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ABSTRAK. Membanjirnya jeruk impor mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli jeruk sehingga
menurunkan daya saing jeruk lokal. Perlu dilakukan suatu kajian untuk menganalisa atribut-atribut dari jeruk
lokal apa aja yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan keinginan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengidentifikasi atribut buah jeruk yang dianggap paling penting bagi konsumen, membandingkan
persepsi konsumen terhadap beberapa atribut produk jeruk lokal dan impor, dan menentukan prioritas atribut
yang harus ditingkatkan performanya. Survey online dilakukan terhadap 94 responden ibu rumah tangga yang
tinggal di Jakarta. Responden dikumpulkan melalui jejaring sosial facebook dengan teknik snowball sampling.
Kuesioner disebarkan menggunakan bantuan google.docs. Hasil survey menunjukan bahwa responden menilai
bahwa atribut kesegaran adalah atribut yang paling penting dari tujuh atribut yang ada, diikuti dengan atribut
rasa, harga, warna, tekstur, aroma, dan ukuran. Dari skor persepsi konsumen diperoleh bahwa atribut rasa,
kesegaran, dan aroma dari jeruk lokal lebih unggul bersaing dibandingkan jeruk impor. Sedangkan atribut harga,
ukuran, warna, dan tekstur masih kalah bersaing dibandingkan jeruk impor. Secara keseluruhan berdasarkan
analisis sikap Fishbein jeruk impor masih lebih unggul  bersaing dibandingkan jeruk lokal. Berdasarkan
Importance Performance Analysis prioritas atribut jeruk lokal yang harus ditingkatkan performanya adalah harga
dan warna.

Kata kunci: Kepentingan, Persepsi; Atribut produk; Analisis sikap Fishbein; Importance-Performance Analysis

ABSTRACT. Kiloes, A.M. 2013. Assesment of Consumers Attitude and Perception Toward the Some
Attributes of Local and Imported Citrus as a Basis of Enhancing National Citrus Competitiveness. The
recent amount of imported citrus has raised some concerns affecting consumers’ buying decisions that may have
reduced the local citrus competitiveness. A study that explains consumer’s needs regarding what kind of the
citrus attributes that have to be improved is required. The aims of this study were to characterize some important
attributes as perceived by consumers, to compare the consumer’s perceptions about some attributes of local and
imported citrus, and to identify specific local citrus attributes that should be improved. An online survey was
conducted to 94 housewives who live in Jakarta. Respondents were collected through facebook social network
and the snowball sampling technique. Questionnaires were distributed using google.docs. The results show that
the respondents rate the freshness as the most important attribute out of seven examined attributes. It is followed
by taste, price, color, texture, aroma, and size. Consumers perceive that the flavor, freshness, and aroma of the
local citrus are more competitive than those of imported citrus. Meanwhile, the other attributes of local citrus
such as, price, size, color, and texture are less competitive than those of imported citrus. Nonetheless, the
Fishbein attitude analysis suggested that imported citrus is still more competitive than local citrus. Furthermore,
the Importance Performance Analysis shows that the priority attributes of local citrus that should be improved
are price and color.

Keywords: Importance; Perception; Product Attributes; Fishbein attitude analysis Importance-performance
analysis.

Saat ini Indonesia sudah memasuki era perdagangan bebas dimana Indonesia harus bersaing
dengan negara lain termasuk dalam memasarkan produknya, bahkan di negara sendiri. Produk-produk
Indonesia harus siap menghadapi tantangan berbagai macam produk yang masuk dari luar negeri
dengan segala keunggulan yang ditawarkan.

Persaingan antar produk menjadikan konsumen memiliki posisi yang semakin kuat dalam tawar
menawar (Sumarwan, 2004). Bagi konsumen adanya perdagangan bebas memberikan keleluasaan
untuk memilih produk mana yang paling disukai atau yang tidak disukai untuk dikonsumsi.
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Banyaknya produk yang ditawarkan akan memberi kemudahan konsumen untuk memilih produk yang
sesuai dengan selera dan kebutuhan. Selain itu produk dengan kualitas terbaik dan harga yang paling
murah tentu akan banyak diminati oleh konsumen.

