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ABSTRAK 

Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Mataram memberikan peluang bagi 

pedagang jus buah kaki lima untuk meningkatkan permintaan jus buah. Tujuan penelitian ini 

adalah: (1) mengetahui permintaan jus buah pada pedagang kaki lima (jenis jus buah, jumlah 

permintaan jus buah dan harga jus buah), (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan jus buah, serta (3) mengetahui masalah yang dialami konsumen dalam membeli 

jus buah pada pedagang kaki lima di Kota Mataram. Unit analisis yang digunakan adalah 

konsumen jus buah di Kota Mataram. Untuk memperoleh tiga jus buah dengan permintaan 

tertinggi, pada penelitian awal diperoleh jumlah pedagang jus buah di Kota Mataram 

sebanyak 28 pedagang. Jumlah responden konsumen jus buah adalah sebanyak 50 orang. 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan 

yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jus buah yaitu model regresi berganda dengan 

software IBM SPSS 20.0. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, terdapat tiga jus buah 

dengan permintaan tertinggi yaitu, jus alpukat, jus naga merah dan jus jeruk. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi permintaan jus buah adalah harga jus buah itu sendiri dan selera 

konsumen. Keluhan yang dirasakan konsumen dalam membeli jus buah anatara lain dari segi 

tempat berjualan, kualitas jus buah yang ditawarkan oleh pedagang dan pelayanan yang 

kurang cepat. 

Kata Kunci : Permintaan, Jus Buah, Pedagang Kaki Lima.  

ABSTRACT 

Increasing population on Mataram City is provide a chance to all of street vendors of 

fruit juice to increase the demand of fruit juice. The objective of this research i.e: (1) to 

determine the demand of fruit juice on street vendors (kinds of fruit juice, demand of quantity 

from fruit juice and the price of fruit juice), (2) to determine the factors that influence 

demand of fruit juice and (3) to discover a problem from consumer experienced in buying of 

fruit juice street vendors on Mataram City. Used of analysis unit is fruit juice consumer on 

Mataram City. To obtain three of fruit juice with the highest demand, on the initial research it 

had been obtainable 28 of fruit juice street vendors on Mataram City. The amount of 

consumer respondent of fruit juice is 50 person. The type of data which has been used is 

qualitative and quantitative data. Data source which has been used is primary data and 

secondary data. Used of analysis method to determine the factors that influence fruit juice 

demand is multiple regression model with IBM SPSS 20.0 software. The conclusion from 

this research is there are three of fruit juice with the highest demand, which are avocado 

juice, red dragon juice and orange juice. The fruit juice influence factors is the price of fruit 

juice itself and consumer taste. In buying a fruit juice there are complaint from the consumer 

which is street vendor location, the quality of the fruit juice that offered by trader and slow 

service from the trader. 

Keywords : Demand, Fruit Juice, Street Vendors. 
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil sumber daya alam yang terbentang 

dari Sabang sampai Merauke. Tak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian menjadi sumber 

mata pencaharian dari sekitar 60% rakyatnya yang kemudian menjadi salah satu sektor rill 

yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa negara (Anonim, 

2012). 

Peranan lain dari sektor pertanian di Indonesia dalam pembangunan nasional yaitu, 

penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan 

konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan 

sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor 

pertanian terhadap (PDB) Produk Domestik Bruto (Anonim, 2012). 

Salah satu kegiatan pertanian yang cukup menguntungkan saat ini adalah perkebunan. 

Letak Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa menyebabkan Indonesia memperoleh 

sinar matahari yang cukup, curah hujan yang relatif tinggi, dan iklim yang mendukung 

tumbuhan tumbuh dengan subur. Selain itu, luasnya wilayah Indonesia mendukung 

perkembangan perkebunan yang mampu menghasilkan beragam komoditi hasil perkebunan 

yang melimpah, salah satunyakomoditi buah-buahan (Yuliana, 2013). 

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang hasil produksi 

buah-buahannya cukup melimpah. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut : 

 

Tabel 1. Produksi Buah-buahan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2013. 

