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Fenti Andriyani. 105100301111002. Preferensi Konsumen 

Terhadap produk Keripik Buah So Kressh Menggunakan 

Analisis Konjoin. TA. Dosen Pembimbing: Dr. Retno Astuti, 

STP, MT dan Mas’ud Effendi, STP, MP 

 

 

RINGKASAN 

 

Keripik merupakan makanan camilan yang mempunyai 

daya awet yang cukup tinggi, rasa yang enak dan variasi yang 

banyak sehingga dapat memenuhi selera konsumen. Keripik buah 

adalah salah satu bentuk produk industri yang mengolah buah 

segar menjadi keripik buah. Salah satu UKM yang memproduksi 

keripik buah adalah CV. Kajeye Food, dengan nama merek dagang 

So Kressh. Kebutuhan konsumen akan produk-produk yang 

berkualitas dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan 

menjadikan konsumen semakin selektif dalam memilih produk yang 

akan dikonsumsi. Setiap konsumen memiliki kriteria karakteristik 

suatu produk sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan atribut apa 

yang paling disukai oleh konsumen dan mengetahui tingkat 

kepentingan atribut. Empat atribut yang digunakan pada penelitian 

ini yakni jenis keripik, harga keripik, tekstur keripik dan warna 

keripik. Tingkat kepentingan atribut yang dihasilkan dilakukan 

dengan metode analisis konjoin yang diolah dengan menggunakan 

bantuan software SPSS 17.0 for windows dengan alat utama 

kuesioner sebagai instrumen dalam mendapatkan data responden. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keripik buah So 

Kressh yang lebih disukai konsumen adalah profil 3 didapatkan 

nilai kegunaan sebesar 4,62 dengan kombinasi keripik salak, 

dengan harga <Rp 12.000, tekstur renyah dan warna yang tidak 

menonjol warna buah. Berdasarkan hasil pengolahan data 

didapatkan urutan atribut yang mempengaruhi preferensi keripik 

buah adalah atribut tekstur, harga, jenis, dan warna dengan tingkat 
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kepentingan secara berurutan sebesar 49,99%, 29,99%, 19,263%, 

dan1,439%. Tingkat kepentingan atribut menunjukan bahwa 

konsumen dalam memilih dan membeli produk akan 

mempertimbangkan atribut tekstur terlebih dahulu. 

 

 

Kata kunci: Analisis konjoin, Atribut, Keripik So Kressh, Tingkat 

kepentingan  
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Fenti Andriyani. 105100301111002. Consumer’s Preference Of 

So Kressh Fruit Chips With Conjoint Analysis. Minor Thesis. 

Supervisors : Dr. Retno Astuti, STP, MT and Mas’ud Effendi, 

STP, MP 

 

 

SUMMARY 

 

Chips is a snack food which have a high preservation, good 

taste and many variation so it can meet the consumers need. Fruit 

chips are one form of the industrial product which is processed from 

fresh fruit. One of the SMES which produce fruit chips is CV. 

Kajeye Food, with the trademark name of the product is So Kressh. 

Consumers need will be good products to meet the needs and wish 

to make consumers more selective on choosing a product that will 

be consumed. Every consumer has the characteristics of a product 

criteria according to their preferences. 

The purpose of this research to are identify what attributes 

are most favored by consumers and know the importance of the 

attributes. The attributes are the variance of chips, price of chips, 

texture of chips and  color of chips. Conjoint analysis is was used to 

determine the importance of attributes. The data were taken from 

respondents using questionnnaire then were processed using 

sofware SPSS 17.0 for windows.  

The result of this research is the most prefered So Kressh 

fruit chips was profil 3  has utility value with 4.62 with the attributes 

combination salak fruit chips,with price was < Rp 12,000, crunchy 

texture, and having unprominent fruit color. Based on the result of 

data the results of processing,the attributes which give impact to 

consumer preference were texture, price, variance, and color with 

importance level of 49.99%, 29.99%, 19,263%, and 1,439%. The 

importance of attributes consumers give priority on texture in 

selecting and purchasing products So Kressh fruit chips. 
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Key words: Attribute, Conjoin analysis, So kressh Chips, The 

importance attribute 
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BAB 1  

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keripik merupakan makanan camilan yang mempunyai 

daya awet yang cukup tinggi, rasa yang enak dan variasi yang 

banyak sehingga dapat memenuhi selera konsumen. Keripik 

merupakan produk olahan pangan yang menggunakan bahan baku 

secara langsung tanpa ada pencampuran menggunakan bahan lain 

seperti tapioka atau terigu yang lain sebagai bahan pengisi. Industri 

keripik termasuk ke dalam industri camilan yang bukan merupakan 

makanan pokok melainkan makanan sampingan. Dalam 

mengkonsumsi camilan, tidak ada keharusan seperti halnya 

makanan pokok, tetapi berdasarkan kesukaan, oleh karena itu 

faktor kesukaaan konsumen merupakan kunci penting supaya 

produk keripik laku di pasaran (Estiasih, 2010). Menurut Vika 

(2011), keripik buah adalah salah satu bentuk produk industri yang 

mengolah buah segar menjadi keripik buah. Selain itu Keripik buah 

merupakan produk olahan buah yang diproses dengan penggoreng 

vakum. Salah satu UKM yang memproduksi keripik buah adalah 

CV. Kajeye Food . 

CV. Kajeye Food merupakan UKM keripik buah di kota 

Malang yang memproduksi berbagai pilihan keripik buah untuk 

dijadikan oleh-oleh khas Malang, dengan nama merek dagangnya 

adalah So Kressh. CV. Kajeye Food bergerak di bidang 

pengolahan buah, khususnya keripik dan manisan buah. 

Bermacam – macam hasil keripik buah dan manisannya, di 

antaranya adalah keripik nangka, mangga, salak, nanas, apel, 

jambu merah, pepaya, bengkuang, kelengkeng, durian, jamur, 

wortel, sayuran, manisan nangka, nanas, jambu, apel. CV.Kajeye 

Food telah memiliki sertifikasi Dep Kes P-IRT, Halal MUI, dan ISO 

9001 : 2008, sehingga hygenitas produk dan keamanan pangan 

terjamin karena telah ditangani sesuai standar. Permasalahan yang 

dialami oleh CV. Kajeye food ini adalah semakin banyaknya 
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industri UKM yang ada di kota Malang ini, maka semakin ketat pula 

persaingan diantara beberapa produsen sehingga para produsen 

harus selalu bisa memberikan suatu inovasi yang sesuai dengan 

keinginan konsumen. Selain itu, konsumen juga banyak yang 

mengeluhkan tentang masalah harga yang diberikan dan isi dari 

keripik buah tersebut yang terlalu sedikit. Produk barang atau jasa 

tidak hanya terdiri dari komponen- komponen fisik penyusunnya, 

tetapi juga terdapat kumpulan dari berbagai atribut yang sering 

menjadi faktor penentu bagi konsumen dalam memilih produk 

tersebut.  

Kebutuhan konsumen akan produk-produk yang berkualitas 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan menjadikan 

konsumen semakin selektif dalam memilih produk yang akan 

dikonsumsi. Setiap konsumen memiliki kriteria karakteristik suatu 

produk sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. 

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen terhadap produk keripik buah So kressh, meningkatkan 

pangsa pasar serta untuk mempertahankan konsumen. Oleh 

karena itu, produsen keripik buah So Kressh perlu mengukur 

preferensi konsumen terhadap suatu produk serta mengetahui 

atribut apa saja yang paling mempengaruhi konsumen dalam 

memilih produk, sehingga produsen keripik dapat meraih pangsa 

pasar yang tinggi. Salah satu metode untuk mengetahui tingkat 

kesukaan konsumen berdasarkan kombinasi atribut-atribut yang 

melekat pada keripik buah adalah menggunakan analisis Konjoin.  

