
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.    Sayuran Hidroponik 

          Perkembangan zaman menyebabkan semakin bertambahnya populasi 

penduduk yang mengakibatkan konversi lahan besar-besaran dan penurunan 

kesuburan tanah. Peningkatan produktivitas sayuran lokal yang segar sangat 

diperlukan. Menurut (Kementrian Pertanian, 2014) lahan pertanian di Indonesia 

mengalami penurunan sejak Tahun 2012 – 2013 sebesar 11,37% dan telah 

mengalami penurunan tingkat kesuburan tanah sejak 30 tahun lalu. Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu sistem yang tidak menggunakan banyak lahan, tetapi juga 

memiliki banyak kandungan unsur hara yang dapat mendukung produktivitas 

sayuran.  

          Hidroponik adalah sistem penanaman tanaman tanpa menggunakan media 

tanam tanah dan menggunakan larutan nutrisi yang mengandung garam organik 

untuk menumbuhkan perakaran yang ideal (Rosliani dan Sumarni, 2005). Cara 

penanaman tumbuhan pada sistem ini menggunakan larutan nutrisi (sebagian besar 

inorganik) dengan sistem irigasi air tanpa menggunakan tanah yang hasil panennya 

digunakan untuk dijual (Jones, 2014) sehingga dapat diartikan bahwa sayuran 

hidroponik adalah sayuran yang ditanam dengan menggunakan larutan nutrisi 

dengan menggunakan sistem irigasi air yang hasil panennya dapat dijual.  

 

  



2.2.    Jenis Sayuran Hidroponik Agrofarm Bandungan 

          Jenis sayuran hidroponik yang dijual pada Hidroponik Agrofarm Bandungan 

Semarang ada yang dikelompokkan menjadi beberapa keluarga, tetapi ada pula 

yang tidak. Pengelompokkan dapat dijabarkan sebagai berikut, keluarga sawi (Pak 

Coy, Sawi Putih, Caisim), keluarga Selada (Selada Lolorosa, Selada Locarno, 

Romaine, Kristine, Butterhead, Oakleaf, Ava, Mia), keluarga bayam (Bayam Hijau 

dan Bayam Merah), dan keluarga herbal (Daun Mint, dan Arugula), sedangkan 

yang tidak dikelompokkan adalah Kangkung. Sejak bulan Oktober Tahun 2016 

mulai ditanam hidroponik Tomat Cherry, dan Paprika yang belum dipasarkan 

secara luas sampai saat ditulisnya hasil penelitian ini.  

 

2.2.1.  Sawi 

          Sawi adalah sayuran yang sering digunakan orang indonesia untuk memasak, 

biasanya batangnya berwarna hijau, tetapi ada pula yang berwarna putih. Sawi yang 

dapat tumbuh di dataran rendah atau dataran tinggi ini, telah dikenal di seluruh 

negara di dunia, tetapi penyebutannya berbeda, di negara lain seperti Belanda dan 

Inggris sawi biasa disebut mustard (Rukmana, 1994). Sawi putih (Brassica rapa) 

adalah kelompok pekinensis atau petsai yang biasa dibuat asinan atau sup 

(Cahyono, 2005).  

          Caisim (Brassica chinensis L.) merupakan sayuran yang paling disukai di 

Indonesia setelah kangkung dan bayam, berasal dari Asia dan dibudidayakan di 

Cina Selatan dan Tengah, di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, 

Malaysia, Thailand, dan Vietnam (Opena dan Tay, 1994). 



          Pak Coy merupakan jenis sawi sendok memiliki komposisi 93 % air, 3 % 

karbohidrat, 1,7 % protein, 0,7 % serat, dan 0,8 % abu dan merupakan sumber 

vitamin dan mineral seperti ß-karoten, vitamin C, Ca, P, dan Fe (Elzebroek dan 

Wind, 2008). Gambar macam-macam jenis sawi dapat dilihat pada Ilustrasi 1. 

      Ilustrasi 1. Berbagai Macam Sawi (Data Primer Penelitian 2016) 

2.2.2.  Keluarga Selada 

           Selada merupakan sayuran yang biasanya dibuat sebagai campuran salad. 

Selada memiliki berbagai macam varian antara lain: Selada Lolorosa (Lactuca 

sativa var. crispa) yang berwarna merah dan Selada Locarno yang berwarna hijau 

berdaun lepas dan tepiannya bergerigi. Selada Romaine (Lactuca sativa var. 

romana) mempunyai ciri berdaun tegak dan bagian terluarnya berwarna hijau gelap 

dan lembut serta lambat pertumbuhannya (Haryanto et al., 2003). 

