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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jamur kuping (Auricularia auricula) merupakan salah satu kelompok jelly 

fungi yang masuk ke dalam Basidiomycota dan memiliki tekstur jelly yang unik. 

Fungi yang masuk ke dalam kelas ini umumnya makroskopis atau mudah dilihat 

dengan mata telanjang. Miseliumnya bersekat dan dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu: miselium primer (miselium yang sel-selnya berinti satu, umumnya 

berasal dari perkembangan basidiospora) dan miselium sekunder (miselium yang sel 

penyusunnya berinti dua, miselium ini merupakan hasil konjugasi dua miselium 

primer atau persatuan dua basidiospora). Auricularia auricula umumnya kita kenal 

sebagai jamur kuping. Jamur ini disebut jamur kuping karena bentuk tubuh buahnya 

melebar seperti daun telinga manusia (kuping).  

Dewasa ini kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat menjadi salah satu 

pilihan dalam pemenuhan protein. Salah satu komoditas yang banyak mengandung 

protein serta banyak diminati adalah jamur kuping. Kandungan nutrisi yang 

terkandung dalam jamur kuping tidak hanya protein tetapi juga terdiri dari kandungan 

air, lemak, karbohidrat, dan serat. Kandungan nutrisis yang terdapat pada jamur 

kuping tiap per 100 g yaitu air 14.8 g, energi 284 kkal, protein 9.25 g, karbohidrat 73 

g, serat 70.1 g, ampas 2.21 g. Jamur kuping memiliki berbagai macam vitamin dan 

mineral. Jenis vitamin yang ada dalam jamur kuping ialah thiamin 0.015 mg, 

riboflavin 0.844 mg, niacin 6.267 mg, asam pantotenat 0.481 mg, vitamin B6 0.112 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Miseliumnya&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Basidiospora&action=edit&redlink=1
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mg, dan folat 38 mcg. Mineral yang terkandung dalam jamur kuping ialah kalsium 

159 mg, besi 5.88 mg, magnesium 83 mg, fosfor 184 mg, kalium 754 mg, natrium 35 

mg, seng 1.32 mg, tembaga 0.183 mg, mangan 1.951 mg, dan selenium 128 mg. 

Konsumen merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam suatu usaha. Konsumen 

pun saat ini semakin cerdas dan selektif dalam memilih produk yang akan 

dikonsumsinya. Seiring dengan semakin cerdas dan selektifnya konsumen dalam 

memilih produk yang tersedia di pasar, maka akan semakin ketat persaingan antar 

produsen dalam usaha memperebutkan perhatian konsumen untuk memilih 

produknya. 

Keputusan konsumen dalam memilih atau pembelian sangatlah beragam, hal 

ini dikarenakan konsumen sendiri berasal dari beberapa segmen sehingga apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan pun berbeda. Produsen ditutunt untuk paham dan mengerti 

tentang keinginan konsumen terhadap produk yang ada di pasaran, sehingga produsen 

dapat melakukan berbagai cara untuk membuat konsumen tertarik dengan produk 

yang dihasilkan. 

Perilaku konsumen merupakan proses yang dilalui oleh seseorang dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengavaluasi, dan bertindak pasca konsumsi 

produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya 

(Schiffman dan Kanuk, 2008). Konsumen yang sedang melakukan proses pembelian, 

maka perilaku konsumen di situ akan berperan sebelum konsumen melakukan 

keputusan pembelian. Konsumen akan melakukan pemahaman lebih dahulu terhadap 

produk yang akan dibeli. 
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Perilaku konsumen yang menerangkan bahwa keputusan konsumen dalam 

pembelian selain dipengaruhi oleh karakteristik konsumen, dapat dipengaruhi oleh 

bauran pemasaran yang mencakup produk, harga, distribusi, dan promosi. Variabel-

variabel tersebut di atas saling mempengaruhi proses keputusan pembelian yang 

didasarkan pada pilihan produk, merk, pilihan penyalur, waktu pembelian, jumlah 

pembelian (Kotler,2005). Keputusan pembelian yang kompleks, keputusan pembelian 

konsumen juga dipengaruhi oleh faktor individual, lingkungan dan stimuli pemasaran 

yang pada akhirnya menimbulkan tanggapan konsumen paska pembelian atas produk 

yang dikonsumsinya dan juga memberikan masukan pada produsen atas respon 

konsumen tersebut relevansinya dengan strategi pemasaran (Assael, 2001). Faktor-

faktor tersebut menuntut produsen dalam menawarkan produk dengan 

memperhatikan aspek kepuasan konsumen, melihat kini semakin beraneka ragamnya 

penawaran suatu produk serta konsumen yang semakin selektif dalam memilih suatu 

produk. 

