
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah-buahan merupakan sumber vitamin A, C, serat, dan mineral yang 

sangat berguna sebagai zat pengatur tubuh manusia. Vitamin dan mineral yang 

banyak terkandung dalam buah dapat membantu mengurangi peningkatan kadar 

kolesterol dalam darah dan mengurangi peningkatan kadar gula darah. Buah-

buahan memegang peranan penting dalam penyediaan berbagai vitamin, 

khususnya vitamin C untuk kebutuhan manusia. Oleh karena itu, ketersediaan 

buah-buahan yang memadai di pasaran merupakan hal yang penting.  

Selama lima tahun terakhir permintaan buah-buahan meningkat. Hal ini 

seiring dengan meningkatnya tingkat konsumsi buah di masyarakat. Pada tahun 

2007 pengeluaran per kapita untuk konsumsi buah-buahan sebesar Rp 9.005/bl 

yang kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar Rp 12.759/bl 

(Gambar 1). Pengeluaran per kapita untuk konsumsi buah-buahan yang meningkat 

disebabkan karena meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. 

Besar peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat untuk buah-buahan 

tidak sebanding dengan peningkatan produksi buah lokal. Pada tahun 2006-2009, 

produksi buah lokal hanya meningkat dalam jumlah yang kecil. Pada tahun 2010, 

produksi buah-buahan lokal menurun (Tabel 1).  

Era globalisasi dan keikutsertaan Indonesia pada lembaga-lembaga 

internasional seperti World Trade Organization (WTO), Asean Free Trade Area 

(AFTA), Asia Pacifik Economic Cooperation (APEC), dan Asean-China Free 

Trade Agreement (ACFTA) semakin mendorong pemerintah untuk lebih terbuka 

atas masuknya produk-produk impor. Pemberlakuan AFTA yang merupakan 

bentuk kesepakatan negara-negara Association of South East Asia Nations 

(ASEAN) untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN pada 

tahun 2004 yang secara penuh dilakukan pada tahun 2010 menyebabkan jumlah 

dan ragam buah yang masuk ke Indonesia semakin banyak. 
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Gambar 1 Rata-rata pengeluaran per k

Keterangan: data tahun 2011 merupakan hasil Susenas 
Sumber: BPS, 2011 

 

Tabel 1 Produksi buah-buahan t

            Jumlah (Ton) 
Jenis buah  2006

Mangga 1 621 997
Jeruk 2 256 543
Pepaya 634
Pisang 5 037 472
Nanas 1 427 781
Durian  748
Manggis 
Alpukat 239
Belimbing 
Duku 158
Jambu biji 196
Jambu air 129
Nangka 684
Salak 862
Rambutan 801
Sawo 107
Sirsak 
Markisa 120
Total 10 348 698
Sumber: Departemen Pertanian, 2012

 

Perjanjian perdagangan bebas ACFTA pada tahun 2002 menghasilkan 

keputusan penurunan tarif masuk berbagai komoditi. Perjanjian perdagangan 
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Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Buah

rata pengeluaran per kapita untuk buah-buahan

Keterangan: data tahun 2011 merupakan hasil Susenas triwulan 1 

buahan tahun 2006-2010 

2006 2007 2008 2009 

1 621 997 1 818 619 2 105 085 2 243 440 
2 256 543 2 625 884 2 467 632 2 131 768 

634 622 718 773 
5 037 472 5 454 226 6 004 615 6 373 533 
1 427 781 1 395 566 1 433 133 1 558 196 

748 595 682 798 
73 113 79 106 

239 202 244 258 
70 60 72 72 

158 178 159 195 
196 179 212 220 
129 94 111 105 
684 602 675 653 
862 806 862 829 
801 706 978 987 
107 101 121 128 

84 56 55 65 
120 107 138 121 

10 348 698 11 298 716 12 015 571 12 312 247 
n Pertanian, 2012 

erjanjian perdagangan bebas ACFTA pada tahun 2002 menghasilkan 

keputusan penurunan tarif masuk berbagai komoditi. Perjanjian perdagangan 
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erjanjian perdagangan bebas ACFTA pada tahun 2002 menghasilkan 

keputusan penurunan tarif masuk berbagai komoditi. Perjanjian perdagangan 
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bebas ACFTA berdampak pada penurunan hambatan tarif masuk semua komoditi 

produk hortikultura yang harus diturunkan menjadi nol hingga lima persen. 

