
1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

 Ritel merupakan bagian penting dalam mata rantai proses distribusi 

produk dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga dapat dikatakan 

bahwa industri ritel memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan 

pribadi, keluarga dan pemakai akhir. Industri ritel di Indonesia berkontribusi besar 
terhadap meningkatkan  Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini terbukti 

dari nilai persentase PDB Indonesia (Tabel 1) 

 

Tabel 1  PDB Indonesia Tahun 2015-2017 (dalam Rp Miliar) 

No Sektor 
2015 2016 2017 

Nilai % Nilai % Nilai % 

1 
Pertanian, kehutanan 

dan perikanan 
1,171,579 15,39 1,209,687 13,39 1,256,800 13.37 

2 
Pertambangan  dan 

penggalian 
767,327 10,08 775,485 8,58 779,900 8.30 

3 Industri pengolahan 1,934,533 25,41 2,017,555 22,33 2,103,100 22.37 

4 
Pengadaan listrik dan 

gas serta air  
94,895 1,25 10,010 0,11 

101,500 
1.08 

5 
Pengolahan sampah, 

limbah dan daur ulang 
7,369 0,1 7,635 0,08 

8,000 
0.09 

6 Konstruksi  879,164 11,55 925,063 10,24 987,900 10.51 

7 
Perdangangan besar 

dan eceran 
120,751 1,59 1,255,225 13,89 

1,311,500 
13.95 

8 
Reparasi sepeda dan 

motor 
348,774 4,58 375,764 4,16 374,800 3.99 

9 
Transportasi dan 

pergudangan 
268,922 3,53 282,200 3,12 

406,700 
4.33 

10 
Penyediaan akomodasi 

dan makan minum 
421,741 5,54 489,170 5,41 

298,500 
3.18 

11 

Komunikasi jasa, jasa 

Keuangan dan 

asuransi 

347,309 4,56 378,235 4,19 

398,900 

4.24 

12 Real Estate 266,980 3,51 278,473 3,08 289,800 3.08 

13 Jasa perusahaan 148,396 1,95 159,322 1,76 172,800 1.84 

14 

Administrasi 

pemerintahan, 

pertahanan dan 

kawinan 

310,054 4,07 319,953 3,54 326,500 3.47 

15 
Jasa kependidikan dan 

Kesehatan 
283,020 3,72 293,878 3,25 304,500 3.24 

16 Sosial 97,463 1,28 102,338 1,13 109,400 1.16 

17 Jasa Lainnya 144,902 1,9 156,199 1,73 170,100 1.81 

Total 7,613,179 100 9,036,192 100 9,400,700 100 

Sumber : BPS (2018)  

 

 Dari Tabel 1 diketahui bahwa sektor industri ritel tumbuh dengan pesat, 

ditandai dengan meningkatnya kontribusi PDB dari tahun 2015 menuju 2016 
selain itu ditambah dari peningkatan persentase kontribusi pada tahun 2017 

sebesar 13,95 persen. Kenaikan tersebut salah satunya disebabkan semakin 

meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan produk konsumsi. 



2 

 

  Bisnis ritel di indonesia telah berkembang sejak tahun 1980 dan  menjadi 

penopang perekonomian negara sampai saat ini. Gerai ritel yang menjamurnya 

diberbagai tempat saat ini dapat menjadi salah satu indikator industri ritel semakin 

tumbuh serta dibutuhkan  oleh konsumen. Tata pengelolaan ritel di indonesia 
dapat dikelompokan menjadi ritel tradisional dan ritel modern. Menurut Aprindo 

(2013)  ritel tradisional merupakan pengecer dalam bentuk toko kelontong, toko 

kecil yang terletak di berbagai tempat, selain itu ritel kategori tersebut memiliki 

fasilitas yang sederhana dan didukung oleh modal yang kecil sedangkan ritel 

modern merupakan ritel yang ukurannya lebih besar, didukung fasilitas yang 

lengkap serta modal yang besar. 

 Ritel tradisional yang didominasi oleh para pengusaha kecil, saat ini 

semakin terjepit dengan meningkatnya jumlah ritel modern. Hal ini menyebabkan 

ritel tradisional harus mampu bersaing dengan ritel modern yang menawarkan 

banyak kelebihan di berbagai faktor. Kemendag (2017) menyampaikan laporan 
bahwa pada tahun 2017 terdapat ±30.000 outlet modern market di Indonesia yang 

siap bersaing di industri ritel tanah air.  

 Produk ritel yang dijual dipasaran sangatlah beragam, antara lain 

kebutuhan pokok, elektronik, furniture dan buah-buahan. Produk buah-buahan 

merupakan produk yang memiliki karakteristik berbeda dengan produk lainnya.  