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengukur 

preferensi konsumen yakni dengan menggunakan metode Kano, 

Fishbein, dan Konjoin. Metode Fishbein adalah salah satu model 

sikap yang berfokus pada prediksi sikap yang dibentuk seseorang 

terhadap suatu obyek tertentu (Umar, 2005). Menurut Golinska 

(2013), model Kano adalah alat yang banyak digunakan untuk 

memahami suara pelanggan, dan model ini mengkategorikan 

bahwa kebutuhan pelanggan selalu berbeda-beda berdasarkan 

seberapa baik mereka mampu untuk mencapai kepuasan 
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pelanggan. Menurut Hair et al. (2010), analisis konjoin merupakan 

analisis yang unik di antara metode-metode dalam analisis 

multivariat karena peneliti membangun stimuli (kombinasi level 

atribut) yang kemudian diperkenalkan kepada responden dengan 

memberikan evaluasi keseluruhan dengan menggunakan rating. 

Menurut Iwan dan Lydia (2010), kelebihan analisis konjoin adalah 

dapat mengikutsertakan atribut yang belum terjadi tapi diperkirakan 

bisa terjadi, dapat mengetahui model produk mana yang paling 

disukai konsumen, dan dapat memberikan informasi yang spesifik 

dalam preferensi konsumen terhadap atribut- atribut yang 

dimunculkan dari suatu produk.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Kombinasi karakteristik (atribut) produk yang bagaimanakah 

yang paling disukai oleh konsumen keripik buah So Kressh? 

2. Atribut-atribut keripik buah So Kressh manakah yang harus 

diprioritaskan untuk dipertahankan atau diperbaiki sesuai 

nilai kegunaan yang muncul dari setiap atribut? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah; 

1. Menentukan karakteristik (atribut) produk yang paling 

disukai oleh konsumen keripik buah So Kressh 

2. Menentukan atribut-atribut keripik buah So Kressh yang 

harus diprioritaskan untuk dipertahankan atau diperbaiki 

sesuai nilai kegunaan yang muncul dari setiap atribut. 

 

1.4 Manfaat  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi bagi produsen dalam pengembangan produk keripik buah 

So Kressh dengan didasarkan pada selera atau kesukaan 

konsumen. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Keripik 

  Keripik merupakan makanan camilan yang mempunyai 

daya awet yang cukup tinggi, rasa yang enak dan variasi yang 

banyak sehingga dapat memenuhi selera konsumen. Keripik 

mempunyai sedikit perbedaan dengan kerupuk, keripik merupakan 

produk olahan pangan yang menggunakan bahan baku secara 

langsung tanpa ada pencampuran menggunakan bahan lain seperti 

tapioka, terigu atau pati yang lain sebagai bahan pengisi. Keripik 

biasanya diproses dari bahan baku dalam bentuk irisan melalui 

proses penjemuran atau tanpa penjemuran, kemudian digoreng. 

Industri keripik termasuk kedalam industri camilan yang bukan 

merupakan makanan pokok melainkan makanan sampingan. 

Dalam mengkonsumsi camilan, tidak ada keharusan seperti halnya 

makanan pokok, tetapi berdasarkan kesukaan, oleh karena itu 

faktor kesukaaan konsumen merupakan kunci penting supaya 

produk keripik laku dipasaran (Estiasih, 2010). 

 Meskipun keripik merupakan makanan yang terlihat 

sederhana, namun dalam pengolahannya tidak sesederhana 

bentuknya. Ada beberapa kendala yang terjadi saat pembuatan 

keripik, seperti warnanya menjadi tidak fresh, ukuran keripik yang 

mengecil atau tekstur yang tidak crunchy (renyah). Keripik harus 

diolah dengan baik sehingga tekstur, warna, citarasa dan 

kerenyahan dapat menghasilkan kualitas terbaik (Nofrianti, 2013). 

UKM So Kressh ini memproduksi bermacam-macam keripik buah 

dan sayuran, salah satunya adalah keripik apel, keripik mangga, 

dan keripik salak. Suwarto (2010) mengatakan bahwa  buah apel 

yang bernama latin Pyrus malus, dapat hidup subur di daerah yang 

mempunyai temperatur udara dingin. Di Eropa tumbuhan ini 

dibudidayakan terutama pada daerah subtropis, sedangkan apel 

lokal di Indonesia terkenal berasal dari daerah Malang, Jawa 

Timur. Menurut  Stevano (2005), Buah apel adalah jenis buah yang 
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bentuknya menyerupai jambu, kalau dimakan rasanya manis dan 

banyak mengandung mineral. 

 Buah mangga atau (Mangifera indica L ) merupakan 

tanaman pendatang dari india, srilangka, dan Pakistan, kemudian 

menyebar keseluruh dunia. Mangga merupakan tanaman hutan 

yang tingginya mencapai 30 m. Semua bagian tanaman bergetah 

agak kental (Sunarjono, 2008). Bentuk buah mangga bermacam-

macam ada yang berbentuk bulat, bentuk memanjang, dan ada 

buah mangga yang bulat panjang. Warna buah mangga pun 

berbeda-beda dan rasa buah mangga juga berbeda-beda (Aak, 

2008). Selain keripik buah mangga dan apel terdapat pula keripik 

buah salak. Salak merupakan salah satu tanaman buah yang 

disukai dan mempunyai prospek baik untuk diusahakan. Seluruh 

bagian daunnya berduri tajam. Buah salak hanya dimakan segar 

atau dibuat manisan, keripik dan asinan. Salak adalah buah dari 

tanamn salak (Salacca adulia reinw) dalam keadaan cukup tua, 

utuh, segar dan bersih (Anonymous, 2013). 

 

2.2 Preferensi konsumen 

Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam 

bisnis. Konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral, 

melainkan juga syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam 

bisnis (Bertens, 2009). Masing-masing konsumen merupakan 

pribadi yang unik. Konsumen yang satu dengan yang lainnya 

mempunyai kebutuhan yang berbeda dan perilaku yang berbeda 

dalam memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen dapat 

menjelaskan bagaimana cara seorang konsumen memilih suatu 

produk yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimum 

dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang (Alam, 2006). 

Menurut Tinaprilla (2007), preferensi konsumen adalah 

karakteristik atau sikap konsumen terhadap suatu barang untuk 

menyatakan sikap suka atau tidak suka yang akan menghasilkan 

selera yang berbeda-beda. Preferensi konsumen dapat dilakukan 

dengan melakukan suatu pendekatan yang komplek dengan 
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menggunakan pendekatan yaitu analisis Konjoin, dimana 

konsumen diminta mengurutkan dari konsep yang paling mereka 

sukai ke konsep yang paling tidak mereka sukai. Pendekatan ini 

kemudian dianalisis untuk mengetahui signifikasi relatif dari 

masing-masing atribut dimata konsumen (Kottler, 2004). Preferensi 

konsumen adalah menjadi hal utama yang harus dipertimbangakan 

untuk pembuatan produk baru, tidak bisa membuat produk baru 

hanya dari perspektif produsen. Produk baru harus dibuat dengan 

melihat hal-hal yang diinginkan konsumen (Firmanzah, 2008). 

