
BAB I

PENDAHULUAN

A. Lalar Belakang

Buah-buahan lerlllasuk ke dalalll horlikultura selain sayur-sayuran

dan bunga. Selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP-I) peranan

hortikultura dalam pembangunan pertanian masih belum begitu mendapat

perhatian secara pcnuh. Padahal komoditi ini Illerupakan komoditi strategis

dan cukup menguntungkan bila dikelola secara profesiona!.

Pengclolaan horlikllitura ulllulllnya dikelola secara tradisional,

sehingga tidak malllpli menjamin prodllksi yang handal guna memenuhi

kebutllhan nasiona!. Hortikllltura di Indonesia hanya dillsahakan sekedar

usaha pekarangan dan ulllumnya belulll menerapkan teknologi maju tidak

terkecllali buah-buahan mlilai dari penanaman, penanganan pra dan pasca

panen, penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, pemasaran serta

dukllngan indllstri pengolahanya belum sepenlilmya dillsahakan secara

modern.

Prodllksi bllah-buahan di Indonesia masih rendah, ini dapat dilihat

dari data prmlllksi selallla ]0 tahun (dari tahlln 1984 sid 1993)

Illenunjllkkan bahwa produksi bllah-buahan relatif stabil, sedikit saja

pcningkatan yaitll kurang dari 20 % selama periode 10 tahun tersebut (Tabel

Lampiran ]).

Di sisi lain selama periode tersebllt, populasi penduduk meningkat

lebih dari 20 %, ini menllnjllkkan bahwa pertumbuhan produksi

buah-buahan tllrun terhadap pertumbuhan penduduk. Juga pada periode
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yang sama, produk domestik bruto (Gross Domestic Product) menurut

harga sekarang meningkat 80% dan menu rut harga konstan meningkat 30%.

Jika permintaan terhadap buah-buahan segar adalah elastis terhadap

pentlapatan, maka produksi buah-buahan lokal tidak dapat mengimbangi

permintaan (Hannon, 1995). Kondisi ini tentu menimbulkan keprihatinan

nasionill. I'cl'mintaan tel'hadap buah-buahan impol' cenderung meningkat

bilik dalam jumlah maupun mutu. Hal ini tercermin dengan masuknya

tidak hanya apel, peel', jeruk, anggur, tetapi juga durian, pisang dan mulai

PUlil jenis-jenis sayul'-saylll'an tertentu.

Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 200 juta merupakan

penduduk tel'beSill' nomoI' empat di dunia dengan pendapatan per kapita US

$ 884 padil tilhlln 1994 dan sekill'ang telah menembus angka US $ 1.000.

Peningkatan jllmlah pendudllk dan pendapatan akan diikuti perubahan

komposisi konsllmsi masyarakat. Penduduk yang berpenghasilan menengah

ke atils lImllmnya lebih banyak mengkonsllmsi prodllk-produk yang

berkua,litas lel'masuk produk-pl'oduk buah-buahan. Walaupun proporsi

kelompok yang bel'pcnghasilan menengah ke atas secara relati£ lebih kecil

bila dibandingkan t1engan kelompok yang berpenghasilan rendah, narnun

segmen masyal'akat berpenghasilan menengah ke atas ini berperan sangat

besar dillam mcmpcngal'uhi cilTa konsumsi pangan termasuk buah-buahan.

Mereka padil umumnya tinggal di kota-kota besar, yang bekerja sebagai

pedagang, pengusilha, pemuka masyarakat, para politisi bahkan warga

negal'a asing yilng bcrtugas dan bekerja di Indonesia. Kelompok ini

seringkali menjadi acuan dalam membentuk citra dan gaya hidup. Hal ini

tel'cermin dalam kecenderungan masyarakat untuk meniru mengkonsumsi
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barang-barang bermerek, makan di restoran-restoran "fast food", dan

mengkonsumsi buah-buahan impor.

Kecenderungan meningkatnya impor buah-bllahan khususnya

apel dan jerllk patut diwaspadai karena akan menguras devisa yang cukup

besar. Bila impor dapat ditekan maka dana yang digunakan untuk impor

dapat dialokasikan lIntuk melaksanakan penelitian dan pengembangan

bllah-buahan di dalam negeri. Dalam sidang kabinet terbatas

EKKUWASBANG PRODIS pada tanggal 7 Juli 1996, Presiden

mengemukakan keprihatinannya karena makin banyaknya buah-buahan

impor di pasaran. Presiden menegaskan untuk membatasi buah impor perlu

dilakllkan dcngan dengan menerapkan syarat teknis mutu.

