
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alam yang 

melimpah, terutama hasil pertanian. Buah-buahan adalah salah satu potensi terbesar 

yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dari beraneka ragamnya buah tropis yang 

terdapat di Indonesia seperti apel, jeruk, pisang, pepaya, rambutan, dan yang 

lainnya. Buah merupakan sumber vitamin A, C, serat dan mineral yang sangat 

berguna sebagai zat pengatur tubuh manusia (Olgawati, dkk. 2014). 

Buah merupakan produk pangan penting yang dapat menjadi sumber 

karbohidrat, vitamin, mineral, serat, dan senyawa fenolat yang berfungsi sebagai 

antioksidan. Studi epidemiologi menunjukan bahwa tingginya konsumsi buah 

berkorelasi negatif dengan risiko penyakit. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi 

buah telah menjadi strategi dan prioritas global dalam memperbaiki tingkat 

kesehatan masyarakat (Hoerudin, 2012).  

Konsumsi buah masyarakat Indonesia terhadap buah-buahan saat ini belum 

memenuhi standar FAO. Tingkat konsumsi buah masyarakat Indonesia saat ini 

masih rendah yaitu pada tahun 2013 sebesar 34,55 kg/kapita/tahun. Standar 

konsumsi yang direkomendasikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) 

yaitu 65,75 kg/kapita/tahun sedangkan di Indonesia saat ini tingkat konsumsi buah 

hanya 40 kg/kapita/tahun (Sadeli, dkk. 2012). 
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Permintaan atau kebutuhan buah-buahan saat ini dipenuhi oleh penawaran 

dari produksi dalam negeri dan buah impor. Berdasarkan data perkembangan 

volume buah impor pada tahun 2013 sebanyak 535,461 ton dan pada tahun 2014 

sebanyak 711,569 ton dikarenakan kualitas buah lokal Indonesia belum bisa 

menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan buah impor dari luar sehingga 

menyebabkan kenaikan volume buah impor selalu meningkat (Siregar, 2011 dalam 

Olgawati, dkk. 2014). 

Peningkatan buah impor salah satunya dipengaruhi oleh selera konsumen 

terhadap rasa, aroma, warna dan penampilan buah impor. Konsumen adalah pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan untuk melakukan kegiatan guna mencapai 

suatu tujuan (Setiadi, 2003). Keinginan individu untuk mencapai tujuan atau 

pengambilan keputusan didasari oleh preferensi dan juga persepsi (Imancezar, 

2011). 

Persepsi merupakan penglihatan bagaimana cara seseorang melihat sesuatu 

(Hakim, 2005). Persepsi berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman 

seseorang. Tingkat pendidikan mempengaruhi konsumen dalam pemilihan produk 

yang diinginkannya, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan seseorang 

mempengaruhi cara berfikir dan persepsinya terhadap suatu produk yang 

dikonsumsi. 

Preferensi dapat diartikan sebagai pilihan, kecenderungan, kesukaan, dan 

prioritas. Sedangkan preferensi konsumen dapat didefinisikan sebagai selera 

subjektif (individu), yang diukur dengan utilitas dari bundel suatu produk. 
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Konsumen dipersilahkan untuk melakukan rangking terhadap bundel suatu produk 

yang akan ditawarkan (Indarto, 2011).   

Saat ini pasar produk buah-buahan impor khususnya di daerah Purwokerto 

berkembang pesat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring 

meningkatnya kebutuhan dan keinginan konsumen, terciptalah sebuah pasar 

modern yang menawarkan produk buah segar dengan kualitas yang baik. 

Banyaknya pasar modern yang menawarkan produk buah-buahan impor 

menyebabkan konsumen memiliki pilihan yang lebih banyak dan kekuatan tawar 

menawar konsumen yang lebih besar. Oleh karena itu pasar modern seharusnya 

mengetahui apa kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian berusaha 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. 

Bagi pasar modern, makanan segar (fresh foods) memiliki peluang cukup 

besar karena penjualannya pada pasar-pasar tradisional belum maksimal. Selama 

ini, konsumen Indonesia khususnya di Purwokerto masih menjadikan pasar 

tradisional sebagai pilihan utama untuk membeli produk buah-buahan, sayur-

sayuran, daging ayam, sapi, dan ikan. Persaingan ini menimbulkan banyak 

perdebatan seputar kepentingan mempertahankan pasar tradisional sebagai pasar 

rakyat bermodal kecil dengan pasar modern yang bermodal besar. 