Produk hortikultura juga termasuk produk yang harus ikut bersaing dengan produk-produk
hortikultura dari luar negeri. Sudah beberapa tahun ini banyak produk buah-buahan dan sayur-sayuran
impor dari luar negeri masuk dan bersaing dengan produk lokal. Jeruk juga merupakan salah satu
produk hortikultura yang harus bersaing dengan jeruk impor asal luar negeri karena merupakan buah
yang digemari baik dalam bentuk olahan maupun segar. Buah jeruk juga dikonsumsi berbagai lapisan
masyarakat dari yang berpendapatan rendah hingga tinggi, terutama karena merupakan sumber
vitamin C yang diperlukan oleh tubuh. Selain itu jeruk juga dapat mencegah beberapa penyakit
berbahaya seperti kanker, diabetes, dan masalah kesehatan lain (Boyer and Liu, 2004; Silalahi, 2002
dalam ISAFRUIT Forum, 2008)

Indonesia merupakan negara penghasil jeruk terbesar keenam didunia setelah Brazil, USA,
Mexico, India, dan China (FAO, 2010), dengan sentra produksi terbesar di Sumatera Utara. Namun
selama ini Indonesia masih saja banyak mengimpor jeruk dari luar. Indonesia merupakan negara
pengimpor jeruk terbesar kedua di ASEAN setelah Malaysia (Badan Litbang Pertanian, 2005). Angka
impor jeruk tahun 2010 sebesar 192.814 ton meningkat 59 % dari tahun 2007 sebesar 114.231 ton
(BPS, 2011). Besarnya angka impor jeruk mengakibatkan membanjirnya jeruk impor di pasaran.
Tidak hanya di pasar swalayan, tapi juga sudah merambah hingga ke pasar-pasar tradisional hingga
pedagang kaki lima (Husni, Purwito, Mariska, dan Sudarsono, 2010).

Dari angka tersebut, impor jeruk didominasi oleh jenis jeruk keprok atau mandarin, sementara
agribisnis jeruk nasional yang ditanam di tanah air sebanyak 70-80% didominasi oleh jeruk siam
(Badan Litbang Pertanian, 2005). Melimpahnya jeruk impor dikhawatirkan dapat mempengaruhi
keputusan konsumen dalam membeli jeruk sehingga dapat mengalahkan daya saing jeruk lokal di
negeri sendiri. Sebab ketersediaan produk merupakan salah satu yang mempengaruhi minat konsumen
dalam membeli produk (Kotler, Ang, Leong, dan Tan, 2000). Sedangkan konsumsi jeruk Indonesia
diproyeksikan akan terus meningkat hingga 34,5% pada tahun 2015 (Direktorat Jenderal Bina
Produksi Hortikultura, 2004).

Untuk meningkatkan daya saing jeruk lokal di negara sendiri salah satu yang dapat dilakukan
adalah membangun agribisnis jeruk nasional dengan memperhatikan keinginan konsumen. Untuk itu
perlu diadakan suatu kajian untuk menilai, mengukur, dan menafsirkan keinginan, sikap dan perilaku
konsumen (Kotler, 1996). Survai ini yang bertujuan untuk mengetahui atribut apa yang dianggap
paling penting oleh konsumen dalam membeli jeruk, membandingkan persepsi konsumen terhadap
atribut-atribut produk buah jeruk lokal dan impor, dan menganalisis atribut mana yang harus
diprioritaskan untuk diperbaiki performanya. Diharapkan hasil survai ini dapat dijadikan referensi
untuk pengambilan kebijakan arah agribisnis jeruk lokal Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Februari hingga April 2012. Data yang digunakan berupa
data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari publikasi-publikasi ilmiah, BPS, dan lain-lain.
Data primer diperoleh dari hasil survai menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online.

Objek dari penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang tinggal di Jakarta. Pemilihan
responden ibu-ibu rumah tangga dilakukan dengan pertimbangan bahwa ibu-ibu rumah tangga di
Indonesia bertanggung jawab dalam belanja pangan, mengatur menu keluarga, mendistribusikan
makanan, dan langsung berperan dalam pemeliharaan anak (Suhardjo, 1989). Selain itu tingkat
pengetahuan ibu yang baik akan mempermudah pelaksanaan tanggung jawabnya dalam pemilihan
pangan untuk keluarganya (Harper, Deaton, dan Driskel, 1986).