          Selada Ava adalah selada yang berwarna merah, berdaun lebar dan tidak 

terlalu keriting (Pamudji et al., 2013). Selada Kristine merupakan selada dengan 

bentuk bulat, berwarna hijau terang, dan memiliki pertumbuhan cepat (Rijk Zwaan, 

2015).  
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      Ilustrasi 2. Berbagai Macam Selada Hidroponik (Data Primer Penelitian 2016) 

 

Selada Mia merupakan selada yang berwarna hijau kemerahan dengan daun 

lebar dan berkontur tidak keriting (Pamudji et al., 2013). Butterhead adalah selada 

yang memiliki warna hijau, daun yang tebal, dan berbentuk bundar dengan daun 

yang terbuka (The University Of Arizona, 2016). Oakleaf merupakan selada yang 

Selada Oakleaf 

Selada Romaine 

Selada Keriting Merah 

(Selada Lolorosa) 

 

Selada Keriting Hijau 

(Selada Locarno) 

Selada Kristine Selada Butterhead 

Selada Ava Selada Mia 



memiliki warna merah dan hijau dan sangat tahan terhadap perubahan iklim (Rijk 

Zwaan, 2015). Gambar macam-macam jenis selada dapat dilihat pada Ilustrasi 2. 

 

2.2.3.   Bayam 

 Bayam adalah sayuran yang sangat sering dikonsumsi di Indonesia. Bayam 

(Amaranthus spp. L.) merupakan sayuran yang banyak mengandung gizi.  

Karbohidrat sebesar 3,4 g, protein sebesar 2,5 g, betacarotene sebesar 4,1 mg, 

Vitamin B kompleks sebesar 0,9 mg, Vitamin C sebesar 52 mg dan energi sebesar 

100 kJ terkandung dalam 100g Bayam (Grubben, 1994). Bayam Merah merupakan 

bayam cabut yang batangnya merah, sedangkan bayam hijau meupakan bayam 

yang berwarna hijau dan memiliki daun lebar (Rukmana, 1994). Bayam merupakan 

tanaman yang dapat tumbuh subur dengan cepat, mampu menghasilkan biji dalam 

jumlah banyak, dan dapat tumbuh di berbagai habitat (Hadisoeganda, 1996). 

Gambar macam-macam jenis bayam dapat dilihat pada Ilustrasi 3. 

    

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 3. Berbagai Macam Bayam Hidroponik        

(https://jirifarm.wordpress.com/category/gallery/) 
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2.2.4.  Herbal 

           Herbal merupakan sebutan untuk tanaman yang dapat digunakan sebagai 

obat, alat kosmetik, maupun penunjang kesehatan tubuh (Pennstate Extension, 

2007). Tanaman herbal yang berada di Indonesia sangatlah banyak, tetapi hanya 

dua tanaman herbal yang ditanam secara hidroponik di Hidroponik Agrofarm 

Bandungan, antara lain: Daun Mint (Mentha spicata L) dan Arugula.  

           Daun mint adalah nama yang biasa digunakan oleh anggota Labiatae 

(Keluarga Laminaceae) yang merupakan famili herbal dan digunakan untuk 

memberi rasa pada makanan dan minuman serta membuat kosmetik (Kripanand et 

al., 2015). Arugula merupakan daun yang memiliki rasa pedas, kaya akan vitamin 

A, C, dan Potassium (Georgia Organics, 2016). Gambar macam-macam jenis herbal 

dapat dilihat pada Ilustrasi 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ilustrasi 4. Macam Herbal Hidroponik (Data Primer Penelitian 2016) 
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2.2.5.  Kangkung 

           Kangkung tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Kangkung memiliki 

warna daun hijau, batang yang berongga, dan daunnya memanjang. Kangkung 

merupakan salah satu anggota famili Convolvulaceae. Menurut pendapat Suratman 

et al. (2000) kangkung merupakan sayuran yang dapat hidup di darat dan di air, 

dengan jenisnya antara lain: kangkung air (Ipomoea aquatica Forsk), kangkung 

darat (Ipomoea reptans Poir), dan kangkung hutan (Ipomoeacrassiculatus Rob.).  

          Kangkung bermanfaat untuk mengobati penyakit sembelit, wasir dan 

penenang syaraf (Polii, 2009). Gambar kangkung hidroponik dapat dilihat pada 

Ilustrasi 5. 

