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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada tahun 2012 jumlah penduduk Indonesia adalah terbesar ke empat di dunia 

setelah China, India, dan Amerika Serikat. Menurut Deputi Bidang Keluarga Sejahtera 

dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Sudibyo Alimoeso jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2012 sekitar 230 juta jiwa (Anonim
1
, 2013)  dapat dikatakan telah 

bertambah sekitar 30 juta jiwa dibanding sepuluh tahun yang lalu. Sedangkan PNB per 

kapita per tahun atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai Rp 32,5 juta, 

meningkat dibandingkan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 29,7 juta (BPS, 2013). 

Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa seiring bertambahnya penduduk 

maka pendapatan penduduk juga turut meningkat. Tingkat pendapatan perkapita 

mencerminkan daya beli masyarakat yaitu makin tinggi tingkat pendapatan, tingkat daya 

belinya juga makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang akan terus 

meningkat.  

Buah-buahan adalah makanan yang baik untuk gizi dan kesehatan apalagi jika 

dikonsumsi rutin setiap hari sebagai makanan pokok karena mengandung banyak serat, 

air, vitamin dan mineral. Namun, seringkali banyak masyarakat beranggapan bahwa 

buah hanyalah sebagai makanan pelengkap dan kesenangan saja, kebanyakan 

masyarakat menganggap buah-buahan bukan makanan pokok (Poerwanto, 2003). 

Menurut Sekretaris Jendral Kementrian Pertanian (2012) dalam Statistik Konsumsi 

Pangan 2012 buah yang tergolong paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia 

dibandingkan dengan berbagai macam buah yang lainnya adalah buah jeruk dan pepaya 

dimana jumlah konsumsi terbanyak terdapat pada buah jeruk yaitu sebesar 3 

kg/kapita/tahun, jumlah produksi mencapai 2.036 ton/tahun dan ketersediaan buah jeruk 

mencapai 7 kg/kapita/tahun. Sedangkan konsumsi buah pepaya 2 kg/kapita/tahun, 

jumlah produksi 958 ton dengan ketersediaan sebanyak 3 kg/kapita/tahun.                                             

Menurut Dokter Spesialis Gizi Klinik Universitas Indonesia, Fiastuti Witjaksono, 

FAO merekomendasikan untuk mengkonsumsi 400 gram buah dan sayur atau 3-5 porsi 

sayur dan 2-3 porsi berbagai macam buah per hari berdasarkan rekomendasi dari 

Pedoman Gizi Seimbang dalam UU Kesehatan no 36 tahun 2009. Kebutuhan konsumsi 
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berbagai macam buah yang disarankan FAO adalah 70 kg/kapita/tahun (Anonim
2
, 2013) 

. Seperti yang telah diungkapkan diatas pertambahan penduduk Indonesia diikuti dengan 

bertambahnya pendapatan penduduk yang menunjukan kemampuan daya beli dan 

permintaan terhadap suatu barang. Tetapi mengapa permintaan buah di Indonesia masih 

relatif rendah hingga konsumsi berbagai macam buah masih di bawah anjuran FAO. 

Konsusmsi buah-buahan rata-rata penduduk Indonesia pada tahun 2012 baru mencapai 

35 kg/kapita/tahun (BPS, 2013) . 

Mengacu pada latar belakang di atas penulis ingin mengetahui dan meneliti 

faktor apa sajakah yang dapat menutup kesenjangan tersebut diatas sehingga masyarakat 

dapat lebih berpola hidup sehat dan dapat mengkonsumsi berbagai macam buah secara 

rutin sesuai anjuran FAO, ditinjau dari faktor  ekonomi, karakteristik pribadi masyarakat 

dan kualitas buah. Melihat buah jeruk begitu melekat pada masyarakat dan bukan 

merupakan buah musiman sehingga mudah ditemukan di pasar, maka penelitian ini 

dibatasi pada permintaan buah jeruk. 

1.2. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor apa 

saja yang berpengaruh nyata terhadap permintaan buah jeruk  di pasar Johar Semarang. 

 

1.3. Signifikansi 

Ditinjau dari segi ilmiah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu dalam bidang ekonomi pertanian. 

Ditinjau dari segi praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada peneliti berikutnya, pemerintah, petani, pedagang dan masyarakat agar 

lebih memperhatikan konsumsi buah  

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan buah 

jeruk, faktor-faktor yang dimaksudkan adalah : 
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1. Buah jeruk, yang dimaksud adalah buah jeruk lokal dan buah lain yang menggantikan 

atau melengkapi buah jeruk meliputi, buah papaya, apel dan pisang. 

2. Kualitas adalah tampilan buah jeruk meliputi warna, rasa, aroma dan ukuran. 

3. Faktor  ekonomi : 

a. Harga adalah sejumlah nominal uang dalam bentuk rupiah yang ditukar dengan 

buah-buahan per kg oleh konsumen. 

b. Pendapatan adalah total pendapatan per bulan kepala keluarga dan ibu rumah 

tangga yang dipakai untuk membiayai keluarga tersebut. 

4. Faktor karakteristik pribadi : 

a. Pendidikan adalah status jenjang pendidikan terakhir responden pada saat 

penelitian ini berlangsung. 

b. Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi 

tanggungan kepala keluarga dan ibu rumah tangga untuk dicukupi kebutuhan 

hidupnya. 

Konsumen yang dapat menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga 

dan ibu rumah tangga yang bekerja atau tidak bekerja, tidak termasuk pembantu rumah 

tangga yang ditemui di Pasar Johar saat penelitian. 

 

1.5. Model Hipotesis 
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Keterangan : 

X1 : Harga Buah Jeruk 

X2 : Harga Buah Lain 

X3 : Jumlah Anggota Keluarga 

X4 : Jenjang Pendidikan 

X5 : Pendapatan Keluarga Per Bulan 

Y  : Permintaan Buah Jeruk 

D1 : Kualitas Baik (1) / Cukup Baik (0)  

 


