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TIMOTIUS CHANDRA, 2001. Analisis Preferensi Konsumen dan Implikasinya
Terhadap Strategi Pemasaran Pisang Cavendish PT.Sewu Segar Nusantara di
bawah bimbingan UJANG SUMARWAN dan AGUS MAULANA.

Pisang termasuk komoditas hortikultura yang penting dan sudah sejak
lama menjadi mata dagangan yang memiliki reputasi internasional. Pisang selain
mudah didapat karena musim panennya berlangsung sepanjang tahun juga sangat
digemari oleh masyarakat tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Bagi
masyarakat Indonesia, tanaman pisang sudah dikenal karena pisang dapat tumbuh
subur di Indonesia.

Adanya peluang pemasaran yang dilihat dari jumlah permintaan pasar dan
juga kurangnya minat untuk memasarkan pisang yang mempunyai atribut-atribut
yang baik, yang mampu bersaing di pasar lokal maupun ekspor itulah yang dilihat
oleh PT.SSN. Oleh karena itu maka PT.SSN sebagai salah satu anak perusahaan
PT.GGPe yang bemaung di bawah grup Gunung Sewu berupaya agar pisang
yang dipasarkan mempunyai atribut yang menarik dari segi warna, rasa,
kandungan vitamin, bentuk yang hampir sama dan didistribusikan dengan baik.

Buttle (1992) menyatakan bahwa pemilik perusahaan yang tidak
mempertimbangkan kebutuhan,. keinginan dan perilaku konsumen tetapi
memikirkan seleranya sendiri akan gagal dalam bisnisnya. Tetapi jika perusahaan
memahami apa, dimana, bagaimana dan mengapa tentang perilaku konsumen,
fiiaka peluang suksesnya pemasaran akan lebih besar. Memahmrti perilakJ
konsumen sangat penting terlebih bagi industri pangan yang produknya bersifat
mudah rusak. Keberhasilan pemasaran produk industri pangan sangat tergantung
pada penerimaan konsumen terhadap produk (Best, 1991 dalam Graf dan Saguy,
1991). Dengan demikian preferensi konsumen merupakan faktor penting bagi
perusahaan untuk dapat menentukan strategi pemasaran yang efektif, termasuk
bagi PT.SSN.Kemudian juga melihat penilaian yang diberikan oleh konsumen
terhadap atribut-atribut buah pisang cavendish merek Sunpride. Dan untuk
mampu bersaing maka juga diperlukan analisis lingkungan yang menjadi
kekuatan, peluang, ancaman dan kelemahan supaya bisa memanfaatkan segala
kesempatan dengan kekuatan yang ada untuk mengatasi kelemahan dan ancaman
dari lingkungan. Diharapkan dari riset ini dapat menjadi informasi yang berharga
bagi perusahaan dalam menetapkan strategi pemasaran selanjutnya.

Bertitik tolak dari keadaan tersebut maka permasalahan yang perlu
dipertimbangkan perusahaan adalah bagaimana preferensi konsumen terhadap
atribut-atribut produk buah pisang cavendish yang diteliti. Tujuan dari penelitian
ini adalah mengkaji strategi pemasaran produk pisang cavendish bermerek
Sunpride yang dijalankan perusahaan selama ini, menganalisis pengetahuan
konsumen dalam mengkonsumsi pisang dan preferensi konsumen terhadap buah
pisang dilihat dari atribut yang ditawarkan, menganalisis kesadaran konsumen
akan pisang cavendish merek Sunpride dan memberikan atau merekomendasikan
altematif strategi pemasaran produk pisang di PT.SSN.
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Berdasarkan hasil anaJisis kOluoin, maka taraf atribut yang menjadi
pertimbangan konsumen pada saat membeli buah pisang cavendish merek
Sunpride adalah rasa manis, warna kulit kuning, manfaat sangat baik, warna
daging kuning dan harga Rp. 4.500 /kg. Karena kontribusi nilai relatif penting dari
harga keeil, euma 9.45% maka jika tidak terdapat buah pisang dengan atribut
harga yang diinginkan oleh konsumen, maka konsumen akan mempertimbangkan
untuk membeli dengan harga yang lebih mahal agar bisa mendapatkan pisang
cavendish dengan rasa manis, bermanfaat sangat baik, warna daging kuning dan
warna kulit kuning. Konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk
mendapatkan atribut lain yang optimal dengan mempertimbangkan untuk
melakukan pertimbangan/pengorbanan terhadap atribut selain harga jika tidak
terdapat pisang cavendish dengan rasa manis, manfaat sangat baik, warna daging
kuning dan warna kulit kuning.

