mengurangi polusi tanah, udara dan air telah 

dipancarkan. Pelaku usaha, pengolah, pekerja dan pedagang pangan organik tetap 

harus memenuhi kriteria standarisasi guna untuk menjaga dan mempertahankan 

integritas produk pertanian organik. Yang menjadi target terpenting dari agrikultur 

organik ialah sebagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan kesehatan produk 

yang akan dikonsumsi konsumen dan produktivitas komunitas interdependen dari 

kehidupan di tanah yang mudah rusak karena pestisida dan bahan kimia lainnya, 

tumbuhan, hewan dan manusia. Pertanian organik didukung oleh banyak strata dan 

golongan masyarakat, meskipun dengan pengertian yang berbeda-beda mengenai 

makanan organik.  

 

Perkembangan makanan organik di Asia sangatlah tinggi dan Indoneisa 

termasuk ke dalam 4 negara yang memiliki tanah pertanian organik terbesar se Asia. 
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Gambar 1.1 Gambar Negara yang Memiliki Area Pertanian Terbesar. Sumber : 

(Willer, Sorensen, & Yussefi-Menzler, 2008) 

Berdasarkan data FiBL di atas dapat kita simpulkan bahwa Indonesia telah 

terdaring di dalam sebagian besar negara yang memegang peran penting dalam 

perkembangan makanan organik karena menempati posisi ke 4 dalam negara-

negara yang memiliki pertanian organik terbesar di Asia (Lernoud & Willer, 2017). 

Indonesia dapat menempati posisi ke 4 dalam negara-negara yang memiliki 

pertanian organik terbesar di Asia karena gaya hidup masyarakat yang mulai 

memiliki kesadaran akan kesehatan yang salah satu faktornya adalah makanan yang 

dikonsumi. Gaya hidup masyarakat sebagai konsumen yang selalu berubah-ubah 

demi waktu mengakibatkan konsumen terus berkembang, dalam sektor ini 

berkembangnya gaya hidup sehat masyarakat juga meningkatkan pentingnya 

memperhatikan pentingnya kesehatan dan lingkunga hidup yang juga ikut terus 

berkembang sesuai dengan komoditas organik yang teruji lebih sehat karena 

pertanian dan makanan organik tidak mengandung bahan-bahan kimia sintetis 

buatan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan kebugaran tubuh manusia. 

Kesadaran kesehatan menjadi salah satu unsur utama yang berdampak 

kepada niat masyarakat untuk mengkonsumsi produk organik karena berdasarkan 

(Shaharudin et al., 2010), persepsi konsumen terhadap produk organik adalah 

makanan yang aman dikonsumsi merupakan salah satu motif yang kuat guna 

memotivasi konsumen mengkonsumsi produk organik.  
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Pertanian organik memunculkan banyak keuntungan bagi lingkungan 

sektiar karena sistem bertani yang melalui proses standarisasi dan memiliki sistem 

pertanian yang tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat merusak tanah sebagai 

pupuk dan pestisida. Abu vulkanin, kotoran hewan dan kompose dari tanaman 

merupakan pupuk alamiah yang terbaik bagi pertanian organik karena bahan-bahan 

yang terkandung didalam pupuk tersebut bersifat alami tidak bersifat merusak tanah. 

Jenis pestisida yang digunakan dalam pertanian ini juga bersumber dari bahan-

bahan yang dijauhi dan tidak disukai oleh hama (Herawati et al., 2014). Dengan 

pertanian organik ini tentu saja tidak menyebabkan polusi dan perusakan pada tanah 

akibat hama dan pestisida yang berasal dari bahan kimia. 

Peneliti memilih Kota Batam karena perkembangan penduduk Kota Batam 

yang terus meningkat menjadikan kota Batam sebagai kota yang strategis, (Badan 

Pusat Statistik, 2019) Kota Batam mencatat peningkatan perkembangan penghuni 

pada 2019 ini sebesar 1.376.009 jiwa. Jumlah penghuni Kota Batam meningkat bila 

disandingkan dengan penghuni Kota Batam pada periode 2018 sebesar 1.329.773 

jiwa, atau lebih tepat nya penghuni Kota Batam yang menjadi penduduk tetapi 

meningkat sebesar 234.193 jiwa jika disandingkan dengan pertumbuhan penduduk 

lima tahun sebelumnya. Kawasan yang terbilang relatif dekap dengan negara-

negara sekitar seperti Singapura dan Malaysia juga mempengaruhi konsumsi 

masyarakat Kota Batam yang terpengaruhi oleh negara-negara yang berdekatan 

dengasn Kota Batam. 

