
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sub sektor hortikultura di ranah nasional memiliki kontribusi secara 

langsung dan nyata, hal itulah yang membuat  bahwa subsektor hortikultura 

dapat mendukung dalam bidang perekonomian nasional, baik dalam 

menyediakan produk pangan, kesehatan, kosmetik, perdagangan, serta 

menciptakan produk bruto ataupun tenaga kerja yang didapatkan. Hal 

tersebut memang benar adanya karena setiap tahunnya produksi tanaman 

buah-buahan dan sayur mayur mengalami kenaikan yang signifikan (Badan 

Pusat Statistik, 2017). 

Buah-buahan adalah salah satu tanaman dari komoditas hortikultura 

yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dijadikan sumber 

pendapatan bagi masyarakat petani. Mulai dari petani skala kecil, petani 

skala menengah maupun skala besar. Buah juga merupakan komoditi buah-

buahan, dimana buah merupakan salah satu tanaman hortikulutura yang 

konsumsinya meningkat terus mengikuti pertumbuhan penduduk yang 

setiap tahunnya mengalami kenaikan (Masseleng, 2018). 

Buah jeruk ialah salah satu tanaman hortikultura, dimana buahnya 

seringkali di cari dan di konsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Hal itu 

terjadi karena buah jeruk dapat dijumpai hampir di seluruh pasar tradisional 

ataupun pasar modern (Savitri, 2016). Tidak hanya banyak dijumpai di 
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berbagai tempat buah jeruk mempunyai manfaat yang sangat baik untu 

tubuh manusia esensial diantaranya yaitu karbohidrat, kalium, potassium, 

folat, thiamin, vitamin B6, magnesium, fosfor, niacin, tembaga, asam 

pantotenat dan lainnya. Tidak hanya itu kandungan air yang ada dalam jeruk 

pun sangat banyak. Kandungan vitamin C dalam jeruk pun memiliki 

kandungan vitamin C yang sangat tinggi yakni berkisar 27 – 49 mg/100 

gram daging buah jeruk. Vitamin C memiliki beraneka macam manfaat bagi 

tubuh, diantaranya ialah dapat dapat dijadikan antioksidan bagi tubuh, serta 

mampu menangkal radikal bebas dimana radikal bebas tersebut dapat 

mengakibatkan kerusakan sel (Surbakti dkk, 2019).  

Pandemi Covid-19 membuat kegelisahan bagi masyarakat Indonesia 

begitupun masyarakat yang ada di daerah Purwokerto, bahkan sampai tahun 

2021 ini wabah covid-19 semakin banyak yang terkena penularan virus 

corona. Oleh sebab itu masyarakat harus menjaga imunitas agar tidak 

mudah tertular oleh virus corona. Agar imunitas tidak mudah terkena virus 

corona maka dianjurkan untuk mengonsumsi buah-buahan guna membantu 

sistem imunitas supaya dapat melawan penyakit dan virus corona. Salah 

satu buah yang menghasilkan vitamin C yang sangat tinggi yaitu buah jeruk. 

Buah jeruk terkenal akan kandungan vitamin C yang melimpah sehingga 

buah jeruk sekarang makin dicari untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 

Hal tersebut dikarenakan vitamin C memang dapat membantu membangun 

sistem kekebalan tubuh (Adhi, 2021).  
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Jeruk manis (Citrus sinensis L) ialah tanaman hortikultura yang 

berasal dari Asia, dimana tanaman ini bersifat tahunan. Jeruk adalah 

tanaman yang mudah tumbuh di daerah tropis maupun sub tropis 

(Murtando, 2016). Tanaman jeruk manis mempunyai ciri-ciri yang khas 

diantaranya yaitu tanaman ini biasa disebut tanaman perdu yang memiliki 

ketinggian sampai 10 meter, memiliki ranting yang berduri pendek seperti 

paku. Daun tanaman ini memiliki bentuk elliptis yang biasa disebut daun 

yang tidak memiliki runcing. Dan mahkota bunga tanaman ini berwarna 

putih kekuningan atau berwarna putih. (Surbakti dkk, 2019).  