Neraca ckspor-impor buah-buahan Indonesia sangat timpang. Angka

impor jauh lebih besar dibanding ekspor. Pada talmn 1994 volume ekspor

buah-buahan sebesar 37.543.926 kg, dengan nilai ekspor sebesar US $

10.031.660,-. Sedangkan volume impornya sebesar 82.919.688 Kg dengan

nilai impor sebesar US $ 63.382.446,-. Data perkembangan ekspor - impor

buah- bllahan Indonesia dari tahlln 1990 - 1995 dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil anal isis Badan Agribisnis, Departemen Pertanian (1996) bahwa

pertumbllhan impor bllah- bllahan pada priode 1990-1995 sebesar 335,34%

scdangkan pertllmbllhan ekspor hanya sebesar 204,11 %.
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TabeI1. Neraca Ekspor - Impor Buah-buahan Indonesia

Tahun 1990 -1995

T"hun Vnlume (Kg) (S{D) NiI.i (US 5) (S{D)

Ekspor Impor Ek."!XJr Impor

1990 I.RI5.5(,1 17.001.578 (15.186.017) 2.009.963 6.552.086 (4.542.123)

1991 2.-101.094 1B.989.971 (16.585.877) 2.390.391 15.067.201 (12.676.810)

1992 ;\.7('9.25CJ 43.927..149 (40.157.850) 3.931.52.3 35.952.040 (32.020.517)

199':\ 27.171.1(,(1 69.817.241 (42.646.081 ) 5.752.127 52.524.866 (46.m.739)

1994 ?o7.543.Q26 82.919.6~8 (45.375.762) 10.031.660 63.382.446 (53.350.786)

1995' 11·1l{4.4~O 6B.544.BIO (37.060.320) 6.778.328 48.3"10.294 (41.531.966)

Sumber Badan Agribisnis, Dep. Perlanian

. 1'ahun1995 Sampai bulan Juli

SID Surplus - Devisit

Khusus untuk buah apel adalah buah yang paling banyak di impor

dan membanjiri pasar di Indonesia. Padahal buah apel ini sebenarnya dapat

di produksi oleh petani di dalam negeri. Menurut BPS (1994) dari 21 jenis

buah-buahan yang di impor, apel menduduki posisi pertama yaitu sebesar

31.428.322 Kg, sedangkan posisi ke dua adalah jeruk sebesar 18.447.221 Kg.

Tabe12 menunjukkan situasi 21 jenis buah-buahan yang di impor.
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Tabel2.

Impor BlIah- BlIahan Segar di Indonesia (1994)

5

1989 1990 1991 1992 1993 1994
No Jcnis

Volume VolumeVolume Volume Volume Volume
BU<1h-llllilhilll

(Kg)(Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)

I. Pi"nllii 6.:100. 0 0 3.082. 0 34.284.

2. Nell.,,, 0 0 0 0 374 1.609.

3 J\lpllk.d (l (l 21.530. 2.541. 5.372. 15.495.

4. Mal1m~il 0 0 0 5.889. 3.649. 7.928.

5. Duri<lll (l 0 2.318. 22.341. 168.935. -'-'1.929.

6. Longilll 0 0 352.603. 850.881. 2.006.359. 3.202.042.

7. Pep..)''' 0 0 47 40.291. 140 0

8. N;m,;kn 0 0 0 0 0 800

9. RfIIllhulflll 0 0 0 0 746 2.006.

10 BU<1h Tropiknl 0 0 256.336. 256.336. 468.282. 281.424.

l:linn)'"

1 I. Mnnm;is 0 0 (l 0 0 0

12. Lcl1l(l1l 171 13.085. 726.095. 726.095. 146.392. 127.348.

13. Jcruk JOlinll}''' 0 0 50 50 55.719. 2.603.

(5l:'r.<lr k Kcrillg)

14. Orange 4.578. 178.528. 9.658.843. 9.658.843. 17.889.448. 18.447.221.

15. tI.'lallltarins 12 1.900. 1.993.964. 1.993.964. 4,645353 8.850.935.

