
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Ciarjur merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa 

Barat. Posisinya terletak diantara kabupaten Bandung di sebelah timur, 

kabupate~~ Bogor di sebelah utara, dan DKI Jakarta di sebelah barat. Posisi 

tersebut menguntungkan bagi Cianjur kareua menjadi daerah lintasan 

inasyarakat yaug bepergian antar kota tersebut di atas. Cianjur dilalui oleh 

orang yang melakukan pe jalanan antar kota Sukabumi, Bogor, Jakarta dan 

~ a n d k ~ .  Masyarakat yang ~nelakukan pejalanan biasai~ya meinbutuhkan 

oleh-oleh khas dari kotafdaerah yang dilewatinya. Banyaknya masyarakat 

yang inelakukan perjalanan melewati Cianjur merupakan peluang pasar yang 

besar dalam bisnis manisan. 

Kota Cianjur terkeilal akan inanisan dan beras Cianjur, walaupun 

sebagian besar prod& manisan buah tidak diproduksi di kabupaten Cianjur. 

Manisan buah di Cianjur diproduksi di kota Jakarta, Bogor dan Bandung. Di 

setiap kota Jakarta, Bandung, Bogor dan Sukabumi diperdagangkan manisan 

buah yang salna, letapi orang yang lewat Cianjur sebagian menyempatkan 

diri untuk membeli rnanisan Cianjur. Disamping konsumen manisan yang 

berasal dari luar kota, penduduk kabupaten Cianjur 1,8 juta j~wa mempakan 

konsumen yang potensid. Masyarakat Cianjur yang me~pi3kan masyarakat 

Sunda yang suka mei~gko~~sumsi rnanisan buah. Toko yang menjual maiusai~ 

sebaaan besar berada disepanjang jalan lintasan JakartaBogor - Bandung 

dan sebagian kecil berada di pasar ~nuka dan pasar Iuduk Cianjur. Ju~nlah 

toko manisan dikota Cianjur sebanyak 48 unit. 



Toko yang ~nenjual manisan menerapkan strategi pelnasaran yang salna; 

penampilan toko, layanan, jenis manisan, harga, kemasan, jam buka toko dan 

lain- lain. Jam buka toko rnisalnya relatif sama antara jam 7 pagi sampai jam 

10 malam, kecuali beberapa toko yang buka sampai jam 12 malam. Strategi 

pemasaran yang sama tersebut menyebabkan pasar terfragmentasi artinya 

tidak ada yang menguasai pangsa pasar. Selma 15 tahun terakhir belum ada 

toko manisan yang tutup (banght)  dan tidak ada yang berkembang sangat 

pesat. Mengapa pemilik toko melaksanakan strategi pemasaran yang sacna 

menjadi fenomnea uuik yang perlu diteliti. Kemungkinan besar pemilik toko 

belum memahami perilah konsumennya sehingga menyebabkan kesulitan 

dalan menetapkan strategi pemasarannya. Diharapkan dengan diketahuinya 

perilaku konsumen pemilik toko, produsen atau pendatang barn bisnis 

manisan dapat inelakukan strategi pemasaran untuk memenangkan 

persaingan penjualan manisan. 

B. Perumusan Masalah 

Pengembangkan strategi pemasaran manisan buah yang tepat perlu 

disesuaikan dengan perilaku konsumen. Perilaku yang perlu diketahui adalah 

preferensi konsnmen terbadap jenis manisan dan &but toko. Permasalahan 

pada saat ini adalah pemilik toko belum mengetahui perilaku konsumen 

tersebut. Perilaku konsumen dapat diketahui dengan melakukan penelitian 

preferensi konsumen terhadap lnulti atribut pada setiap jenis manisan, dan 

preferensi konsumen terhadap penilaian atribnt toko. Setelah penerapan 

strategi petnasaran yang dikembangkan selanjumya dapat dilakukan 

pengukuran terhadap peningkatan penjualan dan keuntungan. 



D. Tujuan 

Tuiuan penelitian terdiri dari strategi pemasaran, preferensi konsumen 

terhadap jenis manisan, atribut toko dan merumuskan strategi pemasaran. 

Masing-masing tujuan penelitian diuraikan di bawah ini; 

1. Mempelajari strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik toko 

manisan buall basah di kota Cianjur, 

2. Mengetahui produk manisan buah yang lebih disukaildikehendaki 

konsumen , 

3. ~ e n ~ e t a l i u i  persepsi konsumen terhadap berbagai ahibut-ahibut toko 

manisan buah, 

4. Merumuskan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan 

keuntungan toko manisan. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari jenis manisan, lnulti atribut manisan 

dan atibut toko manisan. Masing-masing ruang lingkup diuraikan sebagai 

berikut; 

1. Produk yang diteliti adalah 8 jenis manisan yang terdiri dari; salak, 

mangga, kedondong, bengkuang, pala, anggur Bogor, pepaya dan 

gandaria. Multi atibut yaug diteliti terdii dari; rasa, warna, aroma, harga, 

tekstur, dan bentuk potongan . 

2. Atribut toko manisan yang diteliti terdiri dari; penampilan toko, 

pemajangan manisan, pelayanan penuh, swalayan, kemasan, lokasi toko, 

tempat parkir, harga, cara pembayaran, promosi, penimbangan manisan, 

nama toko, kenyamanan dan keamanan. 