NO 
JENIS 

BUAH 

PRODUKSI 

(TON) 
 NO 

JENIS 

BUAH 

PRODUKSI 

(TON) 

1 Belimbing 359  14 Apel 9 

2 Jeruk Keprok 2789  15 Salak 16 

3 Manggis 3554,3  16 Nangka 48096 

4 Sirsak 5482  17 Pisang 58684 

5 Alpukat 1178  18 Nenas 43799,4 

6 Mangga 110637  19 Jeruk Besar 2885,3 

7 Rambutan 7325  20 Anggur 8,4 

8 Duku Langsat 414  21 Markisa 1,1 

9 Durian 6598  22 Sukun 362,5 

10 Pepaya 7636  23 Melon 1002,8 

11 Sawo 9271  24 Semangka 3514,7 

12 Jambu Biji 10037  25 Blewah 33,7 

13 Jambu Air 1968  26 Stroberi 327 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2014 

Buah merupakan komoditas pangan yang penting untuk pemenuhan vitamin dalam 

tubuh manusia. Kandungan vitamin dalam buah cukup tinggi. Kandungan vitamin dan 

mineral yang ada dalam buah membantu proses metabolisme tubuh. Selain itu kandungan 

seratnya juga membantu proses pencernaan. Sehingga buah penting dikonsumsi untuk 

meningkatkan ketahanan tubuh (Yuliana, 2013). 

Kota Mataram yang merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi NTB 

menjadi salah satu sentra dari berbagai jenis usaha, baik usaha mikro, kecil maupun 

menengah yang memanfaatkan hasil pertanian yang diolah menjadi berbagai macam produk 

olahan. Produk olahan tersebut antara lain seperti panganan dan minuman yang saat ini 

sangat menjamur serta menjadi incaran para konsumen dari berbagai kalangan, baik dari 

anak-anak, dewasa maupun orang tua.  
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Data dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan tahun 2014 mencatat bahwa 

ada 627 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang terdapat di Kota Mataram. Salah 

satu usaha mikro yang saat ini sedang menjadi trend dikalangan masyarakat di Kota Mataram 

adalah usaha kaki lima pengolahan hasil pertanian berbasis buah-buahan yang diolah menjadi 

minuman sehat dan menyegarkan yang biasa dikenal dengan sebutan jus buah .  

Adapun manfaat dan keunggulaan dari jus buah antara lain, dapat memenuhi 

kebutuhan vitamin dan mineral yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari 

penyakit. Selain itu, mengkonsumsijus buah dapat membantu kita memperoleh manfaat dari 

buah dengan cara yang praktistanpa harus memakannya secara langsung (Anonim, 2010). 

 Kota Mataram terdiri dari enam kecamatan. Lima dari enam kecamatan yang ada 

yaitu Kecamatan Mataram, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Selaparang, Kecamatan 

Ampenan, dan Kecamatan Sekarbela banyak dijumpai pedagang kaki lima yang menjajakan 

jus buah. Hal ini karena, usaha jus buah kaki lima sangat mudah untuk diusahakan dan tidak 

membutuhkan modal yang terlalu besar.  

 Kota Mataram merupakan pusat ibukota, dimana banyak pendatang baik dari luar 

maupun dalam negeri yang menetap ditambah dengan penduduk setempat yang menyebabkan 

jumlah penduduk di Kota Mataram semakin meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk ini 

memberikan peluang bagi pedagang untuk meningkatkan permintaan jus buah. 

 Maka, dari uraian di atas peneliti ingin mengetahui bagaimanakah permintaan jus 

buah pada usaha kaki lima di Kota Mataram. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan judul “Analisis Permintaan Jus Buah di Kota Mataram (Kasus Pada Pedagang 

Kaki Lima)”. 

 Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permintaan jus buah pada 

pedagang kaki lima di Kota Mataram (jenis jus buah, jumlah permintaan jus buah dan harga 

jus buah), untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jus buah pada 

pedagang kaki lima di Kota Mataram, serta mengetahui masalah yang dialami konsumen 

dalam membeli jus buah pada pedagang kaki lima di Kota Mataram. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konsumen jus buah di Kota Mataram. 