Sebanyak 94 orang responden ibu rumah tangga dijaring menggunakan bantuan media
jaringan sosial facebook dengan  metode snowball sampling. Penggunaan snowball sampling dalam
jejaring sosial facebook ini dapat menghemat waktu dan biaya serta berguna untuk menjaring sampel
yang sulit dicapai (Bhutta dalam Couper, 2011). Penggunaan snowball sampling ini akan
menimbulkan kepastian bahwa sampel yang diambil merupakan ibu rumah tangga karena merupakan
rekomendasi dari ibu rumah tangga sebelumnya yang mereka kenal. Dengan menggunakan snowball
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sampling seorang responden ibu rumah tangga dapat merekomendasikan orang lain yang juga ibu
rumah tangga untuk mengisi kuesioner.

Kuesioner yang disebarkan berisi pertanyaan-pertanyaan tentang karakteristik responden,
tingkat kepentingan responden terhadap atribut-atribut jeruk, dan tingkat persepsi konsumen terhadap
atribut-atribut jeruk lokal maupun impor. Karakteristik responden yang dikumpulkan berupa usia,
jumlah anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan pengeluaran setiap bulannya.

Atribut-atribut yang dikaji dalam survey ini berjumlah tujuh atribut dari delapan atribut yang
dikemukakan oleh Sumarwan (2004) yang terdiri dari kesegaran, rasa, harga, warna, tekstur, aroma,
dan ukuran. Sebenarnya ada satu atribut lagi yaitu kandungan vitamin, namun karena akan sulit bagi
responden untuk menentukan kandungan vitamin dari suatu produk tanpa menggunakan alat pengukur
maka atribut kandungan vitamin tidak digunakan.

Responden diberi kuesioner dengan pertanyaan yang mewakili atribut-atribut produk untuk
kepentingan dan persepsinya. Untuk memudahkan responden digunakan skala likert yang menunjukan
skala sangat tidak penting hingga penting untuk mengukur kepentingan, dan sangat tidak setuju hingga
sangat setuju untuk mengukur persepsi. Selain kepentingan dan persepsinya juga ditanyakan mengenai
seperti apa kualitas dari masing-masing atribut yang disukai oleh responden.

Untuk melihat jeruk mana yang memiliki skor sikap paling tinggi digunakan alat analisis sikap
fishbein (Sumarwan, 2004). Model atribut sikap fishbein digambarkan dengan formula sebagai
berikut:

=
Dimana:
Ao = sikap terhadap buah jeruk
bi = kekuatan kepercayaan bahwa produk memiliki atribut i
ei = evaluasi terhadap atribut i
n = jumlah atribut yang dimiliki buah jeruk

Untuk mengetahui atribut produk dari buah jeruk mana yang harus diprioritaskan pengembangannya
digunakan analisis Kepentingan dan Kinerja atau Importance Performance Analysis. Analisis ini
menggunakan diagram kartesius yang terdiri dari dua sumbu X dan Y dimana sumbu X akan mewakili
nilai kepentingan dan sumbu Y akan mewakili persepsi konsumen. Nilai rata-rata kepentingan dan
persepsi dari seluruh atribut akan menjadi titik koordinat rata-rata yang akan membagi diagram
menjadi empat kuadran. Kuadran pertama adalah kuadran dengan nilai kepentingan tinggi dan nilai
persepsi yang tinggi, kuadran kedua adalah kuadran dengan nilai kepentingan tinggi dan nilai persepsi
yang rendah, kuadran ketiga adalah kuadran dengan nilai kepentingan rendah dan nilai persepsi tinggi,
dan kuadran keempat adalah kudran dengan nilai kepentingan rendah dan nilai persepsi rendah.
Atribut yang harus diprioritaskan pengembangannya adalah atribut yang berada di kuadran dua
(Martilla, J. and James J dalam Kitcharoen, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil survey menunjukkan bahwa karakteristik dari responden ibu rumah tangga yang menjadi objek
dari survey ini beragam. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Usia 32 tahun adalah usia yang paling
banyak ditemui dari seluruh responden yang ada. Pendidikan dan pekerjaan yang paling banyak
ditemui berturut-turut adalah S1 dan sebagai karyawan. Sedangkan jumlah anggota keluarga termasuk
diri responden sendiri paling banyak ditemui berjumlah empat orang.
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Tabel 1. Karakteristik Responden. (Respondents Characteristics

Karakteristik Responden
(Respondents Characteristics)

Frekuensi
(Frequency)

%

Usia (Age),
tahun (year)

