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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mengetahui permintaan buah 

impor (Jenis buah impor, harga buah impor, dan jumlah permintaan buah impor) di 

Kota Mataram. (2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

buah impor di Kota Mataram 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

unit analisis adalah konsumen buah impor di Kota Mataram. Daerah penelitian ini 

ditentukan secara purposive sampling, yaitu: Kecamatan Sandubaya, Kecamatan 

Cakranegara, dan Kecamatan Ampenan. Penentuan jumlah responden ditetapkan 

secara quota sampling. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan 

kualitatif, dan sumber data adalah data primer dan sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam penelitian dimana jumlah 

permintaan buah apel fuji sebesar 1.507 Kg/tahun, jumlah permintaan buah jeruk 

sunkist sebesar 1.256 Kg/tahun, dan untuk jumlah permintaan buah anggur red sebesar 

1.633 Kg/tahun. Jadi jumlah permintaan buah impor di Kota Mataram sebesar 4.398 

kg/thn dengan jumlah rumahtangga sebanyak 125.620 KK. (2) faktor yang 

mempengaruhi permintaan buah impor di Kota Mataram, untuk apel fuji variabel 

bebas yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu harga buah lokal. Sementara 

faktor yang signifikan terhadap jumlah permintaan jeruk sunkist adalah harga buah 

impor dan untuk jumlah anggota keluarga. sedangkan unuk anggur red faktor yang 

signifikan terhadap jumlah permintaannya adalah harga buah lokal dan jumlah 

anggota keluarga. Jadi faktor yang paling mempengaruhi permintaan buah impor 

adalah harga buah lokal dan jumlah anggota keluarga. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study is to: (1) to determine the demand for imported 

fruit (imported fruit types, imported fruit prices, and the number of imported fruit 

requests) in the city of Mataram. (2) To analyze the factors that influence the demand 

for imported fruit in the city of Mataram. 

 The method used in this study is a descriptive method with an analysis unit 

that is traders of imported fruit and imported fruit consumers in the city of Mataram. 

The area of this study was determined by purposive sampling, namely: Sandubaya 

District, Cakranegara District and Ampenan District. Determination of the number of 

respondents is determined by quota sampling. The types of data used are quantitative 

and qualitative data, and data sources are primary and seconday data. 

 The results showed that: (1) In a study where the demand for fuji apples was 

1.507 Kg / year, the demand for sunkist citrus fruits was 1,256 Kg / year, and the 

demand for red grapes was 1,633 Kg / year. So the number of requests for imported 

fruit in Mataram City is 4,398 kg / year with a total of 125,620 households. (2) factors 

that influence the demand for imported fruit in the city of Mataram, for fuji apples the 

independent variable is significant for the dependent variable, namely the price of 

local fruit. While a significant factor in the amount of demand for sunkist oranges is 

the price of imported fruit and for the number of family members. while for red wine a 

significant factor in the number of requests is the price of local fruit and the number 

of family members. So the factors that most influence the demand for imported fruit 

are the price of local fruit and the number of family members. 

 

  

 
 

Key Words: Demand, Imported Fruit. 
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PENDAHULUAN 

 

Di Indonesia kegiatan pertanian yang cukup menguntungkan adalah 

perkebunan. Letak Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa menyebabkan 

Indonesia memperoleh sinar matahari yang cukup. Selain itu, luasnya wilayah 

Indonesia mendukung perkembangan perkebunan yang mampu menghasilkan 

beragam komoditi hasil perkebunan yang melimpah salah satunya komoditi buah-

buahan. Dengan dukungan sumber daya alam yang besar dan iklim yang kondusif, 

seharusnya bisa menjadikan Indonesia menjadi Negara yang tidak hanya mampu 

memenuhi kebutuhan dalam negeri saja tetapi juga menjadi Negara pengekspor buah. 

Namun, pada kenyataannya Indonesia belum mampu memanfaatkannya ( Yuliana, 

2013). 

Hal ini menyebabkan banyak produk impor yang masuk ke pasar Indonesia. 

Salah satunya adalah buah impor, contohnya adalah buah pear, kurma, kiwi, dan 

berbagai jenis buah yang memang tidak dapat ditanam di Indonesia karena  iklim dan 

tanah yang tidak cocok. Jadi buah-buahan impor memang masih diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan buah yang terus melonjak dan karena tahu akan  manfaat buah 

tersebut untuk kesehatan. Tetapi kini, ada banyak buah impor yang sebenarnya dapat 

tumbuh di Indonesia, hanya saja impor ini masih dilakukan karena Indonesia masih 

bergantung dengan negara lain dan juga karena petani kita masih belum bisa 

memenuhi permintaan dalam negeri. seperti buah apel, jeruk, mangga, jambu, dan 

masih banyak lagi. Sebenarnya, buah lokal juga tidak kalah dengan buah impor dari 

segi kualitas dan rasa, hanya saja konsumen sekarang ini cenderung untuk membeli 

buah dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan buah lokal yang biasanya 

harganya sedikit mahal (Himagron, 2013).  

