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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Pembangunan nasional merupakan rangkaian program yang menyeluruh, 

serta terpadu dan terlaksana secara terus menerus. Pelaksanaan pembangunan 

nasional ditetapkan dalam pola umum pembangunan tahap kedua. 

Pembangunan bidang ekonomi, dititikberatkan pada sektor pertanian. Hal ini 

dimaksudkan untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan antara sektor 

pertanian dan sektor industri. 

Indonesia masih merupakan negara pertanian artinya pertanian 

memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau 

bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari 

pertanian. Kondisi pertanian yang mampu mendukung terciptanya iklim 

tinggal landas ialah apabila terwujudnya sistem perekonomian yang berimbang 

yang tercemin pada terealisasinya perkembangan industri maju yang kuat, 

serta didukung oleh pertanian yang tangguh.. 

Jeruk merupakan salah satu buah-buahan yang tingkat konsumsinya 

cukup tinggi di Indonesia. Dalam  enam tahun terakhir (1992-1997) rata-rata 

total konsumsi jeruk adalah sebesar 585.892,71 tontahun dan cenderung 

meningkat. (Direktorat  Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, 1997) 
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Jawa Timur dengan sentra produksi Kecamatan Bendo merupakan salah 

satu daerah sentra produksi jeruk di Indonesia, terutama untuk jenis jeruk 

Pamelo. Pada tahun 1994 kabupaten ini mampu menghasilkan jeruk Pamelo 

sebanyak 55,86% dari total produksi jeruk Pamelo di Jawa Timur. 

Jenis jeruk Pamelo yang dikembangkan di daerah Magetan terutama di 

Kecamatan Bendo, Takeran dan Sukomorodi antaranya Nambangan, 

Sukomoro, Takeran dan Sinyonyah. Daerah-daerah tersebut diharapkan 

mampu menghasilkan jeruk dengan karakteristik yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Karakteristik tersebut antara lain meliputi 

jenis, ukuran, warna, rasa dan tekstur buah. 

Selain karakteristik jeruk faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen adalah tingkat pendapatan, pendidikan, selera, status 

sosial, besar dan komposisi anggota keluarga, kelompok acuan, etnis dan 

faktor sosial lainnya (Stanton, 1991). Beberapa faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen tersebut berasal dari faktor-faktor yang merupakan 

proses mental yang tidak dapat dilihat secara langsung bahkan cukup sulit 

untuk dikuantifikasikan (Engel, 1993). 

Dalam konsep pemasaran, pengaruh seluruh faktor-faktor  tersebut  

terhadap keputusan pembelian seorang konsumen disebut sebagai perilaku 

konsumen ini penting dalam membantu pemasar menyusun strategi pemasaran 

yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen  dari berbagai 

golongan. 
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Dalam konsep pemasaran, semua perencanaan dan aktivitas pemasaran 

harus berorientasi kepada konsumen (Stanton, 1991). Artinya produsen harus 

mampu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga hasil 

pemasarannya baik berupa produk, promosi dan harga dapat memuaskan 

konsumen. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang baik tentang konsumen 

sehingga strategi pemasaran dapat berhasil dijalankan sebagai usaha untuk 

mengurangi resiko kegagalan  produk di pasar. Ini berarti informasi mengenai 

konsumen sangat diperlukan mengingat perubahan dan perkembangannya 

terjadi sangat cepat seiring dengan perubahan dalam teknologi  komunikasi 

dan informasi. 

Dengan mengetahui perilaku konsumen dalam menentukan jenis jeruk 

yang akan dikonsumsinya diharapkan dapat ditentukan arah pengembangan 

jeruk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Ketidakmampuan memahami keinginan tersebut akan berakibat kerugian bagi 

produsen dan lembaga-lembaga pemasaran karena sifat buah yang mudah 

rusak dan busuk.  

 

B. Perumusan Masalah 

Usaha para petani jeruk Pamelo diusahakan pada kondisi daerah dengan 

kemampuan hasil serta pengolahan yang berbeda. Berbagai faktor yang 

berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil produksi petani jeruk 

Pamelo perlu dikaji sebagai bahan telaah dalam proses produksi. Adanya 
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keterbatasan petani dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi perlu adanya 

penyempurnaan untuk menaikkan hasil. 

Perumusan masalah penelitian merupakan pernyataan yang lengkap dan 

terperinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan 

identifikasi dan pembatasan masalah. 

Berdasar latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana gambaran petani jeruk Pamelo dilihat dari jumlah pohon, bahan 

baku, biaya tenaga kerja, luas lahan dan hasil produksi di Kecamatan 

Bendo  Kabupaten Magetan ? 

b. Apakah jumlah pohon, bahan baku, biaya tenaga kerja, dan luas lahan 

berpengaruh terhadap hasil produksi petani jeruk Pamelo di Kecamatan 

Bendo  Kabupaten Magetan ? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi masalah untuk 

memahami variabel-variabel yang digunakan meliputi : 

1. Variabel bebas 

Apakah faktor jumlah pohon, bahan baku, biaya tenaga kerja, dan luas 

lahan berpengaruh terhadap produksi jeruk pamelo di Kecamatan Bendo 

Kabupaten Magetan 
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2. Variabel terikat 

Adapun variabel terikat adalah hasil produksi yang diperoleh dari proses 

produksi selama  satu kali musim yang diukur dalam satuan rupiah 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui gambaran petani jeruk Pamelo dilihat dari jumlah 

pohon, bahan baku, biaya tenaga kerja, luas lahan dan hasil produksi di 

Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan 

b. Untuk mengetahui apakah jumlah pohon, bahan baku, biaya tenaga 

kerja, luas lahan berpengaruh terhadap hasil produksi petani jeruk 

Pamelo di Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan 

 

E. Manfaat penelitian 

Dengan mengadakan penelitian ini, maka ada beberapa manfaat yang 

diharapkan : 

a. Bagi pemerintah Kecamatan Bendo  

Sebagai sumbangan pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang 

bermanfaat dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan kebijakan-

kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam mengembangkan dan 

meggali potensi sektoral ekonomi khususnya produksi industri jeruk 

Pamelo di Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan 
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b. Bagi Akademis 

Untuk menambah bahan pustaka dan bahan referensi Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk  pengembangkan penelitian sejenis atau 

penelitian berikutnya. 

c. Bagi Penulis 

         Memberi masukan bagi peneliti berupa informasi tentang karakteristik 

konsumen dalam perencanaan pemasarannya serta membantu pemasar 

dalam menentukan strategi pemasaran khususnya pada jeruk Pamelo. 

 

 

 

 

 

 

 