16. Scmallgkn 0 1.261. 53.229. 53.229. 91.985. 139.994.

17. Dille" 1.695.394. 8.082.688. 2.047.403. 2047.403. 4.327.573. 5.467.678.

18. Alllmur 53.023. 249.079. 6.195.416. 6.195.416. 6.460.745. 4.791.742.

19. Apel 342.229. 2.177.531. 14.455.639. 14.455.639. 25.454.498. 31.428.322.

20. ree, 360.790. 1.406.744. 5.717.273. 57.172.730. 7.044.184. 7.743.175.

21. Strn \,·hcrri 215 726 33.291. 7.527. 8.009. 43.154.

Jumli1h 2.463.612. 12.111.562. 18.297.154. 42.036.802. 68.777.764. 81.019.690.

SUl11ber BPS (1994)
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Untuk menjawab keprihatinan ini, perhatian pemerintah terhadap

pembangunan pertanian khususnya hortikultura telah di arahkan oleh

GBJ-IN 1993 yaitu membangun pertanian yang tangguh dan modern serta

menuntut semakin dipacunya pusat-pusat pertumbuhan dari berbagai sub

scktornya. GEl-IN 1993 secara tegas menyatakan bahwa hortikultura

merupakan salah satu potensi hams dikembangkan dalam rangka

pemenuhan gizi masyarakat, perolehan devisa maupun perbaikan ekonomi

kaum tani.

Pada Repelita VI ini, hortikultura merupakan salah sam prioritas

pcngembangan karena beberapa potensi yang dimilikinya. Selama Repelita

VI produksi buah-buahan dan sayur-sayuran ditargetkan masing-masing 4

% per tahun dan 5 % per tahun. Pada akhir Repelita VI sasaran produksi

sayuran adalah sebesar 5,6 juta ton, sedangkan sasaran produksi

bllah-bllahan adalah 6,6 jllta ton.

B. Perumusan Masalah

Kehadiran komoditi buah impor sulit dibendung, karena memang

mekanismc pasar domestik sudah diwarnai dengan liberalisasi ekonomi. Hal

ini juga dimungkinkan dengan dikeluarkannya SK Menteri Perdagangan

No.135 Tahun 1991, sekaligus menghapus pengetatan terhadap buah impor

yang diatur dalam SK. Menteri Perdagangan No.505 Tahun 1982.

Meningkatnya permintaan buah-buahan dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain:

1. Karena meningkatnya jumlah penduduk.

2. Kecenderungan membeli buah-buahan segar yang berkualitas

dan dibllngkus dengan baik.
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3. Kecenderungan mengalihkan konsumsi buah- buahan yang

sudah diolah ke buah- bahan segar.

4. Pengaruh promosi yang semakin gencar.

5. KClllajuan teknologi transportasi sehingga memungkinkan

pelllasaran dan pendistribusian dapat dilakukan secara cepat.

Faktor lain juga menentukan meningkat permintaan buah adalah

pcningkatan pendapatan. Saat ini tingkat pendapatan perkapita sudah

Illencapai angka US $ 1.023 (Tamin, 1996). Kecenderungan masyarakat

dengan mcningkatnya kesejahteraan akan mempengaruhi pola

konsulllsinya, tidak terkecuali juga konsumsi buah ape!. Jadi naiknya

konsumsi buah apel sejalan dengan membaiknya perekonomian dan

Illeningkatnya kcsadaran masyarakat terhadap kesehatan.

Permintaan adalah keinginan akan prod uk yang spesifik yang

didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membel.i. Keinginan

berubah menjadi permintaan bilamana didukung daya beli (Kotler, 1994).

Peningkatan permintaan tercermin dari tingkat konsumsi buah-buahan.

Sejak tahun 1988 sampai sekarang, terjadi peningkatan konsumsi

buah-buahan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1988 tingkat konsumsi

sebesar 26,52 kg per kapita per tahun, meningkat menjadi 27,30 pada tahun

1992. Menu rut Departemen Pertanian pada tahun 1998, diperkirakan

konsumsi buah-buahan di Indonesia akan mencapai 56,90 kg per kapita per

tahun. Nalllun angka tersebut di bawah standard FAO yaitu 60 kg per kapita

per tahun.

Peningkatan permintaan terhadap apel impor tidak dapat dipenuhi

oleh prod uk dari dalam negeri, jumlah produksi apel dalam negeri sangat
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kecil sehingga sulit memenuhi permintaan yang terus meningkat. Maka

untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipenuhi dari impor. Pada tahun 1994

impor apel sudah sebesar US $ 26.945.534 (Harmon, 1995). Besarnya nilai ini

sangat mengl.lrangi devisa negara dan secm'a langsung juga mempengaruhi

transaksi pcrdagangan luar negeri.