Kota Mataram merupakan ibu kota provinsi NTB, yang terdiri dari 6 

kecamatan. Kota Mataram menjadi sentra dari berbagai jenis usaha. Jenis usaha yang 

banyak dan sangat mudah dijumpai yaitu pedagang, terutama pedagang yang 

menjajakan buah-buahan lokal dan impor di lokasi tempat-tempat umum dan strategis.  

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Mataram pada 

setiap tahunnya serta adanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kota Mataram 

akan manfaat mengkonsumsi buah-buahan untuk pemenuhan gizi yang seimbang, 

keadaan ini yang mengakibatkan permintaan buah-buahan di Kota Mataram 

meningkat, terutama terhadap buah impor banyak konsumen yang lebih memilih 

untuk mengkonsumsi buah ini karena memiliki tampilan yang menarik dari segi 

bentuk, ukuran, warna, dan rasa lebih unggul dibanding buah lokal. Permintaan buah 

impor tersebut bervariasi baik dari jenis maupun jumlahnya, dan biasanya dikonsumsi 

dalam bentuk segar. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui tentang gambaran 

bagaimanakah permintaan buah impor di Kota Mataram. Untuk itu perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Permintaan Buah Impor di Pasar 

Tradisional (Non Outlet Modern) di Kota Mataram”.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui permintaan 

buah impor (Jenis buah impor, harga buah impor, dan jumlah permintaan buah impor) 

di Kota Mataram. (2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan buah impor di Kota Mataram 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Unit analisis dalam penelitian 

ini adalah konsumen buah impor di Kota Mataram.  Jenis data dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif dan data kualitatif, sedangkan sumber data dalam penelitian ini 

yaitu: data primer dan data skunder. 

Penentuan daerah penelitian dilakukan di Kecamatan Sandubaya, Kecamatan 

Cakranegara, dan Kecamatan Ampenan. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara 

“purposive sampling” dengan pertimbangan bahwa ketiga wilayah kecamatan tersebut 

menjadi sentra perdagangan di Kota Mataram khususnya pedagang buah impor. 

Responden dalam penelitian ini adalah rumahtangga yang membeli dan 

mengkonsumsi buah impor. Penentuan jumlah responden untuk konsumen buah impor 

dilakukan secara “quota Sampling.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden merupakan faktor yang penting dari penelitian ini, untuk 

mengetahui keadaan responden. Pada penelitian ini responden rumahtangga sebanyak 

30 orang. 

Tabel 1 Karakteristik Responden Konsumen dan Pedagang Buah Impor di Kota 

Mataram 2018 

No Uraian Konsumen 

  Responden % 

1 Umur   

 25-30 7 23,33 

 31-35 9 30 

 36-41 2 6,67 

 42-47 7 23,33 

 48-53 5 16,67 

 Jumlah 30 100 

2 Pendidikan Responden   

 TTSD 2 6,67 

 TSD 6 20 

 TTSMP 1 3,33 

 TSMP 8 26,67 

 TSMA 7 23,33 

 PT 6 20 

 Jumlah 30 100 
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Lanjutan Tabel 1 

No Uraian Konsumen 

  Responden % 

3 Pekerjaan Kepala 

Rumahtangga 

  

 Pekerjaan Pokok   

 Tidak Bekerja 2 6,67 

 Swasta 6 20 

 PNS 5 16,67 

 Guru 3 10 

 Wartawan 1 3,33 

 Buruh (Tukang) 2 6,67 

 Ojek 2 6,67 

 Supir 2 6,67 

 Pedagang 5 16,67 

 Bengkel 1 3,33 

 Petani 1 3,33 

 Jumlah 30 100 

4 Pekerjaan Responden    

 a. Pekerjaan Pokok   

 Tidak Bekerja 10 33,33 

 Perawat 1 3,33 

 PNS 5 16,67 

 Swasta 2 6,67 

 Guru 1 3,33 

 Kios 5 16,67 

 Pedagang 6 20 

 Jumlah 30 100 

 b. Pekerjaan Sampingan   

 Menjahit 1 100 

 Jumlah 1 100 

5 Pendapatan Rumahtangga 

(Rp/Bln) 

  

 1.000.000-5.000.000 24 80 

 6.000.000-10.000.000 5 16,67 

 11.000.000-15.000.000 1 3,33 

 Jumlah 30 100 

6 Jumlah Anggota 

Rumahtangga 

  

 1-3 17 56,67 

 4-6 13 43,33 

 Jumlah 30 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

Tabel 1 menjelaskan bahawa kelompok umur responden konsumen yang paling 

banyak berada pada kisaran umur 31-35 tahun  dengan jumlah responden sebanyak 9 
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orang (30%), kelompok umur responden konsumen paling sedikit berada pada  kisaran 

umur 36-41 tahun dengan jumlah responden sebanyak 2 orang (6,67%).  

Untuk pendidikan terakhir responden konsumen yang paling banyak adalah 

TSMP dengan jumlah responden 8 orang (26,67%), pendidikan terakhir responden 

konsumen yang paling sedikit adalah TTSMP dengan jumlah responden 1 orang 

(3,33%).  