 

 

      Ilustrasi 5. Kangkung Hidroponik (http://bit.ly/2foVNl9) 

 

 

2.3.    Preferensi Konsumen 

          Konsumen dalam menentukan pembelian menyesuaikan dengan keinginan 

dan kebutuhannya. Penentuan pembelian terkadang dipengaruhi oleh tingkat 

kesukaan konsumen terhadap suatu produk. Preferensi merupakan indikator suka 



atau tidak sukanya konsumen terhadap produk yang dikonsumsi (Kotler, 1997). 

Preferensi produk pangan memiliki sifat plastis, yaitu mudah dibentuk yang sering 

terjadi pada usia muda dan menjadi permanen apabila seseorang sudah memiliki 

gaya hidup yang lebih kuat (Munandar et al., 2004). 

            Preferensi identik dengan pemilihan suatu produk yang disukai konsumen. 

Namun, pada dasarnya preferensi dan konsep pemilihan memiliki kecenderungan 

yang berbeda dimana preferensi menyatakan keadaan pikiran sedangkan konsep 

pemilihan adalah sebuah perlakuan atau aksi (Hansson dan Yanof, 2006). Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi, antara lain: keistimewaan bahan 

produksi yang dapat dilihat dari bentuk, ukuran, rasa, warna, konsistensi, kemasan, 

merek, informasi yang terkandung dalam produk, dan undang-undang yang 

diperoleh perusahaan untuk mengeluarkan produk (Voicu, 2013).  

            Penentuan preferensi konsumen dapat dilakukan menggunakan analisis 

Konjoin. Analisis Konjoin adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis 

preferensi suatu produk dan syarat atribut yang melengkapinya (Agustinus, 2012). 

Analisis Konjoin kemungkinan merupakan salah satu analisis yang berkembang 

sangat signifikan dan paling sering digunakan dalam riset pemasaran (Rao, 2014). 

 

2.4.    Perilaku Konsumen 

          Perilaku konsumen menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh 

suatu produk sehingga produsen harus dapat memahami perilaku konsumen agar 

dapat memahami apa yang diinginkan oleh konsumen (Noel, 2009). Perilaku 

konsumen merupakan perilaku pembelian yang dilaksanakan oleh konsumen dalam 



berbagai pillihan produk, merek, penjual, saat pembelian, jumlah produk, baik yang 

melekat dalam diri konsumen maupun orang lain (Dharmmesta, 1994). Perilaku 

konsumen merupakan suatu tindakan dalam pembelian suatu produk dan 

pengalamannya terhadap produk tersebut (Anwar, 2002). Perilaku konsumen 

membahas tentang servis dan produk yang konsumen beli dan gunakan serta 

bagaimana produk tersebut mempengaruhi kehidupan konsumen (Noel, 2009). 

Perilaku konsumen merupakan sebuah studi keterlibatan proses seorang individu 

memilih, membeli, menggunakan atau membuang produk, servis, ide atau 

pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya (Solomon et al., 

2006).       

 

2.5.   Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen  

         Konsumen menentukan pilihannya terhadap suatu produk didasari oleh 

faktor-faktor yang mendukung konsumen membeli produk tersebut. Faktor-faktor 

tersebut secara langsung dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut 

pendapat Noel (2009), faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah etnis, 

agama, pengaruh kelompok, kelas sosial, usia, jenis kelamin, motivasi, persepsi, 

attitude, pengetahuan dan memori. Menurut Solomon et al. (2006), faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen antara lain, keluarga, jenis kelamin, 

usia, pendapatan dan kelas sosial, budaya, dan gaya hidup. Faktor-faktor tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut:  

 

 



2.5.1. Keluarga  

          Kebutuhan dan pengeluaran sebuah keluarga dipengaruhi oleh jumlah orang 

yang tinggal bersama, umur masing-masing orang dalam keluarga, dan berapa 

orang yang bekerja dalam satu keluarga, semakin banyak jumlah anggota keluarga 

pengeluaran konsumsi semakin banyak (Noel, 2009). Anggota keluarga dapat 

menjadi pengambil keputusan dan dapat juga bertindak sebagai pelaku pembelian, 

perilaku pembelian mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan tahap daur 

hidup keluarga (Dharmmesta dan Handoko, 2012). 

 

2.5.2. Kelas Sosial  

          Ada beberapa faktor yang menentukan kelas sosial seseorang, antara lain: 

tempat tinggal, kepunyaan, latar belakang keluarga, interaksi sosial, warisan, dan 

status penghasilan (Noel, 2009). Kelas sosial mempengaruhi seseorang dalam 

membelanjakan keuangannya dan merupakan salah satu variabel penting yang 

menentukan tempat belanja konsumen (Solomon, 2004) dan (Schiffman dan 

Kanuk, 2008). Penggolongan kelas sosial menurut Assael (1995) dan Hawkins et 

al. (1995) digolongkan menurut pekerjaan, sumber penghasilan, tipe rumah, daerah 

pemukiman, dan tingkat pendidikan.  

