
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pisang termasuk komoditas hOl1ikultura yang penting dan sudah sejak lama

menjadi mata dagangan yang memiliki reputasi internasional. Pisang selain

mlldah didapat karena musim panennya berJangslIng sepanjang tahun juga sangat

digemari oleh masyarakat tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Bagi

masyarakat Indonesia, tanaman pisang slldah dikenal karena pisang dapat tumbuh

subllr di Indonesia. Walauplln tidak dibudidayakan, sebagian besar warga

masyarakat memiliki pisang baik di halaman rumah atall kebun. Umumnya

tanaman pisang dibiarkan tumbuh begitll saja tanpa perawatan khusus.

Besamya permintaan pasar yang diindikasikan dengan perkembangan

voluITJe impor pisang yang terus meningkat dapat dilihat pada Tabe! I di bawah

1m.

Tabel I. Perkembangan volume impor buah plsang segar tahun 1996-

November 1999 (kg)

Sumber : Pusat KaJlan Buah-buahan Segar Instltut Pertaman Bogor, 2000

Komoditi Tahun

1996 1997 1998 1999
.

Pisang 66.913 23.151 34.930 132.659

..

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
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PT.GGPC yang bernaung di bawah grup Gunung Sewu berupaya agar pisang

yang dipasarkan mempunyai atribut yang menarik dari segi warna, rasa,

kandungan vitamin, bentuk yang hampir sarna dan didistribusikan dengan baik.

Pemilik perusahaan yang melakukan antisipasi terhadap kebutuhan,

keinginan dan perilaku konsumen serta tidak memikirkan seleranya sendiri akan

berhasil dalam bisnisnya. Jika perusahaan memahami apa, dimana, bagaimana dan

mengapa tentang perilaku konsumen, maka peluang suksesnya pemasaran akan

lebih besar (Buttle 1992, 27).

Memahami perilaku 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, 60). Dengan demikian preferensi

konsumen merupakan faktor penting bagi"perusahaan untuk dapat menentukan

strategi pemasaran yang efektif, termasuk bagi PT.SSN.

PT.SSN sebagai salah satu perusahaan agribisnis yang bergerak dalam

distribusi dan pemasaran plsang harus senantiasa mengembangkan strategi

pemasarannya, terutama mengantisipasi perubahan selera dan kebutuhan

konsumen saat ini. Disamping itu, perusahaan memiliki misi untuk menjadi yang

terbaik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk pisang segar dan

bertujuan untuk memasarkan produk pisang yang berkualitas dengan harga

teljangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, untuk mencapai misi tersebut

diperlukan suatu analisis preferensi konsumen dan kesadaran merek (brand

awareness) terhadap pisang yang dipasarkan oleh PT.SSN.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang

dihadapi PT.SSN dapat dirumuskan sebagai berikut

I. Apakah strategi pemasaran yang dijalankan perusahaan selama 1m sudah

mengenai sasaran ?

2. Apa yang menjadi pertimbangan konsumen dalam mengkonsumsi buah

buahan, khususnya buah pisang ~

3. Seberapa besar awareness konsumen terhadap plsang cavendish merek

SlInpride ?

4. Mencari alternatif strategi pemasaran yang terbaik untuk perusahaan.

c. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian bertujuan untuk hal-hal

sebagai berikut

1. Mengkaji strategi pemasaran produk plsang cavendish bermerek SlInpride

yang dijalankan perusahaan selama ini.

2. Menganalisis pengetahuan konsumen dalam mengkonsumsi plsang dan

preferensi konsumen terhadap buah plsang dilihat dari atribut yang

ditawarkan.

3. Menganalisis kesadaran konsumen akan pisang cavendish merek SUlIpride.

4. Memberikan atau merekomendasikan alternatif strategi pemasaran produk

pisang di PT.SSN.
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D. Manfaat Penelitian

I. Bagi perusahaan, penelitian diharapkan dapat memberi masukan berupa

rekomendasi alternatif strategi pemasaran berdasarkan preferensi konsumen

terhadap produk pisang SUI/pride dan kesadaxan terhadap merek pisang yang

dipasarkan PT.SSN.

2. Bagi penulis, penelitian diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis

untuk menerapkan konsep pemasaran.

E. Ruang lingkup penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan pene1itian maka penelitian ini

difokuskan kepada alternatif strategi pemasaran pisang PT.SSN dengan dasar

preferensi konsumen terhadap atribut pisang SUI/pride dan buah-buahan lain, serta

kekuatan, ke!emahan, peluang dan ancaman yang ada. Pelaksanaan implementasi

alternatif strategi pemasaran diserahkan kepada pihak PT. SSN.
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