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Kota Cianjur terkenal akan m a ~ s a n  dan beras Cianjur. Lokasi Cianjur yang 
menjadi lintasan jalan menuju kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, 
Sukabumi dan Bogor memberikan peluang untuk pengembangkan sektor jasa dan 
pariwisata. Sektor jasa yang berkembang adalah perdagangan manisan bual~ yang 
dijual pada toko-toko manisan yang berada di sepanjang jalan utama di Cianjur. 
Toko yang menjual manisan ~nenerapkan strategi pemasaran yang sama dalam 
ha1 penampilan toko, layanan, jenis manisan yang dijual, penetapan harga, cara 
mengemas, dan lain-lain. Mengapa pe~nilik toko menerapkan ha1 tersebut 
menjadi fenomena menarik yang diteliti. Kemungkinan besar pemilik toko bel~un 
me~igetahui perilaka konsu~nennya sehingga kesulitan dalam ~nenge~nbangkan 
strategi pemasarannya. 

Perilaku konsulne~l terl~adap atribut manisan dan toko manisan perlu diketahui 
untuk dapat digunakan dalaln pe~~gemnbangan strategi pemasaran. Penerapan 
strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dan 
keunhu~gan toko. 

Tujuan penelitian adalah mempelajari strategi pemasaran yang dilakukan 
pemilik toko, mengetahui produk manisan buah yang disukai konsumen, 
mengetahui atribut-atribut toko yang penting dan menunuskan perbaikan sbategi 
pernasamn. 

Jenis Inanisan yang diteliti terdiri dari 8 jenis manisan yaitu salak, mangga, 
kedondong, pala, gandaria, anggur Bogor, bengkuang dan pepaya. Atribut 
manisan yang diteliti terdiri dari rasa, wama, aroma, harga, tekstur, dan benhik 
potongan manisan. Atribut toko yang diteliti terdiri dari 14 atribut yaitu 
penanpilan, pemajangan manisan, pelayanan penuh, swalayan, kemasan, lokasi 
toko, tempat parkir, harga, cara pembayamn, promosi, cara menimbang, nalna 
toko, kenyamanan dan keamanan. 

Lokasi penelitian dilakukan pada 10 toko manisan di jalan bypass Cianjur - 
Jawa Baral. Toko dipilih berdasarkan banyaknya pembeli pada toko tersebut. 
Nama toko tersebut adalah Cianjur Permai, Lengkeng, Mulia Sari, Alam Sari, 
Manisan Cianjur, Suka Sari, Eka Sari, Panca Sari, Sari Baru dan Loka Sari. 
Responden yang dipilih ailalah pembeli manisan pada 10 toko tersebut pada 
bulan Januari dan Februari 2002. Pengulnpulan data dilakukan melalui 
korespondensi yaihl dengan membagikan kuesioner yang dimasukkan dalam 
a~nplop yang diberi alamat peneliti dan perangko. Disamping itu pengumpulan 
data juga dilakukan dengan wawancara kepada pembeli manisan dan pemilik 
toko. Jumlah responden pe~nbeli manisan adalah 1 16 orang. Data yang terkumptll 



kemudian dianalisis dengan skala Likert dan metode multi atribut Fish Bein. 
Skala penilaian yang digunakaii adalah 5 (sangat penting), 4 (penting), 3 (ragu- . 
ray) ,  2 tidak penting dan 1 (sangat tidak penting). Nilai perilaku terhadap jenis 
manisan dan nilai atribut toko diliitung secara umum (tanpa segmentasi) dan 
dengall segmentasi. Segmentasi dilakukan berdasarkan pekerjaan, pendidikan, 
gender, geografis, tlljuan pernbelian, lingkungan tempat tinggal peinbeli dan 
umur. 

Nilai perilaku konsumen terhadap produk manisan secara umum dari yang 
paling disukai ke yang kuraiig disukai adalali saiak (74,99), inangga (72,73, 
anggur Bogor (64,25), kedondong (63,10), pala (58,80), bengkuang (56,92), 
pepaya (52,37) dan gandaria (47,50). Berdasarkan nilai perilaku tersebut pemilik 
toko dapat rnengelnbangkan strategi penetapan harga, cam pe~najangan, 
pengaturan persediaan dan ~nelakukan fokus penjualan. 

Niiai atribut wama untuk salak, kedondong, mangga, pala, pepaya, 
bengkuang, pala, dan anggur adalah menarik, sedangkan gandaria nilainya tidak 
menarik. Nilai atribut aroma untuk seinua jenis manisan adalali suka. Nilai 
atribut rasa ~intuk manisan gandaria adalah tidak enak, sedang untuk manisan 
yang lain nilainya enak. Nilai atribut tekstur untuk manisan salak, dondong dan 
pala adalah keras, sedang untuk atribut yang lain nilainya emnpuk. Nilai atribut 
potongan untuk manisan pepaya adalah tidak menarik, sedang untuk manisan 
lainnya menarik. Nilai atribut harga w~tuk inanisan gandaria adalah sangat mahal, 
sedang atribut l a b y a  adalah mahal. Harga manisan per kilogram untuk salak 
Rp.16.000, kedondong Rp. 14,000, mangga Rp. 16.000, pepaya Rp.16.000, 
bengkuang Rp12,000, pala Rp. 10,000, anggur Bogor Rp.16.000 dan gandaria 
Rp. 30,000. 

