
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku Konsumen 

Perkembangan zaman telah mengubah sikap konsumen menjadi lebih bebas 

dalam memilih produk yang dibeli. Pasar semakin dituntut untuk dapat 

menyediakan kebutuhan dan kualifikasi produk yang diinginkan konsumen. Seperti 

yang diungkapkan oleh Sumarwan (2004) produk atau jasa yang dapat diterima atau 

ditolak oleh konsumen berdasarkan sejauh mana dipandang relevan dengan 

kebutuhan dan gaya hidup. 

Para pemasar akan selalu membutuhkan informasi yang handal untuk 

mengetahui seluk beluk mengenai konsumen yang menjadi target pasar. Secara 

sederhana, istilah perilaku konsumen mengacu pada perilaku yang ditunjukan oleh 

para individu dalam membeli dan menggunakan barang atau jasa, dengan 

pengertian perilaku adalah tindakan khusus yang ditunjukan pada beberapa objek 

target yang selalu muncul dalam suatu konteks situasional atau lingkungan pada 

waktu tertentu. Sedangkan konsumen adalah individu yang secara langsung terlibat 

dalam usaha mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa 

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat. 

Perilaku konsumen didefinisikan sebagai semua kegiatan, tindakan, yang 

diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi 

dan menghabiskan produk dan jasa yang diharapkan dapat memuaskan 
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kebutuhannya (Schiffman dan Kanuk, 2007). Perilaku konsumen berfokus pada 

bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya 

berharga (waktu, uang dan usaha) pada item yang berhubungan dengan 

konsumsinya yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan dengan dipengaruhi 

berbagai faktor. 

Amirulloh (2002) menyatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh 

faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen secara terperinci dapat dilihat pada gambar 1 

dibawah ini. 
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Gambar 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 
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(Sumber: Amirulloh (2002)) 

1. Faktor Budaya (Culture) 

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam 

terhadap pembentukan perilaku konsumen, sehingga pemasar harus memahami 

beberapa aspek yang dapat mempengaruhi pembentukan faktor budaya konsumen 

diantaranya adalah kebudayaan, sub budaya, dan kelas sosial pembeli atau 

konsumen. 

a. Kebudayaan (Culture) 

Kebudayaan adalah faktor penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku 

seseorang. Kebudayaan terbentuk dari banyak unsur seperti agama, sistem 

politik, adat-istiadat, bahasa, karya seni, ilmu pengetahuan, serta kebiasaan 

yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. 

b. Sub Budaya (Sub Culture) 

Tiap budaya mempunyai sub budaya yang lebih kecil atau kelompok orang 

dengan sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup 

yang sama. Sub budaya dapat dibedakan atas dasar kelompok-kelompok 

diantaranya kelompok kebangsaan, kelompok keagamaan, kelompok suku, 

dan kelompok geografis. 

c. Kelas Sosial (Social Class) 

Kelas sosial didefinisikan sebagai strata (lapisan) yang relatif permanen dan 

teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan 

perilaku yang sama. Kategori kelas sosial biasanya tersusun secara hierarki 

yang berkisar dari kelas sosial dengan status terendah hingga kelas sosial 

dengan status tertinggi. 
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2. Faktor Sosial (Social) 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok 

referensi, keluarga, peran dan status sosial konsumen. Faktor sosial ini dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. 

a. Kelompok Referensi (Reference Group) 

Kelompok referensi merupakan kelompok-kelompok yang mempengaruhi 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku dan sikap 

seseorang. 

b. Keluarga (Family) 

Anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku 

seseorang dalam melakukan pembelian. Keterlibatan anggota keluarga dalam 

proses produk berbeda-beda tergantung pada jenis kebutuhan produk yang 

akan dibelinya. 

c. Peran dan Status (Roles and Status) 

Sepanjang perjalanan hidup seseorang yang terlibat dalam suatu kelompok, 

dimana dalam setiap peran terdiri dari aktivitas yang dilakukan seseorang 

yang disesuaikan dengan orang-orang disekelilingnya. Setiap peran 

membawa suatu status yang mencerminkan penghargaan umum yang 

diberikan masyarakat, sehingga tidak hanya akan mempengaruhi tingkah laku 

secara umum tetapi juga tingkah laku dalam kegiatan pembelian. 
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3. Faktor Pribadi (Personal) 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

seperti umur dan tahap daur hidup pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian, serta konsep diri yang dibangun oleh konsumen tersebut. 