Adapun jenis pekerjaan kepala rumahtangga konsumen paling banyak adalah 

Swasta dengan jumlah responden 6 orang (20%),  jenis pekerjaan kepala rumahtangga 

konsumen paling sedikit adalah wartawan, bengkel, petani masing-masing jumlah 

responden 1 orang (3,33%).  Sedangkan untuk pekerjaan responden konsumen paling 

banyak adalah tidak bekerja sebanyak 10 orang (33,33%), pekerjaan responden 

konsumen paling sedikit adalah perawat, dan guru masing-masing sebanyak 1 orang 

(3,33%). 

Sementara itu, pendapatan rumahtangga konsumen paling banyak berkisaran 

antara Rp1.000.000 – Rp 5.000.000 sebanyak 24 rumahtangga (80%). Pendapatan 

rumahtangga konsumen paling sedikit berkisaran antara Rp 11.000.000 – Rp15.000.00 

sebanyak 1  rumahtangga (3,33%).  

Untuk jumlah anggota keluarga konsumen paling banyak berkisaran antara 1-3 

jiwa sebanyak 17 rumahtangga (56,67%),  jumlah anggota keluarga konsumen paling 

sedikit berkisaran antara 4-6 jiwa sebanyak 13 rumahtangga (43,33%).  

 

Jenis, Harga, dan Jumlah Permintaan Buah Impor di Kota Mataram 

Jenis dan Harga Buah Impor 

Komoditas buah impor di Kota Mataram sebagian besar berasal dari Bali, ini 

karena buah impor yang datang dari Thailand dan Cina tidak langsung di kirim ke 

Kota Mataram melainkan di kirim ke Pulau Jawa, lalu ke Pulau Bali kemudian di 

kirim ke Mataram. 

Permintaan buah akan melonjak pada saat menjelang hari besar beragama, selain 

untuk dikonsumsi langsung buah biasanya juga dijadikan sesajen atau buah tangan 

untuk menjenguk orang sakit ataupun untuk usaha misalnya untuk di buat menjadi 

parsel buah dan untuk usaha makanan dan minuman. Dalam penelitian ada 3 jenis 

buah impor yang dijadikan penelitian yaitu apel fuji, jeruk sunkist dan anggur red.  

Berdasarkan hasil penelitian dari ke 3 jenis buah impor yang ada di pasaran, jenis 

dan harga buah impor yang diminta bervariasi pada masing-masing konsumen. 

Kisaran harga buah impor yang diminta konsumen lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 2 sebagai berikut : 

Tabel 2 Kiasaran Harga dan Harga Rata-rata Menurut Jenis Buah Impor 

No Jenis Kisaran Harga Rata-rata 

 Buah Impor (Rp/kg) Harga Buah Impor 

   (Rp/kg) 

1 Apel Fuji 21.000 – 35.000 27.667 

2 Jeruk Sunkist 23.000 – 40.000 34.833 

3 Anggur Red 47.500 – 60.000 61.700 

Jumlah 124.200 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Tabel 2 menunjukkan bahwa harga buah impor dengan harga rata-rata paling 

tinggi yaitu buah anggur red dengan harga rata-rata sebesar Rp 61.700/kg, sedangkan 
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harga buah impor dengan harga rata-rata terendah yaitu buah  apel fuji dengan harga 

rata-rata sebesar Rp 27.667/kg. Untuk harga yang dikeluarkan oleh konsumen 

merupakan harga perkilogram karena buah impor diperjualbelikan dalam satuan 

kilogram. 

 

Jumlah Permintaan Buah Impor di Kota Mataram  

Tabel 3 Permintaan Buah Impor Menurut Jenis Dalam 1 Tahun Konsumsi, 2017 

No Jenis 

Buah Impor 

Jumlah 

Permintaan 

(Kg/thn) 

Rata-rata 

Permintaan 

(Kg/thn) 

Jumlah 

Permintaan 

Rumahtangga 

(Kg/thn ) 

1 Apel Fuji 374 12 1.507 

2 Jeruk Sunkist 304 10 1.256 

3 Anggur Red 394 13 1.633 

Jumlah 1.072 35 4.396 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa total permintaan buah impor dalam satu tahun 

sebesar 1.027 kg. Dimana buah impor yang paling banyak dikonsumsi oleh konsumen 

yaitu anggur red dengan permintaan sebanyak 394 kg/tahun sehingga diperoleh rata-

rata konsumsi sebesar 13 kg/tahun. Hal ini disebabkan karena konsumen lebih suka 

mengkonsumsi anggur red dengan alasan buah ini memiliki rasa yang manis dan 

ukuran buah yang lebih besar dibandingkan anggur lokal. Untuk buah impor yang 

sedikit dikonsumsi yaitu jeruk sunkist dengan permintaan sebanyak 304 kg/tahun 

dengan jumlah rata-rata konsumsi sebesar 10 kg/tahun. Jeruk sunkist  kurang 

peminatnya karena cara mengkonsumsi buah ini yang cukup ribet bagi konsumen 

karena harus memisahkan antara daging buah jeruk yang menempel dengan kulitnya, 

sehingga buah ini lebih sering dikonsumsi untuk di jadikan jus. sedangkan untuk 

mengetahui jumlah buah impor yang diminta oleh konsumen di Kota Mataram adalah 

sebagai berikut : 