< 25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50

2
24
39
18
10
1

2,13
25,53
41,49
19,15
10,64

0
Pendidikan (Education) SD (elementary school)

SMP (Junior High School)
SMA (High School)
Diploma (Diploma)
S1
S2 / S3

0
1

27
14
50
4

0
1,04

28,13
14,58
52,08
4,17

Pekerjaan (Occupation) Hanya ibu rumah tangga
(only housewife)
Ibu rumh tangga merangkap karyawan
(housewife and employee)
Ibu rumah tangga merangkap wiraswasta (housewife
and enterpreneur)
Ibu rumah tangga merangkap pelajar/mahasiswa
(housewife and student)

28

40

25

1

29,79

42,55

26,60

1,06

Jumlah anggota keluarga
(Number of family member)

2
3
4
5
>5

9
23
38
22
2

9,57
24,47
40,43
23,40
2,13

Pengukuran Kepentingan Terhadap Atribut Buah Jeruk
Dari perhitungan terhadap hasil survey diperoleh bahwa atribut kesegaran adalah atribut yang
dianggap paling penting oleh konsumen, seperti dapat dilihat pada tabel 2. Diikuti oleh atribut-atribut
lainnya seperti rasa, harga, warna, tekstur, aroma, dan ukuran. Disini berarti dalam membeli buah
jeruk, konsumen terlebih dahulu melihat kesegaran dari buah tersebut sebelum melihat atribut lainnya.
Dalam membeli dan memilih konsumen akan lebih mementingkan kondisi kesegaran dari jeruk
dibandingkan atribut yang lainnya.

Tabel 1. Nilai tingkat kepentingan dari beberapa atribut produk buah jeruk. Importance value of some
product attributes of citrus

Atribut (Attributes) Kepentingan (Importance)

Harga 4,531914894

Rasa 4,925531915

Ukuran 3,712765957

Warna 4,468085106

Kesegaran 4,957446809

Aroma 4,276595745

Tekstur 4,329787234

Rata-rata 4,457446809

Atribut ukuran dinilai oleh konsumen sebagai atribut paling rendah tingkat kepentingannya
dibandingkan atribut-atribut yang lain. Hal ini berarti dalam membeli jeruk konsumen tidak terlalu
mementingkan berapa ukuran jeruk yang ingin dibelinya apakah jeruk tersebut berukuran besar atau
kecil.
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Pengukuran Persepsi Konsumen Terhadap Atribut-Atribut Produk Buah Jeruk
Persepsi konsumen adalah proses bagaimana stimulus-stimulus dasar sperti cahaya, warna,

dan suara diseleksi, diorganiasasikan, dan diinterpretasikan. Persepsi yang dibentuk oleh seorang
individu dipengaruhi isi memori dan pengalaman yang tersimpan dalam memori (Solomon, 1996).
Begitu pula persepsi konsumen teradap atribut-atribut produk buah jeruk. Hasil suvey persepsi
konsumen terhadap beberapa atribut produk buah jeruk lokal dan impor menunjukkan hal yang
berbeda antara jeruk lokal dan impor. Beberapa atribut dari jeruk lokal dinilai oleh konsumen lebih
unggul dari jeruk impor sementara beberapa atribut jeruk lokal yang lainnya diniliai oleh konsumen
masih kalah dibandingkan jeruk impor. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan persepsi konsumen terhadap beberapa atribut produk buah jeruk lokal dan
impor. Comparation between comsumers perception of local and imported citrus.

Atribut (Attributes)
Persepsi Konsumen Terhadap Jeruk

Lokal (Consumers perception about local
citrus)

Persepsi Konsumen Terhadap Jeruk
Impor (Consumers perception about

imported citrus)

Harga 3,074468085 4,074468085

Rasa 3,606382979 3,510638298

Ukuran 3,276595745 3,829787234

Warna 3,053191489 4,436170213

Kesegaran 3,446808511 3,127659574

Aroma 3,457446809 3,361702128

Tekstur 3,446808511 3,478723404

Rata-rata 3,337386018 3,688449848

Atribut harga jeruk lokal dinilai oleh konsumen masih kalah dibandingkan jeruk impor.
Konsumen menilai bahwa mereka lebih sering menemukan jeruk impor yang harganya jauh lebih
murah dibandingkan jeruk lokal. Sebagai contoh salah satu responden mengemukakan bahwa jeruk
impor asal China di pasar swalayan dapat dibeli dengan harga Rp. 1.400 / 100 gr atau Rp. 14.000 / kg.
Sementara jeruk medan dijual dengan harga Rp. 24.000 / kg. Harga yang hampir dua kali lipatnya ini
jelas-jelas menunjukkan bahwa jeruk lokal Indonesia kalah dari segi harga dibandingkan jeruk impor.
Beberapa responden juga menemukan bahwa di pasar swalayan terdapat jeruk medan yang harganya
murah tetapi jeruk medan tersebut memiliki kualitas yang jelek. Berdasarkan keterangan yang
diperoleh dari responden, kebanyakan responden bersedia untuk membayar maksimal Rp. 15.000 –
20.000,- / kg jeruk yang mereka beli.