Penurunan tarif masuk tersebut juga diberlakukan untuk komoditi buah-buahan 

(Kementerian Perindustrian, 2012).  

Pasar buah-buahan di Indonesia dari tahun ke tahunnya semakin dibanjiri 

buah impor. Volume impor buah ke Indonesia tiap tahunnya meningkat. 

Penurunan tarif masuk untuk produk buah-buahan menyebabkan peningkatan 

volume impor buah yang semakin tinggi (Tabel 2). 

 

Tabel 2 Perkembangan volume impor komoditas buah tahun 2007-2011 

Komoditas 
Volume Impor (Ton) 

Rata-rata 
Pertumbuhan 
2007-2011 

(%) 2007 2008 2009 2010 2011 

Jeruk 119 740 143 770 216 785 203 916 231 542 20 

Apel 146 655 141 239 155 277 199 484 214 245 11 

Pir 94 558 86 755 90 390 111 276 133 592 10 

Anggur 29 136 28 156 37 745 44 087 59 162 20 

Durian 23 149 24 679 28 935 24 368 27 149 5 

Pisang 25 56 328 2 779 1 631 330 

Mangga 1 088 969 821 1 129 989 0 

Semangka 921 390 761 1 036 832 13 

Starwberi 639 833 567 452 564 1 

Melon 111 100 632 364 348 119 

Pepaya 57 163 300 580 299 79 

Nanas 345 2 014 198 219 267 107 

Nangka 5 0 18 35 66 47 

Rambutan 87 0 33 23 27 -4 

Manggis 14 2 10 13 20 105 

Langsat  9 0 284 146 5 -36 

Belimbing 1 1 4 4 1 108 

Buah lainnya 86 585 72 944 107 576 102 791 161 339 21 

Total 503 125 502 070 640 667 692 703 832 080 14 
Sumber: Departemen Pertanian, 2012 

 

Kondisi ini menyebabkan buah impor dapat ditemukan dengan mudah di 

pasar tradisional, pedagang-pedagang buah di pinggir jalan, dan juga di 

supermarket. Harga buah impor juga dapat bersaing dengan harga buah lokal, 
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bahkan cenderung lebih terjangkau. Hal ini menjadi tantangan bagi buah lokal 

agar dapat meningkatkan daya saingnya sehingga mampu bertahan di pasar.  

Hal tersebut sependapat dengan Said dan Intan (2001) yang menyatakan 

bahwa tantangan persaingan pada produk pertanian dapat dilihat seperti 

membanjirnya buah impor serta melemahnya permintaan produk teh, dan 

pertanian konvensional Indonesia lainnya di pasar luar negeri. Namun terdapat 

satu hal yang menggembirakan adalah adanya komitmen pemerintah dengan 

berbagai kebijakannya terutama untuk membendung membanjirnya komoditas 

impor, seperti buah-buahan dan produk-produk peternakan, serta mendorong 

peningkatan nilai ekspor komoditas pertanian yang bernilai ekonomis tinggi. 

Banyaknya buah impor yang beredar dipasaran menjadi tantangan bagi 

buah lokal agar tetap dapat bertahan dan meningkatkan daya saingnya. Pemerintah 

menerapkan kampanye cinta produk dalam negeri untuk meningkatkan konsumsi 

produk dalam negeri. Hal tersebut dilakukan agar konsumen Indonesia menpunyai 

jiwa patriotisme yang kuat untuk mengkonsumsi produksi lokal. Ethnosentrisme 

konsumen merepresentasikan kepercayaan konsumen mengenai kepatuhan dan  

moralitas dalam membeli produk impor. Ethnosentrisme dapat diinterpretasikan 

bahwa membeli produk impor adalah sesuatu yang salah, tidak patriotik dan 

mengganggu perekonomian (Shimp dan Sharma, 1987).  