𝑻 = 𝑵 . �̅� =125.620 x 35 Kg 

  = 4.398 Kg/Thn 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Buah Impor di Kota 

Mataram 
 

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi permintaan buah impor oleh konsumen 

di Kota Mataram yaitu harga buah impor (X1), harga buah lokal (X2), jumlah anggota 

keluarga (X3), pendapatan (X4), dan pendidikan (D1). Variabel-variabel tersebut 

dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi 

program SPSS 20.0 for windows. 
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Tabel 4 Hasil Analisis Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Permintaan Buah Impor di 

Kota Mataram Tahun 2017 

 Koefisien Regresi 

Variabel Jenis Buah Impor 

 Apel Fuji Jeruk Sunkist Anggur Red 

Konstanta (α) 28,748 55,308 -19,764 

Harga buah impor (X1) 0,590 -1,466*)  0,821 

Harga buah lokal (X2) -3,043*) -0,581 -1,657*) 

Jumlah anggota keluarga (X3) 4,284 5,807*) 5,890*) 

Pendapatan konsumen (X4) -10,13E-6 4,376E-8 5255E-7 

Pendidikan (D1) -7,191 -7,631 -9,354 

 Koefisien Determinasi (R²) 0,649 0,602 0,554 

F Hitung 7,760 7,252  9,439 

Sig F hit 0,000 0,000 0,001 
Sumber : Data Primer diolah, 2018 

Keterangan : S*)   = Signifikan pada α 5% 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R²) masing-masing 

buah impor berada pada kisaran 0,6 – 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut 

baik. 

Jika dilihat dari uji F, untuk semua jenis buah impor variabel bebasnya secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah permintaan konsumen untuk membeli 

buah impor. Hal ini dilihat dari tingkat α dari masing-masing jenis buah impor yang 

hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan α = 0,05. 

Kemudian dilihat dari uji t untuk buah apel fuji variabel bebas yang signifikan 

terhadap variabel terikat yaitu harga buah lokal (X2) dengan nilai signifikan sebesar 

0,001. Sementara uji t untuk  jeruk sunkist variabel bebas yang signifikan terhadap 

jumlah permintaan buah impor adalah harga buah impor (X1) dengan α untuk jeruk 

sunkist sebesar 0,012 dan untuk jumlah anggota keluarga (X3) dengan nilai signifikan 

sebesar 0,028 sedangkan unuk anggur red variabel bebas yang signifikan terhadap 

jumlah permintaan buah impor adalah harga buah lokal (X2) dengan nilai signifikan 

sebesar 0,003 dan jumlah anggota keluarga (X3) dengan nilai signifikan sebesar 

0,036.  

Permintaan Buah Apel Fuji Oleh Konsumen di Kota Mataram 

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh : 

Y = 28,748 – 0,590X1 – 3,043X2 + 4,284 X3 + 0,000001X4 – 7,191D1 

Persamaan tersebut mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Konstanta 

Konstanta sebesar 28,748  menyatakan bahwa jika variabel bebas (X1, X2, X3, 

X4, X5, X6, D1) bernilai 0, maka jumlah permintaan buah impor sebesar 28,748 

kg. 

2. Harga Buah Impor (X1) 

Koefisien regresi X1 berpengaruh negatif terhadap jumlah buah impor yang 

diminta oleh konsumen (Y) yaitu sebesar -0, 590. Artinya, bahwa jika variabel X1 

(harga buah impor) naik satu rupiah dan variabel lain dianggap konstanta (tetap) 

maka jumlah buah impor yang diminta oleh konsumen (Y) turun sebesar 0, 590 kg. 

Variabel X1 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,488 lebih besar dari α 0,05. Artinya harga buah impor tidak 
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mempengaruhi konsumen dalam membeli buah impor dikarenakan walaupun harga 

buah impor naik konsumen akan tetap membeli buah impor tidak akan mengurangi 

pembelian dengan alasan konsumen suka dengan kualitas buah impor. 

3. Harga Buah Lokal (X2) 

Koefisien regresi X2 berpengaruh negatif terhadap buah impor yang diminta 

oleh konsumen (Y) yaitu sebesar -3,043. Artinya jika variabel X2 (harga buah 

lokal) naik satu rupiah dan variabel lain dianggap konstanta (tetap) maka jumlah 

buah impor yang diminta konsumen (Y) turun sebesar 3,043 kg. 

Variabel X1 signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,001 lebih kecil dari α 0,05. Artinya harga buah lokal mempengaruhi 

konsumen dalam membeli buah impor dikarenakan ketika harga buah lokal naik 

maka konsumen akan mengurangi pembelian buah impor dengan alasan buah lokal 

tetap dapat memenuhi kebutuhan. 