Atribut rasa dari buah jeruk lokal dinilai oleh konsumen lebih unggul dibandingkan jeruk
impor. Beberapa responden mengemukakan bahwa rasa yang disukai adalah rasa jeruk yang manis
segar atau manis agak sedikit bercampur asam. Sedangkan jeruk impor terutama yang berasal dari
China dinilai oleh beberapa konsumen rasanya cenderung manis namun agak tawar. Beberapa
responden lagi menilai beberapa jenis jeruk memiliki rasa yang menarik seperti jeruk sunkiest dari
Amerika.

Berdasarkan penilaian konsumen terhadap atribut ukuran, jeruk impor lebih unggul
dibandingkan jeruk lokal. Meskipun atribut ukuran merupakan atribut yang dianggap kurang begitu
penting oleh konsumen (Tabel 1). Namun ukuran produk juga merupakan hal yang sangat penting
karena akan membentuk persepsi konsumen terhadap buah-buahan terutama bagi konsumen yang
membiasakan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi buah-buahan (Pollard, Dally, dan Binns, 2008).
Konsumen mengemukakan bahwa saat dilihat di pasar atau supermarket, jeruk impor terlihat lebih
seragam dalam hal ukuran dibandingkan jeruk lokal yang kadang ukurannya tidak seragam. Beberapa
responden juga menilai bahwa jeruk lokal ukurannya lebih terlihat kecil-kecil dibandingkan jeruk
impor.

Atribut warna dari jeruk impor dinilai oleh konsumen lebih unggul dibandingkan jeruk lokal.
Beberapa konsumen menilai bahwa warna yang paling mereka sukai adalah warna jingga. Jeruk lokal
Indonesia kebanyakan berasal dari golongan jeruk siam yang berwarna hijau atau hijau bercampur
kuning atau oranye. Jeruk impor terutama jeruk yang berjenis keprok atau mandarin memiliki warna
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jingga yang cerah. Bahkan beberapa responden mengemukakan bahwa jeruk asal Australia dan jeruk
sunkiest dari Amerika memiliki warna jingga terang yang sangat menarik dipandang mata.

Atribut kesegaran dari jeruk lokal dinilai oleh responden lebih unggul dibandingkan jeruk
impor. Atribut kesegaran ini juga merupakan atribut yang dianggap paling penting oleh responden.
Responden beranggapan bahwa meskipun jeruk impor terlihat segar namun kesegarannya tersebut
kurang terjamin karena telah melewati waktu yang lama dari sejak panen hingga sampai ke pasar.
Bahkan beberapa responden juga mempercayai informasi-informasi yang telah beredar sebelumnya
yang mencurigai jeruk-jeruk impor diberi pengawet sehingga bisa tahan lebih lama. Jeruk impor asal
China sangat terlihat kesegarannya tidak terjamin menurut beberapa orang responden. Mereka melihat
bahwa sebagian jeruk yang dijual baik itu di pasar tradisional atau di pasar swalayan sudah ada yang
dalam kondisi hampir busuk.

Dari segi aroma, menurut persepsi konsumen jeruk lokal dinilai lebih unggul dibandingkan
jeruk impor. Beberapa responden menilai bahwa jeruk lokal memiliki aroma asam khas yang tajam
menusuk hidung. Sedangkan jeruk impor tidak memiliki aroma tajam tersebut.

Atribut tekstur buah dari jeruk impor dinilai oleh responden lebih memiliki keunggulan
dibandingkan jeruk lokal. Responden menilai tekstur kulit buah lokal kadang terlihat burik. Sedangkan
jeruk impor tekstur kulit buahnya terlihat mulus tanpa ada burik. Namun ada beberapa responden juga
yang menilai bahwa pada jeruk impor yang berasal dari China tekstur kulit buahnya kasar. Hal
tersebut dikarenakan kondisi jeruk impor yang mereka lihat dalam keadaan hampir busuk.

