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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Globalisasi menyebabkan keterkaitan ekonomi nasional dan perekonomian 

internasional menjadi semakin erat. Dalam skala nasional, globalisasi berarti 

peluang pasar internasional bagi produk dalam negeri dan sebaliknya, juga 

peluang masuknya produk ke pasar domestik. Hal ini disebabkan karena 

perdagangan bebas memungkinkan masyarakat mengimpor dan mengekspor 

barang dan jasa lebih banyak. Bagi konsumen, perdagangan bebas dianggap 

sebagai hal positif karena semakin banyak pilihan barang dan jasa yang 

dibutuhkan dengan harga dan kualitas yang bersaing. Dibukanya perdagangan 

bebas menjadi tantangan sekaligus peluang yang besar bagi setiap negara 

termasuk Indonesia. 

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki potensi besar dalam 

menghasilkan buah dan sayur. Hal itu dibuktikan dengan beragamnya buah dan 

sayur yang mampu tumbuh di Indonesia. Namun hal itu tidak dimanfaatkan secara 

maksimal sehingga masih banyaknya penetrasi buah impor di Indonesia, termasuk 

apel. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya mutu buah lokal yang terkait 

dengan sistem produksi, sistem panen dan sistem penanganan pasca panen. 

Berikut ini adalah Tabel jumlah impor buah di Indonesia pada tahun 2005-2010. 
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Tabel 1. Jumlah Impor  Buah Indonesia Tahun 2005-2010 

Tahun  Jumlah (Ton) Nilai (U$) 
2005 413.411 234.071 
2006 427.484 337.517 
2007 502.156 449.164 
2008 501.599 474.186 
2009 509.599 483.282 
2010 371.815 339.529 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Kendala pemasaran buah lokal di Indonesia yaitu ketersediaan buah yang 

masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga harga yang ditetapkan 

juga fluktuatif. Selain itu, kendala yang dihadapi yaitu masih rendahnya produksi 

dan banyaknya permintaan buah oleh masyarakat. Pada Tabel 2 menunjukan 

permintaan dan konsumsi buah di Indonesia tahun 1998-2011. 

Tabel 2. Permintaan dan Konsumsi Buah di Indonesia Tahun 1998-2011 

Tahun Jumlah (Ton) 
1998 7.352.00 
2000 7.829.88 
2005 10.373.90 
2010 13.900.80 
2011 19.999.96 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Permintaan konsumen terhadap buah terutama apel semakin lama semakin 

meningkat. Peningkatan permintaan apel disebabkan karena masyarakat 

beranggapan bahwa kandungan yang ada dalam apel dapat meningkatkan 

kesehatan pada jantung, mengurangi kolestrol, melancarkan pencernaan dan 

meningkatkan imunitas. 

Pada saat ini keberadaan apel lokal seperti manalagi, rome beauty, dan 

anna tergeser dengan banyaknya produk apel impor. Produk apel impor  meliputi 

apel fuji, washington, granny smith, pacific rose, lengkeng dan royal gala. 

Sebenarnya dari segi kualitas apel lokal lebih baik dari apel impor.  
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Menurut Erka Rahman (2015) Apel lokal lebih renyah, segar dan 

kandungan vitaminnya lebih baik. Apel lokal setelah pasca panen langsung 

dikemas dan dipasarkan tanpa ada perlakuan pengawetan.Sehingga, apel lokal 

dianggap lebih sehat dari pada apel impor. Selain itu, potensi plasma nutfah buah-

buahan Indonesia sangat besar, lebih dari 6000 sumber plasma nutfah.Seharusnya, 

dengan kekayaan tersebut Indonesia mempunyai varietas/klon buah-buahan yang 

unggul. 

Semakin banyaknya persaingan, produsen harus mampu melakukan 

manajemen pemasaran yang baik dalam memperlancar proses pemasarannya. 

Berbicara mengenai pemasaran, kita harus mengenal perilaku konsumen. 

Konsumen merupakan komponen yang sangat penting dan harus diperhatiakan. 