 

2.5.3. Usia 

          Kebutuhan dan kepentingan konsumen berubah seiring bertambahnya usia, 

semakin bertambah usia seseorang maka konsumen semakin loyal dan berhati-hati 

dalam memilih suatu brand (Solomon et al., 2006). Maulana (2015) menyatakan 



bahwa penting untuk memahami usia seorang konsumen karena konsumsi barang 

dan jasa seorang konsumen memiliki perbedaan tergantung usianya. 

 

2.5.4. Jenis Kelamin 

         Era 60 tahun yang lalu pria memegang peranan penting dalam keluarga. Pria 

dipandang sebagai sosok yang tegas, kuat dan sebagai pencari nafkah, namun di era 

modern telah ada kesetaraan gender yang membuat kedudukan pria maupun wanita 

sama (Solomon et al., 2006). Pada era modern lebih dari 80% pengambilan 

keputusan untuk membeli suatu produk rumah tangga didominasi oleh wanita 

karena wanita merupakan pelaku utama dalam pengambilan keputusan (Noel, 

2009). Lee (2009) menyatakan bahwa sebagian besar pembelian produk rumah 

tangga dilakukan oleh wanita.  

 

2.5.5. Sosial Budaya  

          Sosial budaya merupakan pengaruh eksternal dalam menentukan perilaku 

konsumen. Agama, etnis, kelompok, dan kelas sosial termasuk bagian sosial budaya 

seorang konsumen (Solomon et al., 2006). Budaya dapat mempengaruhi cara 

pandang seseorang karena tersusun dari kepercayaan dan nilai-nilai yang digunakan 

sebagai pedoman seorang konsumen menentukan pilihan. Budaya merupakan 

keseluruhan keyakinan, nilai, dan tradisi yang mengarahkan perilaku konsumen 

dari anggota masyarakat tertentu (Shiffman dan Kanuk, 2008). 

 

 



2.5.6. Gaya Hidup 

             Gaya hidup mengarah kepada pola konsumsi konsumen bagaimana mereka 

menghabiskan waktu dan uangnya, tetapi dapat juga diartikan sebagai attitude dan 

nilai yang melekat pada pola perilaku konsumen (Solomon et al., 2006). Semakin 

sehat pola gaya hidup seorang konsumen maka pengeluarannya akan semakin 

tinggi (Noel, 2009). Psikografik merupakan ukuran kuantitatif gaya hidup yang 

mengelompokkan konsumen kedalam berbagai gaya hidup, karakteristik tersebut 

sangat berperan penting dalam segmentasi pasar dan penentuan sasaran konsumen 

(Dharmmesta dan Handoko, 2012). 

 

2.5.7.  Pengaruh Internal  

           Prngaruh internal pada perilaku konsumen antara lain: motivasi, persepsi, 

atittude, pengetahuan dan memori (Solomon et al., 2006). Motivasi merupakan 

dorongan dalam diri seseorang untuk membeli produk (Hamzah, 2008). Persepsi 

merupakan tanggapan seseorang terhadap sebuah produk yang mempengaruhi 

perilaku konsumsi (Walgito, 2004).  

Attitude merupakan salah satu contoh yang memiliki 3 komponen yaitu, 

kognitif (apa yang dipikirkan), afektif (apa yang dirasakan), dan konatif (apa yang 

dilakukan) konsumen terhadap suatu produk (Noel, 2009). Pengetahuan dan 

memori merupakan informasi detail tentang suatu produk diperlukan dalam 

penjualan karena konsumen cenderung membeli suatu produk berdasarkan 

informasi yang ada diingatannya (Kempler, 2005). Dharmmesta dan Handoko 

(2012) menyatakan bahwa konsumen cenderung membeli sebuah produk yang 



sesuai dengan motif, pengalaman yang telah diperoleh, kebutuhan pribadi, dan 

konsep diri.  

 

2.6. Penelitian Rujukan 

 Penelitian mengenai sayuran hidroponik di Agrofarm Bandungan merujuk 

pada beberapa penelitian terdahulu yang dirangkum dalam Tabel 1, yaitu: 

 

      Tabel 1. Penelitian Rujukan 

 

No. Judul Penelitian Nama 

Peneliti 

Tahun Hasil Penelitian 

1. Analisis Tipe 

Perilaku Konsumen 

Sayuran Organik Di 

Pasar Swalayan 

Kabupaten 

Sidoarjo. 

