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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersebar cepat karena

mudahnya masyarakat mengakses informasi, mulai dari televisi, internet dan

media informasi lainnya, menyebabkan pandangan masyarakat berubah dan mulai

beralih untuk menyehatkan diri. Mengkonsumsi sayuran organik, diketahui

masyarakat sebagai salah satu cara untuk tetap menjaga kesehatan, di tengah-

tengah banyaknya makanan yang tidak menyehatkan. Sayuran organik

menyehatkan karena tidak mengandung bahan berbahaya bagi tubuh apabila di

konsumsi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Sayuran memiliki kandungan yang sangat baik bagi tubuh, namun dengan

pengetahuan yang lebih dalam, akan membuka pikiran masyarakat bahwa sayur

saja tidak cukup, namun terdapat sayuran organik yang ternyata memiliki tingkat

kesehatan dan keamanan dikonsumsi bagi tubuh. Masih banyak masyarakat yang

megkonsumsi sayuran non organik dengan alasan harga yang murah. Akan tetapi,

masyarakat belum menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan

pestisida dan bahan kimia lain pada sayuran non organik dalam jangka panjang.

Pertanian organik merupakan teknik budidaya pertanian yang tidak

menggunakan bahan-bahan kimia tetapi mengunakan bahan-bahan alami misalnya,

pupuk kandang, pestisida alami dan lain sebagainya. Tujuan pertanian organik

adalah untuk menyediakan produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman
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bagi kesehatan produsen dan konsumen. Hal penting lainnya adalah tidak merusak

lingkungan sekitar seperti tanah dan udara karena pemakaian residu berbahaya.

Tingginya permintaan pertanian organik di negara-negara maju, dipicu oleh

menguatnya kesadaran lingkungan dan gaya hidup alami dari masyarakat,

dukungan kebijakan pemerintah nasional, dukungan industri pengolahan pangan,

dukungan pasar konvensional, adanya harga premium di tingkat konsumen,

adanya lebel generic, adanya kampanye nasional pertanian organik secara gencar.

Produk pertanian organik sekarang telah menjadi produk eksotis yang dicari. Oleh

karena itu pertanian organik bisa menjadi sebuah basis yang dijadikan usaha

dengan prospek baik dari segi keuntungan dan segi alam (Jun, 2010).

Sebagai konsumen, setiap orang memiliki sikap terhadap sejumlah obyek

seperti produk, jasa orang, peristiwa, iklan, merek, dan sebagainya. Ketika

seseorang ditanya tentang preferensinya, apabila ia suka atau tidak suka terhadap

suatu obyek, maka jawabannya menunjukkan sikapnya terhadap obyek tersebut.

Baik buruknya sikap konsumen terhadap suatu produk aatau jasa akan

berpengaruh pada perilaku pembeliannya. Sikap konsumen terhadap suatu produk

adalah berupa tendensi atau kecenderungan yang dipelajarinya untuk

mengavaluasi obyek itu dalam suatu cara yang menyenangkan atau tidak

menyenangkan secara konsisten, yaitu evaluasinya terhadap obyek tersebut

tertentu secara keseluruhan dari yang paling buruk sampai paling baik (Suprapti,

2009).

Menurut Tastegood (2007), mengatakan bahwa kepercayaan konsumen

terhadap suatu produk yang memiliki atribut merupakan akibat dari pengetahuan
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konsumen. Pengetahuan tersebut berguna dalam mengkonsumsi suatu produk dan

atributnya kepada kosumen. Sikap menggambarkan kepercayaan konsumen

terhadap berbagai atribut tersebut.

Selera atau kebiasaan gaya hidup seseorang menjadi alasan, untuk

beralihnya mengkonsumsi sayuran non organik menjadi sayuran organik. Pada

zaman sekarang, gaya hidup sehat telah berkembang dan menjadi trend baru

masyarakat. Ini dikarenakan masyarakat semakin menyadari bahwa penggunaan

bahan-bahan kimia tidak alami dapat menimbulkan dampak negatif terhadap

kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh sebab itu, bisa diramalkan permintaan

pasar akan sayuran organik akan semakin meningkat ke depannya.