a. Usia (Age) 

Pola-pola pengeluaran konsumen sangat dipengaruhi oleh tingkat dari siklus 

hidup keluarga yang dapat dikembangkan untuk membantu mengenal 

kemungkinan-kemungkinan sikap, keinginan nilai-nilai yang berubah pada 

seseorang sesuai tahapan yang dinilai dalam tahapan kehidupannya. 

b. Pekerjaan (Jobs) 

Pola konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pekerjaan yang sedang 

digelutinya, dimana para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-

kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata terhadap produk atau 

jasa tertentu. 

c. Keadaan Ekonomi (Economical Condition) 

Keadaan ekonomi seseorang akan berpengaruh besar terhadap pilihan produk 

dan tempat penjualan suatu produk. Keadaan ekomomi seseorang terdiri dari 

pendapatan yang dibelanjakan, tabungan dan kekayaan yang dimiliki, 

kemampuan untuk meminjam, serta sikapnya terhadap pengendalian 

pengeluaran dengan menabung. 
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d. Gaya Hidup (Life Style) 

Gaya hidup seseorang menunjukan pola kehidupan yang tercermin dari 

kegiatan atau aktivitas, minat, dan pendapatannya sehingga gaya hidup 

seseorang merangkum sesuatu yang lebih daripada kelas sosial ataupun 

kepribadian orang tersebut. 

e. Konsep Diri (Self Concept) 

Semua orang memiliki konsep diri atau kepribadian yang khas dan unik yang 

akan mempengaruhi kegiatannya dalam pembelian produk maupun jasa 

tertentu. 

4. Faktor Psikologi (Pshycology) 

a. Motivasi (Motivation) 

Motivasi merupakan suatu kebutuhan yang cukup kuat dan mendesak yang 

mengarahkan seseorang untuk dapat mencari kepuasan suatu kebutuhan. 

b. Persepsi (Perception) 

Persepsi merupakan suatu proses memilih, mengorganisasikan dan 

menafsirkan masukan serta informasi oleh seseorang untuk menciptakan 

sebuah gambaran yang bermakna bagi lingkungan seseorang. 

c. Belajar (Learning) 

Belajar dapat diidentifikasikan sebagai perubahan perilaku yang timbul 

sebagai akibat adanya pengalaman. Perubahan perilaku seseorang terjadi 

melalui keadaan yang saling mempengaruhi antara dorongan (drive), 

rangsangan (stimuli), petunjuk-petunjuk penting (clues), tanggapan (respon), 

dan faktor-faktor penguat (reinforcement). 
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d. Keyakinan dan Sikap (Confidence and Attitude) 

Keyakinan dan sikap merupakan suatu gagasan deskriptif yang dianut 

seseorang untuk menguasai keyakinan yang berlandaskan pada pengetahuan, 

opini, serta kepercayaan terhadap sesuatu. 

 

B. Proses Pengambilan Keputusan 

Keputusan sebagai seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih, dengan 

kata lain ketersediaan pilihan yang lebih dari satu merupakan suatu keharusan 

dalam pengambilan keputusan (Schiffman dan Kanuk, 2007). 

Menurut Sutisna (2003) menyatakan bahwa komponen pusat dari model 

perilaku konsumen adalah pengambilan keputusan konsumen yang terdiri dari 

proses merasakan, mengevaluasi informasi merek produk, mempertimbangkan 

bagaimana alternatif merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen, serta 

memutuskan merek apa yang akan dibeli. Dalam proses pengambilan keputusan 

terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen diantaranya faktor 

pertama adalah konsumen individual, faktor yang kedua adalah lingkungan yang 

mempengaruhi konsumen, dan faktor ketiga adalah stimulasi pemasaran atau 

disebut juga strategi pemasaran. 