Kita harus mempelajari perilaku konsumen mengenai apa kebutuhannya, apa 

keinginannya dan apa yang disukai dan tidak disukai. Studi tentang perbedaan 

perilaku konsumen membeli produk apel lokal dan apel impor juga sangat 

penting, agar dapat diketahui keinginan dari konsumen. Sehingga, produsen dapat 

mengetahui strategi pemasaran selanjutnya. Fenomena tersebut  mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Preferensi Konsumen Apel 

Lokal dan Apel impor di Surabaya”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang ada adalah 

sebahgai berikut : 

1. Bagaimana preferensi konsumen terhadap apel lokal dan apel impor? 

2. Bagaimana perbandingan nilai atribut kualitas, pendapatan konsumen , 

volume dan nilai pembelian apel lokal dan apel impor? 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang maka tujuan yang ada adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis preferensi konsumen terhadap apel lokal dan apel impor? 

2. Menganalisis perbandingan nilai atribut kualitas, pendapatan 

konsumen, volume dan nilai pembelian apel lokal dan apel impor? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi dan peneliti lain : digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan dan sebagai bahan referensi dan masukan bagi peneliti 

yang ingin menggembangkan serta melanjutkan penelitian dengan 

tema yang sama. 

2. Bagi produsen buah apel : dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan 

pertimbangan dalam menetapkan strategi pemasaran dan upaya dalam 

meningkatkan harga dan penghasilan. 

3. Bagi petani : sebagai informasi agar petani lebih mampu meningkatkan 

kualitas dan produktivitas produk apel lokal agar mampu bersaing 

dengan produk apel impor. 

1.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Preferensi konsumen adalah perbandingan tingkat kesukaan konsumen 

terhadap apel lokal dan apel impor. 

2. Konsumen adalah warga kota Surabaya yang membeli apel lokal dan 

apel impor di supermarket, kios buah dan pasar tradisional Pucang. 

3. Jenis produk Apel lokal yaitu apel manalagi, apel rome beauty dan 

apel anna. 
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4. Jenis produk apel impor yaitu apel fuji, apel Washington, apel granny 

smith dan apel pacific rose. 

5. Atribut produk yang diteliti adalah rasa, aroma, kandungan air, 

kesegaran, tekstur, tampilan. 

6. Harga apel adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk 

pembelian 1 kg apel.  

7. Tempat pembelian apel lokal dan apel impor di pasar tradisional, kios 

buah dan supermarket. 

8. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya antara pedagang dan 

pembeli untuk mendapatkan berbagai jenis barang, dimana bangunan 

fisik pasar tradisional. 

9. Kios buah adalah tempat pedagang menjual macam-macam jenis buah, 

termasuk apel. 

10. Supermarket adalah tempat penjualan berbagai jenis barang, terrmasuk 

apel dengan menggunakan sistem modern.  

11. Rasa diukur dengan penilaian / persetujuan responden bahwa rasa apel 

yang dibeli masih manis. 

12. Aroma diukur dengan penilaian / persetujuan responden bahwa aroma 

apel adalah harum. 

13. Kandungan air diukur dengan penilaian / persetujuan responden bahwa 

apel mengandung banyak air (juice). 

14. Kesegaran diukur dengan penilaian / persetujuan responden bahwa 

kondisi apel yang dibeli masih segar (fresh). 
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15. Tekstur diukur dengan penilaian / persetujuan responden bahwa apel 

yang dibeli masih bertestur. 

16. Tampilan diukur dengan penilaian / persetujuan responden bahwa 

tampilan apel yang dibeli mulus / menarik. 

17. Selera diukur dengan tingkat kesukaan terhadap apel yang dibeli.  

18. Harga diukur dengan satuan produk yang dibeli (Rp/kg). 

19. Pendapatan adalah penghasilan konsumen yang diperoleh selama satu 

bulan Sedangkan, bagi mahasiswa/pelajar pendapatan adalah 

banyaknya uang saku selama satu bulan yang diberikan oleh orang 

tuanya. 

20. Nilai pembelian adalah berapa rupiah konsumen membeli produk apel 

satu kali pembelian saat wawancara dan nilai pembelian selama satu 

bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


