
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah-buahan mulai meningkat.  

Hal tersebut dilihat dari hasil SUSENAS oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 

2013 hingga 2016. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rata-

rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi buah-buahan dari tahun 2013 yang 

semula sebesar Rp 16 379, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 19 234, 

kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi RP 19 600 dan pada tahun 2016 

rata-rata konsumsi buah per kapita per bulan mencapai Rp 20 400. 

Serat dalam buah-buahan dan sayuran bermanfaat untuk menjaga kadar gula 

darah, menjaga kadar lemak darah, menyehatkan saluran cerna, dan membantu 

membuat rasa kenyang bagi yang sedang diet. Selain itu, buah juga bermanfaat 

mencegah kerusakan sel dalam tubuh akibat oksidasi dari polusi dan metabolisme 

tubuh. Indonesia memiliki berbagai varietas buah-buahan namun buah-buahan 

impor masih menjamur di Indonesia hingga saat ini. Buah-buahan impor adalah 

buah-buahan siap konsumsi yang didatangkan dari luar negeri. 

Data dari Direktorat Jenderal Hortikultura menunjukkan bahwa buah impor 

yang masuk ke Indonesia pada November 2016 adalah sebanyak 86 939 945 kg 

atau senilai US$ 109 657 839. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa buah 

yang paling banyak diimpor oleh Indonesia adalah jeruk, apel, pir, anggur, dan 

kelengkeng. Padahal buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur dan kelengkeng juga 

di produksi oleh petani lokal Indonesia. Dengan adanya produksi buah lokal 

seharusnya volume buah impor di pasar berkurang dari tahun ke tahun. Namun 

berdasarkan data Ditjen Hortikultura volume dan nilai impor buah-buahan 

tersebut cenderung meningkat tiap tahunnya. Tabel 1 menunjukkan data volume 

impor buah kelengkeng, anggur, apel, dan jeruk dari pada tahun 2013 sampai 

dengan 2016.  

Tabel 1 Data volume impor buah tahun 2013 sampai 2016 

Buah / Tahun 2013(kg) 2014(kg) 2015(kg) 2016(kg) 

Kelengkeng 56,281,464 72,036,158 44,995,334 50,060,118 

Anggur 129,932,368 84,065,237 84,065,237 113,943,203 

Apel  37,639,229 51,294,564 45,481,063 55,702,434 

Jeruk 20,333,417 22,771,653 23,658,087 24,922,522 

 

Peningkatan volume impor buah pada jenis-jenis buah yang juga diproduksi 

secara lokal ini mengindikasikan bahwa konsumen buah di Indonesia lebih 

memilih untuk mengkonsumsi buah impor dibandingkan buah lokal. Hal ini dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti kualitas, rasa, tampilan buah lokal yang 

kurang menarik, harga buah lokal yang terkadang lebih mahal dibandingkan buah 

impor, daya tahan simpan dan berbagai hal lainnya yang menyebabkan konsumen 

lebih memilih untuk mengkonsumsi buah impor. Mengkonsumsi buah impor juga 

merupakan prestise tersendiri di kalangan masyarakat umum. Beberapa penelitian 

juga menyebutkan bahwa kecendrungan konsumen memilih buah impor 

dibandingkan buah lokal adalah karena nilai ethnosentrisme yang rendah sehingga 

konsumen kurang menghargai produk lokal. 
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Pemberlakuan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah 

memasuki tahun kedua. Hadirnya MEA memberikan berbagai peluang dan juga 

tantangan bagi masyarakat Indonesia. Tantangan tersebut termasuk masuknya 

berbagai produk impor ke pasar Indonesia, termasuk juga produk buah impor. 

Salah satu isi pilar MEA adalah perlindungan konsumen. Adanya era globalisasi 

menuntut konsumen untuk dapat menetapkan pilihan yang cerdas dalam 

mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumen Indonesia saat ini telah menjadi target 

pasar dengan orientasi produk impor, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih baik 

dari pemerintah maupun pemasar agar konsumen Indonesia menjadi konsumen 

yang lebih memilih produk lokal dibandingkan produk impor. Konsumen 

Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam segmen pasar, dan tentunya 

dibutuhkan strategi-strategi agar konsumen di setiap segmen pasar dapat menjadi 

konsumen yang mencintai produk lokal. 