Jeruk manis tersebut mudah dijangkau sebab jeruk manis terdapat di 

pasar tradisional dan pasar modern. Buah ini dapat dikatakan buah lokal 

yang tidak kalah saing dengan buah jeruk impor. Selain rasanya yang manis 

alami buah ini memiliki banyak peminatnya, mulai dari anak kecil sampai 

orang dewasa. Harganya pun lebih terjangkau dibandingkan dengan buah 

jeruk impor. Sehingga digemari oleh banyak orang dari semua kalangan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peniliti salah satu pasar tradisional 

yang menjual buah jeruk manis ini ialah Pasar Wage Purwokerto 

(Yuliantika 2019). 

Berdasarkan pengamatan di Pasar Wage. Kota Purwokerto 

merupakan salah satu kota yang banyak peminat buah jeruk manis. Pasar 

Wage Purwokerto merupakan pasar tradisional terbesar yang terletak di 

tengah-tengah kota yang terdapat di Purwokerto sehingga konsumen yang 

ada di Pasar Wage beraneka macam. Konsumen yang berada di Pasar Wage 
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memiliki beraneka macam karakter, sifat, dari anak kecil sampai ke orang 

dewasa. Tidak hanya itu saja golongan orang yang berbelanja di Pasar Wage 

beraneka macam dari yang berpenghasilan menengah bawah sampai 

menengah atas pun ada. Konsumennya pun tidak hanya yang berada di 

wilayah Purwokerto saja akan tetapi warga tetangga wilayah Purwokerto 

pun suka berbelanja di Pasar Wage. Sebab di Pasar Wage ini  dapat 

dikatakan memiliki beraneka macam jualan mulai dari bahan, pangan 

sampai sandang pun ada. Salah satunya yaitu terdapat buah – buahan 

diantaranya buah jeruk manis. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

mengamati perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian 

buah jeruk manis (Citrus sinensis L) di Pasar Wage Purwokerto.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang diambil yaitu : 

1. Bagaimana karakteristik konsumen buah jeruk manis (Citrus sinensis L) 

di Pasar Wage? 

2. Bagaimana perilaku konsumen dalam pembelian buah jeruk manis 

(Citrus sinensis L) di Pasar Wage? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

pengambilan keputusan  pembelian buah jeruk manis (Citrus sinensis L) 

di Pasar Wage? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui karakteristik konsumen buah jeruk manis (Citrus sinensis 

L)  di Pasar Wage 

2. Mengetahui perilaku konsumen dalam pembelian buah jeruk manis 

(Citrus sinensis L) di Pasar Wage 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam pengambilan keputusan  pembelian buah jeruk manis (Citrus 

sinensis L) di Pasar Wage 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan ilmu 

pengetahuan serta pengalaman yang berkaitan dengan judul penelitian 

dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto   

2. Bagi pasar, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

memaksimalkan pedagang terhadap permintaan konsumen 

3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam 

penyusunan penelitian yang akan datang 
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E. Hipotesis 

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis yaitu diduga faktor harga, 

faktor kualitas produk, faktor kebutuhan keluarga, faktor pendapatan, faktor 

usia dan faktor pendidikan berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian buah jeruk manis (Citrus sinensis L) di 

Pasar Wage Purwokerto. 

F.  Pembatasan Masalah dan Asumsi 

1. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Pasar Wage Purwokerto. 

2. Komoditas yang diteliti yaitu buah jeruk manis (Citrus sinensis L) yang 

ada di Pasar Wage Purwokerto. 

3. Jeruk manis dalam penelitian ini merupakan Jeruk Jember, Jeruk 

Pontianak dan Jeruk Medan 

4. Masalah yang diteliti yaitu karakteristik dan perilaku konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian buah jeruk manis (Citrus sinensis L). 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam penelitian 

ini mencakup faktor harga, faktor kualitas produk, faktor kebutuhan 

keluarga, faktor pendapatan, faktor usia dan faktor pendidikan. 

6. Sasaran penelitian adalah konsumen yang sedang membeli, sudah 

pernah membeli ataupun yang pernah mengonsumsi buah jeruk manis 

(Citrus sinensis L). 

7. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linear berganda. 
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8. Sikap dalam penelitian ini mencakup ketertarikan konsumen akan buah 

jeruk manis, minat konsumen terhadap rasa serta kualitas rasa yang 

didapat. 

9. Pengetahuan dalam penilitian ini mencakup jenis buah, kandungan 

manfaat buah jeruk manis serta kriteria buah jeruk yang manis. 

10. Ketrampilan dalam penilitian ini mencakup harga buah jeruk manis, 

menimbang buah jeruk manis dan membedakan buah jeruk manis 

dengan melihat kulit dan teksturnya.  
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