Produk buah-buah sangat terkenal dua sifat utamanya yaitu perisable dan 

volumenius. Konsumsi buah-buahan di Indonesia mengalami penurunan pada 

jumlah volumennya, selain itu diketahui negara Indonesia merupakan salah satu 

negara dengan tingkat konsumsi terendah di Asia (Balitbang Kementan 2011). 

Disajikan gambaran konsumsi buah di Indonesia pada Tabel 2.  

 

Tabel 2  Konsumsi Buah Tahun 2015-2016  

Komoditi 

buah 

Konsumsi perkapita  

(kg) 

Jumah Penduduk 

(juta jiwa) 

Total Konsumsi 

 (juta kg) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Jeruk  3.28 3.6 254.89 257.89 836.04 928.40 

Mangga 0.32 0.34 254.89 257.89 81.56 87.68 

Apel 0.72 1.02 254.89 257.89 183.52 263.05 

Rambutan 8.88 4.38 254.89 257.89 2263.42 1129.56 

Duku 1.81 1.23 254.89 257.89 461.35 317.20 

Durian 2.74 1.1 254.89 257.89 698.40 283.68 

Salak 1.3 1.9 254.89 257.89 331.36 489.99 

Pisang 6.02 5.89 254.89 257.89 1534.44 1518.97 

Pepaya 2.25 2.85 254.89 257.89 573.50 734.99 

Semangka 1.81 2.25 254.89 257.89 461.35 580.25 

Total 29.13 24.56 254.89 257.89 7424.946 6333.778 

Sumber : BPS (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 2 menjelaskan mengenai 10 buah favorit yang 

dikonsumsi dari setiap kalangan.  terjadi penurunan jumlah konsumsi buah 

sebesar ±4 kilogram per orang dari tahun 2015 hingga 2016. Penurunan konsumsi 

buah pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor pendukung didalamnnya. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2017) penurunan konsumsi buah di masyarakat 
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diakibatkan masih rendahnya alokasi dana untuk membeli buah-buahan yang 

hanya sebesar 3-4 persen dari total pengeluarannya  

Isu karakter konsumen akibat adanya perubahan generasi juga dapat 

memberikan pengaruh terhadap aktivitas bisnis di industri ritel. saat ini para 
pembisnis ritel baik tradisional dan modern dihadapkan Generasi Y yang memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnnya. Dapat dilihat jumlah 

proporsi penduduk di Indonesia tahun 2016 pada Gambar 1. 

 

 
Sumber : Databooks (2016) 

Gambar 1  Jumlah Penduduk Indonesia 2016 

 
Gambar 1 menjelaskan bahwa persentase populasi penduduk terbanyak di 

Indonesia yaitu berada di kategori Generasi Y yang menurut Lancaster & Stillman 

(2010) yang lahir pada tahun 1981-1999 yang berjumlah 88.400.000 jiwa atau 34 

persen dari populasi penduduk Indonesia dan urutan kedua ada di Generasi Z 
sebanyak 65.000.000 jiwa atau 25 persen , Generasi X  sebanyak 52.000.000 jiwa 

atau 20 persen, Generasi baby boomers 33.800.000 jiwa atau 13 persen, Generasi 

Alpha 13.000.000 jiwa atau 5 persen, Generasi tradisional 7.800.000 jiwa 5 persen 

dari total populasi dengan demikian Generasi Y atau millenials menjadi segmen 

pasar terbesar saat ini Indonesia.       

 Bagi para pebisnis ritel hal ini menjadi potensi yang sangat besar terkait 

dengan kelangsungan usahanya. Tantangan lainnya bagi para pengusaha buah-

buahan adalah adanya perubahan karakter konsumen akibat adanya perubahan 

generasi juga dapat memberikan pengaruh terhadap aktifitas bisnis di industri 

ritel. Saat ini para pembisnis ritel baik tradisional dan modern dihadapkan pada 

generasi millenials atau gen Y yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
generasi sebelumnnya. Disajikan karakteristik generasi menurut Rischer (2009) 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3  Karakteristik Generasi 

Generasi Karakteristik 

X - Generasi Yang masuk dalam kategori workholic. 

- Menikmati proses belanja ditoko akibat dibesarkan tanpa 

adanya belanja online 

- Golongan bermental konsumerisme 

Y - Generasi Yang mampu bekerja seca bersama-sama 
- Dibesarkan dengan teknologi 

 

Menurut Stillman & Lancaster (2010) menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang besar dari tiap generasi, pada Generasi Y diketahui bahwa 
aktifitas pembeliannya banyak dipengaruhi oleh lingkungan pembentuknnya. 