Di sisi lain permintaan terhadap apel juga tidak terlepas dari perilaku

knnsumcn itu scndiri. Menurut informasi, sebagian konsumen Indonesia

ternyata banyilk I11cnycnangi buah impor dibanding buah lokal karena

kemasan diln kualitas lebih baik. Perbandingan penjualan buah lokal dan

impor di pasi1\' swalayan Hero Pundok Indah Mall 1: 8 (Kompas, 11 Juli

1995).

H,lI'mon (1995) mengemukakan, ada tiga faktor utama menurut

pandangan konsumen yang merupakan permasalahan buah di Indonesia,

yailu kctcrscdiaan (availability), tampilan (appearence) dan harga (price).

Kctersediaan, kontinuitas dan kuantitas buah lokal bermutu yang dihasilkan

sangat terbatas. Ini mendorong masuknya buah impor dalam jumlah yang

besar dan mutu yang relatif lebih baik. Penampilan buah lokal umumnya

warna tidak seragam (uniformity) ukuran tidak seragam dan rasa juga tidak

seragam.

Bagi konsumen suatu produk tidak hanya melihat sekedar wujud

fisik saja, tetapi produk merupakan suatu kumpulan kepuasan, baik dalam

pengertian (isik maupun psikologis (Suryana, 1995). Di mata konsumen,

mutu produk tidak hanya menyangkl.lt bentuk, rasa, warna, aroma dan

tekshlre, tetapi Juga menyangkut bentuk pengepakan, penyaJlan,

kcmudahan penanganan di rumah (disimpan, disajikan), kesesuaian dengan
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kebiasaan makan. Maka suatu produk jangan hanya dilihat dari produk

scmatil tilpi jllgil hilruS dilihat ilspek psiko-sosiillnyil. Oleh karena itu

penelitiiln tentilng perilaku konsumen diperlukiln khususnya preferensi

konsumen terhadilp bllilh-buahan impor.

Dmi bcrbilgai permilsalilhan yang diuraikan di atas , maka sesuai

dengan judul penelitian yang akan dilakukan untuk itu permasalahan

dibatasi pada aspck pcrilaku konsllmen (consumer behavior), khususnya

yang mcnyangkllt preferensi konsumen terhadap bUilh apel impor, dalam

hal ini prcferensi terhadap atribllt-atribut fisik buah ape!. Dengan

mengetahlli preferensi konsumen maka dapat diketahui selera konsumen

dan selanjlltnya dapat dijadikan masukan bagi pemasaran apel!oka!.

Untllk menjawab permasalahan tersebllt diperlukan suatu kajian

yang menyangkllt pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah wama yang lebih menarik menyebabkan konsumen !ebih

senang membeli buah apel impor ?

2. Apakah lIkllran yang re!atif seragam menentukan se!era

konsumen dalam mengkonsumsi buah ape! ?

3. Apakah kesegman yang sela!u terjaga turllt menentukan se!era

konsllmen?

4. Apakah ape! impor yang selalu tersedia sehingga konsumen !ebih

senang mcmbelinya ?

5. Apakah kebakuan rasa menyebabkan konsumen !ebih menyukai

bllilh impor?

Untllk mengetahui prefcrensi konsllmen terhadap produk buah

bllahan, penelitian ini sengaja mengambil buah ape! impor sebagai

komoditas yang akan diteliti. Preferensi yang dimaksud disini ada!ah
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pilihan atau penilaian suka atau tida suka terhadap suatu produk. Pemilihan

tcrhadap komoditas apel, karena komoditas ini sebenarnya dapat

disubstitusi. Ape! menduduki tempat pertama dalam buah impor,

mempunyai nilai gizi dan ekonomi yang cukup tinggi.

C. Tujuan Penelitian

1. Mcnganalisis preferensi konsumen terhadap atribut-atribut

produk buah apel impor.

2. Mcnganalisis implikasinya terhadap pemasaran buah apelloka!.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat:

1. Bagi penulis merupakan suatu kesempatan mengaplikasikan teori

yang diperoleh selama kuliah khususnya teori tentang perilaku

konsumen di MMA - IPB.

2. Scbagai masukan bagi pihak lain yang memerlukan informasi

khususnya dalam pemasaran buah loka!.

3. Scbagai sumbangan pikiran bagi MMA-IPB dan sekaligus bahan

perbandingan bagi peneliti lainnya.
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