Pada era globalisasi, masuknya produk impor merupakan hal yang tidak 

dapat dihindari. Ethnosentrisme memiliki peranan penting di pasar global. 

Ethnosentrisme dapat dipandang sebagai suatu hambatan non tarif. Hal tersebut 

juga disampaikan oleh John dan Brandy (2010) bahwa hambatan perdagangan non 

tarif yang baru telah dirubah oleh pemerintah nasional, salah satu hambatan 

tersebut adalah ethnosentrisme konsumen. Konsumen yang ethnosentris 

digunakan sebagai alat kekuatan dalam kampanye pembelian produk lokal yang 

bertujuan untuk mendukung industri nasional saat bersaing dengan produk impor.  

Ethnosentrisme merupakan tantangan untuk para penjual (marketer) ketika 

dunia internasional semakin global. Menurut Ruyter, et al. (1998), konsumen 

ethnosentris enggan membeli produk impor karena rasa kesetiaan terhadap 

negaranya. Ethnosentrisme dapat didefinisikan sebagai preferensi untuk produk 

dalam negeri atas dasar perasaan nasionalistik.   
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Konsumen sebagai individu memiliki kriteria dan kondisi yang berbeda 

satu sama lain sehingga menyebabkan kompleksnya perilaku konsumen. Perilaku 

konsumen merupakan hal yang penting, karena dengan mengetahui bagaimana 

konsumen berperilaku, pemasar dapat mengetahui dan memahami berbagai aspek 

yang ada pada konsumen sehingga pemasar akan lebih mudah dalam menyusun 

stategi pemasaran yang berhasil.   

Konsumen memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dalam faktor 

usia, gender, tingkat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Perbedaan usia 

mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap produk. Pendidikan  dan 

pendapatan konsumen saling berhubungan, dimana pendidikan akan menentukan 

jenis pekerjaan yang dilakukan seorang konsumen. Jumlah pendapatan akan 

menggambarkan besarnya daya beli dari seorang konsumen. Daya beli akan 

menggambarkan banyaknya produk dan jasa yang bisa dibeli dan dikonsumsi oleh 

konsumen (Sumarwan, 2011a). Karakteristik konsumen yang berbeda-beda akan 

menyebabkan perilaku konsumen yang berbeda.  

Konsumen memiliki berbagai pilihan produk karena semakin 

meningkatnya persaingan pasar buah-buahan. Konsumen bebas memilih produk 

yang mereka sukai. Buah impor dan buah lokal memiliki perbedaan, seperti dalam 

hal tampilan, warna, dan rasa. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi sikap dan 

perilaku konsumen. Produsen buah domestik perlu mempelajari sikap konsumen 

terhadap produk buah-buahan yang mereka hasilkan. 

Buah impor cenderung diminati oleh konsumen karena tampilannya yang 

lebih menarik dibanding dengan buah lokal. Buah lokal tidak kalah dibanding 

dengan buah impor dari segi kualitas dan kesegaran rasa. Konsumen memiliki 

kriteria masing-masing dalam pemilihan buah-buahan yang akan dibeli dan 

dikonsumsi karenan adanya pilihan antara buah lokal dan buah impor. Dalam 

menjalankan upaya pemasaran, seorang pemasar sangat memerlukan pengetahuan 

konsumen mengenai produknya. 

Pada perilaku konsumen, sikap mempunyai peranan sentral yang biasanya 

digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian. Sikap merupakan ungkapan 

perasaaan konsumen tentang suatu produk apakah disukai atau tidak dan sikap 

juga bisa menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan 
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manfaat dari produk tersebut (Sumarwan, 2011a). Selain sikap ada yang disebut 

dengan preferensi. Preferensi dapat dikatakan sebagai tingkat kesukaan dimana 

suatu produk dapat dikatakan lebih disukai dari pada produk lainnya oleh 

konsumen jika konsumen tersebut menempatkan produk tersebut sebagai pilihan 

yang pertama. Berbagai perbedaan antara buah impor dan buah lokal serta 

berkaitan dengan nilai ethnosentrisme yang dimiliki konsumen, hal tersebut dapat 

mempengaruhi sikap dan preferensi konsumen.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Peningkatan permintaan buah-buahan yang ditandai dengan peningkatan 

pengeluaran per kapita masyarakat untuk buah-buahan tidak sebanding dengan 

peningkatan produksi buah-buahan dalam negeri. Hal tersebut menyebabkan 

Indonesia melakukan impor buah-buahan.  