Dari hasil survei diperoleh karakteristik target pasar yang dituju yaitu
kaum wanita yang berusia 16 - 45 tahun ke atas dan menempati kelas ekonomi
menengah ke atas. Segmen yang potensial adalah konsuman yang berpendapatan
di atas Rp 500.000. Karakteristik kelas ekonomi menengah ke atas ini adalah
mempunyai pendapatan yang relatif eukup tinggi sehingga daya beli mereka
eukup tinggi yang ditunjukkan dengan status pekerjaan mereka sebagai
karyawan/karyawati sebanyak 66%, sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 29%,
dan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 4%. Dari segi pendidikan konsumen
umumnya mempunyai tingkat pendidikan SMU dan perguruan tinggi (akadem~

S1 dan S2) sehingga mempunyai kesadaran yang baik akan kesehatan dan
pemenuhan gizi. Status pernikahan yang dipero1eh adalah belum menikah
sebanyak 60%, sisanya sebanyak 36% telah menikah dan 4% berstatus pernah
menikah. Keeenderungan untuk memilih lokasi pembelian produk bisa dilihat dari
persentase dominan dari Jokasi membeli buah pisang. Pembe1ian yang dilakukan
di supermarket sebanyak 45%, diikuti pasar tradisional sebanyak 37%, kemudian
pedagang/kios di pinggir jalan sebanyak 12%, toko buah yang eksklusif sebanyak
5% , dan lokasi lain sebanyak 1%.

Hasil survei terhadap perilaku konsumen menunjukkan bahwa dari 100
orang responden, yang mempunyai frekuensi mengkonsumsi buah-buahan setiap
hari adalah sebanyak 51 orang, 2-3 hari sekali sebanyak 33 orang, 4-6 hari sekali
sebanyak 10 orang, seminggu sekali sebanyak 1 orang dan jarang sebanyak 5
orang. Sedangkan yang dominan memutuskan pembelian buah-buahan segar
adalah diri sendiri dengan jenis kelamin wanita sebanyak 49 orang, orangtua
sebanyak 29 orang (25 orang wanita dan 4 orang pria), istri sebanyak 8 orang dan
diri sendiri beljenis kelamin pria sebanyak 14 orang. Sehingga kesimpulannya
yang dominan memutuskan adalah wanita sebanyak 82 orang. Dari 100 orang
responden ternyata sebanyak 41 orang sering mengkonsumsi buah pisang
(seminggu 3 kali) dan 59 orang sisanya jarang mengkonsumsi pisang. A1asan
responden mengkonsumsi buah-buahan lain selain pisang seperti rasa yang lebih
baik dari buah-buahan lain dijawab oleh responden sebanyak 32 orang,
manfaatnya sebanyak 15 orang, kebiasaan sebanyak 6 orang, ketersediaan
sebanyak 4 orang, harga sebanyak 1 orang dan alasan lainnya sebanyak 2 orang.

Analisis Fishbein menghasilkan delapan atribut yang nilai sikapnya positif
yaitu rasa, manfaat, wama daging, tekstur daging buah, warna kulit, harga,
bentuklukuran dan tempat membeli, sedangkan satu atribut lain yang nilai
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sikapnya (bi x ei) negatif adalah merek. TJsaha yang dapat dilakukan oleh PT.SSN
adalah meningkatkan evaluasi (ei) sehingga produknya memiliki atribut yang
dinilai positif dan tidak mel11punyai atribut yang dinilai negatif. Tingkat evaluasi
(ei) negatif bisa disebabkan kurangnya pengetahuan akan l11erek SUI/pride karena
pisang cavel/dish merek SUI/pride lebih dikenal dengan Sill/ripe, pisang impor,
dan pisang PT.Penilaian responden terhadap pisang caveJldish merek Sill/pride
yang l11el11berikan skor sikap 9.30 dari l11aksimul11 skor 18.14 l11enunjukkan bahwa
perusahaan perlu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. .

Analisis l11atriks TOWS menghasilkan faktor-faktor yang menjadi
kekllatan PT.SSN seperti kualitas produk yang llnggul, kontinuitas pasokan
produk, sarana distribusi yang memadai, saluran pel11asaran yang jelas,
penguasaan teknologi, qllaliZI" coll/rol yang baik dan prol11osi yang intensif.
Faktor-faktor yang l11enjadi kelemahan PT.SSN adalah belul11 melakukan
diversifikasi produk, ketergantungan kepada satll sentra produksi, keterbatasan
tenaga terampil dan kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Faktor
faktor yang l11enjadi peluang bagi PT.SSN adalah peluang pasar dOl11estik yang
terbuka lebar dan peluang untuk diversifikasi produk karena Indonesia
l11empllnyai keanekaragal11an bllah-buahan, daya beli l11asyarakat yang diharapkan
akan kian mel11baik dan kesadaran l11asyarakat untuk hidup sehat, sedangkan
faktor-faktor yang menjadi ancal11an bagi pel11asaran buah segar adalah persaingan
dengan buah-buahan segar lain akibat datangnya l11usim buah-buahan lain dan
persaingan kualitas dengan buah-buahan segar il11por. A1ternatif strategi untuk
menghadapi faktor-faktor kekuatan(S)- peluang (0) di atas dapat berupa strategi
pengel11bangan pasar, strategi integrasi vertika1. Untuk menghadapi faktor-faktor
kelel11ahan (W)-peluang (0) adalah strategi pengembangan produk dan strategi
pengembangan SDM. Untuk l11enghadapi faktor-faktor kekllatan (S)-ancal11an (T)
adalah strategi unggul l11utu dan strategi unggul teknologi. Menghadapi faktor
kelemahan (W)-ancal11ari (T) digunakan strategi pengel11bangan produk dengan
peningkatan Quality Control.

