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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika dalam penulisan laporan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan 

pangan sehingga ketersediaan pangan menjadi suatu hal yang sangat perlu 

diperhatikan. Menurut informasi dari Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO) pada tahun 2015, terdapat sekitar 1,3 milyar ton di setiap 

tahunnya makanan yang terbuang sia-sia dan satu per tiga dari jumlah tersebut 

merupakan makanan yang layak makan, sedangkan terdapat lebih dari 820 juta 

penduduk dunia yang mengalami krisis makanan. Ada pun komoditas makanan 

yang terbuang setiap tahunnya mencakup produk sereal, produk susu, ikan dan 

makanan laut, buah dan sayuran, daging, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Di 

antara makanan yang terbuang, produk buah dan sayuran serta umbi-umbian 

memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 45% (FAO, 2015). 

Berdasarkan data dari The Economist Intelligence Unit pada bulan November 

2018, negara Indonesia menduduki peringkat 15 besar negara yang membuang 

makanan terbanyak dari 67 negara berdasarkan nilai Food Sustainability Index 

dalam bidang Food Loss and Waste. Limbah makanan menjadi salah satu isu yang 

penting dan memberikan dampak negatif secara langsung terhadap lingkungan, 
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ekonomi, dan sosial (Stenmarck et al. 2016, 3). Makanan yang terbuang juga 

merupakan pemborosan sumber daya seperti air, tanah, energi, dan tenaga kerja. 

Selain itu, limbah makanan yang tertimbun akan menghasilkan gas rumah kaca 

yang memengaruhi pemanasan global dan perubahan iklim (FAO, 2015). 

Upaya dalam mengurangi sisa makanan yang dibuang merupakan hal yang 

sangat penting. Mengurangi pembuangan limbah makanan akan mendukung 

gerakan untuk menciptakan Zero Hunger World. Salah satu cara untuk 

berkontribusi dalam mengurangi pembuangan sisa makanan yaitu dengan 

mendonasikan sisa makanan yang masih layak makan melalui Foodbank of 

Indonesia (FOI). Selain itu, upaya mengurangi membuang makanan juga akan 

mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG ke-2 dan SDG 

ke-12. SDG ke-2 bertujuan untuk mengakhiri kelaparan dan SDG ke-12 bertujuan 

untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan 

bertanggungjawab. Untuk itu, penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-

faktor yang memengaruhi perilaku menyisakan makanan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Adapun permasalahan yang ditemukan berdasarkan uraian latar belakang di 

atas adalah peringkat negara Indonesia yaitu 15 dari 67 negara pada Food 

Sustainability Index dalam bidang Food Loss and Waste. Hal ini menggambarkan 

masyarakat Indonesia masih memiliki perilaku menyisakan makanan yang layak 

makan dalam jumlah besar. Sementara itu belum diketahui, faktor-faktor apa saja 

yang memengaruhi perilaku seseorang dalam menyisakan makanan. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan prediktif faktor-

faktor yang memengaruhi perilaku menyisakan makanan. Analisis hubungan 

tersebut dilakukan dengan metode PLS-SEM (Partial Least Squares-Structural 

Equation Model). 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Berikut merupakan batasan permasalahan dalam penelitian ini: 

1. Penelitian tidak mencakup menghitung kuantitas sisa makanan yang terbuang.  

2. Limbah makanan terdiri dari kategori produksi pertanian, penanganan dan 

penyimpanan pasca panen, pemrosesan, distribusi, dan konsumsi. Dalam 

penelitian ini yang diteliti adalah limbah pada kategori konsumsi. 

3. Sampel atau responden tidak memiliki kategori tertentu dan diasumsikan 

sudah pernah menyisakan makanan. 

4. Pengumpulan data dilakukan dengan snowball sampling. 

5. Tingkat signifikansi (two-tailed) yang digunakan dalam evaluasi model 

adalah 5%. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini ditulis dalam enam bab dan dengan menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi mengenai penjelasan latar belakang penulisan, pokok 

permasalahan penelitian, tujuan penelitian, pembatasan masalah dalam penelitian, 

dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung 

dan menganalisa permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang 

digunakan yaitu mengenai theory of planned behavior, food loss and waste, 

snowball sampling, dan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-

SEM). 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi mengenai tahapan yang dilakukan selama penelitian. Metode 

penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian pendahuluan, mengidentifikasi 

masalah, menentukan tujuan penelitian, melakukan studi literatur, melakukan 

perencanaan dan perancangan kebutuhan data, pengumpulan data, pengolahan data, 

analisis data, dan penarikan kesimpulan dan saran. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini berisi mengenai konseptualisasi model, penyusunan kuesioner, hasil 

pengumpulan data, pengolahan data demografis responden dan pengolahan faktor-

faktor yang memengaruhi perilaku menyisakan makanan menggunakan program 

SmartPLS dengan metode PLS-SEM. 
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BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi mengenai analisis hasil pengolahan data pada bab sebelumnya. 

Analisis dilakukan untuk data demografis responden, tabulasi silang dan hasil 

pengolahan data dengan PLS-SEM pada model awal dan model usulan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari analisis data yang diperoleh untuk 

menjawab tujuan penelitian yang dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