4. Jumlah Anggota Keluarga (X3) 

Koefisien regresi X3 berpengaruh positif terhadap jumlah buah impor yang 

diminta oleh konsumen (Y) yaitu sebesar 4,284. Artinya jika variabel X3 (jumlah 

anggota keluarga) bertambah satu jiwa dan variabel lain tetap maka jumlah buah 

impor yang diminta oleh konsumen (Y) naik sebesar 4,284 kg. 

Variabel X1 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,086 lebih kecil dari α 0,05. Artinya jumlah anggota keluarga tidak 

berpengaruh terhadap jumlah buah impor yang diminta konsumen 

5. Pendapatan Rumahtangga (X4) 

Koefisien regresi X4 berpengaruh positif  terhadap jumlah buah impor yang 

diminta konsumen (Y) yaitu sebesar 0,000001. Artinya jika variabel X4 

(pendapatan rumahtangga) naik satu rupiah dan variabel lain dianggap tetap maka 

jumlah buah impor yang diminta oleh konsumen (Y) naik sebesar 0,000001 kg. 

Variabel X1 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,431 lebih besar dari α 0,05. Artinya pendapatan rumahtangga tidak 

mempengaruhi konsumen dalam membeli buah impor dikarenakan apabila 

pendapatan konsumen meningkat maka kosumen akan membeli buah impor dalam 

jumlah yang sama tidak akan menambah pembelian dan tambahan pendapatan akan 

digunakan untuk kebutuhan pokok yang mendesak, dan bahkan pendapatan 

tersebut lebih baik ditabung untuk keperluan jangka panjang dengan alasan buah 

impor jarang dikonsumsi secara rutin.   

6. Pendidikan (D1) 

Koefisien regresi variabel dummy D1 berpengaruh negatif terhadap jumlah buah 

impor yang diminta konsumen (Y) yaitu sebesar -71,91.Artinya permintaan buah 

impor oleh konsumen yang berpendidikan SMA keatas lebih rendah sebesar 71,91 

kg dibandingkan konsumen yang berpendidikan dibawah SMA. 

Variabel dummy D1 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai 

signifikan sebesar 0,110 lebih besar dari α 0,05. Artinya semakin tinggi pendidikan 

konsumen tidak mempengaruh dalam membeli  buah impor dikarenakan semua 

konsumen yang berpendidikan tinggi sampai berpendidikan rendah menyukai dan 

tetep membeli buah impor.  

Permintaan Buah Jeruk Sunkist Oleh Konsumen di Kota Mataram 
Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh : 

Y = 55,308 – 1,466X1 - 5,081X2 + 5,807X3 + 0,00000004X4 – 7,631D1 

Persamaan tersebut mempunyai makna sebagai berikut : 
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1. Konstanta 

Konstanta sebesar 55,308 menyatakan bahwa jika variabel bebas (X1, X2, X3, 

X4, X5, X6, D1) bernilai 0, maka jumlah permintaan buah impor sebesar 55,308 kg. 

2. Harga Buah Impor (X1) 

Koefisien regresi X1 berpengaruh negatif terhadap jumlah buah impor yang 

diminta oleh konsumen (Y) yaitu sebesar -1,466. Artinya, bahwa jika variabel X1 

(harga buah impor) naik satu rupiah dan variabel lain dianggap konstanta (tetap) 

maka jumlah buah impor yang diminta oleh konsumen (Y) turun sebesar 1,466 kg. 

Variabel X1 signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,012 lebih kecil dari α 0,05. Artinya harga buah impor mempengaruhi 

konsumen dalam membeli buah impor dikarenakan ketika harga buah impor naik 

konsumen akan mengurangi membeli buah. 

3. Harga Buah Lokal (X2) 

Koefisien regresi X2 berpengaruh negatif terhadap buah impor yang diminta 

oleh konsumen (Y) yaitu sebesar 0,581. Artinya jika variabel X2 (harga buah lokal) 

naik satu rupiah dan variabel lain dianggap konstanta (tetap) maka jumlah buah 

impor yang diminta konsumen (Y) turun sebesar 0, 581 kg. 

Variabel X2 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,533 lebih besar dari α 0,05. Artinya harga buah lokal tidak 

mempengaruhi konsumen dalam membeli buah impor dikarenakan walaupun harga 

buah impor naik konsumen akan tetap membeli buah impor tidak akan mengurangi 

pembelian dengan alasan memenuhi kebutuhan. 

4. Jumlah Anggota Keluarga (X3) 

Koefisien regresi X3 berpengaruh positif terhadap jumlah buah impor yang 

diminta oleh konsumen (Y) yaitu sebesar 5,807. Artinya jika variabel X3 (jumlah 

anggota keluarga) bertambah satu jiwa dan variabel lain tetap maka jumlah buah 

impor yang diminta oleh konsumen (Y) naik sebesar 5,807 kg. 

Variabel X1 signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,028 lebih besar dari α 0,05. Artinya jumlah anggota keluarga 

berpengaruh terhadap jumlah buah impor yang diminta konsumen. 