Disisi lain menurut Martin & Tulgan (2002) menyatakan bahwa  Generasi Y tetap 

melakukan pembelian di gerai-gerai konvensional. Menurut Howe & Strauss 

(2000) Generasi Y adalah Generasi Yang lahir pada tahun 1982, dimana saat ini 

memiliki proporsi terbesar di Indonesia.  

Kota Bogor merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Kota Bogor saat 

ini dapat dikatakan sebagai penunjang aktifitas Kota Jakarta. Selain itu diketahui 

bahwa kota Bogor memiliki keragaman pada tiap tingkatan generasinya, dapat 

dilihat sebaran persentase  penduduk kota Bogor  pada gambar 2. 

 

 
Sumber : BPS (2016) 

Gambar 2  Persentase Kelompok Generasi Wilayah Kota  Bogor Tahun2016 
 

 Jumlah persentase Generasi Y di Kota Bogor saat ini sebesar 34 persen, 

dimana nilai tersebut sebanding dengan persentase di Indonesia. Hal ini dapat 

dijadikan dasar bahwa kota Bogor dapat menjadi miniature dalam memprediksi 
aktifitas konsumsi buah dimasa depan untuk Indonesia. Generasi Y menjadi 

potensi pasar terbesar untuk pasar buah di kota bogor. 

Pada dasarnya sebaran penduduk Kota Bogor yang masuk dalam kategori 

Generasi Y berada dalam rentang usia 20 hingga 38 tahun. Diketahui juga tiap 

bagiannya memiliki sebaran yang berbeda-beda. Disajikan jumlah proporsi 

penduduk di wilayah kota Bogor pada Tabel 4. 
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Tabel 4  Populasi penduduk Bogor menurut Umur dan Jenis Kelamin (2016) 

Kelompok Umur 
Penduduk (Orang) /Population 

Kelompok Generasi 
Laki-Laki Perempuan Jumlah/Total 

0  -  4 41.446 39.364 80.81 
Post Millennials 

350.766 jiwa 
5  -   15 46.752 44.020 90.772 

 10  -  20 46.393 44.733 91.126 

20 - 24 44.746 43.036 87.782 
Generasi Y 

(Millennials)       

362.022 jiwa 

25 - 29 46.513 44.488 91.001 

30 - 34 48.140 46.106 94.246 

35 - 39 45.329 43.664 88.993 

40 - 44 41.796 40.001 81.797 
Generasi X             

210.165 jiwa 
45 - 49 36.134 35.018 71.152 

50 - 54 29.095 28.121 57.216 

55 - 59 24.394 23.011 47.405 

Baby Boomers      

119.255 Jiwa 

60 - 64 17.829 16.428 34.257 

65 - 69 10.525 11.217 21.742 

70 - 74 7.53 8.321 15.851 

75+ 9.662 12.817 22.479 
Tradisional 

22.479 Jiwa 

Jumlah/Total 540.288 524.399        1.064.687 
Sumber : BPS (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dipastikan bahwa dalam setiap rentang usia 

(Generasi Y) memiliki jumlah penduduk yang besar. Disisi lain hal ini menjadi 

bagian penting para pebisnis buah yang telah exist baik di ritel modern dan di ritel 

tradisional dalam rangka memprediksi faktor yang dianggap mempengaruhi 

Preferensi dan pembelian buah dimasa depan.  

 
  

Perumusan Masalah 

 

 Buah merupakan produk yang memiliki karakteristik sendiri dengan 

produk lainnya. buah masuk dalam kategori produk yang memiliki sifat perisable 

merupakan gambaran produk tersebut mudah rusak serta memiliki masa umur 

expired yang relatif singkat. Konsumen melakukan transaksi pembelian buah 

lebih cenderung memilih ke tempat penjualan langsung walaupun saat penjualan 

melalui e-commerce semakin meningkat. Hal tersebut menjadi keunikan tersendiri 

dalam proses penjualan buah, dimana konsumen seakan tidak peduli walaupun 

sudah terdapat beberapa aplikasi yang menyediakan jasa on-line shop untuk 
membeli buah. Konsumen dominan lebih memilih untuk mendatangi kedua 

distribusi chanel yang umum di Indonesia yaitu ritel modern atau ritel tradisional 

untuk membeli komoditas buah. 

 Harga merupakan faktor penting pada ritel modern sudah ditetapkan serta 

tidak dapat diturunkan, sementara harga di ritel tradisional merupakan hal yang 

masih dapat dinegosiasikan. tempat dan kualitas produk juga dianggap memiliki 

perbedaan antara kedua lokasi penjualan tersebut dijelaskan oleh Sunyoto (2012) 

perantara- perantara, para pembeli dan penjual yang dilalui oleh perpindahan 
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barang baik fisik maupun perpindahan milik sejak dari produsen hingga ke tangan 

konsumen.  