Jamur kuping (Auricularia auricular) saat ini sudah banyak dikenal dan 

dikonsumsi oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia, hal ini karena masyarakat 

telah mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat pada jamur kuping. Pemasaran 

jamur kuping sendiri di Indonesia sudah banyak dan dapat dengan mudah di temui di 

pasar tradisional maupun minimarket dan supermarket. Pasar tradisional banyak 

digemari oleh semua kalangan masyarakat karena banyak sekali jenis bahan pangan 

yang data di temui di sana. Pasar tradisional di Kabupaten Malang sendiri di memiliki 

bebrapa kelas yaitu kelas I, II, III, IV. Pasar Tradisional yang akan di ambil sebagai 

lokasi penelitian oleh peneliti adalah Pasar Tradisional kelas I dimana pasar 
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tradisional kelas I merupakan pasar induk yang ada di Kabupaten Malang. Kondisi 

pasar tradisional di Kabupaten Malang yang merupakan pasar induk merupakan pasar 

tradisional yang besar dan para pedagang pengecer ataupun konsumen membeli 

produk di pasar tersebut untuk dapat di jual kembali ataupun dikonsumsi secara 

probadi. Lokasi pasar tradisional kelas I sendiri terdiri dari beberapa Pasar 

Tradisional yaitu Pasar Lawang, Pasar Kepanjen, Pasar Singosari, Pasar 

Gondanglegi, Pasar Tumpang, Pasar Dampit, Pasar Karangploso, Pasar Turen, Pasar 

Pujon. Lokasi pasar yang di ambil oleh peneliti adalah perwakilan dari pasar 

tradisional di kelas I yang dapat mewakili pasar tradisional di Kabupaten Malang 

secara merata yaitu Pasar Tradisional Karangploso, Pasar Tradisional Kepanjen, dan 

Pasar Tradisional Lawang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana karakteristik konsumen jamur kuping (Auricularia auricula) di pasar 

tradisional Kabupaten  Malang? 

2. Bagaimana keputusan pembelian konsumen jamur kuping (Auricularia auricula)  

di pasar tradisional Kabupaten Malang? 

3. Atribut-atribut apa yang mempengaruhi keputusan pembelian jamur kuping 

(Auricularia auricula)  di pasar tradisional Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan sebagai berikut : 
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1. Mengidentifikasi karakteristik konsumen jamur kuping (Auricularia auricula) di 

pasar tradisional Kabupaten Malang. 

2. Mengidentifikasi proses keputusan pembelian jamur kuping (Auricularia 

auricula) di pasar radisional Kabupaten Malang. 

3. Menganalisis atribut-atribut yang mempengaruhi keputusan pembelian jamur 

kuping (Auricularia auricula) di pasar tradisional Kabupaten Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan informasi dan penambahan wawasan baik secara langsung 

maupun tidak langsung tentang perilaku konsumen jamur kuping. 

2. Sebagai informasi bagi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1. Harga  adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang 

lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang 

atau kelompok pada tempat dan waktu tertentu. Harga digunakan untuk 

memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Harga dapat 

digunakan dengan satuan Rupiah (Rp). Harga merupakan salah satu variabel 

dalam penelitian ini dengan indikator sebagai berikut: Keterjangkauan harga, 

kesesuaian dengan harga pasar, dan kesesuaian harga dengan manfaat. 

2. Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melaksanakan 

fungsinya meliputi, daya tahan keadaan produk, kondisi produk dalam 

keadaan baik, tidak cacat, tidak rusak, tidak sobek. Kualitas produk jamur 
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kuping diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: rasa produk, bentuk 

produk, dan manfaat lebih dibandingkan dengan pesaing. 

3. Kebersihan produk yaitu produk jamur kuping yang di jual harus dalam

keadaan bersih, tidak ada kotoran, tidak bercampur dengan zat atau bahan

lain. Kebersihan produk diukur dengan indikator jaminan kebersihan produk.

4. Daya tahan  produk adalah dimana keadaan produk jamur kuping dapat di

konsumsi atau tahan dalam waktu berapa lama baik dalam suhu ruang ataupun

suhu dingin. Daya tahan produk diukur dengan indikator ketahanan produk.

5. Keputusan  pembelian adalah proses dalam pembelian yang nyata, apakah

membeli atau tidak (Swastha dan Handoko, 2008). Indikator penelitian dalam

variabel keputusan pembelian adalah kemantapan membeli produk, kebiasaan

membeli produk, membeli kembali, dan bersedia merekomendasikan kepada

orang lain.