 

Variabel dan Cara Pengukuran 

            Variabel-variabel dan cara pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah dalam penelitian ini adalah besarnya 

pengeluaran yang dikeluarkan konsumen untuk membeli jus buah yang dinyatakan dalam 

rupiah per gelas (Y). Untuk mengetahui jumlah uang yang dikeluarkan dalam penelitan ini 

dihitung dengan mengalikan harga jus buah itu sendiri dengan jumlah gelas jus buah yang 

dibeli konsumen. 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jus buah pada usaha kaki lima meliputi: 

a. Harga jus buah itu sendiri (X1) 

Harga jus buah itu sendiri adalah harga dari tiap jus buah yang ditawarkan oleh pedagang jus 

buah kaki lima yang dinyatakan dalam satuan rupiah per gelas.  

b. Pendapatan konsumen (X2)  

Pendapatan konsumen adalah besarnya penghasilan yang diperoleh konsumen yang 

dinyatakan dalam rupiah per bulan. 
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c. Harga jus substitusi (X3) 

Harga jus substitusi adalah harga dari jus buah jenis lainnya yang dapat menggantikan jus 

buah jenis tertentu yang banyak diminati konsumen dan mempunyai harga relatif sama yang 

dinyatakan dalam rupiah per gelas. 

d. Harga barang komplementer (X4) 

Harga barang komplementer adalah harga panganan ringan yang dibeli oleh konsumen 

sebagai pendamping pada saat mengkonsumsi jus buah yang dinyatakan dalam satuan rupiah 

per bungkus. 

e. Selera konsumen (D1) 

Selera konsumen dalam penelitian ini diukur dengan variabel dummy, dimana (d=1, 

berselera; d=0, tidak selera). Dengan ketentuan, berselera artinya mengkonsumsi jus buah 

sebanyak 8 kali per bulan atau lebih, sedangkan tidak selera artinya mengkonsumsi jus buah 

kurang dari 8 kali per bulan. 

f. Pengetahuan tentang manfaat jus buah (D2) 

Pengetahuan tentang manfaat jus buah (d=1, tahu; d=0, tidak tahu). 

 

Analisis Jenis Jus Buah 

Untuk menentukan tiga jenis jus buah dengan permintaan tertinggi yang diminati 

konsumen, dilakukan dengan cara mentabulasikan dan mendeskripsikan. 

 

Analisis Data    

            Setelah menganalisis jenis jus buah dengan meranking 3 jenis jus buah yang paling 

diminati konsumen atau memiliki jumlah permintaan terbanyak kemudian dianalisis untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dari masing-masing jus 

buah dengan melakukan analisis fungsi koefisien regresi berganda, dengan model (Sugiyono, 

2006) : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +  D1 + D2 + μi 

   Keterangan : 

Yi = jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah ke i (i = 1,2,3) (Rp/bulan) 

α    = intercept 

β = koefisien masing-masing variabel 

X1 = harga jus buah itu sendiri (Rp/gelas) 

X2 = pendapatan konsumen (Rp/bulan) 

X3 = harga jus substitusi (Rp/gelas) 

X4 = harga barang komplementer (Rp/bungkus) 

D1 = selera konsumen (d=1, berselera; d=0, tidak selera). Dengan ketentuan, berselera  

artinya mengkonsumsi jus buah sebanyak 8 kali per bulan atau lebih, sedangkan  

tidak selera artinya mengkonsumsi jus buah kurang dari 8 kali per bulan. 

D2 = pengetahuan tentang manfaat jus buah (d=1, tahu; d=0, tidak tahu). 

μi   = residu 
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Analisis Masalah yang Dialami Konsumen Dalam Membeli Jus Buah PadaPedagang 

Kaki Lima 

Dalam hal ini untuk mengetahuai masalah yang dihadapi konsumen dalam membeli 

jus buah pada pedagang kaki lima dilakukan dengan cara mencatat keluhan apa saja yang 

dialami konsumen kemudian dideskripsikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Usaha Jus Buah di Kota Mataram 

 Dari penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap banyaknya usaha jus buah di 

Kota Mataram, diperoleh 75 usaha jus buah kaki lima yang ada di Kota Mataram yang 

tersebar di 5 kecamatan daerah penelitian anatara lain Kecamatan Mataram, Kecamatan 

Ampenan, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Sekarbela, dan Kecamatan Cakranegara. 

 Hampir semua jenis buah dijual oleh pedagang untuk dijadikan jus buah. Adapun 

setelah melakukan penelitian, peneliti memperoleh 26 jenis jus buah yang dijual oleh 

pedagang jus buah kepada kosnumen. Namun demikian, tidak semua pedagang menjual ke 26 

jenis jus buah tersebut.  

 Adapun tempat pedagang jus buah kaki lima menjajakan usahanya adalah pada 

pinggir jalan, di depan toko-toko, kawasan sekolah dan universitas, maupun taman kota, yang 

dirasa ramai oleh masyarakat. 