Stimulasi pemasaran yang dilakukan merupakan hasil evaluasi strategi 

pemasaran terdahulu yang dilakukan dengan cara melihat respon konsumen dengan 

tujuan untuk memperbaiki strategi pemasaran di masa depan. Sementara itu 

konsumen individual akan mengevaluasi pembelian yang telah dilakukannya. Jika 

pembelian yang dilakukan mampu memenuhi kebutuhan atau mampu memuaskan 
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apa yang diinginkannya, maka di masa mendatang akan terjadi pembelian berulang-

ulang. Konsumen yang merasa puas akan menyampaikan kepuasannya kepada 

orang lain, atau yang biasa disebut sebagai pengaruh dari mulut ke mulut (word of 

mouth communication). 

Menurut Duncan (2005), terdapat lima faktor internal yang relevan terhadap 

proses pembuatan keputusan pembelian yaitu: 

1. Motivasi (motivation) merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri 

manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Persepsi (perception) merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap 

stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan 

pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. 

3. Pembentukan sikap (attitude formation) merupakan penilaian yang ada dalam 

diri seseorang yang mencerminkan sikap suka/tidak suka seseorang akan 

suatu hal. 

4. Integrasi (integration) merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. 

Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan 

mendorong seseorang untuk membeli dan perasaan tidak suka akan 

membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. 

Menurut Swastha dan Handoko (2011) berpendapat bahwa lima peran 

individu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu: 

1. Pengambilan inisiatif (initiator): individu yang mempunyai inisiatif 

pembelian barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau keinginan 

tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri. 
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2. Orang yang mempengaruhi (influencer): individu yang mempengaruhi 

keputusan untuk membeli baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 

3. Pembuat keputusan (decider): individu yang memutuskan apakah akan 

membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan 

dimana membelinya. 

4. Pembeli (buyer): individu yang melakukan pembelian yang sebenarnya. 

5. Pemakai (user): individu yang menikmati atau memakai produk atau jasa 

yang dibeli. 

 

C. Preferensi Konsumen 

Preferensi konsumen dapat berarti kesukaan, pilihan atau sesuatu hal yang 

lebih disukai konsumen. Preferensi ini terbentuk dari persepsi konsumen terhadap 

produk (Munandar et al, 2012). Seseorang selalu dapat membuat atau menyusun 

rangking semua situasi atau kondisi mulai dari yang paling disenangi hingga yang 

paling tidak disukai. 

Preferensi memiliki tujuan yang merupakan keputusan akhir dalam proses 

pembelian untuk dapat dinikmati oleh konsumen sehingga dapat mencapai 

kepuasan konsumen. Dengan preferensi dan anggaran yang tersedia, dapat 

diketahui bagaimana setiap konsumen memilih berapa banyak barang yang dibeli. 

Hal ini dapat diasumsikan bahwa konsumen dapat membuat pilihan secara rasional, 

mereka yang memilih barang untuk memaksimalkan kepuasan yang dapat mereka 

raih dengan anggaran terbatas yang mereka miliki (Pindyck dan Rubinfield, 2012). 
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Yang perlu diperhatikan adalah preferensi bersifat independen terhadap 

pendapatan dan harga. Kemampuan untuk membeli barang-barang tidak 

menentukan menyukai atau tidak disukai konsumen. Terkadang seseorang dapat 

memiliki preferensi untuk produk A lebih dari produk B, tetapi ternyata sarana 

keuangannya hanya cukup untuk membeli produk B (Besanko dan Braeutigam, 

2008). 

Menurut Simamora (2004), preferensi merupakan konsep abstrak yang 

menggambarkan peta peningkatan kepuasan yang diperoleh dari kombinasi barang 

dan jasa sebagai cerminan dari selera pribadi seseorang. Dengan kata lain preferensi 

konsumen merupakan gambaran tentang kombinasi barang dan jasa yang lebih 

disukai konsumen apabila ia memiliki kesempatan untuk memperolehnya. 