5. Pendapatan Rumahtangga (X4) 

Koefisien regresi X4 berpengaruh positif terhadap jumlah buah impor yang 

diminta konsumen (Y) yaitu sebesar 0,00000004. Artinya jika variabel X4 

(pendapatan rumahtangga) naik satu rupiah dan variabel lain dianggap tetap maka 

jumlah buah impor yang diminta oleh konsumen (Y) naik sebesar 0,00000004kg. 

Variabel X1 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,976 lebih besar dari α 0,05. Artinya pendapatan rumahtangga tidak 

mempengaruhi konsumen dalam membeli buah impor dikarenakan apabila 

pendapatan konsumen meningkat maka kosumen akan membeli buah impor dalam 

jumlah yang sama tidak akan menambah pembelian dan tambahan pendapatan akan 

digunakan untuk kebutuhan pokok yang mendesak, dan bahkan pendapatan 

tersebut lebih baik ditabung untuk keperluan jangka panjang dengan alasan buah 

impor jarang dikonsumsi secara rutin.   

6. Pendidikan (D1) 

Koefisien regresi variabel dummy D1 berpengaruh negatif terhadap jumlah buah 

impor yang diminta konsumen (Y) yaitu sebesar –7,631.Artinya permintaan buah 

impor oleh konsumen yang berpendidikan SMA keatas lebih rendah sebesar –7,631 

kg dibandingkan konsumen yang berpendidikan dibawah SMA. 
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Variabel dummy D1 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai 

signifikan sebesar 0,110 lebih besar dari α 0,05. Artinya semakin tinggi pendidikan 

konsumen tidak mempengaruh dalam membeli buah impor dikarenakan semua 

konsumen yang berpendidikan tinggi sampai berpendidikan rendah menyukai dan 

tetep membeli buah impor. 

Permintaan Buah Anggur Red Oleh Konsumen di Kota Mataram 

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh : 

Y = -19,764 + 0,821X1 - 1,657X2 + 5,890X3 + 0,0000005X4 – 9,354D1 

Persamaan tersebut mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Konstanta 

Konstanta sebesar -19,764 menyatakan bahwa jika variabel bebas (X1, X2, X3, 

X4, X5, X6, D1) bernilai 0, maka jumlah permintaan buah impor sebesar -19,764 

kg. 

2. Harga Buah Impor (X1) 

Koefisien regresi X1 berpengaruh positif terhadap jumlah buah impor yang 

diminta oleh konsumen (Y) yaitu sebesar 0,821. Artinya, bahwa jika variabel X1 

(harga buah impor) naik satu rupiah dan variabel lain dianggap konstanta (tetap) 

maka jumlah buah impor yang diminta oleh konsumen (Y) turun sebesar 0,821 kg. 

Variabel X1 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,316 lebih kecil dari α 0,05. Artinya harga buah impor tidak 

mempengaruhi konsumen dalam membeli buah impor dikarenakan ketika harga 

buah impor naik konsumen akan mengurangi pembelian buah impor dengan alasan 

beralih ke buah lokal yang dapat menggantikan. 

3. Harga Buah Lokal (X2) 

Koefisien regresi X2 berpengaruh negatif terhadap buah impor yang diminta 

oleh konsumen (Y) yaitu sebesar -1,657. Artinya jika variabel X2 (harga buah 

lokal) naik satu rupiah dan variabel lain dianggap konstanta (tetap) maka jumlah 

buah impor yang diminta konsumen (Y) turun sebesar 1,657 kg. 

Variabel X2 signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,003 lebih besar dari α 0,05. Artinya harga buah lokal mempengaruhi 

konsumen dalam membeli buah impor dikarenakan buah lokal dapat memenuhi 

kebutuhan. 

4. Jumlah Anggota Keluarga (X3) 

Koefisien regresi X3 berpengaruh positif terhadap jumlah buah impor yang 

diminta oleh konsumen (Y) yaitu sebesar 5,890. Artinya jika variabel X3 (jumlah 

anggota keluarga) bertambah satu jiwa dan variabel lain tetap maka jumlah buah 

impor yang diminta oleh konsumen (Y) naik sebesar 5,890 kg. 

Variabel X1 signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,036 lebih besar dari α 0,05. Artinya jumlah anggota keluarga 

berpengaruh terhadap jumlah buah impor yang diminta konsumen karena semakin 

bertambahnya anggota keluarga maka kebutuhan juga akan meningkat. 

5. Pendapatan Rumahtangga (X4) 

Koefisien regresi X4 berpengaruh positif terhadap jumlah buah impor yang 

diminta konsumen (Y) yaitu sebesar 0,0000005. Artinya jika variabel X4 

(pendapatan rumahtangga) naik satu rupiah dan variabel lain dianggap tetap maka 

jumlah buah impor yang diminta oleh konsumen (Y) naik sebesar 0,0000005 kg. 

Variabel X1 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,746 lebih besar dari α 0,05. Artinya pendapatan rumahtangga tidak 
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mempengaruhi konsumen dalam membeli buah impor dikarenakan apabila 

pendapatan konsumen meningkat maka kosumen akan membeli buah impor dalam 

jumlah yang sama tidak akan menambah pembelian dan tambahan pendapatan akan 

digunakan untuk kebutuhan pokok yang mendesak, dan bahkan pendapatan 

tersebut lebih baik ditabung untuk keperluan jangka panjang dengan alasan buah 

impor jarang dikonsumsi secara rutin.   