Preferensi konsumen diartikan sebagai pilihan untuk 

memiliki atau tidak oleh seseorang terhadap suatu produk barang 

atau jasa yang dikonsumsi. Menurut Kotler (2002), preferensi 

konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan 

produk yang ada. Teori preferensi ini digunakan 

untuk menganalisis tingkat kepuasan dari konsumen. Preferensi 

konsumen juga dapat diartikan sebagai gambaran tentang kobinasi 

barang dan jasa yang lebih disukai konsumen apabila memiliki 

kesempatan untuk memperolehnya (Simamora, 2004). 

 

2.3 Analisis Conjoint 

 Dengan kemajuan teknologi informasi, analisis konjoin yang 

mulai dikembangkan pada tahun 1970-an mulai banyak digunakan 

pada bidang ilmu yang terkait dengan persepsi seseorang, seperti 

pemasaran, sosial politik, dan psikologi. Pada bidang pemasaran, 

analisis ini khususnya banyak digunakan untuk mengetahui 

preferensi konsumen akan sebuah produk baru (Santoso, 2010). 

Analisis conjoint adalah suatu metode untuk menganalisis 

pendapat (preferensi) mengenai suatu produk yang menyusun 

atribut produk tersebut (Surjandari, 2009). Menurut Churchill (2005) 

menjelaskan bahwa metode conjoint merupakan suatu metode 

dimana nilai yang diberikan responden disimpulkan dari preferensi 

terhadap kombinasi atribut yang ditetapkan peneliti. Metode 

conjoint merupakan teknik yang sangat baik untuk menjawab dua 

pertanyaan yaitu bagaimana kepentingan sekumpulan atribut dan 
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dalam pengembangan produk baru sekaligus model produk mana 

yang paling disukai konsumen (Aaker, dkk. 2003). 

 Pendekatan ini mengharuskan survei lapangan dimana 

responden diminta mempertimbangkan sejumlah alternatif 

komoditas dengan deskripsi yang dibedakan menurut atribut-

atributnya. Responden diminta memilih beberapa atribut yang 

paling ia sukai (Iwan dan Lydia, 2010). Analisis Konjoin merupakan 

alat yang efektif bagi peneliti untuk mencocokkan tingkat kesukaan 

konsumen dengan karakteristik yang diketahui dari segmen pasar 

dan rancangan atau untuk menargetkan produk secara tepat. 

Menurut Malhotra (2004), analisis ini dapat juga dimanfaatkan 

untuk merancang harga, memprediksi tingkat penjualan atau 

penggunaan produk, uji coba konsep produk baru, segmentasi 

preferensi, merancang strategi promosi. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

 Resmawati (2013) melakukan penelitian yang berjudul 

Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Produk Susu Berbasis 

Analisis Conjoint. Penelitian ini bertujuan untuk membantu para 

produsen atau perusahaan susu untuk mengetahui dan memahami 

preferensi konsumen terhadap kombinasi atribut produk susu 

khusus untuk umur remaja. Penelitian ini menggunakan 4 atribut 

yakni jenis susu, rasa, kemasan, dan kandungan lemak dengan 

menggunakan pengukuran Parwise Comparison yang memiliki 9 

stimuli yang dibagi menjadai 2 grup. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kemasan merupakan atribut terpenting 

dibandingkan dengan atribut lainnya dengan nilai relative 

importance sebesar 56,13%. Atribut terpenting kedua yaitu rasa 

susu dengan nilai relative importance 38,55%. Kandungan lemak 

menempati ranking ketiga dengan nilai relative importance sebesar 

4,28%, dan jenis susu sebagai atribut keempat dengan nilai relative 

importance sebesar 1,05%. Selain itu, stimuli yang diinginkan oleh 

konsumen untuk produk susu khusus umur remaja adalah jenis 



9 
 

susu kental, rasa coklat, kemasan kaleng, dan kandungan lemak 

non fat. 

 Qoddhar (2013) melakukan penelitian yang berjudul Studi 

Preferensi Konsumen Terhadap Pasta Mangga Podang (Mangifera 

indica L.) dengan Metode Conjoint (Studi Kasus Pada Hotel-Hotel 

di Kota Batu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut 

yang berpengaruh terhadap preferensi serta tingkat preferensi 

konsumen pasta mangga podang. Penelitian ini mengambil 

responden hanya dari hotel-hotel di kota Batu dengan 

menggunakan 4 variabel (aroma, rasa, kekentalan dan warna). 

Profil yang terbentuk yaitu 3x2x2x3, sehingga menghasilkan 36 

profil. Untuk memudahkan responden dalam memberikan penilaian 

maka dilakukan pengurangan jumlah profil dengan membuat 

design ortoghonal sehingga jumlah profil yang dimasukkan dalam 

kuisioner akan lebih sedikit, yaitu 12 profil yang terdiri dari 9 profil 

utama dan 3 profil holdout. Urutan atribut yang mempengaruhi 

preferensi pasta mangga podang yaitu rasa (38,24%), kekentalan 

(30,88%), aroma (22,06%) dan warna 8,82%. Tingkat preferensi 

konsumen terhadap pasta mangga podang yang paling disukai 

konsumen terdapat pada 9 profil  dengan kombinasi rasa lebih kuat 

rasa bahan tambahan, aroma lebih kuat aroma mangga podang, 

kekentalan yang kental dan warna coklat muda yang mempunyai 

nilai kegunaan total tertinggi yaitu 0,428. 

 Novotorova (2008) melakukan penelitian yang berjudul 

Consumer Preferences and Trade-Offs for Locally Grown and 

Genetically Modified Apples: A Conjoint Analysis Approach. 

Penelitian ini menggunakan survei online untuk mengukur 

preferensi konsumen yang mengenai atribut apel yaitu tempat 

produksi, metode produksi, dan harga. Karakteristik harga dan 

kualitas yang biasanya disebutkan oleh konsumen sebagai atribut 

faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Tiga 

atribut tersebut tersusun atas 2–3 level dengan membentuk sebuah 

kombinasi stimuli, profil yang terbentuk dari kombinasi tersebut 

yaitu 2x2x3=12. Responden diminta untuk menilai profil produk 
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pada skala 1 sampai 10 (dengan 1 yang paling tidak diinginkan dan 

10 yang paling diinginkan). Dari penelitian tersebut, didapatkan 

hasil atribut yang mempergaruhi preferensi konsumen yaitu metode 

(39%) lebih penting dari harga (37%), kemudian tempat (24%). 
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BAB 3 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1   Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di 6 outlet oleh-oleh yang berada di 

kota Malang dan kota Batu yaitu Karina, Intan, Central, Bawang 

Jaya, Rahayu dan Snack Center yang menjual produk So Kressh. 

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Maret 2014 hingga Juli 

2014. Analisis data dilakukan di Laboratorium Manajemen 

Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2   Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini antara lain: 

1. Objek penelitian ini adalah orang yang pernah mengkonsumsi 

atau pembeli keripik buah So Kressh . 

2. Penelitian dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner 

kepada responden yang orang yang pernah mengkonsumsi 

atau pembeli keripik buah So Kressh di 6 outlet oleh-oleh yang 

berada di kota Malang dan kota Batu yaitu Karina, Intan, 

Central, Bawang Jaya, Rahayu dan Snack Center. 

3. Responden berusia ≥ 17 tahun sehingga dapat memberikan 

penilaian secara objektif pada produk. Chakyespada (2012), 

mengatakan bahwa setelah manusia remaja lalu tumbuh 

menjadi orang yang dewasa yang lebih memiliki sebuah 

paradigma pemikiran yang matang dan jernih dibandingkan 

sebelumnya serta lebih mengalami perubahan sebab dapat 

menganalisis suatu masalah dan dapat menyimpulkan sebuah 

keputusan yang benar. 