Sedangkan menurut Kotler (2005), preferensi diartikan sebagai derajat 

kesukaan seseorang terhadap suatu jenis produk. Preferensi dapat terbentuk melalui 

pola pikir konsumen yang didasari oleh beberapa alasan, antara lain: 

1. Pengalaman yang diperoleh sebelumnya. 

Konsumen merasakan kepuasan dalam membeli produk ini dan merasakan 

kecocokan dalam mengkonsumsi produk yang dibelinya. Maka konsumen 

akan terus menerus memakai atau menggunakan merek produk tersebut, 

sehingga konsumen mengambil keputusan untuk membeli. 

2. Kepercayaan turun-temurun. 

Dikarenakan kebiasaan keluarga menggunakan produk tersebut, maka 

konsumen merasa puas untuk mengulangi membeli produk tersebut. 
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Simamora (2003) menyatakan bahwa, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi preferensi konsumen yaitu atribut, kepentingan, kepercayaan, dan 

kepuasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen secara 

terperinci dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi 

Sumber : Simamora (2003) 

a. Atribut 

Atribut merupakan karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak 

dimiliki objek. Pentingnya atribut secara langsung dipengaruhi oleh perhatian 

konsumen terhadap atribut spesifik, artinya semakin besar perhatian yang 

diarahkan terhadap atribut makan atribut tersebut akan semakin penting. 

Konsumen diasumsikan untuk melihat produk sebagai sekumpulan atribut, 

karena tiap konsumen memiliki persepsi yang berbeda mengenai atribut yang 

relevan dengan kepentingan masing-masing.  

b. Kepentingan 

Tingkat kepentingan atribut berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan masing-masing, karena konsumen memiliki penekanan yang 

berbeda-beda dalam menilai atribut yang memiliki tingkat kepentingan 

tertinggi. 
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c. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan kesediaan untuk bergantung kepada pihak lain yang 

telah dipercaya. Konsumen akan mengembangkan sejumlah kepercayaan 

mengenai letak produk pada setiap atribut, yang biasa disebut brand image. 

Apabila efek dari kepercayaan terhadap brand image (merk) tidak dapat 

dikendalikan, maka akan berpengaruh juga terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan dan perkembangan komitmen konsumen terhadap suatu produk. 

d. Kepuasan 

Kepuasan didefinisikan sebagai evaluasi pelanggan dari produk atau jasa 

dalam pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan. Tingkat kepuasan 

konsumen akan beragam sesuai dengan perbedaan atribut yang ditampilkan 

suatu produk. Tingkat kepuasan juga sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan loyalitas (retensi) konsumen.  

e. Pengalaman 

Konsumen merasakan kepuasan dalam membeli produk ini dan merasakan 

kecocokan dalam mengkonsumsi produk yang dibelinya. Maka konsumen 

akan terus menerus memakai atau menggunakan merek produk tersebut, 

sehingga konsumen mengambil keputusan untuk membeli. 

 

D. Atribut-Atribut yang Menjadi Pilihan Konsumen Dalam Memilih Buah-

Buahan Impor 

Atribut produk sering dianggap sebagai sesuatu yang dinilai konsumen 

sebagai faktor yang menentukan relevansi dirinya dengan produk. Sehingga 

Preferensi Konsumen Terhadap…, Winda Hastari Adiningsih, Fakultas Pertanian UMP, 2018



bertanya kepada konsumen atribut mana yang dianggap penting merupakan cara 

yang tepat untuk mengetahui pertimbangan keputusan pembelian atau penggunaan 

suatu produk oleh konsumen (Suhardi, 2008). 

Menurut Tjiptono (2007) atribut produk adalah unsur-unsur produk yang 

dianggap penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan pembelian oleh konsumen. Model sikap atribut merupakan model yang 

digunakan dalam menentukan pilihan terhadap produk, kriteria pemilihan 

konsumen dipengaruhi oleh atribut-atribut yang melekat pada produk tersebut. 

Atribut produk adalah karakteristik dari suatu produk, konsumen biasanya memiliki 

kepercayaan terhadap atribut produk. Jadi sikap terhadap atribut produk, 

menggambarkan perilaku/selera konsumen terhadap produk itu (Sudiyarto, 2009). 

Konsumen diasumsikan untuk melihat produk sebagai sekumpulan atribut, karena 

tiap konsumen memiliki persepsi yang berbeda mengenai atribut yang relevan 

dengan kepentingan masing-masing.  