 Perolehan bahan baku untuk buah-buahan oleh hampir semua pedagang tidak dirasa 

sulit karena pedagang dapat membeli buah-buahan tersebut dipasar ttradisional yang 

lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal maupun tempat berjualan. Namun, ada beberapa 

pedagang yang memperoleh bahan baku buah-buahan dari pemasok buah secara langsung, 

dimana pedagang telah menjalin kerjasama sebelumnya sehingga sering mendapatkan 

potongan harga walaupun tidak banyak. 

 Dilihat dari harga jual jus buah di Kota Mataram, dirasa masih terjangkau oleh 

konsumen jus buah dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan, konsumen sudah dapat 

merasakan jus buah mulai dari kisaran harga Rp 4.000 – Rp 10.000. 

 Konsumen jus buah kaki lima dalam penelitian ini lebih banyak dikonsumsi oleh 

mahasiswa dan pelajar. Hal tersebut karena lokasi jus buah kaki lima sering dijadikan sebagai 

tempat pelepas haus, maupun tempat untuk berkumpul bersama teman sepulang dari aktivitas 

belajar. 

 Dari hasil penelitian ini juga diperoleh 3 jenis jus buah dengan jumlah permintaan 

tertinggi di Kota Mataram yakni jus alpukat, jus naga merah, dan jus jeruk. Adapun 3 jenis 

jus buah dengan jumlah permintaan terendah yakni jus pepaya, jus salak, dan jus kelengkeng. 

 

Jenis dan Kisaran Harga Jus Buah dengan Jumlah Permintaan Tertinggi Pada Tingkat 

Pedagang 
 Dari banyaknya jenis jus buah yang dijual oleh pedagang jus buah kaki lima, 

diperoleh tiga jenis jus buah dengan jumlah permintaan tertinggi yang diminati konsumen 

antara lain, jus alpukat, jus naga merah, dan jus jeruk. 

 Untuk lebih jelasnya tentang jenis jus buah, kisaran harga dan jumlah permintaan dari 

ketiga jenis jus buah tersebut dapat dilihat pada tabel 2. sebagai berikut : 
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Tabel 2. Jenis Jus Buah, Kisaran Harga dan Jumlah Permintaan Jus Buah Tertinggi 

Pada Tingkat Pedagang di Kota Mataram Tahun 2016. 

No Jenis Jus Buah 
Kisaran Harga 

(Rp) 

Rata-rata Harga 

(Rp/gelas) 

Permintaan 

 ( gelas per bulan) 

1 Jus Alpukat 4.000 – 10.000 7.000 8.512 

2 Jus Naga Merah 4.000 – 12.000 7.407 4.956 

3 Jus Jeruk 4.000 – 10.000 6.240 4.676 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016 

 Dari tabel 2. dapat dilihat bahwa jus alpukat merupakan jus buah dengan permintaan 

tertinggi yakni sebanyak 8.512 gelas per bulan dengan kisaran harga jual sebesar Rp 4.000–

Rp 10.000 dan harga jual rata-rata sebesar Rp 7.000, kemudian disusul jus naga merah 

sebanyak 4.956 gelas per bulan dengan kisaran harga jual sebesar Rp 4.000–Rp 12.000 dan 

harga jual rata-rata sebesar Rp 7.407, selanjutnya jus dengan permintaan tertinggi ketiga yaitu 

jus jeruk dengan jumlah permintaan sebanyak 4.676 gelas per bulan dengan kisaran harga 

jual sebesar Rp 4.000 – Rp 10.000 dan harga jual rata-rata sebesar Rp 6.240.  

 

Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Permintaan Jus Buah diKota Mataram 
Untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel X (harga jus buah itu sendiri, 

pendapatan konsumen, harga jus substitusi, harga barang komplementer, selera konsumen, 

dan pengetahuan tentang manfaat jus buah) terhadap variabel Y (jumlah uang yang 

dikeluarkan untuk membeli jus buah) maka dilakukan perhitungan regresi linear berganda 

dengan menggunakan SPSS 20.0 yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3. sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Jus Buah di 

Kota Mataram Tahun 2016. 

No Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Sig Ket 

1 Konstanta -33863,331 0,147  

2 Harga Jus Buah Itu Sendiri (X1) 7,580 0,002 S** 

3 Pendapatan Konsumen (X2) 0,006 0,095 NS* 

4 Harga Jus Substitusi (X3) -0,087 0,967 NS 

5 Harga Barang Komplementer (X4) -0,472 0,698 NS 

6 Selera Konsumen (D1) 49498,440 0,000 S** 

7 
Pengetahuan Tentang Manfaat Jus 

Buah (D2) 
2002,645 0,783 NS 

8 Koefisien Determinasi (  ) 0,570   

9 F hitung 9,512 0,000 S 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016 

 

Keterangan :   S = Signifikan pada α      = 5% (**) 

  NS = Non signifikan pada α  = 5% 

  S = Signifikan pada α      = 10% (*) 

 

Uji Hipotetsis 

a. Koefisien Determinasi 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan koefisien determinasi (  ) sebesar 

0,570. Nilai tersebut mengandung makna bahwa 57% jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

membeli jus buah dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas dalam model (harga jus itu 
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sendiri, pendapatan konsumen, harga jus substitusi, harga barang komplementer, selera 

konsumen dan pengetahuan tentang manfaat jus buah) dan sisanya 43% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar model. 

 

b. Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji Statistik F) 

Bila dilihat dari hasil regresi secara serentak/ bersama-sama pada variabel-variabel 

yang diduga mempengaruhi jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah 

menunjukkan hasil F-hitung yang diperoleh sebesar 9,512 dengan α 0,000 dimana hasil ini 

lebih kecil dibandingkan dengan α = 0,05 maka Ho ditolak, yang artinya bahwa variabel-

variabel bebas (harga jus buah itu sendiri, pendapatan konsumen, harga jus substitusi, harga 

barang komplementer, selera konsumen dan pengetahuan tentang manfaat jus buah) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

membeli jus buah). 

 

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Dilihat dari uji parsial masing-masing variabel yaitu harga jus buah itu sendiri (X1), 

pendapatan konsumen (X2), harga jus substitusi (X3), harga barang komplementer (X4), 

selera konsumen (D1) dan pengetahuan tentang manfaat jus buah (D2). Dari variabel-variabel 

tersebut ternyata yang paling mempengaruhi jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli 

jus buah adalah harga jus buah itu sendiri (X1), selera konsumen (D1). Hal ini ditunjukkan 

dengan α untuk X1 adalah sebesar 0,002 dan untuk D1 adalah sebesar 0,000 dimana nilainya 

< 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan pada α = 0,05.  

Sedangkan bila dilihat dari signifikan pada α = 0,10 variabel-variabel yang paling 

mempengaruhi jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah adalah harga jus buah 

itu sendiri (X1), pendapatan konsumen (X2), dan selera konsumen (D1). Dimana α untuk X2 

adalah sebesar 0,095 yang nilainya lebih kecil dari α = 0,10. 

 

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +  D1 + D2 + μi 

Y =  -33863,331 + 7,580X1 + 0,006X2 – 0,087X3 – 0,472X4 + 49498,440D1 + 2002,645D2 

 

Pengaruh Variabel IndependenTerhadap Variabel Dependen  

Berdasarkan hasil analisis bahwa terdapat hanya beberapa variabel independen 

(bebas) yang berpengaruh positif dan signifkan terhadap jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

membeli jus buah. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana hubungan atau pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 

1. Pengaruh Harga Jus Buah Itu Sendiri Terhadap Jumlah Uang yang   Dikeluarkan 

Untuk Membeli Jus Buah di Kota Mataram 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel 

harga jus buah itu sendiri terhadap jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah 

yang ditunjukkan dari nilai koefisien harga jus buah itu sendiri yang bertanda positif sebesar 

7,580 dan signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai α dari harga jus buah itu sendiri 

sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Artinya, setiap kenaikan harga jus buah itu sendiri akan 

meningkatkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah.  

Pengaruh harga jus buah itu sendiri terhadap jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

membeli jus buah pada penelitian ini tidak sesuai dengan teori dari Sukirno (1994), yang 

menjelaskan bahwa semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan 

terhadap barang tersebut, dengan kata lain jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli 
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barang tersebut juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena, sebanyak 44 konsumen (68%) 

dari 50 konsumen pada penelitian ini sangat suka (berselera) terhadap jus buah. 