Felisitas 

Marlanda 

Prima 

Bentarjani 

2013 Konsumen melibatkan diri 

dalam mempertimbangkan 

informasi mengenai sayuran 

organik untuk mempengaruhi 

keputusan pembelian 

 

 

2. 

 

Analisis Preferensi 

Konsumen 

Terhadap Sayuran 

Bebas Residu 

Pestisida. 

 

Ana Lusi 

Hariyani 

 

2005 

 

Berdasarkan tingkat 

kepentingan sayuran bebas 

residu pestisida yang pertama 

adalah rasa, kesegaran 

sayuran, kesempurnaan fisik, 

warna, kemasan, harga. 

     

3. Analisis Perilaku 

Konsumen Sayuran 

Segar Pada 

Supermarket 

Foodmart Di Plaza 

Ekalokasari Bogor. 

Nova 

Delita 

2008 Atribut sayuran segar yang 

dinilai penting oleh konsumen 

Foodmart secara berurut 

adalah kebersihan sayuran, 

kesegaran sayuran, warna 

sayuran, ketersediaan, jenis 

sayuran, harga sayuran dan 

kemasan/packaging. Sayuran 

segar lokal lebih disukai 

konsumen daripada sayuran 

segar impor. 

 

       



 Tabel 1. Lanjutan 

 

No

. 

Judul Penelitian Nama 

Peneliti 

Tahun Hasil Penelitian 

 

4. 

 

Preferensi 

Konsumen Dan 

Pengaruh Kualitas 

Produk Sayuran 

Organik Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen Dalam 

Membentuk 

Loyalitas Pelanggan 

 

Hidayati  

 

2014 

 

Preferensi konsumen 

sayuran organik di Kota 

Bogor menjadikan label 

sebagai hal yang memiliki 

tingkat kepentingan 

tertinggi, diikuti jenis dan 

penyesuaian harga sayuran 

organik.  

 

5. 

 

Analisis Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Konsumen Akan 

Sayur Organik. 

 

Nani 

Theresia 

Hasibuan 

 

2008 

 

Ada hubungan signifikan 

antara tingkat pendidikan 

dan pendapatan dengan 

keputusan pembelian 

sayuran organik 

 

6. 

 

Analisis Faktor dan 

ProsesnnPengambil

an Keputusan 

Pembelian Sayuran 

Organik di 

YogyanxBogorm 

Junction. 

 

Kholfiyatum 

Mujahidah 

 

2013 

 

Faktor pembelian sayuran 

organik di Yogya Bogor 

Junction, terdapat 5 

kelompok yaitu: (1) 

manfaat, daya tahan, 

iklan/promosi, kebersihan 

dan kesegaran sayuran 

organik; (2) pendapatan, 

usia dan lokasi; (3) 

pengalaman pribadi, 

pengetahuan dan 

label/sertifikat organik; (4) 

desain/kemasan, display 

sayuran dan keragaman 

dan (5) gaya hidup dan 

kemudahan memperoleh 

produk. 

 

 

 

 

 



      Tabel 1. Lanjutan  

 

No. Judul Penelitian Nama 

Peneliti 

Tahun Hasil Penelitian 

 

7. 

 

Analisis kepuasan 

konsumen terhadap 

atribut sayuran 

organik di 

hypermart manado 

 

Christi 

Mersilia 

Tangkulung 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2015 

 

Hasilddpenelitianpp 

menunjukkan bahwa dari 

segi harga dan ketersediaan 

produk, kesegaran dan 

kemasan mencapai total skor 

pengambilan data 2022 

dimana angka indeks 

pengukuran kepuasan 

konsumen sebesar 67.4 % 

dan tergolong puas. Hal ini 

menunjukan konsumen 

sayuran organik telah 

memiliki kesadaran yang 

tinggi mengenai keunggulan 

produk sayuran organik. 

 

8. Understanding 

student choice 

criteria for 

selecting an 

indonesian public 

university: a 

conjoint analysis 

approach 

Andriani 

Kusumawati 

2011 Hasil penelitian 

menggunakan analisis 

konjoin menemukan bahwa 

nasihat keluarga, guru, 

teman, reputasi, dan prospek 

pekerjaan merupakan hal 

yang paling dalam 

menentukan universitas. 

  

 

 Jurnal utama yang dirujuk pada penelitian ini mengacu pada penelitian 

Hariyani Tahun 2005 mengenai Preferensi Konsumen Sayuran Bebas Residu 

Pestisida, yang didukung oleh 8 penelitian lain yang ada dalam Tabel 1. 

 