 

3.3   Prosedur Penelitian 

 Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya suatu 

perencanaan yang seksama dengan mengikuti petunjuk yang 

http://flying0ver.wordpress.com/author/chakyespada/
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disusun secara logis dan sistematis. Adapun prosedur dari 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 
Survei Pendahuluan dan Identifikasi Masalah

Studi Literatur

Penentuan Metode Pengumpulan Data

Identifikasi Variabel

Pembentukan Stimuli

Penentuan Populasi dan Sampel

Penyusunan Kuesioner

Uji validitas dan reliabilitas

Valid dan 

Reliabel

Pengumpulan Data

Analisa data Menggunakan Metode Conjoint

Interpretasi Hasil

Kesimpulan dan Saran

Tidak

Ya

 
 

Gambar 3.1   Prosedur Penelitian 

 

3.3.1   Survei Pendahuluan 

 Pada penelitian ini dilakukan survey pendahuluan melalui 

wawancara dan observasi langsung pada pihak UKM yang 

memproduksi keripik So Kressh dan outlet- outlet yang menjual 

keripik buah So Kressh. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 
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mengetahui dan mempelajari keadaan objek yang akan diteliti 

sehingga dapat menentukan perumusan masalah penelitian.  

 

3.3.2   Identifikasi Masalah 

 Usaha keripik khususnya dikota Malang ini memiliki 

berbagai macam merk sehingga muncul adanya persaingan dalam 

penjualan keripik, untuk itu UKM keripik buah ini perlu mengetahui 

atribut-atribut yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen 

dalam memilih keripik agar dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang 

bertujan mengetahui preferensi konsumen terhadap keripik buah 

tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis conjoint 

untuk mempermudah peneliti menentukan tingkat kepentingan 

relatif atribut-atribut pada proses pemilihan yang dilakukan oleh 

konsumen terhadap keripik. 

 

3.3.3   Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan untuk memberikan tambahan 

informasi dan landasan teori yang mendukung penelitian. Studi 

literatur dilakukan dengan mencari informasi dan mempelajari 

literatur berupa buku teks, jurnal, laporan penelitian dan informasi 

dari internet yang berhubungan dengan preferensi konsumen dan 

analisis conjoint. 

 

3.3.4   Penentuan Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data serta informasi yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain : 

1. Wawancara, yaitu Tanya jawab yang dilakukan kepada pihak 

pemilik UKM. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai 

permasalahan yang ada. 

2. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat 

secara langsung kondisi dan keadaan yang ada pada UKM. 
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Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan 

mempelajari keadaan objek yang ada. 

3. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

pengambilan gambar kondisi dan keadaan pada objek yang 

diteliti.  

4. Kuesioner merupakan salah satu cara pengumpulan data dari 

responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

3.3.5 Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa atribut yang berhubungan 

dengan keripik. Tiap-tiap atribut kemudian akan dijabarkan dalam 

level-level atribut yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Atribut dan Level Produk 

 

Variabel ini ditentukan dengan didasarkan pada definisi 

variabel pada masing-masing keripik yakni  pada atribut harga, 

terdapat 3 macam level, yaitu <Rp.12.000, Rp. 12.000 – Rp. 

No Atribut Level 

1 Jenis Keripik 1. Apel 
2. Salak 
3. Mangga 

2. Harga 
 

1. < Rp. 12.000 
2. Rp. 12.000- Rp. 16.000 
3. > Rp. 16.000 

3. Tekstur 
(SNI01- 4269-1996) 

1. Renyah 
2. Renyah tidak sesuai standar 

4. Warna 
(SNI01- 4269-1996) 

1. Lebih menonjol warna buah 
2. Tidak menonjol warna buah 
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16.000 dan > Rp. 16.000. Hal ini didasarkan pada variasi harga 

yang terdapat pada produk keripik sehingga konsumen dapat 

memilih produk sesuai dengan harga yang diinginkan. Pada atribut 

jenis dipilih 3 level yaitu Keripik apel, keripik salak, dan keripik 

mangga. Pada atribut warna terdapat 2 level yaitu Lebih menonjol 

warna buah dan tidak menonjol warna buah. Atribut yang terakhir 

yaitu tekstur dipilih 2 level yaitu renyah dan renyah tidak sesuai 

standar, dimana renyah tidak sesuai standar dapat diartikan bahwa 

produk tersebut kurang begitu renyah. Menurut Amertaningtyas 

(2010), kerenyahan merupakan indikator bahwa keripik/kerupuk 

dapat dikonsumsi atau tidak, jika renyah dimungkinkan produk 

tersebut dapat dikonsumsi. 

 

3.3.6 Pembentukan Stimuli 

Setelah mengetahui atribut dan level yang diinginkan maka 

selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pembentukan stimuli 

dengan cara mengkombinasikan keseluruhan level yang ada pada 

masing-masing atribut. Penelitian ini akan digunakan perancangan 

stimuli dengan menggunakan kombinasi lengkap. Dari Tabel 3.1 

diketahui bahwa jumlah taraf dari masing-masing atribut adalah 

3x3x2x2 = 36 stimuli. 

Stimuli yang terbentuk kemudian diolah menggunakan 

bantuan program komputer SPSS 17.0 for Windows untuk 

menyusun matrik orthogonal yang akan digunakan sebagai dasar 

pengolahan data. Pengacakan ini menghasilkan 10 kombinasi 

produk ditambah 2 holdout. Holdout merupakan profil 

pembandingan yang berfungsi untuk mengetahui validitas 

kombinasi yang tidak ikut dalam kuesioner. Hasil pengacakan 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.3.7 Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan yang mencakup 

semua anggota yang diteliti, sedangkan sampel didefinisikan 

sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi. Akibatnya, sampel 



16 
 

selalu merupakan bagian kecil dari populasi. Menurut Harinaldi 

(2005), populasi dapat berisi data yang besar, yang mengakibatkan 

tidak mungkin atau sulit dilakukan pengkajian terhadap seluruh 

data tersebut, sehingga pengkajian akan dilakukan terhadap 

sampelnya saja. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang 

pernah mengkonsumsi atau pembeli keripik buah So Kressh di 6 

outlet oleh-oleh yang berada dikota Malang dan kota Batu yaitu 

Bawang jaya, Intan, Central, Karina, Rahayu dan Snack Center. 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah nonprobability sampling. Ada beberapa jenis 

pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling 

salah satunya adalah sampel secara accidental sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan pertemuan antara responden 

dengan peneliti pada saat reponden pernah mengkonsumsi atau 

pembeli keripik buah So Kressh di 6 outlet oleh-oleh yang berada 

dikota Malang dan kota Batu yaitu Bawang jaya, Intan, Central, 

Karina, Rahayu dan Snack Center. Penentuan jumlah sampel 

berdasarkan linier time function dapat dilakukan bila jumlah 

populasinya sangat besar sehingga tidak dapat diketahui dengan 

pasti jumlah sampel yang terlibat. Besarnya sampel dapat dihitung 

dengan rumus : 

  
    

 
     1     

Keterangan: 

n   = Jumlah sampel 

T   = Waktu yang tersedia untuk penelitian  

     (14 jam/hari X 14 hari) = 196 jam 

to   = Waktu pengambilan sampel  

     ( 12 jam/hari X 14 hari) = 168 jam  

ti = Jumlah waktu yang digunakan oleh responden untuk 

   pengisian kuesioner ( 20menit = 0,33 jam) 