Il11plikasinya bagi kegiatan pel11asaran didekati dengan bauran pel11asaran
adalah bahwa produk pisang cavendish yang dipasarkan dengan merek Sunpride
l11empllnyai rasa manis, wama kulit/penal11pakan yang menarik, sangat
berl11anfaat bagi kesehatan karena l11engandung lebih banyak vitamin A dan C
daripada buah apel, wama daging yang menarik. Tapi jika dilihat dari penilaian
responden terhadap nilai kepercayaan pisang Sunpride, nilai bi x ei yang diberikan
oleh responden hanya 9.30 dari nilai l11aksil11ul11 bi x ei sebesar 18.14, jadi l11asih
harus dilakukan peningkatan kepercayaan 'terhadap kualitas pisang cavendish
Sunpride melalui prol11osi yang lebih intensif. Akan lebih baik di l11asa mendatang
pihak perusahaan mempertil11bangkan untuk l11elakukan diversifikasi produk
seiring dengan promosi pisang cavendish SlInpride sehingga produk yang
dipasarkan oleh PT.Nusantara Tropical Fruit menjadi bervariasi. Dengan adanya
produk buah-buahan segar selain pisang cavendish maka diharapkan bisa
l11embuka peluang pasar baru di dalam distribllsi buah-buahan segar dan juga bisa
saling menutupi jika seandainya pada saat-saat tertentu permintaan pisang
cavendish turun.

Berdasarkan penilaian atribut yang dilakukan oleh konsumen, terlihat
bahwa pisang cavendish merek SlInpride yang ditawarkan ·masih dianggap l11ahal
oleh konsumen. Hal ini disebabkan karena lokasi pembelian adalah supermarket
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besar seperti Hero, Matahari, Makro dan Carrefour yang tentunya diklasifikasikan
untuk masyarakat kelas menengah ke atas. Temyata harga antar supermarket pun
bisa berbeda. Harga di supermarket Hero lebih mahal dibandingkan dengan
supermarket Matahari, Makro dan Carrefour. Misalnya di Hero dijual dengan
harga Rp. 6.200/kg sedangkan di Matahari dijual dengan harga Rp. 5.900/kg , di
Makro dan Carre.four dijual dengan harga Rp. 4.750/kg. Hal ini karena sistem
"putus" yang diterapkan perusahaan dalam penjualan sehingga harga jual
ditetapkan oleh supermarket masing-masing. Akan tetapi dengan kualitas,
penampakan dan rasa yang unggul, diharapkan konsumen bersedia membayar
dengan harga tertentu untuk pisang cavendish Sunpride yang ditawarkan.

Saat ini distribusi yang dilakukan perusahaan sudah tepat dan memadai,
hanya perlu diperhatikan bahwa untuk memperluas pangsa pasar ke kota besar
lain maupun pasar tradisional perlu penambahan armada rantai dingin. Tetapi juga
perlu diperhatikan agar pasokan dan kualitas pisang cavendish dari sentra
produksi (pT.NTF) harus tetap konsisten. Perlu juga dipertimbangkan untuk
mencari sentra produksi lain untuk menjaga kekonsistenan distribusi ke outlet
outlet jika sentra produksi PT.NTF sewaktu-waktu terganggu pasokannya.

Sesuai dengan misi PT.SSN untuk memperkenalkan kembali dan
menanamkan brand image dari Sunpride di benak konsumen sekaligus
memberikan pelajaran bagaimana mengkonsumsi pisang cavendish, maka perlu
ditingkatkan promosi yang bukan hanya untuk menimbulkan awareness tapi juga
menarik minat calon konsumen untuk mencoba mengkonsumsi. Dalam
me1akukan promosi bisa melalui penayangan· iklan te1evisi pada saat-saat jam
tayang tertentu misalnya diantara film telenovela yang merupakan primadona
kaum wanita khususnya para ibu sesuai dengan segmentasi dan targeting dari
produk ini. Iklan dapat juga dilakukan melalui media cetak seperti koran ataupun
majalah khusus kesehatan yang membahas tentang kandungan vitamin dan gizi
pisang cavendish dan manfaat mengkonsumsi pisang cavendish.

Kata kunci Pisang cavendish, PT.Sewu Segar Nusantara, Sunpride, bauran
pemasaran, STP, multiatribut Fishbein, analisis Konjoin, analisis
TOWS, Jakarta.
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