Selama beberapa tahun generasi digunakan sebagai kriteria pembagian 

segmen pasar oleh para praktisi maupun peneliti. Schewe dan Noble (2000) 

mengatakan bahwa kelompok generasi merupakan persamaan dan perbedaan 

karakter sosial berdasarkan pengalaman melalui waktu. Teori generasi 

mengemukakan bahwa kelompok generasi berbagi pengalaman hidup yang 

menyebabkan mereka memiliki sikap dan kepercayaan hidup yang sama (Meriac 

et al. 2010). Setiap generasi memiliki harapan, pengalaman, sejarah, gaya hidup, 

nilai, dan demografi yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka (William 

dan Page 2011). 

Empat generasi yang telah diidentifikasi antara lain generasi Traditionalist 

(1930-1945), Baby Boomers (1946-1964), Generasi X (1965-1981), dan Generasi 

Y yang juga dikenal dengan generasi Millenials (1982-2000) (Gursoy et al. 2008).  

Generasi Y adalah generasi terbesar saat ini dan telah menjadi konsumen pada 

usia yang lebih muda dibanding generasi sebelumnya (Pantecost, dan Andrew 

2010). Generasi Y juga telah memiliki kapasitas konsumsi yang besar dan akan 

menjadi kapasitas konsumsi yang besar pula di masa yang akan datang (Bakewell 

dan Mitchel 2003). Hasil penelitian oleh Eastman dan Liu (2012) menunjukkan 

bahwa rata-rata level status konsumsi terbesar terdapat pada generasi  Y 

dibandingkan dengan generasi pendahulu maupun generasi sesudahnya.  

Generasi Y dianggap memiliki beraneka ragam sosial dan budaya (Edu  et al. 

2014). Tidak seperti generasi sebelumnya, generasi Y telah menyesuaikan diri ke 

dalam lingkungan yang menyediakan kemungkinan dan alasan lebih untuk 

berbelanja (Bakewell dan Mitchel 2003). Edu et al. dalam jurnalnya menjelaskan 

bahwa dari segi perilaku konsumsi dan belanja, generasi Y ditandai dengan sifat 

yang spesifik seperti pengambilan keputusan belanja yang penuh emosi, terbuka 

akan inovasi, lebih cepat mengadopsi produk, high social influence, merupakan 

pendeketan materialistik, dan memiliki kecendrungan yang kuat dalam membeli 

merek dengan identitas tertentu. Generasi Y sangat ingin tahu dan fokus pada 

informasi teknis dalam hal berbelanja (Rahulan et al. 2015). 

Perbedaan karakteristik generasi Y berkaitan dengan pergeseran nilai yang 

terjadi pada generasi Y dari generasi pendahulunya (Hyllegard et al. 2011). 

Generasi Y memiliki nilai materialistik yang lebih tinggi dan rasa empati yang 

lebih rendah dibandingkan pendahulunya (Loroz dan Hegelson 2013). Nilai 

merupakan segala sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang atau suatu 

masyarakat (Sumarwan 2014). Salah satu cara mengukur nilai adalah 
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ethnosentrisme yang dapat direpresentasikan sebagai tingkat kepercayaan 

konsumen terhadap produk dalam negeri. Dalam hal ini produk dalam negri yang 

akan dilihat adalah produk buah lokal. Ethnosentrisme konsumen akan 

memengaruhi keputusan pembelian konsumen untuk produk dalam negeri dan 

luar negeri (Li et al. 2012). Penelitian mengenai ethnosentrisme pernah dilakukan 

terhadap ibu rumah tangga di Serang oleh Sukmaningtyas dan Hartoyo (2013) 

yang menunjukkan bahwa tingkat ethnosentrisme ibu rumah tangga masih rendah 

atau dapat dikatakan masih sedikit ibu rumah tangga yang memiliki kepercayaan 

tinggi untuk memilih produk lokal.  

Gaya hidup mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan pilihan 

seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uang (Sumarwan 2014). Gaya 

hidup dapat mencerminkan preferensi dan kebiasaan mengkonsumsi suatu produk 

yang merupakan implementasi dari perilaku konsumen (Suhardjo 1989). Generasi 

Y lebih terpusat pada kepuasan hedonik dan pengakuan status yang menempatkan 

pertimbangan usaha dan emosi yang tinggi dalam melakukan pembelian (Edu et al. 

2014). Beragam kemungkinan dan alasan belanja yang dialami oleh generasi Y 

menyebabkan banyak konsumen generasi Y yang berpindah dari berbelanja untuk 

kebutuhan objektif dan terukur menjadi belanja yang juga mempertimbangkan 

komponen subjektif dan hedonik (Maehle et al. 2015). Saat ini pasar juga 

menawarkan produk yang mengurangi faktor kebutuhan dan meningkatkan faktor 

hedonik, sehingga konsumen memutuskan untuk menggunakan produk tersebut 

sebagai alasan untuk mendapatkan kesenangan (Filho dan Dholakia 2013). 