 

N= 196-168 = 84,84 ≈ 85 sampel 

0,33 
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3.3.8 Penyusunan Kuesioner 

Ada dua cara pembentukan kuesioner dalam analisis 

Konjoin yaitu pendekatan pasangan (the pairwise approach) dan 

prosedur profil penuh (full profile procedure). Didalam pendekatan 

pasangan, responden mengevaluasi duaatribut yang berpasangan 

pada setiap pasangan, responden mengevaluasi semua kombinasi 

level dua atribut yang dipasangkan (Simamora, 2004). Pendekatan 

full profile merupakan metode yang sering digunakan dalam 

metode konjoin. Metode full profile ini menjabarkan satu profil yang 

terdiri dari beberapa pasang atribut yang terbentuk dalam satu 

kartu/card. Responden dapat menilai sesuai dengan tingkat 

kepentingan yang dibutuhkan menggunakan rating. Pengukuran 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini dirancang dalam 

bentuk skala likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik 

yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala 

yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut penelitian menggunakan rating 

dalam skala likert yang bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang tentang suatu kejadian. Hubungan antara 

skor bilangan dan pernyataan terdapat pada Tabel 3.2 

 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Pernyataan Skor 

Sangat Suka (SS) 

Suka (S) 

Cukup Suka (CS) 

Tidak  Suka (TS) 

Sangat Tidak Suka (STS) 

5 

4 

3 

2 

1 

 

3.3.9  Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan 

program komputer SPSS 17.0 for Windows. Suatu intrumen 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Pengujian validitas kuesioner dilakukan 
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dengan mengkaji ulang data identitas responden tentang 

pertimbangan atribut dalam keripik, kemudian dibandingkan 

dengan hasil analisis konjoin. 

 Hasil penelitian yang valid adalah bila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti. Pengujian validitas hasil kuesioner 

dilakukan dengan penghitungan nilai koefisien determinasi nilai 

berganda atau nilai R Pearson. Nilai tersebut akan langsung 

diperoleh pada pengolahan data dengan menggunakan SPSS 17.0 

for Windows. Jika nilai r hitung> 0,3 maka pertanyaan tersebut 

valid. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode korelasi. Rumus korelasi yaitu 

(Patton, 2005): 

 

  
                

                        
                                     

Keterangan: 

 R = Nilai Koefisien kolerasi (validitas) 

 X = Skor tiap atribut 

 Y = Skor total tiap responden 

 XY = Skor tiap atribut dikalikan skor total  

 n = Jumlah responden 

 

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukan konsistensi 

didalam mengukur gejala yang sama. Setiap alat pengukuran 

seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil 

pengukuran yang konsisten (Umar, 2003). Subjek dalam penelitian 

ini adalah profil keripik yang terdiri dari 10 profil orthogonal sebagai 

profil utama dan 2 profil sebagai profil pembanding. Profil 

pembanding dalam analisis konjoin biasa disebut dengan holdout. 

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 

Repated measure atau pengukuran ulang, disini objek penelitan 

akan disodori soal yang sama pada waktu yang berbeda, dan 

kemudian dilihat apakah jawabannya sama atau tidak. One 
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Shot atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya 

sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan 

lain atau mengukur korelasi antar jawaban 

pertanyaan. Software SPSS menyediakan fasilitas ini dengan uji 

statistik Cronbach Alpha(α). Suatu konstruk variabel dikatakan baik 

jika nilai Cronbach Alpha> 0.60. 

 

3.3.10 Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan menggunakan survei melalui daftar 

pertanyaan (kuesioner) kepada konsumen. Metode survei 

merupakan metode penelitian yang paling banyak digunakan dalam 

beberapa dibidang. Penelitian survei  dapat digunakan dalam 

desain penelitian yang kompleks atau juga dapat berbentuk 

kuesioner sederhana yang terdiri dari satu variabel atau satu 

kondisi dalam populasi (Timmreck, 2001). 

Daftar pertanyaan yang dibuat digunakan untuk menggali 

informasi lebih dalam alasan pemilihan jawaban responden. Data 

yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif disajikan dalam uraian pada pembahasan 

dan data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabulasi. Data 

hasil pengisian kuesioner akan dikumpulkan oleh peneliti dan 

kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

 

3.3.11 Analisis Data MenggunakanMetodeConjoint 

1. Membuat variabel dummy . Variabel dummy adalah suatu 

bilangan yang berasal dari level-level atribut. Menurut 

Supranto (2004) dalam Qoddhar dkk (2013), jika atribut 

mempunyai level sebanyak n, maka banyaknya variabel 

dummy (Xi) tiap atribut adalah n-1. Untuk level dasar (paling 

bawah) harus diberi angka 0, sedangkan angka yang 

diatasnya harus membentuk matriks identitas dengan angka 1 

membentuk diagonal .Variabel dummy pada keripik buah dapat 

dilihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3  Variabel Dummy 

Level Jenis Harga Tekstur warna 

x1    x2 x3    x4 x5 x6 

1 1 0 1 0 1 1 

2 0 1 0 1 0 0 

3 0 0 0 0 - - 

 

2. Melakukan perhitungan regresi berganda terhadap jawaban 

kuesioner yang telah dirata-rata. Nilai koefisien regresi 

berganda yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam model 

persamaan regresi untuk memprediksi nilai kegunaan total. 

Model persamaan regresi berganda yaitu :  

U= bo+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6  (3) 

Keterangan : 

 X1 dan X2  : variabel dummy untuk atribut jenis. 

 X3 dan X4  : variabel dummy untuk atribut harga.  

X5  : variabel dummy untuk atribut tekstur 

X6  : variabel dummy untuk atribut warna.  

 

3. Menghitung nilai kegunaan masing-masing level atribut. 

a. Atribut jenis 

Atribut harga diwakili oleh variabel x1 dan x2.Hubungan setiap 

level dengan koefisien x1 dan  x2 dinyatakan oleh persamaan: 

a1.1 – a1.3  = b1      (4)  

a1.2 – a1.3  = b2      (5)  

a1.1 + a1.2 + a1.3 = 0     (6)  

Persamaan 4, 5, dan 6 kemudian dieliminasi dan substitusi 

sehingga diperoleh nilai kegunaan untuk level jeniskeripik 

apel (a1.1), level keripik salak(a1.2), dan level keripik 

mangga(a1.3). 

b. Atribut harga 

Atribut jenis diwakili oleh variabel x3 dan x4. Hubungan setiap 

level dengan koefisien x3  dan x4 dinyatakan oleh persamaan: 

a2.1 – a2.3  = b3      (7)  
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a2.2 – a2.3  = b4      (8)  

a2.1 + a2.2 + a2.3 = 0     (9)  

Persamaan 7, 8, dan 9 kemudian dieliminasi dan substitusi 

sehingga diperoleh nilai kegunaan untuk level Rp. <Rp. 

