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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau 

koperasi yang bentuknya berupa mal, supermarket, department store, dan shoping 

centre yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan 

pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan 

bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti (Noor & Ikasari, 2014). 

Hadirnya pasar modern mengakibatkan rasio keinginan masyarakat berbelanja di 

pasar tradisional cendurung menurun, hal ini dikarenakan konsep pasar modern 

lebih terstruktur dibandingkan dengan pasar tradisional. Produk yang ditawarkan 

oleh pasar modern terdiri dari kebutuhan skunder dan primer, salah satunya adalah 

produk hortikultura.  

Sayuran dan buah – buahan merupakan salah satu komoditi hortikultura 

yang ditawarkan di pasar tradisional maupun modern (Purnawati, 2014). Sayuran 

dan buah segar memiliki outlet khusus pada pasar modern sehingga memudahkan 

konsumen dalam pencarian dan pemilihannya. Atribut buah, kenyamanan 

pembelian, kebersihan tempat dan aspek lingkungan dalam memenuhi kebutuhan 

akan produk holtikulura menimbulkan kecenderungan konsumen berbelanja pada 

pasar modern. 

Superindo adalah salah satu pasar modern yang mempunyai banyak 

cabang di Indonesia tidak terkecuali di kota Malang. Superindo didesain untuk 

memudahkan konsumen menemukan kebutuhan belanja primer dan skunder 

dalam satu tempat. Berdasarkan pengamatan peneliti, Superindo cabang Tlogomas
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menjadi salah satu supermarket pendatang baru di daerah Tlogomas. Superindo 

juga menjual produk – produk holtikultura diantaranya buah – buahan segar. 

Salah satu buah yang menarik perhatian konsumen adalah buah pir segar dimana 

Superindo menawarkan berbagai macam jenis buah pir. Kondisi ini menjadi faktor 

yang harus diperhatikan oleh pengelolah supermarket agar mempelajari perilaku 

konsumen khususnya konsumen pir segar dikarenakan pir adalah salah satu buah 

yang digemari di Superindo cabang Togomas. Cara ini dapat diambil  agar 

memberikan masukan dalam merumuskan strategi pemasaran yang tepat dilihat 

dari sisi perilaku konsumen.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian buah pir  

segar dengan mengambil lokasi di Superindo Cabang Tlogomas Kota Malang 

dengan judul “Analisis Perilaku Konsumen Pir Segar  Di Superindo Cabang 

Tlogomas Kota Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah karakteristik pembeli buah pir  segar pada Superindo 

Cabang Tlogomas Kota Malang? 

2. Apa saja faktor yang memperngaruhi keputusan pembelian pir  segar pada 

Superindo Cabang Tlogomas Kota Malang? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Menganalisis karakteristik konsumen pir  segar pada Superindo Cabang 

Tlogomas Kota Malang. 
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2. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam pembelian pir  segar pada Superindo Cabang Tlogomas Kota 

Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Perusahaan: penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai sikap 

konsumen terhadap keputusan pembelian pir  segar di Superindo  Cabang 

Tlogomas Kota Malang.  

2. Bagi peneliti lain: penelitian ini dapat menjadi refrensi, dan penambahan 

wawasan pengetahuan khususnya dibidang ekonomi dan pemasaran 

produk. 

3. Bagi pemerintah: sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan 

pertanian buah di Indonesia khususnya penjualan di pasar supermarket.  

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah  

Istilah dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan, yaitu : 

1. Perilaku konsumen adalah tindakan konsumen dalam perlakuan pembelian 

pir  segar.  

2. Pasar modern adalah salah ritel (grosir) produk – produk yang diperjual 

belikan secara modern dengan sistem yang lebih maju.  

3. Lokasi penelitian adalah Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang. 

4. Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang adalah salah satu supermarket 

yang terletak di kota Malang dimana mempunyai lokasi yang sangat 

strategis. Superindo Cabang Tlogomas terletak di jalan Raya Tlogomas 
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No. 5A, lokasi ini dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, kantor, 

pemukiman warga, dan jalan raya.  

5. Responden adalah konsumen buah pir segar di Superindo cabang 

Tlogomas yang bersedia mengisis kuesioner serta dijadikan sampel dalam 

penelitian. 

6. Buah pir  segar adalah buah hasil panen yang dikemas secara segar (fresh) 

atau buah yang tidak dijadikan sayuran beku dan dikemas kalengan 

7. Konsumen adalah masyarakat yang melakukan pembelian di Superindo  

Cabang Tlogomas Kota Malang. 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Variabel adalah objek penelitian yang difokuskan di dalam suatu 

penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 10 subjek 

dari pengukuran atribut pir  segar dan faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen.  

2. Karakteristik konsumen yang akan menjadi responden diantaranya: 

a. Jenis kelamin adalah laki – laki dan perempuan yang menjadi 

konsumen pir  di Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang. 

b. Status pernikahan terdiri dari sudah menikah atau belum menikah 

c. Usia adalah jumlah umur konsumen pir  di Superindo  Cabang 

Tlogomas Kota Malang. 

d. Pekerjaan yang terbagi dari ibu rumah tangga, pegawai, atau pelajar. 

e. Pendidikan terakhir atau yang sedang ditempuh konsumen pir  di 

Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang. 
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f. Frekuensi belanja dalam sebulan minimal 1 kali transaksi.  

3. Pendapatan rata – rata perbulan merupakan perkiraan pendapatan setiap 

responden pada penelitian ini. 

4. Harga jual produk pir  segar diukur dalam hitungan Rp/Kg. 

5. Kesegaran dijelaskan dengan pir  yang terlihat segar atau tidak rusak. 

6. Kecerahan warna dapat dijelaskan warna yang menarik perhatian 

konsumen, terlihat dari cerah dan tanpa ada terkena hama penyakit .  

7. Kebersihan berarti dalam satu kemas maupun satuan pir  segar tidak 

terlihat ada kotoran yang menempel. 

8. Packing adalah pengemasan pir  segar siap jual ke konsumen.  

9. Responden berjumlah 50 responden yang diambil secara acak pada 

konsumen pir  segar di Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang.  

10. Faktor – faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian pir : 

a. Kebersihan dijelaskan dengan tidak ada kotoran khususnya dibagian 

penjualan pir .  

b. Pelayanan yang ditawarkan oleh pegawai Superindo  Cabang 

Tlogomas Kota Malang khususnya dibidang penjualan pir .  

c. Lokasi Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang yang terletak dekat 

dengan konsumen.  

d. Tampilan pasar dijelaskan dengan penataan pir  segar secara baik atau 

menarik. 

e. Keragaman produk adalah macam – macam produk pir  segar yang 

ditawarkan oleh Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang.  
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11. Nilai pembelian adalah total rupiah konsumen dalam satu kali transaksi  

pembelian pir  segar.  

 




