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Pangsa pasar anggrek baik di dalam negeri maupun mancanegara semakin terbuka. Trend 

peningkatan permintaan anggrek untuk segmen pasar tradisional maupun premium mendorong 

para pelaku bisnis antusias terjun di bisnis estetik ini. Indonesia sebagai negara tropis yang 

memiliki kekayaan sumber plasma genetik anggrek, berpeluang menjadi produsen anggrek yang 

diperhitungkan di pasar dunia. Tanaman anggrek berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah 

satu aspek penyumbang pertumbuhan ekonomi yang mampu menggerakkan pertumbuhan industri 

barang dan jasa. Pada masa pandemi COVID-19 ini masyarakat Indonesia memiliki banyak waktu 

luang dirumah dan membuat sebagian orang menyalurkan hobinya seperti budidaya tanaman hias 

salah satunya yaitu anggrek. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan terhadap 

petani anggrek. Oleh karena itu, perkembangan agribisnis tanaman anggrek perlu didorong secara 

maksimal untuk dapat memberi peran yang lebih besar terhadap pembangunan perekonomian 

nasional, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, serta penumbuhan industri 

pertanian. 

Keunikan pada komoditas bunga  anggrek memiliki bentuk yang sangat indah dan menawan. 

Sehingga, banyak orang yang akhirnya mencoba untuk membudidayakan dengan cara 

menanamnya. Namun tidak mudah untuk membuat tanaman anggrek tetap tumbuh dan 

berkembang untuk menghasilkan anggrek yang baik. Hal tersebut yang menjadi dampak negatif 

dari menanam anggrek. Usaha penjualan anggrek yang dilakukan oleh “ DD Orchid Nursery “ 

merupakan usaha yang berangkat dari rasa hobi akan tanaman anggrek yang memiliki nilai jual 

tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 

dalam pembelian anggrek. 

Penelitian dilakukan di DD Orchid Nursey Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu 

dilaksanakan pada bulan 04 Januari – 15 Februari 2021. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan 

secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kota Batu merupakan kota wisata 

unggulan Jawa Timur dan memiliki iklim yang cocok untuk tanaman anggrek. Analisis data 

menggunakan pendekatan model regresi logit. Pengambilan sampel dilakukan dengan penyebaran  

kuesioner menggunakan metode Non-Probability Sampling,  jenisnya adalah Accidental Sampling. 

Besar sampel dalam penelitan ini ditetapkan 100 sampel.  

Hasil model logit memiliki variabel dummy dengan Y adalah variabel dependent dengan 

pengukurannya yaitu membeli atau tidak membeli. Yang kedua yaitu variabel X atau variabel 

independent meliputi harga anggrek, kualitas anggrek, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pendapatan konsumen perbulan, dan prestise. Sehingga diperoleh persamaan regresi model logit 



sebagai berikut : Y = -0,664 + 1,376 (Harga Anggrek)  + 1,138 (Kualitas Anggrek)  + 0,327 (Jenis 

Kelamin) + 2,403 (Tingkat Pendidikan) + (-0,910) (Pendapatan perbulan) + (-0,785) (Prestise). 

Hasil penelitian diperoleh : 1) Harga, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, dan Prestise tidak 

dapat meningkatkan keputusan konsumen dalam membeli anggrek di DD Orchid Nursery. 2) 

Kualitas Produk dan Pendapatan Kosumen perbulan dapat meningkatkan keputusan konsumen 

dalam membeli anggrek di DD Orchid Nursery. 3) Mayoritas responden yang membeli anggrek di 

DD Orchid Nursery yaitu dari kalangan menengah keatas. Dalam hal ini pendapatan seseorang 

akan berpengaruh dalam pembelian suatu produk. 4) Mayoritas konsumen memberi informasi 

dilokasi penelitian bahwa mereka membeli anggrek karena hobi. Maka dari itu harga angrek tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu untuk produsen tetap mempertahankan 

kualitas anggrek yang sesuai dengan persepsi konsumen yaitu bagus/baik đibandingkan dengan 

anggrek ditempat lainnya, karena kualitas yang baik mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen dan akan meningkatkan pangsa pasar anggrek di DD Orchid Nursery. Sedangkan untuk 

peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian, misalnya faktor budaya, personal, dan psikologis konsumen. 

Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain dalam meneliti keputusan pembelian, 

misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden dan kuesioner menggunakan skala 

likert, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket yang jawabannya 

telah tersedia.  
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pangsa pasar anggrek baik di dalam negeri maupun mancanegara semakin 

terbuka. Trend peningkatan permintaan anggrek untuk segmen pasar tradisional 

maupun premium mendorong para pelaku bisnis antusias terjun di bisnis estetik 

ini. Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki kekayaan sumber plasma 

genetik anggrek, berpeluang menjadi produsen anggrek yang diperhitungkan di 

pasar dunia (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2019). Tanaman anggrek berpotensi 

untuk dikembangkan sebagai salah satu aspek penyumbang pertumbuhan ekonomi 

yang mampu menggerakkan pertumbuhan industri barang dan jasa. Oleh karena 

itu,perkembangan agribisnis tanaman anggrek perlu didorong secara maksimal 

untuk dapat memberi peran yang lebih besar terhadap pembangunan 

perekonomian nasional, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, 

serta penumbuhan industri pertanian (Santayana dkk,  2017). 

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (2019), kinerja ekspor florikultura 

sepanjang tahun 2019 naik dibanding 2018. Tahun 2019 ekspor florikultura 

mencapai 4.856 ton dengan nilai sekitar Rp 189 Milyar, sementara tahun 2018 

sebanyak 4.639 ton senilai Rp 168,9 Milyar. Sementara ekspor anggrek kumulatif 

sepanjang tahun 2017 hingga 2019 mencapai 132 ribu kilogram senilai Rp 12,4 

Milyar. Tahun 2019 ekspor anggrek sebanyak 38 ribu kilogram dengan nilai Rp 

3,2 Milyar dengan negara tujuan ekspor meliputi Jepang, Singapura, Timor Leste 

dan Korea. 
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Kebutuhan tanaman anggrek semakin meningkat sejalan dengan 

meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memberi peluang 

petani untuk mengembangkan tanaman anggrek. Tanaman anggrek diperjual 

belikan sebagai bibit tanaman, bibit dalam botol, tanaman anggrek hingga bunga 

potongnya. Selain itu, tanaman anggrek juga digunakan sebagai persewaan di 

perkantoran serta dekorasi pada berbagai kegiatan masyarakat. Pembudidayaan 

tanaman anggrek pada umumnya dikembangkan secara intensif yang tidak 

memerlukan lahan yang luas. Hal ini merupakan salah satu keunggulan dari 

pengembangan tanaman anggrek (Santayana dkk, 2017). 

Dimasa pandemi COVID-19 ini menyebabkan masyarakat Indonesia 

mempunyai lebih banyak waktu dirumah dan membuat sebagian orang 

menyalurkan hobinya seperti budidaya tanaman hias salah satunya yaitu anggrek. 

Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan terhadap petani anggrek. 

Hal ini sesuai dengan teori leisure time yang dikemukakan oleh Bayu 

Krisnamurthi (2020) dalam acara Hari Konsumen Nasional yaitu bencana 

pandemi dan resesi yang terjadi pada skala global juga menghantam kehidupan 

konsumen, yang berakibat pada perubahan pola konsumsi dan menciptakan trend 

baru perilaku konsumen. Konsumen menjadi lebih waspada dan sensitive atas 

kondisi kesehatannya. Kesadaran keberdayaan kolektif dalam komunitas juga 

meningkat diantara konsumen, baik untuk saling bantu, untuk membangun bisnis, 

maupun untuk menyuarakan kepentingan bersama. Perubahan pandangan dan 

nilai-nilai diatas membuat prioritas belanja konsumen berubah. Lebih banyak 

konsumsi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan berkegiatan produktif dirumah, 

untuk meningkatkan imunitas, serta untuk sehat dan bugar. Pengeluaran “leisure” 
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yang sebelunnya mencapai 14% turun menjadi hanya 6%. Dan ternyata, dalam 

kondisi perubahan itu, konsumen yang menyatakan belanjanya meningkat 

mencapai 56%, dan hanya 17% yang menyatakan menurun. 

Anggrek termasuk dalam keluarga Orchidaceae, merupakan keluarga terbesar 

diantara keluarga tanaman hias lain.  Orchidaceae memiliki kurang lebih 43.000 

spesies dari 750 generasi yang berbeda.Lebih dari 5.000 spesies dari keluarga 

Orchidaceae bisa ditemukan di Indonesia.  Keberagaman spesies anggrek ini 

didukung oleh iklim dan cuaca yang mendukung sehingga berbagai cara hidup 

dan habitat anggrek sehingga perkembangannya optimal (Iswanto, 2014). 