12.000(a2.1), level harga Rp 12.000 – Rp. 16.000 (a2.2), dan 

level harga > Rp. 16.000 (a2.3). 

c. Atribut tekstur 

Atribut tekstur diwakili oleh variabel x5. Hubungan setiap level 

dengan koefisien  x5 dinyatakan oleh persamaan:  

a3.1 – a3.2 = b5      (10)  

a3.1 + a3.2 = 0      (11)  

Persamaan 10 dan 11 kemudian dieliminasi dan substitusi 

sehingga diperoleh nilai kegunaan untuk level renyah (a3.1) 

dan level tidak renyah (a3.2). 

d. Atribut warna 

Atribut warna diwakili oleh variabel x6. Hubungan setiap level 

dengan koefisien x6  dinyatakan oleh persamaan: 

a4.1 – a4.2  = b6      (12)  

a4.1 + a4.2  = 0      (13)  

Persamaan 12 dan 13 kemudian dieliminasi dan substitusi 

sehingga diperoleh nilai kegunaan untuk level Lebih menonjol 

warna buah (a4.1),  dan level tidak menonjol warna buah (a4.2). 

4. Menentukan tingkat kepentingnya suatu atribut dan tingkat 

kepentingan relatifnya. Hasil perhitungan dari persamaan 4 

sampai 13 digunakan untuk mencari tingkat kepentingan 

atribut (Ii), dengan rumus: 

Ii = aij max – aij min    (14) 

 Keterangan: 

 Ii   = tingkat kepentingan atribut 

aij  max  = nilai kegunaan (atribut ke-i level ke-j) tertinggi 

pada tiap atribut  

aijmin  =  nilai kegunaan (atribut ke-i level ke-j) terendah 

pada tiap atribut 
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5. Menghitung nilai kegunaan total tiap profil. Nilai kegunaan 

total diperoleh dari penjumlahan koefisien nilai kegunaan tiap 

atribut dalam satu profil. Rumus yang digunakanyaitu: 

µ (x) = a0 +         
 
   

 
       (15) 

 

Keterangan:   

µ (x)  = Nilai kegunaan total tiap profil  

xij = Variabel bebas berupa atribut ke-i pada level ke-j 

m = banyaknya atribut 

n = banyaknya level tiap atribut 

 

3.3.12 Intepretasi Hasil 

 Penjabaran hasil dilakukan secara agregat yaitu 

membandingkan seluruh profil keripik hasil dari keseluruhan data 

kuesioner yang dikumpulkan, hal ini akan menghasilkan nilai 

kegunaan terhadap 36 profil keripik yang ditawarkan secara umum. 

Penjabaran hasil ini juga akan menjelaskan posisi tiap-tiap atribut 

yang ada dalam produk keripik buah So Kressh dimana antar 

atribut dibandingkan dan diukur tingkat kepentingannya dan 

hasilnya berupa tingkat kepentingan dari setiap atribut. Atribut yang 

paling penting bagi konsumen perlu mendapatkan perhatian 

khusus dari responden karena dengan merubah atribut tersebut 

sedikit saja akan mempengaruhi keputusan pembelian, sedangkan 

hasil yang paling rendah tingkat kepentingannya, jika dilakukan 

perubahan tidak mempengaruhi keputusan pembelian. 

Keseluruhan penjabaran tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan strategi pasar yang paling tepat untuk keripik So 

Kressh 

 

3.4.11 Kesimpulan dan Saran 

Hasil dari penelitian dilakukan proses pembuatan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dengan 

mempertimbangkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian yang 

ditunjang dengan teori sebagai landasan berfikir serta kesimpulan 
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akan menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan, sedangkan 

Saran diambil dari hasil penelitian yang akan menjadi masukan 

untuk pengembangan produk keripik buah pada UKM CV. Kajeye 

Food. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Profil Perusahaan 

  CV. Kajeye Food merupakan UKM keripik buah di kota 

Malang yang memproduksi berbagai pilihan keripik buah untuk 

dijadikan oleh-oleh khas Malang, dengan nama merek dagangnya 

adalah So Kressh dan Kenyil. CV. Kajeye Food didirikan oleh Ir. 

Kristiawan beserta istrinya. UKM Keripik Buah So Kressh ini 

beralamat di Jalan Polowijen gang II No. 359, Malang. UKM ini 

merupakan jenis usaha rumah tangga agroindustri dimana dengan 

latar belakang pemanfaatan buah dan sayur menjadi produk exotic 

dan menstabilkan harga buah dan sayur musiman. CV. Kajeye 

Food ini memproduksi berbagai jenis keripik yakni keripik aneka 

buah, keripik tempe, keripik sayur, manisan buah dan permen 

buah. Bermacam – macam hasil keripik buah dan manisannya, di 

antaranya adalah keripik nangka, mangga, salak, nanas, apel, 

jambu merah, pepaya, bengkuang, kelengkeng, durian, jamur, 

wortel, sayuran, manisan nangka, nanas, jambu, apel. Dalam 

memproduksi keripik buah pihak UKM dapat memproduksi  100 kg 

/ hari dan 50 kg /hari untuk manisan buah. UKM ini memiliki tenaga 

kerja sebanyak 20 orang dengan jam operasional yang 

diberlakukan adalah mulai pukul 08.00 s/d 17.00. CV. Kajeye Food 

telah memiliki sertifikasi Dep Kes P-IRT, Halal MUI, dan ISO 9001 : 

2008, sehingga hygenitas produk dan keamanan pangan terjamin 

karena telah ditangani sesuai standart.  Visi dari UKM CV.Kajeye 

Food adalah : 

1. Menjadi perusahaan yang terkemuka sebagai produsen keripik 

buah-buahan, sayuran dan produsen bidang pangan lainnya, 

serta bisa melebarkan sayap menjadi perusahaan manufacture 

dibidang teknologi modern, dengan memberikan nilai 

kepuasan terbaik bagi pelanggan melalui harga yang wajar, 

dan pelayanan yang berkualitas. 
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2. Melakukan perluasan pasar luar negeri dan pembaharuan 

packing yang exclusive serta kerjasama dengan ukm sebagai 

pemasok keripik sesuai kriteria perusahaan dan 

mengembangkan produk lain. 

Misi dari UKM CV. Kajeye Food adalah: 

1. Perusahaan ingin menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar perusahaan  

2. Menciptakan berbagai kreasi dan inovasi produk keripik buah 

dan sayuran segar yang menggugah selera masyarakat 

    

4.2 Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini mengambil responden yaitu orang yang 

pernah mengkonsumsi atau pembeli keripik buah So Kressh di 6 

outlet oleh-oleh yang berada dikota Malang dan kota Batu yaitu 

Karina, Intan, Central, Bawang Jaya, Rahayu dan Snack Center. 

Total responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 85 responden. Tabulasi dari identitas responden dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. Berdasarkan dari hasil tabulasi identitas 

responden pada Tabel 4.1, maka dapat diketahui dari segi usia 

yang memiliki persentase paling tinggi adalah pada usia 21- 30 

tahun didapatkan 23 responden atau 27,06 %. Menurut Simamora 

(2003), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengarui 

perilaku pembelian konsumen dapat dibagi menjadi 5 kategori 

yakni kebudayaan, sosial, personal, psikologi dan pembeli. Kelima 

faktor tersebut menunjukan bahwa usia dan tahap daur hidup 

pembeli, jabatan, keadaan, ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian 

merupakan bagian dari faktor personal atau pribadi seseorang. 

Usia orang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli 

sepanjang kehidupan mereka. Kebutuhan dan selera seseorang 

akan berubah sesuai dengan bertambahnya usia manusia. Selain 

itu di usia tersebut banyak orang-orang yang sangat gemar dalam 

berbelanja, hal ini dikarenakan masih belum banyaknya 

pengeluaran seseorang dan setiap pembeli selalu memiliki 
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preferensi yang dipengaruhi oleh penghasilan, pendidikan, dan 

jabatan. 