Pada saat ini pertumbuhan supermarket akan mengikuti perkembangan  

klaster dengan penduduk dengan golongan pendapatan tinggi yang membutuhkan 

kenyamanan dan pelayanan yang lebih baik serta mampu membayar dengan tingkat 

harga yang lebih tinggi. Disamping itu pasar fresh foods yang selama ini terdapat 

di pasar-pasar tradisional, terbatas jam pelayanannya, karena biasanya pasar 
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tradisional hanya buka pada pagi hingga siang hari. Konsumen yang biasa bekerja 

sampai sore hari biasanya  memilih  ritel  yang  dipercaya  dan  lebih  nyaman  untuk  

memenuhi kebutuhannya dengan membeli di saat sore hari maupun malam hari, 

dimana ritel-ritel tersebut masih buka dan melayani penjualan hingga malam hari. 

Semakin banyaknya atribut preferensi konsumen dalam memenuhi kebutuhan 

akan produk khususnya buah-buahan, mulai dari jenis, kenyamanan, stabilitas 

harga dan nilai komoditi, maupun atribut yang lebih rinci seperti higienitas, 

komposisi nutrisi atau vitamin, aspek lingkungan (organik), dan lain-lain. Dapat 

dikatakan bahwa konsumen yang cerdas sekarang tidak sekedar membeli komoditi, 

tetapi membeli produk, sehingga keterlibatan konsumen dalam memilih produk 

buah-buahan impor baik untuk dikonsumsi maupun untuk pembelian akan semakin 

diperhitungkan.  

Bagi pasar modern khususnya Rita Pasaraya Isola Purwokerto yang 

mempunyai visi yaitu pilihan utama konsumen dan mitra usaha, sangatlah penting 

untuk mengetahui preferensi konsumen agar kebutuhan dan keinginan konsumen 

dapat terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan kajian tentang preferensi konsumen 

khususnya terhadap pemilihan buah impor. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik konsumen dan karakteristik pembelian buah 

impor di Rita Pasaraya Isola Purwokerto? 

2. Apa saja faktor-faktor yang membedakan preferensi konsumen dalam 

membeli produk buah impor di Rita Pasaraya Isola Purwokerto? 
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3. Apa saja atribut-atribut yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen 

dalam membeli buah impor di Rita Pasaraya Isola Purwokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui karakteristik konsumen dan karakteristik pembelian buah 

impor di Rita Pasaraya Isola Purwokerto. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang membedakan preferensi konsumen dalam 

membeli produk buah impor di Rita Pasaraya Isola Purwokerto. 

3. Mengetahui atribut-atribut yang menjadi pertimbangan preferensi 

konsumen dalam mebeli buah impor di Rita Pasaraya Isola Purwokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, merupakan wujud penerapan dan pengembangan ilmu yang 

diperoleh selama mendapat pendidikan di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sebagai bahan 

pengembangan ilmu dan wawasan khususnya pemasaran pertanian. 

3. Bagi pengusaha atau pengecer buah-buahan khususnya Rita Pasaraya Isola 

Purwokerto, sebagai masukan dalam menerapkan strategi penjualannya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan informasi atau 

masukan yang berhubungan dengan pemasaran hasil pertanian khususnya 

produk buah-buahan impor pada ritel (supermaket). 
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E. Hipotesis 

Adapun hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan preferensi 

konsumen terhadap pemilihan buah impor (jeruk, apel, pear) di Rita Pasaraya Isola 

Purwokerto dari berbagai faktor. 

 

F. Pembatasan Masalah dan Asumsi 

1. Penelitian mengenai preferensi konsumen ini berfokus pada buah apel, 

jeruk, dan pear impor yang jenisnya sering dikonsumsi masyarakat dengan 

harga yang terjangkau dan ditemui di lokasi penelitian. 

2. Konsumen yang dijadikan responden penelitian adalah konsumen akhir 

yang tidak bertujuan untuk menjual kembali yang melakukan pembelian 

di lokasi penelitian yang ditetapkan.Data yang diambil adalah data 

pembelian buah impor (jeruk, apel, pear) pada bulan Februari - Maret 

2018. 
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