Warna, aroma, dan rasa adalali atribut yang sulit dikembangkan karena 
produsen dan kons~unen ingiii mempertaliankan sesuai dengan buah segar 
asahya. Jika ingin ~nengembangkan atribut tersebut hams dilakukan penelitian 
Iebih ianjut. Atribut manisan yang dapat dikelnbangkan adalah bentuk potongall, 
tekstur dan harga. Atribut harga perlu dicari upaya-upaya untuk menurunkan 
biaya produksi dan pemasaran sehingga disamping mendapatkan harga yang 
kompetitif juga ineningkatkan laba usaha. 

Nilai atribut toko secara wnum untuk penampilan nilainya sangat penting, 
pemajangan nilainya sangat penting, kemasan nilainya sangat penting, pelayanan 
penuh sangat pe~iting, harga nilainya sangat penting, kenyamanan nilainya 
penting, lokasi toko nilainya sangat penting, keamanan nilainya penting, 
penimbangan nilainya penting, tempat parkir nilainya penting, promosi nilainya 
penting, swalayan nilainya penting, pembayaran nilainya ragu-ragy nama toko 
nilainya tidak penting, dan swalayan nilainya penting. Atribut toko yang dapat 
dikembangka~i nilainya kemasan, kenyamanan, keama~ian daii cara penimbangan. 
Atribut swalayan walaupun nilainya penting tetapi skornya rendah sehingga perlu 
pertunbangan yang inatang uituk menge~nbangkan atribut tersebut. Atrjbut 



lainnya yang nilainya penting dan amat penting dapat ditingkatkan jika pemilik 
toko lnerasa perlu. 

Dari data dan informasi yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa pemilik 
toko melakukan strategi pemasaran yang sama dengan toko lainnya karena belum 
mengetahui perilaku konsumen. Nilai perilaku konsumen terhadap atribut produk 
manisan dan atribut toko secara m u m  (tanpa segementasi) dengan segmentasi 
berbeda. Pernilihan segmen konsumen yang berbeda akan memberi implikasi 
pengembangan strategi pemasaran yang berbeda pula. 

Nilai segnen pada setiap segrnentasi untuk atribut manisan dan atribut toko 
menunjllkkan sebagian sama dan sebagian berbeda. Antar segmen kemudian 
dilakukan uji korelasi dengan xZ (chi-square test) dan dilanjutkan dengan 
perhilungan koefisien kontingensi (C). Segnen-segmen yang ~nempunyai 
korelasi pada a = 0,01 adalah umur dengan pendapatan (C = 0,49), geogafis 
dengan pendapatan (0,60), geografis dengan jenis kelamin (0,39), pekerjaan 
dengan pendapatan (C = 0,55), pekerjaan dengan lingkungan teinpat tinggal (C = 

0,42), pendapatan dengan pendidikan (C = 0,55), pendapatan dengan lingkungan 
(C = 0.61) dan tujuan pembelian dengan lingkungan tampat tinggal (C = 0,33). 
Pe~nilik toko dan produsen manisan dapat melakukan targetir?g dengan memilih 
segmen tunggal atau kolnbinasi beberapa segmen. Kombinasi segmen disarankan 
untuk memilih segmen-seben yang memiliki korelasi besar. 

Saran bagi pe~nilik toko, agar meningkatkan atribut toko penampilan, 
pemajangan, ke~nasan, pelayanan, kenyamanan, keamanan, tempat parkir, 
promosi, penimbangan, perbaikan penetapan harga, dan memilih segmen pasar 
yang menjadi target penjualan. Hasil penilaian konsumen terhadap atribut 
manisan dapat digunakan untuk perbaikan pe~najangan, penetapan harga dan 
pengaturan persediaan. 

Saran bagi produsen manisan agar memperbaiki tekstur, bentuk potongdn dan 
penekanan biaya produksi. Untuk atribut lainnya jika ingin ditingkatkan hams 
diteliti lebih lanjut. Nilai perilaku konsumen tersebut juga bisa digunakan untuk 
dasar produksi, persediaan dan penetapan harga. 

Pemilik toko yang ingin melakukan diferensiasi hams selalu mengadakan 
penelitian secara berkala untuk mengetahui peril& konsumen. Misalnya 
~neneliti benhtk menisan yang disukai, bentuk kemasan, wama dan lain-lain. 
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