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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Sukabumi sangat kaya dengan sumber daya alam. Khususnya 

dalam sektor pertanian. Terbukti dengan banyaknya komoditas pertanian yang 

cukup beragam. Keragaman komoditas yang dihasilkan tersebut dipengaruhi oleh 

kondisi wilayah yang cukup beragam pula. Kondisi wilayah yang cukup beragam 

tersebut dipengaruhi juga oleh luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang terbentang 

dari gunung sampai pantai.   

Salah satu kelompok komoditas yang dikembangkan di Kabupaten 

Sukabumi adalah komoditas sayuran (hortikultura). Namun sampai saat ini 

pengembangan komoditas hortikultura lebih kepada komoditas yang populer 

seperti:  cabe rawit, kubis, tomat, (Gegerbitung), bawang daun (Kadudampit), 

bawang merah (Ciracap), labu siam (Nagrak) dan lain-lain (BPS Kabupaten 

Sukabumi, 2016). Padahal selain komoditas-komoditas tersebut di Kabupaten 

Sukabumi juga ditemukan komoditas lokal yang berpotensi unggulan dan layak 

untuk dikembangkan yaitu sayuran terubuk. 

Terubuk merupakan komoditas sayuran non populer yang memiliki 

kekhasan tertentu. Tanaman ini mempunyai  kandungan gizi yang cukup baik, 

proses budidaya tidak memerlukan perawatan yang rumit, serta dapat diolah 

menjadi berbagai masakan (Sukmawani, dkk. 2016). Bahkan lebih lanjut lagi hasil 

penelitian Sukmawani, dkk (2016) di Kabupaten Sukabumi menunjukan bahwa 

terubuk memiliki keunggulan untuk bersaing karena keunikannya dan memiliki 

nilai ekonomis yang baik untuk dikembangkan. Sehingga terubuk berpotensi 

menjadi komoditas unggulan spesifik lokasi apabila dikembangkan secara 

optimal.  

Menurut Sukmawani, dkk (2016) berdasarkan potensi dan keunggulannya 

tersebut, terubuk memiliki peluang untuk dikembangkan lagi dari segi 

pemasarannya. Saat ini terubuk yang ditanam oleh petani belum memiliki tujuan 

komersil atau masih bersifat subsisten. Upaya yang dapat mendorong peningkatan 
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produksi tanaman terubuk adalah dengan menciptakan peluang pasar yang seluas-

luasnya. Seiring dengan adanya peningkatan permintaan terhadap terubuk, maka 

potensi pasar untuk tanaman ini pun semakin terbuka lebar.  

Sebagian besar masyarakat Sukabumi (dalam hal ini sebagai konsumen) 

masih belum banyak yang mengenal tanaman terubuk. Sehingga perlu dikaji lebih 

mendalam bagaimana persepsi konsumen terhadap tanaman terubuk tersebut. 

Dalam hal ini, persepsi konsumen penting untuk diperhatikan karena menjadi 

pertimbangan tinggi rendahnya minat pembelian konsumen terhadap sayuran 

terubuk yang relatif belum populer. 

Saat ini kebutuhan konsumsi masyarakat Sukabumi terhadap terubuk hanya 

diperoleh dari pasar-pasar tradisional atau warung tertentu yang menjual tanaman 

terubuk. Namun belum tersedia di pasar modern. Hal ini menjadi alasan peneliti 

untuk mengkaji bagaimana persepsi konsumen terhadap sayuran terubuk di pasar 

modern. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi konsumen terhadap sayuran 

terubuk di pasar modern. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis persepsi konsumen terhadap sayuran terubuk di pasar modern. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Aspek Guna Teoritis 

a. Untuk pengembangan potensi pasar terubuk dan penerapan strategi 

pemasaran di pasar modern, khususnya pada sayuran dan belum populer. 

b. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan 

persepsi konsumen terhadap sayuran lokal dan belum populer. 
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1.4.2 Aspek Guna Praktis 

a. Bagi Peneliti, penelitian ini berguna untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

yang dimiliki sebagai sarana untuk memperluas wawasan tentang persepsi 

konsumen terhadap sayuran yang belum populer di pasar modern. 

b. Bagi Petani, sebagai bahan motivasi untuk peningkatan kuantitas dan 

kualitas produksi terubuk serta pertimbangan dalam memproduksi dan 

memasarkan terubuk. 

c. Bagi Pedagang, sebagai bahan rujukan dalam mempelajari persepsi 

konsumen terhadap suatu produk. 

d. Bagi Pemerintah, sebagai acuan dalam penentuan kebijakan 

pengembangan usahatani terubuk. 

e. Bagi pihak lain, berguna untuk pihak yang ingin menambah wawasan serta 

menjadi bahan perbandingan terhadap kasus-kasus yang sama mengenai 

persepsi konsumen terhadap terubuk di pasar modern.  

 

 


