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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Preferensi konsumen merupakan pilihan atau minat seseorang untuk 

menyatakan suka atau tidak terhadap suatu produk Simamora (2013) dalam Faisal 

dan Mawardi (2018). Setiap orang memiliki pertimbangan tersendiri ketika 

hendak membeli suatu barang. Pilihan-pilihan setiap orang terhadap produk inilah 

yang disebut dengan preferensi. Preferensi yang dimiliki seorang konsumen 

menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan karna preferensi konsumen yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi pilihannya terhadap suatu barang, sehingga 

seorang produsen atau pelaku pasar mampu menganalisis preferensi dari target 

konsumennya. 

Preferensi konsumen dapat diketahui dengan mengukur tingkat kegunaan 

dan nilai relatif setiap atribut yang terdapat pada setiap pendapatan. Preferensi 

konsumen diartikan sebagai selera subjektif (individu), yang diukur atau dinilai 

dengan utilitas dari berbagai barang, serta berbagai atribut seperti kualitas, harga, 

promosi dan kemasan yang melekat pada produk yang dapat mempengaruhi 

prefersensi konsumen terhadap pemilihan produk tersebut (Indarto, 2011). 

Kota Sukabumi termasuk ke dalam wilayah terkecil di Jawa Barat, yang 

terdiri dari 8 Kecamatan dan 33 Kelurahan. Menurut BPS (2018), Kota Sukabumi 

memiliki luas lahan 48,42 km2 dengan jumlah penduduk 340.756 jiwa. Walaupun 

Kota Sukabumi memiliki luas wilayah yang kecil namun potensi pertaniannya 

sangat besar, salah satunya tanaman biofarmaka. Tanaman biofarmaka ini 

memiliki keberagaman seperti tanaman jahe yang merupakan tanaman dengan 

banyak manfaat bagi kesehatan, salah satunya bisa dijadikan sebagai obat untuk 

gangguan pencernaan, meningkatkan ketahanan tubuh, mengobati diare, dan 

memiliki sifat antioksidan yang aktivitasnya lebih tinggi dari pada vitamin E. 

Selain itu, jahe juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk bumbu dan olahan 

makanan seperti kopi jahe dan permen jahe.  
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Kondisi tersebut, sudah seharusnya Kota Sukabumi meningkatkan produksi 

jahe mengingat banyaknya manfaat yang dimiliki oleh jahe. Selain itu Kota 

Sukabumi merupakan lokasi yang baik dalam hal perkembangan khususnya di 

bidang pertanian, diantaranya perubahan cuaca, keanekaragaman hayati dan 

kondisi lahan. Adapun hasil produksi tanaman jahe yang berada di Kota 

Sukabumi pada tahun 2018 lebih banyak dibandingkan dengan tanaman rimpang 

lainnya. 

Tabel 1. Jumlah Produksi Tanaman Rimpang Tahun 2018 di Kota Sukabumi. 

No Jenis Tanaman Produksi (Kg) 

1 Jahe 6.400 

2 Kunyit 2.100 

3 Temulawak 500 

Sumber: BPS Kota Sukabumi 2018 (diolah) 

Pada Tabel 1, produksi hasil tanaman jahe di Kota Sukabumi ini unggul 

dibandingkan dengan tanaman rimpang lainnya, jumlah produksi tanaman jahe 

pada tahun 2018 di Kota Sukabumi sebanyak 6.400 kg. Akan tetapi, dalam hal 

penambahan nilai tambah untuk petani masih belum bisa dilakukan. Adapun nilai 

tambah dalam meningkatkannya yaitu dengan melakukan kegiatan agroindustri. 

Menurut Dewi (2013), Kegiatan agroindustri dapat dijadikan sebagai salah satu 

upaya dalam meningkatkan nilai tambah pada tanaman jahe dan adanya 

perubahan pada komoditi pertanian yang mampu menjadikan suatu produk akan 

menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, dalam meningkatkan harga jual perlu 

adanya proses agroindustri dalam pengolahan pasca panen dalam komoditas jahe.   

Menurut Dinas Koperasi Dan Perdagangan Kota Sukabumi (2017) terdapat 

beberapa tempat UMKM yang melakukan pengolahan jahe dapat dilihat pada 

tabel 2.  
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Tabel 2. Produksi UMKM Pengolahan Jahe Di Kota Sukabumi Tahun 2017. 

No Nama UMKM Jenis Usaha Produksi (Ton) 

1 Kean Permen Jahe 50 

2 Sariwangi Permen Jahe 40 

3 Special Permen Jahe 50 

Sumber: Koperasi dan Perdagangan Kota Sukabumi 2017 (diolah) 

 Berdasarkan data di atas, terdapat lima UMKM yang melakukan 

pengolahan permen jahe. Jika dilihat dari perbandingan banyaknya UMKM yang 

mampu melakukan produksi permen jahe, ada UMKM yang memproduksi 

permen jahe jauh lebih banyak dari pada pengolahan produksi jahe lainnya yaitu 

sebanyak tiga UMKM. Namun demikian kualitas permen jahe yang dihasilkan 

setiap produsen berbeda-beda, tergantung resep masing-masing. Untuk memenuhi 

permintaan pasar yang semakin besar maka kualitas permen jahe perlu 

diperhatikan baik dari rasa, tekstur, aroma, kemasan, harga, serta atribut-atribut 

lain yang mendukung preferensi konsumen permen jahe.  

Apalagi dengan adanya pandemik covid-19 ini, telah memunculkan  

masalah dalam kegiatan pemasaran permen jahe secara langsung penjualan di 

Kota Sukabumi dan di luar Kota Sukabumi. Studi komparatif  yang dilakukan 

terhadap 3 perusahaan yaitu perusahaan Kean, Sariwangi dan Special dengan 

membandingkan kemasan yang digunakan, fisik produk, keberagaman jenis, rasa 

produk, dan harga produk penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui keinginan konsumen terhadap produk. Dengan mengetahui keinginan 

diharapkan Perusahaan mampu meningkatkan daya saing produk dan memperluas 

daerah pemasarannya. Atas pertimbangan hal tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai  “Studi Komparatif Preferensi Konsumen Permen 

Jahe di Kota Sukabumi”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diambil yaitu bagaimana perbandingan Preferensi Konsumen Permen Jahe di Kota 

Sukabumi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perbandingan Preferensi Konsumen Permen Jahe Di Kota 

Sukabumi. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Aspek Guna Teoritis 

Kegunaan penelitian pada aspek guna teoritis yaitu: 

1. Untuk menambah pengetahuan terkait dengan perilaku konsumen permen 

jahe; 

2. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan preferansi konsumen terhadap permen jahe. 

1.4.2 Aspek Guna Praktis 

Kegunaan penelitian pada aspek guna praktis yaitu: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini sangatlah berguna untuk mengetahui 

perilaku konsumen permen jahe; 

2. Bagi pedagang atau perusahaan, sebagai bahan masukan dan evaluasi 

terkait dengan kegiatan pemasaran yang dilakukan. 

3. Bagi pemerintah atau dinas terkait untuk merumuskan kebijaakan 

terkait pengembangan UMKM permen jahe di Kota Sukabumi 

 

 

  

 