Hedonisme juga merupakan faktor motivasi konsumen dalam mengkonsumsi 

produk makanan (Aertsens et al. 2009). 

Konsumen generasi Y juga merupakan masyarakat dengan kesadaran diri 

tinggi yang cenderung membuat keputusan berdasarkan pengaruh dan pendapat 

rekan mereka (Fernandez 2009). Generasi Y dikatakan lebih terhubung dan 

terinteraksi dibandingkan generasi sebelumnya (Edu et al. 2015). Hal ini 

menyebabkan generasi Y memiliki berbagai kelompok acuan bila dibandingkan 

dengan generasi sebelumya. Kelompok acuan adalah seorang individu atau 

sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang 

(Sumarwan 2014). Kelompok acuan seringkali mempengaruhi seseorang dalam 

melakukan pembelian. Kelompok acuan juga menjadi wadah bertukar informasi. 

Dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana pengaruh kelompok acuan terhadap 

konsumen generasi Y dalam pembelian buah lokal. 

Perbedaan karakteristik generasi Y dengan generasi sebelumnya dapat 

memberikan dampak yang signifikan pada preferensi dan perilaku pembelian di 

berbagai pangsa pasar termasuk pasar buah-buahan. Dalam penelitian ini akan 

dilihat bagaimana pengaruh ethnosentrisme, hedonisme, dan kelompok acuan 

terhadap preferensi dan perilaku pembelian konsumen generasi Y terhadap buah 

lokal. Perilaku konsumsi generasi Y perlu diketahui karena populasinya yang 

besar di masyarakat, dan jumlah pengeluaran dan potensi daya beli yang besar di 

saat ini dan masa mendatang (Lazarevic 2012). Diharapkan dengan mengetahui 

preferensi dan perilaku pembelian produk buah lokal oleh konsumen generasi Y 

dapat digunakan untuk membantu strategi buah lokal dalam bersaing dengan 

produk buah impor di pasar buah Indonesia baik saat ini maupun di masa 

mendatang. 
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Perumusan Masalah 

Volume buah yang diimpor ke Indonesia cenderung meningkat setiap 

tahunnya. Bukan hanya jenis buah asing tetapi jenis buah lokal yang dihasilkan 

oleh petani lokal juga turut diimpor. Buah-buahan tersebut antara lain jeruk, apel, 

anggur, dan kelengkeng.   

Generasi Y merupakan generasi terbesar dalam melakukan konsumsi di 

masa ini dan masa mendatang, oleh karena itu perlu mempelajari pola konsumsi 

generasi Y termasuk mengenai preferensi dan perilaku pembelian mereka 

terhadap produk buah. Gaya hidup, nilai, dan kelompok acuan yang dimiliki oleh 

generasi Y memiliki perbedaan yang signifikan dengan generasi sebelumnya. 

Gaya hidup, nilai, dan kelompok acuan diketahui memiliki pengaruh terhadap 

perilaku pembelian seseorang.  

Dengan mempelajari pola konsumsi generasi Y diharapkan dapat digunakan 

untuk membantu merumuskan strategi agar buah lokal dalam bersaing dengan 

buah impor di pasar buah-buahan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan dan latar 

belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana karakteristik generasi Y responden pada penelitian? 

2. Bagaimana pengaruh ethnosentrisme, hedonisme dan kelompok acuan pada 

preferensi dan perilaku pembelian generasi Y dalam mengkonsumsi buah-

buahan? 

3. Bagaimana implikasi manajerial bagi pelaku usaha buah lokal dan 

pemerintahan dalam mempromosikan buah lokal? 

 

 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis karakteristik generasi Y responden pada penelitian. 

2. Menganalisis pengaruh ethnosentrisme, hedonisme, dan kelompok acuan 

pada preferensi dan perilaku pembelian generasi Y dalam mengkonsumsi 

buah-buahan. 

3. Merumuskan implikasi manajerial bagi pelaku usaha buah lokal dan 

pemerintah untuk meningkatkan daya saing buah lokal. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diperuntukkan bagi pelaku usaha buah lokal dan 

pemerintah dalam merumuskan strategi pemasaran produk buah lokal agar mampu 

bersaing dengan produk buah impor yang masuk di pasar buah Indonesia. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas menguji dan menganalisis 

apakah terdapat hubungan antara ethnosentrisme, hedonisme, dan kelompok 

acuan terhadap preferensi dan perilaku pembelian buah lokal pada generasi Y. 