Preferensi konsumen dapat didefinisikan, sebagai pilihan suka atau tidak

suka  oleh seseorang terhadap produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi. Pilihan

konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang

ada (Kotler,1997).

Dengan mengkaji preferensi konsumen, dapat diketahui selera dan kesukaan

konsumen dalam pemilihan kriteria sayur organik seperti apa yang diinginkan

oleh konsumen. Hal ini berhubungan dengan tingkat permintaan sayur yang

berguna bagi produsen dan pelaku agribisnis sayuran organik untuk mengetahui

seberapa besar peluang usaha yang ada.

Belum banyaknya produksi sayuran organik menyebabkan terbatas dan

sulitnya calon konsumen untuk mengetahui adanya produk ini, karena produk

sayuran organik belum terdapat di pasar tradisional. Sayur organik mudah
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dijumpai di pasar modern yang didatangi kalangan masyarakat tertentu dan

terdapat di kota-kota besar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah

penelitian yaitu:

1. Bagaimana preferensi konsumen terhadap pembelian sayur organik di

Kurnia Kitri Ayu Farm (KKAF), Sukun-Malang?

2. Apa saja faktor-faktor dominan yang berperan dalam preferensi konsumen

terhadap sayur organik di Kurnia Kitri Ayu Farm (KKAF), Sukun-Malang?

1.3 Tujuan  Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap pembelian sayur organik

di Kurnia Kitri Ayu Farm (KKAF) Sukun-Malang.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang berperan dalam

preferensi konsumen  terhadap sayur organik di Kurnia Kitri Ayu Farm

(KKAF).

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Pertanian di Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi produsen, untuk memberikan informasi dan bahan acuan untuk

pertimbangan bagi perusahan sayur organik dalam mengambil keputusan

untuk mencapai tujuan perusahaan.
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3. Bagi pemerintah yaitu sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam

meningkatkan dan mengembangkan sayur organik ke depan khususnya di

kota Malang.

4. Dapat dijadikan sebagai acuan informasi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Pembatasan Istilah dan Pengukuran Variabel

1.5.1 Pembatasan Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kurnia Kitri Ayu Farm (KKAF) merupakan salah satu kebun pertanian

sayur organik  yang menggunakan teknik budidaya secara alami.

2. Preferensi konsumen sayur organik adalah salah satu pilihan suka atau tidak

suka oleh konsumen terhadap sayur organik.

3. Atribut sayur organik yang digunakan dalam penelitian berdasarkan dari

teori Kotler (2001), 4P yaitu product, price, promotion, dan place. Variabel

produk sayur organik  meliputi kualitas sayur organik, kemasan dan merek.

Variabel harga meliputi harga lebih murah, harga sebanding dengan kualitas,

harga terjangkau. Variabel promosi meliputi pelayanan perusahaan di

KKAF, promosi secara langsung, promosi yang telah dijalankan. Variabel

tempat meliputi kontinuitas produk yang di produksi KKAF, lokasi produksi

KKAF yang  mudah dijangkau.
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1.5.2 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap sayur organik di Kurnia

Kitri Ayu Farm (KKAF), Sukun-Malang. Dengan mengunakan skala linkert

untuk mengkuantitatifkan preferensi (sangat suka-sangat tidak suka).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor dominan apa saja yang berperan dalam

preferensi konsumen terhadap sayur organik di KKAF, dengan

menggunakan analisis faktor. Dimana konsumen akan memberikan

penilaian terhadap variabel-variabel atau indikator yang telah ditentukan.

Variabel yang digunakan adalah variabel produk sayur organik meliputi

kualitas sayur organik, kemasan dan merek.


