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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai iklim tropis. Keadaan 

ini memberikan keuntungan bagi Indonesia karena bisa menghasilkan berbagai 

macam produk holtikultura salah satunya adalah buah-buahan. Buah merupakan 

unsur- unsur penting yang dibutuhkan oleh manusia. Kandungan yang terdapat 

dalam buah yaitu vitamin, serat, antioksidan, mineral yang berguna sebagai zat 

pengatur dalam tubuh manusiadan mengurangi kadar gula darah yang berlebihan, 

sehingga ketersediaan buah-buahan harus tetap memadai untuk memenuhi nutrisi 

yang dibutuhkan oleh manusia. 

Buah merupakan salah satu prospek penting yang dapat dikembangkan baik 

didalam negeri maupun luar negeri. Buah-buahan  merupakan bahan pangan yang 

termasuk penting dan semestinya ada dalam daftar menu makanan kita sehari-hari, 

karena di dalam buah-buahan tersebut terkandung sumber nutrisi yang sangat 

diperlukan oleh tubuh contohnya vitamin, mineral dan serat. Masalah kesehatan 

yang sering timbul akibat kurang mengkonsumsi buah-buahan, seperti contoh 

kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan untuk gejala yang ringan dan 

yang terparah adalah scurvy dan kurangnya mengkonsumsi makanan yang 

mengandung vitamin A dapat menyebabkan rabun senja, oleh karena itu 

mengkonsumsi buah-buahan adalah mutlak bagi tubuh dan kesehatan (Ida Ayu, 

2010). 

Mengkonsumsi buah-buahan, tentu saja konsumen akan memilih buah yang 

masih dalam keadaan segar, dan tidak rusak. Hal ini dilakukan untuk menghindari 



2 
 

bahaya yang tidak diinginkan dan juga untuk memberikan kepuasan pada 

keinginan serta kebutuhan mereka. Memperhatikan atribut-atribut penting didalam 

memilih buah-buahan segar adalah salah satu cara untuk mendapatkan buah yang 

dinginkan. 

Kecenderungan berbelanja pada masyarakat sekarang ini adalah berbelanja 

di pasar modern. Hal tersebut dikarenakan kualitas barang yang diperjualkan di 

pasar  modern lebih baik dengan kemasan dan harga yang murah, serta suasana di 

pasar modern yang lebih nyaman membuat konsumen lebih leluasa untuk memilih 

barang-barang kebutuhannya. Keadaan ini harus diperhatikan oleh produsen 

tujuannya untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan 

konsumen, karena ini merupakan satu tolak ukur dari keberhasilan sebuah 

perusahaan. Perilaku tersebut timbul dari kebutuhan masyarakat yang semakin 

tinggi dan keinginan konsumen untuk berbelanja secara praktis. Pasar modern di 

Indonesia cenderung bertambah tak terkecuali di Jawa Timur, sehingga banyak 

tempat yang dijadikan konsumen untuk berbelanja, salah satunya adalah Giant 

Supermarket. Kota Malang sendiri ada 3 Supermarket Giant yang berlokasi Di 

Dinoyo, Pulosari, dan Sawojajar. Giant Supermarket memberikan pelayanan yang 

baikdan suasana nyaman serta kondusif yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan perilaku konsumen dalam 

melakukan pembelian buah-buahan segar dengan mengambil lokasi di 

Supermarket Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang berjudul “Analisis Perilaku dan 

Sikap Konsumen Buah-buahan Segar di Supermarket Giant Ekspres Dinoyo Kota 

Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian buah-buahan 

segar  di Supermarket Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang? 

2. Bagaimana sikap konsumen terhadap buah lokal dan impor di Supermarket 

Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian 

buah-buahan segar  di Supermarket Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang 

2. Menganalisis sikap konsumen terhadap buah lokal dan impor di Supermarket 

Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang maka manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi pemerintah : Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam kebijakan 

ekspor impor. 

2. Bagi produsen dan perusahaan : Digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam menjalankan usaha setelah mengetahui atribut-atribut 

yang dipertimbangkan kosumen dalam melakukan pembelian buah-buahan 

segar. 

3. Bagi akademisi dan penelitilain : Digunakan sebagai bahan tambahan dan 

sebagai bahan referensi sertadapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebihlanjut dengan tema yang sama. 
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1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah  

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen dalam hal ini adalah 

buah-buahan segar yang ada di Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang. 

2. Konsumen adalah warga kota Malang  yang sedang melakukan pembelian 

buah-buahan segar di supermarket Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang. 

3. Usia adalah umur responden pada saat diwawancarai, peneliti membagi 

kedalam enam kategori yaitu 16-18 tahun (remaja lanjut), 19-24 tahun 

(dewasa awal), 25-35 tahun (dewasa lanjut), 36-50 tahun (separuh baya), 51-

65 tahun (tua), >65 tahun (lanjut usia). 

4. Pendapatan rata-rata perbulan, adalah rata-rata pendapatan total keluarga 

perbulan. Pendapatan rata-rata dibagi kedalam lima kelompok yaitu dibawah 

Rp. 500.000, Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000, Rp. 1.000.000 - 2.500.000, Rp. 

2.500.000 - Rp. 5.000.000, diatas Rp. 5.000.000 sedangkan mahasiswa 

ditentukan banyaknya uang saku yang diterima selama satu bulan.  

5. Pendidikan terakhir adalah pendidikan terkahir responden atau yang sedang 

ditempuh. 

6. Jumlah anggota keluarga, adalah jumlah anggota keluarga kandung termasuk 

responden yang tinggal bersama-sama dengan responden.  
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1.5.2 Pengukuran Variabel  

Bentuk pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Buah segar adalah buah yang dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih 

dahulu karena rasanya sudah beraneka, segar, bentuk (fisik buah) utuh, 

mempunyai warna alami tanpa ada tambahan zat pewarna, serta aroma khas 

yang dimiliki oleh buah itu sendiri. Buah-buahan segar yang dijadikan obyek 

dalam penelitian ini adalah buah apel, jeruk, dan anggur.  

2. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki oleh suatu produk. Dalam penelitian 

ini adalah atribut buah segar yang meliputi  rasa, aroma, faktor fisik buah, 

warna, kebersihan dan atribut pada supermarket meliputi harga buah-buahan, 

packaging, dan jenis buah-buahan. 

3. Tempat pembelian buah-buahan segar adalah supermarket Giant Ekspres 

Dinoyo Kota Malang. 

4. Kesegaran dijelaskan dengan buah-buahan yang masih terlihat segar dan tidak 

rusak. 

5. Packaging adalah pengemasan buah-buahan segar untuk siap dijual ke 

konsumen. 

7. Warna, dijelaskan dengan warna buah tersebut terlihat cerah dan tanpa ada 

terkena hama penyakit. 

8. Kebersihan berarti dalam satu kemas buah segar maupun satu satuan buah 

segar tidak ada kotoran yang menempel. 

9. Harga diukur dalam Rp/Kg 
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10. Nilai pembelian adalah berapa  rupiah konsumen membeli buah-buahan satu 

kali pembelian saat wawancara dan nilai pembelian selama satu bulan. 

 


