
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perdagangan internasional memberikan peluang sekaligus ancaman bagi 

perdagangan barang di Indonesia. Adanya pasar bebas membuat perdagangan 

beberapa barang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, terutama sektor 

pertanian hortikultura. Komoditas hortikultura terus tumbuh dan berkembang 

sebagai komoditas yang banyak diminati oleh konsumen. Berdasarkan Rencana 

Strategi Direktorat Jenderal Hortikultura 2015-2019 (Kementan 2015), sejumlah 

komoditas hortikultura menjadi komoditas yang mendapat perhatian dari 

pemerintah dan pelaku usaha antara lain: bawang merah, cabai dan jeruk untuk 

ditingkatkan nilai daya saingnya.  

Buah jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki 

daya tarik bagi masyarakat Indonesia. Buah jeruk memiliki daya beli pada hampir 

semua golongan konsumen dan dapat ditemukan dengan mudah di pasaran. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sebesar 1.19% setiap tahunnya  

(Bappenas 2013), tingkat kebutuhan konsumsi juga cenderung meningkat 

terutama komoditas hortikultura buah. Tingkat konsumsi buah jeruk mengalami 

pertumbuhan sebesar 11.65% per tahun sehingga mencapai tingkat konsumsi 

2.711 kg/kapita pada tahun 2014 (BPS 2015).  

Tingkat kebutuhan konsumsi, produksi buah jeruk lokal dan volume impor 

buah jeruk dapat dilihat pada Gambar 1. Tingkat kebutuhan konsumsi rumah 

tangga buah jeruk di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun 

2013 sedangkan jumlah produksi jeruk lokal dapat mencukupi kebutuhan 

konsumsi jeruk setiap tahunnya, namun volume impor cenderung meningkat dari 

tahun 2014. Pemerintah telah mengupayakan pembatasan kuota impor buah jeruk 

pada tahun 2012 sehingga pada tahun 2013 volume impor cenderung menurun 

namun volume impor mengalami peningkatan  kembali pada tahun 2014. Hal ini 

disebabkan sejak tahun 2010 konsumen buah jeruk mengalami pergeseran 

preferensi kepada buah jeruk impor, sehingga kebutuhan akan jeruk impor 

semakin meningkat setiap tahunnya.  

 

 

 
Sumber: Susenas 2009, UN Comtrade 2016  dan BPS 2015 dengan olahan 

Gambar 1 Tingkat kebutuhan, produksi dan impor jeruk indonesia 
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Produksi jeruk lokal secara total setiap tahun melebihi kebutuhan konsumsi, 

tetapi produksi jeruk lokal tidak terdistribusi secara merata sepanjang tahun dan 

menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, data produksi jeruk menurut 

Ditjenhorti (2016) menunjukkan bahwa produksi jeruk menurun pada triwulan I 

atau periode Januari-Maret (Gambar 2), hal ini mendorong meningkatnya volume 

impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jeruk. Pada periode tersebut, volume 

jeruk impor meningkat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jeruk. Idealnya 

produksi nasional dikelola supaya dapat mencukupi kebutuhan konsumsi jeruk 

sepanjang tahun. Selain itu, meningkatnya permintaan buah jeruk impor juga 

disebabkan oleh tingkat harga buah jeruk impor cenderung lebih rendah dibanding 

jeruk lokal, sehingga konsumen lebih memilih jeruk impor untuk dikonsumsi. 

Produksi jeruk lokal Indonesia cenderung mengalami penurunan pada tiga bulan 

awal tahun. Kondisi produksi jeruk Indonesia yang masih kurang bersaing 

terhadap buah jeruk impor menjadi landasan perlu dilakukan pengukuran daya 

saing buah jeruk lokal dan jeruk impor pada tingkat konsumen. Preferensi 

konsumen terhadap buah jeruk menjadi informasi dalam rangka strategi 

meningkatkan daya saing buah jeruk lokal. 