Atribut dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang membedakan dengan 

merek atau produk lain atau dapat juga sebagai faktor-faktor yang dipertimbangkan 

konsumen dalam pengambilan keputusan tentang pembelian suatu merek ataupun 

kategori produk, yang melekat pada produk atau bagian produk (Simamora 2005). 

Atribut yang dimiliki suatu produk menunjukkan keunikan dari produk tersebut dan 

dapat juga mudah menarik perhatian konsumen. Menurut Simamora (2005) atribut 

produk terdiri dari tiga tipe yaitu: 
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1. Ciri atau rupa (feature). Ciri dapat berupa ukuran, bahan dasar, karakteristik 

estetis, proses manufaktur, servis atau jasa, penampilan, harga, susunan 

maupun trademark. 

2. Manfaat (benefit). Manfaat dapat berupa kegunaan, kesenangan yang 

berhubungan dengan panca indera, manfaat non material seperti waktu. 

3. Fungsi (function). Atribut fungsi jarang digunakan dan lebih sering 

diperlakukan sebagai ciri-ciri atau manfaat. 

Suatu produk pada dasarnya adalah kumpulan atribut-atribut. Atribut produk 

dapat menjadi penilaian tersendiri bagi konsumen terhadap suatu produk. 

Konsumen memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam memandang atribut 

yang dianggap relevan penting, dan akan memberikan perhatian terbesar pada 

atribut yang memberikan manfaat-manfaat yang dicarinya. 

Multi atribut produk agribisnis dapat dilihat berdasarkan ‘kriteria mutu’ 

produk agribisnis (misalnya: buah) seperti yang dikemukakan oleh Poerwanto 

dalam Sudiyarto (2009), meliputi mutu visual atau penampakan, mouthfeel (rasa di 

mulut), nilai gizi (mutufungsional), keamanan konsumsi, kemudahan penanganan, 

dan sifat mutu lainnya. Berdasarkan ‘kriteria mutu’ produk agribisnis tersebut, 

maka dapat dirumuskan sikap kepercayaan konsumen dalam memilih atribut 

produk agribisnis (buah) yang dikehendaki konsumen. Menurut Sabbe (2009) 

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih buah-buahan adalah sensory 

appeal seperti rasa, tekstur, dan wangi adalah atribut yang penting dalam pembelian 

buah. 
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Sementara itu, indikator yang digunakan pada sikap atribut sebagai perilaku 

atau selera konsumen terhadap produk itu (Sudiyarto, 2009), yang pada produk 

makanan atribut produk dapat berarti diantaranya kandungan kalori, vitamin, 

protein, dan lainnya. 

Sebelum konsumen akhirnya melakukan pengambilan keputusan atas 

pembelian atau konsumsi suatu produk, konsumen akan menentukan sikapnya atas 

atribut pemasaran yang ditawarkan, diantaranya adalah sikap atas atribut produk 

tersebut. Sikap merupakan kompromi selektif yang dilakukan konsumen untuk 

memenuhi kebutuhannya. Konsumen juga melakukan pembelajaran melalui 

pengalaman yang dia peroleh yang akan mempengaruhi perilaku konsumen. 

Pembelajaran merupakan tahapan diantara rangsangan dan respon, perilaku 

konsumen merupakan penerjemahan dari sikap pembelajaran yang dilakukan, 

termasuk mengenai bagaimana sesuatu tersebut dipelajari dan dijadikan 

pengalaman, dan informasi ini akan sangat bermanfaat bagi pemasar (Padel dan 

Foster, 2005). 

Untuk dapat bertahan dan sejahtera di dalam sebuah industri, maka sebuah 

produk harus mampu memenuhi dua syarat, yaitu mampu memenuhi apa yang 

dibutuhkan konsumen serta harus dapat bertahan di dalam kompetisi. Keunggulan 

bersaing merupakan proses yang dinamis, sehingga untuk mencapainya perlu 

dilakukan secara berkesinambungan (Hasan, 2008). Hal ini dapat diartikan bahwa 

apabila sebuah produk ingin terus berada pada posisi competitive advantage maka 

produk tersebut harus dinamis diantaranya mengikuti kebutuhan dan keinginan 

pasar baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Setyaningsih (2009) melakukan penelitian berjudul Analisis Preferensi 

Konsumen Terhadap Buah Salak di Pasar Tradisional Kota Surakarta. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode survey. Jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini 

adalah 100 responden yang tersebar di empat wilayah lokasi pasar tradisional di 

Surakarta. 

Untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap buah salak penelitian ini 

menggunakan analisis Chi Square (X2) dan Multiatribut Fishbein. Adapun atribut 

salak yang diamati antara lain: (1) ukuran, (2) rasa, (3) warna dan (4) tekstur. 

Sehingga berdasarkan penelitian diperoleh bahwa buah salak yang menjadi 

preferensi konsumen di pasar tradisional Kota Surakarta adalah buah salak yang 

mempunyai rasa manis, berukuran sedang, mempunyai tekstur daging halus, dan 

mempunyai warna kulit coklat kehitaman. Urutan atribut dari yang paling 

dipertimbangkan sampai dengan yang kurang dipertimbangkan adalah rasa buah, 

ukuran buah, tekstur daging buah dan warna kulit buah. 

Muzdalifah (2012) melakukan penelitian yang berjudul Kajian Preferensi 

Konsumen terhadap Buah-buahan Lokal di Kota Banjarbaru. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk 

mengkaji preferensi terhadap atribut buah serta mengkaji daya saing buah lokal 

dengan buah impor. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

survey dengan menggunakan instrument penelitian. Sedangkan jenis buah lokal 

yang dijadikan acuan adalah buah jeruk, pisang dan pepaya dengan pertimbangan 
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buah-buahan tersebut selalu tersedia setiap waktu dan dapat dijumpai dengan 

mudah baik di pasar tradisional maupun pasar modern dengan jumlah responden 

sebanyak 40 orang. 

Untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap buah-buahan lokal 

penelitian ini menggunakan analisis atribut sikap Model Fishbein. Atribut buah-

buahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) harga, (2) rasa, (3) 

warna, (4) kesegaran, (5) aroma, (6) ukuran dan (7) kandungan vitamin. Sehingga 

berdasarkan penelitian diperoleh bahwa konsumen percaya bahwa atribut harga, 

rasa, warna, kesegaran, aroma, ukuran dan kandungan vitamin merupakan salah 

satu faktor yang menjadi preferensi konsumen dalam memilih dan mengkonsumsi 

buah lokal. Kemudian didapatkan hasil urutan tingkat kepentingan konsumen 

terhadap atribut buah lokal yang dinilai konsumen adalah rasa yang manis, 

kesegaran buah, kandungan vitamin yang tinggi, ukuran yang besar, harga yang 

murah, aroma yang harum dan warna. Secara umum menurut konsumen buah impor 

memiliki daya saing lebih unggul dibandingkan produk buah lokal, dari segi rasa, 

warna, aroma, ukuran dan kandungan vitamin, sedangkan produk buah lokal unggul 

dari segi harga dan kesegaran. 

Kurniyanti (2015) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Kesadaran, 

Persepsi dan Preferensi Konsumen terhadap Perilaku Konsumen dalam 

Mengkonsumsi Buah Lokal (Studi Kasus Kawasan Industri di Jakarta Utara). 

Pengambilan sampel konsumen dalam penelitian ini menggunakan metode Slovin 

dengan sampel sebanyak 100 responden. Dalam penelitian ini, pengambilan data 
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dilakukan dengan menggunakan metode interview (wawancara), tinjauan pustaka 

dan variabel penelitian. 

Sehingga berdasarkan penelitian diperoleh bahwa kesadaran konsumen 

berpengaruh positif nyata terhadap perilaku konsumen dalam mengkonsumsi buah 

lokal, persepsi konsumen berpengaruh positif tidak nyata terhadap perilaku 

konsumen dalam mengkonsumsi buah lokal dan preferensi konsumen berpengaruh 

positif nyata terhadap perilaku konsumen dalam mengkonsumsi buah lokal pada 

kawasan industri di Jakarta Utara. 
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