Analisis Sikap Fishbein Terhadap Jeruk Lokal dan Impor
Untuk membandingkan keunggulan antara jeruk lokal dan jeruk impor secara keseluruhan

digunakan analisis sikap fishbein seperti dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Analisis sikap fishbein terhadap jeruk lokal dan jeruk impor. Fishbein attitude analysis of
local and imported citrus.

Atribut
(Attributes)

Kepentingan
(Importance)

persepsi jeruk lokal (local citrus
perception)

persepsi jeruk impor (imported
citrus perception)

Harga 4,531914894 3,074468085 4,074468085

Rasa 4,925531915 3,606382979 3,510638298

Ukuran 3,712765957 3,276595745 3,829787234

Warna 4,468085106 3,053191489 4,436170213

Kesegaran 4,957446809 3,446808511 3,127659574

Aroma 4,276595745 3,457446809 3,361702128

Tekstur 4,329787234 3,446808511 3,478723404

Sikap 104,0425532 114,0319149

Sikap responden terhadap jeruk lokal memiliki nilai sebesar 104,025532. Sedangkan sikap
responden terhadap jeruk impor sebesar 114,0319149. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa
responden secara keseluruhan menilai jeruk impor masih lebih unggul dibandingkan jeruk lokal.

Merumuskan Atribut yang Perlu Ditingkatkan Performanya
Analisis sikap fishbein  menunjukkan bahwa jeruk impor dinilai oleh konsumen masih lebih

unggul dibandingkan jeruk lokal. Dari persepsi konsumen juga dinilai bahwa atribut harga, ukuran,
warna, dan tekstur masih kalah dibandingkan jeruk impor. Ini berarti menurut persepsi konsumen,
atribut-atribut tersebut harus ditingkatkan performanya untuk dapat menyaingi jeruk impor, minimal
atribut-atribut tersebut sama dengan jeruk impor.

Atribut-atribut dengan tingkat kepentingan yang tinggi dan tingkat performa yang rendah
harus diprioritaskan peningkatannya. Berdasarkan analisis kepentingan dan performa, atribut warna
dan harga merupakan atribut yang harus diprioritaskan perbaikan performanya. Hal tersebut dapat
dilihat pada gambar 1.

Atribut harga merupakan salah satu atribut jeruk lokal yang masih kalah dibandingkan jeruk
impor. Atribut harga dapat diperbaiki dengan memperbaiki dan meningkatkan efisiensi jalur
pemasaran dan distribusi jeruk dari sentra produksi hingga ke tangan konsumen.  Melalui efisiensi
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jalur pemasaran tidak hanya harga yang murah akan diterima oleh konsumen tetapi juga kelayakan
harga yang diterima oleh petani juga akan tercapai (Suherty, Fanani, dan Muhaimin, 2009)

Atribut warna dapat diperbaiki dengan mengembangkan varietas jeruk yang memiliki warna
jingga seperti jeruk impor. Beberapa varietas jeruk memiliki warna seperti jeruk impor seperti jeruk
So’e, jeruk keprok batu 55, dan lain-lain. Selain itu juga perlu dikembangkan teknologi untuk
menciptakan warna kulit jeruk yang jingga seperti yang ada pada jeruk impor.

Gambar 1. Analisis Kepentingan dan Performa terhadap beberapa atribut produk buah jeruk
lokal.Importance performance analysis about some of product attributes of local citrus

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:
1. Atribut kesegaran adalah atribut yang dianggap paling penting oleh konsumen dalam membeli

jeruk, diikuti oleh atribut rasa, harga, warna, tekstur, aroma, dan ukuran.
2. Dari analisis persepsi konsumen terhadap atribut-atribut produk buah jeruk diperoleh bahwa

atribut rasa, kesegaran, dan aroma dari jeruk lokal lebih unggul bersaing dibandingkan jeruk
impor. Sedangkan atribut harga, ukuran, warna, dan tekstur masih kalah bersaing dibandingkan
jeruk impor. Secara keseluruhan berdasarkan analisis sikap fishbein jeruk impor masih lebih
unggul  bersaing dibandingkan jeruk lokal.

3. Atribut-atribut prioritas yang perlu diperbaiki performanya adalah atribut harga dan atribut warna
dari buah jeruk.
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