6. Pendidikan (D1) 

Koefisien regresi variabel dummy D1 berpengaruh negatif terhadap jumlah buah 

impor yang diminta konsumen (Y) yaitu sebesar –9,354. Artinya permintaan buah 

impor oleh konsumen yang berpendidikan SMA keatas lebih rendah sebesar –9,354 

kg dibandingkan konsumen yang berpendidikan dibawah SMA. 

Variabel dummy D1 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai 

signifikan sebesar 0,107 lebih besar dari α 0,05. Artinya semakin tinggi pendidikan 

konsumen tidak mempengaruh dalam membeli  buah impor dikarenakan semua 

konsumen yang berpendidikan tinggi sampai berpendidikan rendah menyukai dan 

tetep membeli buah impor. 

 

Tabel 5 Hasil Analisis Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Permintaan Buah Impor di 

Kota Mataram Tahun 2017 

No Uraian Koefisien Regresi t Sig Ket 

1 Intercept (α) 109,392 1,148 0,262  

2 Harga Buah impor (X1) 0,184 0,177 0,861 NS 

3 Harga Buah Lokal (X2) -2,381  -2,679 0,013  S*) 

4 Jumah Anggota Keluarga (X3) 16,729 3,200 0,004 S*) 

5 Pendapatan Konsumen  (X4) -3,2436E-6 -1.359 0,187 NS 

6 Pendidikan (D1) -20,476 -1,705 0,101 NS 

7 Koefisien Determinasi (R²) 0,624    

8 F Hitung 7,964  0,000 S 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 

Keterangan : S*)   = Signifikan pada α 5% 

 

1. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan di dapatkan Koefisien determinasi (R²) 

sebesar 0,624. Nilai tersebut mengandung makna bahwa 62,4% permintaan buah 

impor di Kota Mataram dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas dalam model (harga 

buah impor, harga buah lokal, jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan pendidikan) 

dan sisanya 37,6% dipengaruhi oleh variabel  lain diluar model.  

b. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F) 

Hasil pengujian regresi secara serentak pada variabel-variabel yang diduga 

mempengaruhi jumlah permintaan buah impor di Kota Mataram menunjukkan hasil F-

hitung yang diperoleh sebesar 7,964 dengan nilai signifkan F sebesar 0,000 ˂ dari α 

0,05 atau 5% maka Ho ditolak, yang artinya bahwa variabel-variabel bebas (harga 

buah impor, harga buah lokal , jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan pendidikan) 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (jumlah permintaan buah 

impor).  
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c. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Dilihat dari uji parsial masing-masing variabel yaitu harga buah impor (X1), 

harga buah lokal (X2), jumlah anggota keluarga (X3), pendapatan (X4), dan 

pendidikan (D1). Dari variabel-variabel tersebut ternyata yang paling mempengaruhi 

jumlah buah impor yang diminta oleh konsumen adalah harga buah lokal (X2) dan 

jumah anggota keluarga (X3). Hal ini ditunjukkan dengan α untuk harga buah lokal 

(X2) sebesar 0,013 dan jumlah anggota keluarga (X3) sebesar 0,004 dimana nilai 

signifikan ˂ 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan pada α = 5%.  

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh : 

Y = 109,392 + 0,184X1 - 2,381X2 + 16,729X3 – 0,000003X4 – 20,476D1 

Persamaan tersebut mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Konstanta 

Konstanta sebesar 109,392 menyatakan bahwa jika variabel bebas (X1, X2, X3, X4, 

X5, X6, D1) bernilai 0, maka jumlah permintaan buah impor sebesar 109,392 kg. 

2. Harga Buah Impor (X1) 

Koefisien regresi X1 berpengaruh positif terhadap jumlah buah impor yang 

diminta oleh konsumen (Y) yaitu sebesar 0,184. Artinya, bahwa jika variabel X1 

(harga buah impor) naik satu rupiah dan variabel lain dianggap konstanta (tetap) 

maka jumlah buah impor yang diminta oleh konsumen (Y) naik sebesar 0,184 kg. 

Variabel X1 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,861 lebih kecil dari α 0,05. Artinya harga buah impor tidak 

mempengaruhi konsumen dalam membeli buah impor dikarenakan walaupun harga 

buah impor naik konsumen tidak akan mengurangi pembelian.  

3. Harga Buah Lokal (X2) 

Koefisien regresi X2 berpengaruh negatif terhadap buah impor yang diminta 

oleh konsumen (Y) yaitu sebesar -2,381. Artinya jika variabel X2 (harga buah 

lokal) naik satu rupiah dan variabel lain dianggap konstanta (tetap) maka jumlah 

buah impor yang diminta konsumen (Y) turun sebesar 2,381 kg. 

Variabel X2 signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,013 lebih besar dari α 0,05. Artinya harga buah lokal mempengaruhi 

konsumen dalam membeli buah impor dikarenakan walaupun harga buah impor 

naik konsumen akan tetap membeli buah impor tidak akan mengurangi pembelian 

dengan alasan memenuhi kebutuhan. 