 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura (2016) 

Gambar 2 Produksi jeruk siam/keprok Indonesia per triwulan 2007-2015 

 

Perumusan Masalah 

Kebutuhan konsumsi jeruk nasional yang cenderung meningkat 

sesungguhnya dapat dipenuhi oleh produksi jeruk lokal karena produksi total 

jeruk lokal sepanjang tahun lebih besar dari kebutuhan konsumsi jeruk di 

Indonesia. Namun, pada waktu dan wilayah tertentu buah jeruk lokal langka di 

pasaran karena produksi jeruk tidak terdistribusi secara merata. Kelangkaan jeruk 

yang terjadi mendorong meningkatnya impor jeruk. Kondisi ini megakibatkan 

pergeseran preferensi konsumen yang diduga adanya persaingan harga  dan 

kualitas antara buah jeruk lokal dan buah jeruk impor. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi preferensi konsumen jeruk antara lain faktor pribadi, faktor sosial 

ekonomi, dan faktor intrinsik atau atribut produk jeruk itu sendiri.  

Permintaan konsumen yang secara umum dipengaruhi oleh berbagai atribut 

buah-buahan diantaranya rasa, warna, dan ukuran yang cenderung berbeda setiap 

individu. Atribut produk sering dianggap sebagai sesuatu yang dinilai konsumen 
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sebagai faktor yang menentukan relevansi dirinya dengan produk, sehingga 

bertanya kepada konsumen mengenai atribut produk mana yang dianggap penting 

merupakan cara yang tepat untuk mengetahui pertimbangan keputusan pembelian 

atau penggunaan suatu produk oleh konsumen (Sudiyarto 2006). Menurut 

Benjamin et al. (2004), atribut buah jeruk sebagai karakteristik yang berperan 

dalam preferensi konsumen dilihat dari kondisi eksternal jeruk yang meliputi 

penampilan buah jeruk, karakter non-rasa seperti harga, warna kulit, ukuran buah, 

dan sebagainya. Penentuan karakter ini akan menentukan kualitas buah jeruk yang 

diinginkan sehingga dapat memenuhi kepuasan konsumen, meningkatkan 

ekspansi pasar, dan pendapatan produsen jeruk lokal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana daya saing buah jeruk lokal dan jeruk impor dilihat dari sisi harga 

pada tingkat konsumen? 

2. Bagaimana daya saing kualitas atribut produk jeruk lokal dan jeruk impor 

pada tingkat konsumen? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap 

buah jeruk lokal dan jeruk impor? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis persaingan harga buah jeruk lokal dan buah jeruk impor pada 

tingkat konsumen. 

2. Menganalisis persaingan kualitas atribut pada buah jeruk lokal dan jeruk 

impor pada tingkat konsumen. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap 

buah jeruk lokal dan impor. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai informasi pasar yang diperuntukkan bagi 

pemerintah, pelaku usaha dan petani. Bagi pemerintah penelitian ini digunakan 

untuk memastikan bahwa sistem produksi jeruk nasional berkontribusi pada 

kesejahteraan petani dan kebutuhan pangan nasional. Bagi pelaku usaha sebagai 

informasi pasar kriteria buah jeruk yang sesuai permintaan konsumen. Bagi petani 

digunakan sebagai informasi pengembangan  sistem budidaya dan pengembangan 

produksi buah jeruk lokal dalam rangka meningkatkan daya saing buah jeruk lokal. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengukuran daya saing buah jeruk 

impor berdasarkan preferensi konsumen. Ruang lingkup penelitian ini  antara lain: 

1. Jeruk impor yang dimaksud didasarkan pada data United Nation Commodity 

Trade Statistic (UN Comtrade) dengan kode HS 080520. Kode HS 080520 

merupakan kategori buah jeruk segar yang dapat langsung dikonsumsi tanpa 

melalui proses pengolahan. Jeruk segar yang sesuai dengan kode adalah jeruk 
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