 

Tabel 4.1 Tabulasi Identitas Responden 

No  Pertanyaan Item Pertanyaan Jumlah % 

1 Usia < 20 Tahun 15 17,65 

21 - 30 Tahun 23 27,06 

31- 40 Tahun 11 12,94 

40 - 50 Tahun 20 23,53 

> 50 Tahun 16 18,82 

2 Jenis kelamin Perempuan 51 60,00 

Laki – Laki 34 40,00 

3 Pekerjaan PNS 16 18,82 

Karyawan Swasta 23 27,06 

Pelajar/Mahasiswa 21 24,71 

Lain-Lain 25 29,41 

4 Pendidikan terakhir SD 1 1,18 

SMP 5 5,88 

SMA 63 74,12 

Perguruan Tinggi 16 18,82 

5 Apakah anda pernah 
mengkonsumsi / 
membeli keripik 
buah so kressh 
  

Pernah 85 100 

Tidak Pernah 0 - 

6 Berapakah frekuensi 
dalam membeli 
keripik? 
  
  

Tidak Pernah 24 28,24 

1 Kali 54 63,53 

> 1 Kali 7 8,24 

Keterangan: Jumlah Responden 85 orang 

Sumber: Data Primer Diolah, (2014) 

 

Berdasarkan dari segi jenis kelamin persentase terbanyak 

didapatkan sebesar 51 responden atau 60 % adalah berjenis 

kelamin perempuan. Menurut Henry (2001) dalam Haryono dan 
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Linawati (2014) menjelaskan bahwa pria dan wanita mempunyai 

sikap dan perilaku yang berbeda.  Wanita cenderung gemar dalam 

berbelanja misalnya adalah berbelanja pakaian dan cemilan/jajan, 

selain itu wanita juga gemar untuk mengemil jajanan kecil seperti 

keripik buah tersebut. Berdasarkan tipe pertanyaan untuk segi 

pekerjaan persentase tertinggi didapatkan dari responden yang 

termasuk dalam katagori lain-lain, dimana katagori ini adalah 

perkerjaan lain selain yang ada dipilihan jawaban dan selain itu 

perkerjaan terbanyak adalah sebagai ibu rumah tangga yang 

masuk dalam kategori lain-lain dengan memperoleh jumlah nilai 

sebesar 25 responden atau 29,41%. Pekerjaan seseorang akan 

mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya, dengan begitu 

produsen dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan 

dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap 

produk, selain itu gemar berbelanja dan membeli oleh-oleh atau 

buah tangan untuk kalangan ibu rumah tangga juga menjadi faktor 

dalam keputusan pembelian. 

Dari segi pendidikan terakhir responden paling banyak 

adalah lulusan SMA sebanyak 63 responden atau 74,12 %, 

Menurut Dharma (1997:326) dalam Haryono dan Linawati (2014) 

menjelaskan bahwa Pendidikan seseorang dapat mempengaruhi 

pemilihan suatu merk dan barang. Semakin bagus pendidikan 

seseorang, mereka akan lebih berhati-hati dalam berbelanja. Selain 

itu pendidikan SMA merupakan pendidikan yang dikatakan lebih 

tinggi. Jumlah konsumen yang pernah mengkonsumsi atau 

membeli produk adalah sebesar 82 responden atau 100 %. 

Berdasarkan frekuensi dalam membeli keripik didapatkan nilai 

tertinggi yakni sebanyak 54 responden atau 63,53% adalah 

konsumen yang membeli 1 kali dalam satu bulan. Orang yang tidak 

pernah membeli keripik tergolong orang yang pernah 

mengkonsumsi saja tanpa pernah membeli produk keripik tersebut, 

hal ini dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan seperti sebagai 

oleh-oleh atau buah tangan untuk keluarga. Menurut Sher (2007), 
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menjelaskan bahwa pelanggan yang membeli suatu produk 

biasanya dikarenakan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi.  

 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Kuesioner yang telah dibagikan kepada responden yakni 

konsumen produk keripik buah sejumlah 85 responden, kemudian 

dikumpulkan menjadi satu dan diperoleh hasil pada Lampiran 3, 

kemudian dilakukan uji validitas pertama yakni berdasarkan 12 

profil. Uji validitas merupakan prosedur untuk memastikan apakah 

kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian 

valid atau tidak. Kuesioner dikatakan valid apabila ukuran yang 

menunjukkan kevalidan dari suatu instrumen yang telah 

ditetapkan, untuk uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan 

uji faktor/ r kritis. Syarat yang di gunakan adalah pearson 

correlation lebih besar dari r kritis yakni  0,3. Jika kurang dari 0,3 

maka kita anggap gugur/ tidak dipakai. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji validitas didapatkan bahwa nilai validitas korelasi 

antar kombinasi adalah lebih dari 0,3, hal ini menunjukan bahwa 

item soal ke 12 profil tersebut adalah valid.  

Berdasarkan hasil nilai Pearson’s R sebesar 0,960 dan 

kendall’s tau sebesar 0,822 dan memiliki p-value (signifikansi) 

masing-masing sebesar 0,000 dan 0,000. Menurut Purba (2013), 

menjelaskan bahwa nilai pearson R dan kendall’s tau diatas 

memiliki hubungan yang cukup kuat atau terdapat ketepatan 

dalam memprediksi, yang mengindikasikan model regresi yang 

dibuat sudah baik, atau dengan kata lain model regresi linier 

berganda tersebut cocok atau tepat untuk data yang dianalisis. 

Selain itu juga dapat dibuktikan bahwa kedua nilai tersebut 

menghasilkan angka yang relatif kuat yaitu diatas 0.5. Sedangkan 

untuk menguji signifikansi kedua korelasi di atas, jika 

signifikansinya di bawah 0.05 maka kedua korelasi tersebut 

mempunyai signifikansi yang cukup kuat. Sedangkan jika hasil 

signifikansinya di atas 0.05 maka signifikansinya tidak kuat. 
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Berdasarkan uji reliabilitas yang diukur dengan 

mengunakan uji statistik Cronbach Alpha (α), dengan batasan 

suatu varibel dikatakan reliabel jila nilai Cronbach Alpha>0,60. 

Pengujian reliabilitas pada kuesioner dengan menggunakan cara 

One Shot atau dilakukan dengan pengukuran sekali yang dapat 

dilihat pada Lampiran 3. Pada Lampiran 4 didapatkan bahwa hasil 

Cronbach Alpha dari data kuesioner tersebut adalah sebesar 

0,702 atau sebesar 70,2 % sehingga dapat dikatakan bahwa 

kuesioner reliabel. 

 

4.4 Preferensi Konsumen Terhadap Keripik Buah 

Penilaian responden akan menentukan sejauh mana 

penerimaan konsumen terhadap produk keripik buah So Kressh 

tersebut. Penelitian ini  menggunakan 4 atribut yaitu: 

1. Atribut jenis 

Atribut jenis ini memiliki 3 level yaitu apel, salak, dan 

mangga. Tiga jenis tersebut dipilih karena ketiga produk tersebut 

selalu ada di setiap outlet. 

2. Atribut harga  

Atribut harga memiliki 3 level yaitu  harga < Rp 12.000,  

harga Rp 12.000 – Rp 16.000 dan  harga > Rp 16.000. Harga 

tersebut dipilih karena didasarkan pada variasi harga yang terdapat 

pada produk keripik sehingga konsumen dapat memilih produk 

sesuai dengan harga yang diinginkan.  