4. Jumlah Anggota Keluarga (X3) 

Koefisien regresi X3 berpengaruh positif terhadap jumlah buah impor yang 

diminta oleh konsumen (Y) yaitu sebesar 16,729. Artinya jika variabel X3 (jumlah 

anggota keluarga) bertambah satu jiwa dan variabel lain tetap maka jumlah buah 

impor yang diminta oleh konsumen (Y) naik sebesar 16,729 kg. 

Variabel X1 signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,004. Artinya jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap jumlah buah 

impor yang diminta konsumen. 

5. Pendapatan Rumahtangga (X4) 

Koefisien regresi X4 berpengaruh negatif terhadap jumlah buah impor yang 

diminta konsumen (Y) yaitu sebesar -0,000003. Artinya jika variabel X4 

(pendapatan rumahtangga) naik satu rupiah dan variabel lain dianggap tetap maka 

jumlah buah impor yang diminta oleh konsumen (Y) turun sebesar 0,000003 kg. 

Variabel X1 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai signifikan 

sebesar 0,187 lebih besar dari α 0,05. Artinya pendapatan rumahtangga tidak 
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mempengaruhi konsumen dalam membeli buah impor dikarenakan apabila 

pendapatan konsumen meningkat maka kosumen akan membeli buah impor dalam 

jumlah yang sama tidak akan menambah pembelian dan tambahan pendapatan akan 

digunakan untuk kebutuhan pokok yang mendesak, dan bahkan pendapatan 

tersebut lebih baik ditabung untuk keperluan jangka panjang dengan alasan buah 

impor jarang dikonsumsi secara rutin.   

6. Pendidikan (D1) 

Koefisien regresi variabel dummy D1 berpengaruh negatif terhadap jumlah buah 

impor yang diminta konsumen (Y) yaitu sebesar -20,476. Artinya permintaan buah 

impor oleh konsumen yang berpendidikan SMA keatas lebih rendah sebesar  -

20,476 kg dibandingkan konsumen yang berpendidikan dibawah SMA. 

Variabel dummy D1 tidak signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai 

signifikan sebesar 0,101 lebih besar dari α 0,05. Artinya semakin tinggi pendidikan 

konsumen tidak mempengaruh dalam membeli buah impor dikarenakan semua 

konsumen yang berpendidikan tinggi sampai berpendidikan rendah menyukai dan 

tetep membeli buah impor. 

Alasan atau Tujuan Kegunaan Konsumen Membeli Buah Impor 

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa alasan atau tujuan kegunaan 

dari buah impor yang dibeli oleh konsumen.untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 

sebagai berikut : 

Tabel 6 Alasan atau Tujuan Kegunaan Konsumen Membeli Buah Impor 

Alasan/Tujuan Kegunaan Buah Impor Jumlah Responden Presentase (%) 

Konsumsi 13 43,33 

Kebutuhan Acara & Konsumsi 8 26,67 

Buah Tanggan & Konsumsi 4 13,33 

Bisnis & Konsumsi 5 16,67 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Tabe 6. menjelaskan bahwa alasan atau tujuan kegunaan buah impor yang dibeli 

konsumen yang paling banyak adalah untuk konsumsi sebanyak 13 orang (43,33%), 

sedangkan alasan atau tujuan kegunaan buah impor yang dibeli konsumen yang paling 

sedikit adalah untuk buah tanggan dan konsumsi sebanyak 4 orang (13,33%).  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

terhadap permintaan buah impor di Kota Mataram sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian dimana jumlah permintaan buah apel fuji sebesar 1.507 Kg/tahun, 

jumlah permintaan buah jeruk sunkist sebesar 1.256 Kg/tahun, dan untuk jumlah 

permintaan buah anggur red sebesar 1.633 Kg/tahun. Jadi jumlah permintaan buah 

impor di Kota Mataram sebesar 4.398 kg/thn dengan jumlah rumahtangga 

sebanyak 125.620 KK. 

2. Faktor yang mempengaruhi permintaan buah impor di Kota Mataram, untuk 

apel fuji variabel bebas yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu harga buah 

lokal. Sementara faktor yang signifikan terhadap jumlah permintaan jeruk sunkist 

adalah harga buah impor dan untuk jumlah anggota keluarga. sedangkan unuk 

anggur red faktor yang signifikan terhadap jumlah permintaannya adalah harga 
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buah lokal dan jumlah anggota keluarga. Jadi faktor yang paling mempengaruhi 

permintaan buah impor adalah harga buah lokal dan jumlah anggota keluarga. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada petani lokal semakin gencar terhadap pemasaran dan 

pengmasan buah lokal agar lebih manarik lagi bagi konsumen. 

2. Disarankan kepada pemerintah agar memiliki data mengenai jumlah buah impor 

yang masuk ke NTB agar mempermudah bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

tentang data rata-rata jumlah buah impor yang masuk ke NTB khususnya Kota 

Mataram. 
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