Era globalisasi dan keikutsertaan Indonesia pada lembaga-lembaga 

internasional mendorong pemerintah untuk membentuk kawasan perdagangan 

bebas yang mengakibatkan pemerintah lebih terbuka atas masuknya produk-

produk impor. Hal tersebut berdampak pada semakin banyak buah impor dan 

semakin mudah untuk mendapatkannya. 

Semakin banyak buah impor yang beredar dipasaran menjadi tantangan 

bagi produk buah lokal agar tetap dapat bertahan dan meningkatkan daya 

saingnya. Pemerintah menerapkan kampanye cinta produk dalam negeri untuk 

meningkatkan konsumsi produk dalam negeri. Program cinta produk dalam negeri 

pertama kali diterapkan pada tahun 1996 yang kemudian dibuat kebijakan yang 

dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Hal ini dikarenakan impor yang semakin meningkat. Berdasarkan data BPS, pada 

tahun 2000 impor ke Indonesia senilai USS 33.514.805.420 yang pada tahun 2011 

meningkat menjadi sebesar USS 177.435.555.736. 

Ethnosentrisme konsumen merepresentasikan kepercayaan konsumen 

mengenai kapatuhan, moralitas dalam membeli produk dalam negeri. 

Ethnosentrisme dapat diinterpretasikan bahwa membeli produk impor adalah 
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sesuatu yang salah, tidak patriotik dan mengganggu perekonomian (Shimp dan 

Sharma, 1987).  

Semakin meningkatnya persaingan pasar buah-buahan, konsumen 

memiliki berbagai pilihan produk. Konsumen bebas memilih produk yang mereka 

sukai. Buah impor dan buah lokal memiliki perbedaan, seperti dalam hal tampilan, 

warna, dan rasa. Perbedaan antara buah impor dan buah lokal serta kaitannya 

dengan nilai ethnosentrisme yang dimiliki konsumen, hal tersebut dapat 

mempengaruhi sikap dan preferensi konsumen.  

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana nilai ethnosentrisme yang dianut konsumen buah-buahan? 

2. Bagaimana pengaruh ethnosentrisme terhadap sikap konsumen pada buah 

lokal? 

3. Bagaimana pengaruh ethnosentrisme terhadap preferensi konsumen pada 

konsumsi buah lokal? 

4. Bagaimana hubungan ethnosentrisme dengan perilaku pembelian konsumen 

buah-buahan? 

5. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan pemerintah agar masyarakat lebih 

memilih mengkonsumsi buah lokal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi nilai ethnosentrisme yang dianut konsumen buah-buahan 

2. Menganalisis pengaruh ethnosentrisme terhadap sikap konsumen pada buah 

lokal 

3. Menganalisis pengaruh ethnosentrisme terhadap preferensi konsumen pada 

buah lokal  

4. Menganalisis hubungan ethnosentrisme dengan perilaku pembelian konsumen 

buah-buahan 

5. Merumuskan strategi yang dapat diterapkan pemerintah agar masyarakat lebih 

memilih mengkonsumsi buah lokal 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh selama masa perkuliahan 

2. Manfaat bagi institusi pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang 

berkaitan dengan pemasaran dan pendidikan konsumen. 

3. Manfaat bagi pelaku usaha 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan agar pelaku usaha lebih 

banyak menjual buah lokal. 

4. Manfaat bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dalam merumuskan 

kebijakan yang berkaitan dengan produk buah-buahan, sehingga pemerintah 

dapat menetapkan kebijakan yang bersifat solutif. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada konsumen buah-buahan 

yang berdomisili di Kota Bogor dan sekitarnya. Penelitian ini membandingkan 

buah impor dan lokal secara umum, tidak spesifik membahas mengenai jenis buah 

tertentu.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