 Kota Batam ialah kota yang banyak dijadikan tujuan utama oleh 

pendatang global terkhsusus nya Singapura dan Malaysia menjadikan Kota Batam 

sebagai kota yang memiliki potensial pasar untuk makanan organik yang tercatat 

dalam Data BPS Kota Batam menunjukkan banyaknya pelancong yang berkunjung 

ke Kota Batam pada bulan Juni 2019 mencapai 176.187 kunjungan, mengalami 

kenaikan sebesar 20.61 % jika disandingkna dengan jumlah pelancong pada periode 

sebelumnya, dimana jumlah pelancong Mei 2019 berkisar sebesar 146.075 

kunjungan. Jika disandingkan Juni 2018, pendatang pelancong pada Juni 2019 

mengalami kenaikan, yaitu sebesar 5,25 persen (Badan Pusat Statistik, 2019). 

Berdasarkan latar belakang serta pemasalahan yang peneliti paparkan 

yaitu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat masyarakat untuk 
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membeli produk organik di Kota Batam dengan ini peneliti mengambil judul 

sebagai berikut “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat masyarakat 

dalam membeli produk organik di Kota Batam”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Seperti yang telah diuraikan di latar belakang yang telah dideskripsikan 

diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa permasalah penelitian yaitu :  

1. Apakah dampak Attitude akan Purchase Intention ?  

2. Apakah dampak Subjective Norm akan Purchase Intention ?  

3. Apakah dampak Perceived Behavioral Control terhadap Purchase 

Intention ?  

4. Apakah pengaruh Health Consciousness akan Purchase Intention ?  

5. Apakah dampak Environment Concern terhadap Purchase Intention ?  

6. Apakah dampak Awareness sebagai mediator terhadap Purchase Intention ? 

  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

 Lantaran kendala analisis yang sudah dibahas, maka adapun target analisa 

ini dapat dijabarkan sebagai berikut :  

1. Untuk meneliti dan menguji pengaruh Attitude akan Purchase Intention. 

2. Untuk meneliti dan menguji pengaruh Subjective Norm akan Purchase 

Intention. 

3. Untuk meneliti dan menguji dampak Perceived Behavioral Control akan 

Purchase Intention. 

4. Untuk meneliti dan menguji dampak Health Consciousness terhadap 

Purchase Intention. 

5. Untuk meneliti dan menguji pengaruh Environment Concern terhadap 

Purchase Intention. 

6. Untuk meneliti dan menguji dampak Awareness sebagai mediator terhadap 

Purchase Intention.  
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Keuntungan yang didambakan dari penulis terhadap hasil analisis ini yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat dijadikan sebagai pedoman 

atau panduan untuk memberikan informasi tentang niat masyarakat dalam 

membeli dan mengkonsumsi makanan organik. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh konsumen akan 

pentingnya makan-makanan organik. 

2. Bagi Perusahaan  

Analisis ini berharap agar pelaku usaha atau perusahaan mampu 

meningkatkan pasar makanan organik maupun itu sebagai gaya hidup yang 

lebih sehat atau kepedulian untuk lingkungan yang lebih sehat dan 

bersahabat untuk alam. Penelitian ini juga berharap dapat memberikan 

gambaran akan betapa pesat nya peningkatan pasar makanan organik di 

dunia. 

3. Bagi Akademisi 

Analisis ini diinginkan menjadi acuan, motivasi dan referensi untuk 

akademisi-akademisi selanjutnya untuk meneliti tentang makanan organik 

lebih dalam lagi.  

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika dari analisis ini dirancang dan diuraikan dengan tujuan bila 

mana untuk menafsirkan dan juga menampilkan rincian secara garis besar terhadap 

isi bab, yang diatur dan ditata secara terstruktur sebagai berikut :  

BAB I :   PENDAHULUAN 

BAB I ini menjabarkan mengenai latar belakang masalah yang 

dialami oleh penulis sehingga termotivasi ketika melakukan 

penelitian ini. Pada BAB I ini hanya tidak berisi mengenai latar 

belakang saja tetapi juga berisi mengenai manfaat penelitian dan 

tujuan dari penelitian ini. 
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 BAB II :  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

BAB II ini penulis menguraikan mengenai hipotesis-hipotesis yang 

digunakan menjadi referensi atau acuan utama dalam penelitian ini. 

Pada BAB II ini tidak hanya terdapat referensi utama tetapi terdapat 

juga referensi-referensi pendukung dan hubungan antara variabel 

yang sedang diteliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

BAB III ini rancangan yang dilakukan mengenai objek penelitian, 

populasi dan sampel diuraikan. Penjelasan mengenai variabel-

variabel juga akan di uraikan pada bab ini. Teknik-teknik 

pengumpulan data, metode untuk menganalisa nya juga termasuk 

dalam rancangan penelitian yang wajib diuraikan.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN.   

BAB IV berisi mengenai analisa-analisa dan pembahasan yang 

diteliti oleh penulis berdasarkan data yang telah dikumpulkan, diolah 

dan difinalisasi dengan memanfaatkan program dan standar yang 

telah ditetapkan. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 BAB V berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian yang 

ditemukan ketika penulis sedang meneliti tentang penelitian ini dan 

saran-saran yang penulis rasa bermanfaat dan dapat dijadikan 

referensi untuk akademisi selanjutnya.  
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