 

2. Pengaruh Pendapatan Konsumen Terhadap Jumlah Uang yang Dikeluarkan Untuk 

Membeli Jus Buah di Kota Mataram 

Dari hasil analisis diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel pendapatan 

kosnumen terhadap jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah yang ditunjukkan 

dari nilai koefisien pendapatan konsumen yang bertanda positif sebesar 0,006 tetapi tidak 

signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai α dari pendapatan konsumen sebesar 0,095 

lebih besar dari 0,05. Artinya, apabila pendapatan konsumen naik maka permintaan jus buah 

juga akan naik, dengan kata lain jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah juga 

akan naik. 

Pengaruh pendapatan konsumen terhadap jumlah uang yang dikeluarkan dalam 

penelitian ini sesuai dengan teori dari Danniel (2004), yang menjelaskan bahwa secara 

teoritis, peningkatan pendapatan akan meningkatkan konsumsi seseorang. 

 

3. Pengaruh Harga Jus Substitusi Terhadap Jumlah Uang yang Dikeluarkan Untuk 

Membeli Jus Buah di Kota Mataram 

Berdasarkan analisis diketahui nilai koefisien harga jus substitusi yang bertanda 

negatif sebesar -0,087 dan tidak signifikan pada α sebesar 0,967 pada taraf 5%. Artinya, 

setiap kenaikan harga jus substitusi akan menurunkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

membeli jus buah, yang artinya akan menurunkan permintaan jus buah.  

Hal ini tidak sesuai dengan teori dari Sukirno (1994), yang menjelaskan bahwa harga 

barang substitusi dapat mempengaruhi permintaan suatu barang yang digantikannya. 

Sekiranya apabila harga barang substitusi bertambah murah maka barang yang digantikannya 

akan mengalami pengurangan dalam permintaan, yang artinya jumlah uang yang dikeluarkan 

untuk membeli barang yang digantikannya juga akan berkurang.  

 

4. Pengaruh Harga Barang Komplementer Terhadap Jumlah Uang yang Dikeluarkan 

Untuk Membeli Jus Buah di Kota Mataram 

Hasil analisis tentang variabel harga barang komplementer memberikan pengaruh 

negatif terhadap jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah, ditunjukkan dengan 

nilai koefisien sebesar -0,472 dan α sebesar 0,698 lebih besar pada taraf 5%. Artinya, 

kenaikan harga barang komplementer akan menurunkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

membeli jus buah yang artinya akan menurunkan permintaan jus buah. 

Pengaruh variabel harga barang komplementer pada penelitian ini sesuai dengan 

teoridari Sukiro (1994), yang mengatakan bahwa kenaikan atau penururnan harga barang 

pelengkap/ komplementer selalu sejalan dengan perubahan permintaan barang yang 

digenapinya. 

 

5. Pengaruh Selera Konsumen Terhadap Jumlah Uang yang Dikeluarkan Untuk 

Membeli Jus Buah di Kota Mataram 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel selera konsumen memberikan 

pengaruh positif terhadap jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah yang 

ditunjukkan dari nilai koefisien selera konsumen yang bertanda positif sebesar 49498,440 dan 

signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai α dari selera konsumen sebesar 0,000 lebih 

kecil dari 0,05. Artinya, setiap kenaikan dari selera konsumen akan meningkatkan jumlah 

uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah, dengan kata lain meningkatnya jumlah uang 

yang dikeluarkan disebabkan karena meningktanya jumlah permintaan terhadap jus buah. 
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Pengaruh selera konsumen terhadap jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus 

buah pada penelitian ini sesuai dengan landasan teori dari Sukirno (1994), yang pada intinya 

menjelaskan semakin tinggi cita rasa/ selera masyarakat terhadap suatu barang akan 

mempengaruhi permintaan dari barang tersebut. 

 

6. Pengaruh Pengetahuan Tentang Manfaat Jus Buah Terhadap Jumlah Uang yang 

Dikeluarkan Untuk Membeli Jus Buah di Kota Mataram 

Pengetahuan tentang manfaat jus buah dari hasil analisis memberikan pengaruh positif 

terhadap jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah yang ditunjukkan dari nilai 

koefisien pengetahuan tentang manfaat jus buah yang bertanda positif sebesar 2002,645 dan 

signifikan pada taraf 5% yang diketahui dari nilai α dari pengetahuan tentang manfaat jus 

buah sebesar 0,783 lebih besar dari 0,05. Artinya, semakin tinggi pengetahuan seseorang 

akan manfaat jus buah maka akan meningkatkan permintaan jus buah yang akan berdampak 

pula pada meningkatnya jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah. 