 Pasar buah di kota bogor masih umum didistribusikan di ritel modern dan 

ritel tradisional. Aktifitas pembelanjaan di ritel modern biasa dilakukan 
disupermarket (Giant) maupun toko khusus (All fresh). Sementara di ritel 

tradisional aktifitas penjualannya banyak dibantu oleh pedagang buah kaki 

lima,toko buah di pasar tradisional, penjual buah pikulan, pedagang dengan 

kendaraan. atas dasar tersebut disusun beberapa pertanyaan dalam penelitian, 

diantaranya:   

1. Bagaimana karakteristik konsumen Generasi Y yang mengkonsumsi buah 

diritel modern dan tradisional di Kota Bogor? 

2. Bagaimana faktor mempengaruhi Preferensi konsumen di ritel buah 

tradisional dan modern pada Generasi Y? 

3. Bagaimana  Preferensi mempengaruhi terhadap keputusan pembelian buah 
di ritel buah tradisional dan modern? 

  

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Menganalisis karakteristik konsumen Generasi Y yang membeli buah di 

ritel modern dan tradisional di Kota Bogor. 

2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi Preferensi konsumen di ritel 

buah tradisional dan modern pada Generasi Y. 

3. Menganalisis Preferensi mempengaruhi terhadap keputusan pembelian 

buah di ritel buah tradisional dan modern. 
  

 

Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi pembisnis di industri ritel buah, diharapkan dapat menjadi bahan dan 

informasi untuk: 

a. Mengetahui karakteristik konsumen buah di ritel modern dan 

tradisional di kota bogor 

b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi bisnis ritel buah terkait 

Preferensi dan keputusan konsumen  pada Generasi Y 
2. Bagi mahasiswa, hasil penelitian dapat menjadi bahan dalam menyusun 

dan pengembangan penelitian terkait ritel buah tradisional dan ritel buah 

modern.  

3. Bagi peneliti, menjadi sumber pembelajaran terkait Preferensi dan 

keputusan pembelian konsumen buah pada Generasi Y di ritel tradisional 

dan modern kota Bogor. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Penelitian ini memiliki fokus pada lokasi pembelian buah  dan pengaruh 
pada keputusan pembelian. Adapun batasan dalam penelitian ini dalam 
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membentuk Preferensi dan pengambilan keputusan pembelian buah diantaranya 

adalah: 

1 Penelitian dilakukan di ritel tradisional pasar lawang seketeng dan 

sekitarnya di Kota Bogor dan di ritel modern di kota Bogor. 
2 Mengkaji Preferensi dan keputusan pembelian pada konsumen atau 

masyarakat bogor yang telah melakukan transaksi pembelian buah di ritel 

buah tradisional dan ritel buah modern dengan batasan umur 20 – 38 tahun 

yang termasuk dalam generasi millennial atau Generasi Y 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Preferensi 

 Preferensi pelanggan adalah sikap pelanggan yang menginginkan suatu 

barang atau jasa berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam rangka 

memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku Asri (1990). Preferensi 

menurut Kotler (1997) merupakan pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang 

terhadap produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi. Pada dasarnya Preferensi 

bersifat dinamis, melibatkan interaksi dan kognisi serta pertukaran pemahaman. 

Menurut Simamora (2003) terdapat beberapa langkah yang harus dilalui sampai 

konsumen membentuk Preferensi, diantara lain: 

1. Konsumen diasumsikan melihat produk dengan beberapa atribut penting 

didalamnnya, hal ini sebagai bentuk awal pembentukan persepsi.  

2. Konsumen menimbang serta menentukan kepentingan tiap atribut sesuai 
kebutuhan masing-masing. 

3. Konsumen mengembangakan kepercayaan atribut. 

4. Konsumen diketahui memiliki tingkat kepuasan yang berbeda terhadap 

atribut produk. 

5. Konsumen memilih suatu produk. 

Diketahui terdapat beberapa dimensi yang dapat menjelaskan mengenai 

Preferensi konsumen, adapun menurut Kotler dan Keller (2007) diantaranya: 

1. Awareness 

Dimensi yang menjelaskan bahwa konsumen menyadari adanya suatu 

produk yang baik. 

2. Knowledge 
Dimensi yang menjelaskan bahwa konsumen mengenal dan mengerti 

produk barang dan jasa. 

3. Liking 

Dimensi yang menjelaskan bahwa konsumen menyukai produk tersebut. 

 

 

Keputusan Pembelian 

 

 Suatu keputusan dapat dibuat hanya jika ada beberapa alternatif yang 

dipilih. Apabila alternatif pilihan tidak ada maka tindakan yang dilakukan tanpa 
adanya pilihan tersebut tidak dapat dikatakan membuat keputusan. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2008), keputusan pembelian konsumen adalah membeli 
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