Anggrek merupakan tanaman bunga hias yang bunganya indah. Anggrek sudah 

dikenal sejak 200 tahun lalu dan sejak 50 tahun terakhir mulai dibudidayakan 

secara luas di Indonesia (Yulianti, 2013). 

Keunikan pada komoditas bunga  anggrek memiliki bentuk yang sangat indah 

dan menawan. Sehingga, banyak orang yang akhirnya mencoba untuk 

membudidayakan dengan cara menanamnya. Namun tidak mudah untuk membuat 

tanaman anggrek tetap tumbuh dan berkembang untuk menghasilkan anggrek 

yang baik. Hal tersebut yang menjadi dampak negatif dari menanam anggrek. 

Usaha penjualan anggrek yang dilakukan oleh “ DD Orchid Nursery “ merupakan 

usaha yang berangkat dari rasa hobi akan tanaman anggrek yang memiliki nilai 

jual tinggi. Usaha yang berada di Kota Batu tepatnya di Kelurahan Dadaprejo 

Kecamatan Junrejo ini mulai menjadikan anggrek sebagai salah satu hobi yang 

menghasilkan uang didirikan pada tahun 2007. Menariknya dari penuturan pelaku 

usaha ini bahwa mereka tidak takut akan timbulnya pesaing bahkan mereka 

mengajak masyarakat untuk membudidayakan tanaman yang bernilai tinggi ini 
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sebab dengan adanya pelaku usaha baru tentu mereka akan saling bertukar 

informasi tentang varietas baru anggrek yang dimiliki masing-masing. Pelaku 

usaha juga memberikan informasi bahwa saat ini konsumen “ DD Orchid Nursery 

“ sebagian besar berasal dari luar negeri. Namun demkian dalam memutuskan 

tidaklah selalu didasarkan sebagai mana disebutkan diatas, ada faktor-faktor sosial 

ekonomi yang lebih jauh perlu diungkapkan dalam penelitian ini. 

1.2. Rumusan Masalah  

Secara teori keputusan  menurut Assauri (2015) keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen dipengaruhi pula oleh kebiasaan. Dalam kebiasaan 

pembelian mencakup kapan waktunya pembelian dilakukan, dalam jumlah berapa 

pembelian tersebut dilaksanakan, dan dimana pembelian tersebut dilakukan. 

Sedangkan kenyataannya dalam memutuskan pembelian tidaklah selalu 

didasarkan sebagai mana disebutkan diatas, ada beberapa faktor yang lebih jauh 

perlu diungkapkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, masalah diatas dapat 

dirumuskan masalah secara spesifik sebagai berikut : Faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan di lokasi penelitian ?. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Atas dasar rumusan masalah, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut: 

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

anggrek. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

beikut : 
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1. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi pimpinan DD Orchid Nursery 

untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang di rasakan konsumen agar 

menambah minat konsumen dalam membeli di DD Orchid Nursery. 

2. Sebagai  sumber informasi bagi konsumen dalam pengambilan keputusan 

untuk membeli anggrek di DD Orchid Nursery. 

3. Melatih kemampuan peneliti untuk menganalisa masalah berdasarkan 

fakta di lapang dan data yang disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh pada bangku pendidikan perguruan tinggi. 

1.5. Batasan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti memiliki batasan masalah. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan dengan melakukan penyebaran kuisioner kepada 

konsumen anggrek di DD Orchid Nursery Kecamatan Junrejo Kota 

Batu. 

2. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2021 di 

DD Orchid Nursery Kec. Junrejo Kota Batu. 

 



BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul “Keputusan konsumen 

dalam pembelian anggrek di DD Orchid Nursery” dengan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

a. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan keputusan pembelian anggrek 

yaitu Kualitas Anggrek dan Pendapatan perbulan.  

b. Sedangkan harga, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan prestise tidak 

dapat meningkatkan keputusan pembelian anggrek di DD Orchid Nursery. 

1.2 Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini adalah: 

a. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, 

misalnya faktor budaya, personal, dan psikologis konsumen.  

b. Untuk produsen tetap mempertahankan kualitas anggrek yang baik 

menurut presepsi konsumen, karena kualitas yang baik mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen dan akan meningkatkan pangsa pasar 

anggrek di DD Orchid Nursery. 

c. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain dalam meneliti 

keputusan pembelian, misalnya melalui wawancara mendalam terhadap 

responden dan kuesioner menggunakan skala likert, sehingga informasi 

yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket yang jawabannya 

telah tersedia.  
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