 

Uji Asumsi Klasik  
Suatu model dikatakan baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah 

bebas dari serangkaian uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini model yang digunakan bebas 

dari uji asumsi klasik, adapun pengujian yang dilakukan yaitu uji normalitas untuk 

mengetahui variabel residual berditribusi normal, uji multikolinieritas untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas, uji heteroskedastisitas untuk mengetahui tidak terjadinya 

kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel dependen, dan uji 

autokorelasi untuk mengetahui korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu 

dengan variabel pengganggu lainnya. 

 

Analisis Masalah yang Dialami Konsumen Dalam Membeli Jus Buah Pada Pedagang 

Kaki Lima 

 Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa keluhan yang dirasakan konsumen 

dalam membeli jus buah pada pedagang kaki lima. Keluhan tersebut antara lain dari segi 

tempat berjualan, kualitas jus buah yang ditawarkan oleh pedagang dan pelayanan yang 

kurang cepat. 

 Beberapa pedagang dalam memilih tempat berjualan jus buah kaki lima di Kota 

Mataram dirasa oleh konsumen masih kurang strategis dan bersih. Hal ini dikarenakan ada 

beberapa pedagang yang berjualan dilokasi yang tidak terlalu dilihat oleh konsumen dan ada 

beberapa pedagang yang berjualan di depan got-got kecil yang membuat konsumen kurang 

nyaman pada saat membeli jus buah. 

 Adapun untuk kualitas jus buah yang ditawarkan pedagang, ada beberapa pedagang 

yang membuat jus buah dengan menggunakan buah yang kurang segar, sehingga konsumen 

merasa jus buah yang dihasilkan juga menjadi tidak begitu sedap.  

 Selain itu, pelayanan yang kurang cepat juga dikeluhkan konsumen dikarenakan 

beberapa pedagang masih kurang banyak memiliki peralatan yang dapat mempercepat 

pelayanan. Peralatan tersebut salah satunya adalah blender. Beberapa pedagang hanya 

memiliki satu blender yang membuat konsumen apabila membeli jus buah dalam jumlah 

yang banyak akan menunggu lebih lama. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat tiga jenis jus buah dengan jumlah permintaan terbanyak yang diminati konsumen 

antara lain, jus alpukat sebanyak 8.512 gelas per bulan dengan kisaran harga jual sebesar 

Rp 4.000 – Rp 10.000 dan harga jual rata-rata sebesar Rp 7.000, kemudian disusul Jus 

Naga Merah sebanyak 4.956 gelas per bulan dengan kisaran harga jual sebesar Rp 4.000 – 

Rp 12.000 dan harga jual rata-rata sebesar Rp 7.407, dan jus jeruk dengan jumlah 

permintaan sebanyak 4.676 gelas per bulan dengan kisaran harga jual sebesar Rp 4.000 – 

Rp 10.000 dan harga jual rata-rata sebesar Rp 6.240. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jus buah antara lain harga jus buah itu 

sendiri, pendapatan konsumen, harga jus substitusi, harga barang komplementer, selera 

konsumen dan pengetahuan tentang manfaat jus buah, dimana variabel dependennya 

adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah. Hasil regresi secara 

serentak menunjukkan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli jus buah. Sedangkan secara 

parsial, faktor-faktor yang paling mempengaruhi permintaan jus buah adalah harga jus 

buah itu sendiri dan selera konsumen. 

3. Beberapa keluhan yang dirasakan konsumen dalam membeli jus buah pada pedagang kaki 

lima antara lain dari segi tempat berjualan, kualitas jus buah yang ditawarkan oleh 

pedagang dan pelayanan yang kurang cepat. 

 

Saran 

Saran yang dapat diambil adalah :   

1. Untuk pedagang jus buah agar dapat lebih memperhatikan kebersihan tempat berjualan dan 

kualitas dari jus buah yang ditawarkan untuk kenyamanan konsumen yang berbelanja. 

2. Untuk pedagang jus buah agar lebih memperbanyak peralatan usaha seperti blender agar 

pelayanan terhadap konsumen dapat lebih cepat. 
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