3. Atribut Tekstur  

Atribut tekstur memiliki 2 level yaitu renyah dan renyah tidak 

sesuai standart. Tekstur merupakan salah satu atribut terpenting 

dari mutu makanan, kadang-kadang lebih penting daripada bau, 

rasa dan warna. Tekstur pada jenis makanan keripik merupakan 

faktor utama dalam menentukan keripik tersebut baik untuk 

dikonsumsi atau tidak. 

4. Atribut warna,  

 Atribut warna memiliki 2 level yaitu warna lebih menonjol dari 

buah atau warna tidak menonjol dari buah. Hal ini dikarenakan agar 
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responden dapat memilih kesukaannya berdasarkan warna dari 

keripik tersebut.  

 

Keempat atribut tersebut didapatkan dari proses pengacakan 

yakni 10 profil utama dan 2 holdout, dengan kombinasi karakteristik 

keripik yang dapat dilihat pada Lampiran 1 dan hasil jawaban 

kuesioner yang telah diisi oleh para responden berupa rating dapat 

dilihat pada Lampiran 3.  Data hasil total nilai skala likert dan rata-

rata hasil dari 10 besar dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

  

Tabel 4.2. Total nilai skala likert dan rata- rata dari 10 besar 

Urutan Profil ke Total nilai 
skala likert 

Rata - rata 

1 8 395 4,65 

2 3 388 4,56 

3 4 260 3,06 

4 6 256 3,01 

5 9 215 2,53 

6 12 212 2,49 

7 2 207 2,44 

8 10 158 1,86 

9 11 151 1,78 

10 5 140 1,65 

11 7 139 1,64 

12 1 138 1,62 

Sumber : Data setelah diolah, 2014 

 

Berdasarkan hasil jawaban responden pada Tabel 4.2 

didapatkan nilai 5 tertinggi teratas adalah pada profil 8 sebesar 395 

didapatkan rata-rata sebesar 4,65 dengan kombinasi jenis keripik 

apel, harga <Rp 12.000, tekstur renyah,  dan warna lebih menonjol 

warna buah, tertinggi kedua adalah profil 3 sebesar 388 didapatkan 

rata-rata sebesar 4,56 dengan kombinasi keripik salak, harga<rp 

12.000,teksturnya renyah, warna tidak menonjol warna buah, pada 

urutan ketiga yakni pada profil 4 sebesar 260 sehingga didapatkan 

rata-rata sebesar 3,06 dengan kombinasi keripk mangga, harga Rp 
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12.000- Rp 16.000, tekstur renyah, warna lebih menonjol warna 

buah, pada urutan keempat yaitu pada profil 6 sebesar 256 

sehingga didapatka rata-rata sebesar 3,01 dengan kombinasi 

keripik salak, harga Rp 12.000 - Rp 16.000, tekstur renyah dan 

warna lebih menonjol warna buah. Lalu diurutan kelima dterdapat 

profil 9 sebesar 215 sehingga didapatan rata-rata sebesar 2,53 

dengan kombinasi keripik apel, harga > Rp16.000, tekstur renyah 

dan warna lebih menonjol warna buah. Dari kelima urutan teratas 

dari preferensi konsumen yang berada dalam kuesioner didapatkan 

bahwa konsumen cenderung menyukai semua jenis keripik dengan 

harga yang bervariasi dan tidak cenderung di satu level saja, lalu 

untuk tekstur konsumen cenderung menyukai tekstur yang renyah 

dengan warna lebih menonjol warna buah.  

 

4.4.1 Variabel Dummy 

 Variabel dummy adalah variabel (atribut) yang telah 

dikodekan dengan memiliki nilai 1 atau 0. Menurut Kelana (2005), 

Variabel dummy adalah variabel yang dimaksukkan sebagai salah 

satu variabel dalam regresi. Aturannya adalah jika memiliki N 

kategori, maka diperlukan hanya (N-1) untuk variabel dummy. Jadi 

kalau atributnya (variabel) memiliki tiga level maka perlu dua 

variabel dummy. Menurut Sugiarto (2006), Variabel dummy yang 

bernilai 1 kalau kategori yang dimaksud ada dan nilai 0 kalau 

kategori yang dimaksud itu tidak ada, misal tekstur adalah renyah 

dan renyah tidak sesuai standar,  harus ditranform kedalam bentuk 

renyah = 1 dan renyah tidak sesuai standar = 0. Hasil dari 

pengkodean variabel dummy tersebut kemudian digunakan untuk 

melakukan pengolahan koefisein regresi berganda. Data dari 

variabel dummy tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

4.4.2 Regresi Berganda  

 Seluruh profil keripik buah yang telah dikodekan dengan 

menggunakann variabel dummy dan ditambah jawaban responden 

yang telah dirata-rata dari masing–masing profil tersebut kemudian 
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diolah dengan regresi berganda dengan bantuan software SPSS 

17.0 for windows untuk mendapatkan nilai koefisien regresi (b). 

Dari pengolahan data yang telah dilakukan maka diperoleh 

koefisien regresi berganda yaitu: 

b1 = 0,518 yaitu koefisien regresi jenis untuk level apel 

b2 = 1,130 yaitu koefisien regresi jenis untuk level salak 

b3 = 1,136  yaitu koefisien regresi harga untuk level < Rp 12.000 

b4 =1,012 yaitu koefisien regresi harga untuk level Rp 12.000 – 

Rp  16.000 

b5 = 2,093 yaitu koefisien regresi tekstur untuk level renyah 

b6 =0,102 yaitu koefisien regresi warna untuk level lebih menonjol 

warna buah 

  Koefisien regresi berganda  dapat digunakan untuk mencari 

nilai prediksi kegunaan pada 12 profil yang terbentuk dari variabel 

dummy yang telah dikodekan. Berdasarkan hasil dari regresi 

berganda tersebut maka didapatkan model persamaan regresi 

yaitu : 

 U = 0,220 + 0,518X1 + 1,130X2 + 1,136X3 + 1,012X4 + 2,093X5  + 

0,102X6 

Keterangan : 

U(x)   = Keguanaan atau utilitas 

X 1 dan X2  = Variabel dummy mewakili bagian jenis 

X3 dan X4 = Variabel dummy mewakili bagian harga 

X5   = Variabel dummy mewakili bagian tekstur 

X6   = Variabel dummy mewakili bagian warna 

 

4.5 Pengolahan Data Kuesioner Menggunakan Metode 

Konjoin 

Data hasil penilaian responden terhadap 12 profil pada 

keripik buah dapat dilihat pada Lampiran 3 dan hasil perhitungan 

U prediksi dapat dilihat pada Lampiran 7. Hasil dari responden 

tersebut didapatkan dari hasil penilaian yang berdasarkan 

kesukaan responden dengan menggunakan skala likert yang 

bernilai dari nilai lima sampai satu. Nilai lima mejelaskan bahwa 
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responden sangat suka terhadap profil yang terbentuk, nilai empat 

menjelaskan bahwa responden suka terhadap profil tersebut, lalu 

nilai tiga menjelaskan bahwa reponden cukup suka terhadap profil 

tersebut, nilai dua menjelaskan bahwa responden tidak suka 

terhadap profil tersebut dan nilai satu yang menjelaskan bahwa 

responden sangat tidak suka terhadap profil yang terbentuk. Total 

penilaian responden pada setiap profil dapat dilihat pada Tabel 

4.3.  

 

Tabel 4.3. Total nilai prediksi tiap profil keripik buah 

Profil ke  Nilai 
prediksi (U) 

1 1,46 
2 2,30 
3 4,57 
4 3,42 
5 1,45 
6 2,83 
7 1,75 
8 4,06 
9 2,93 
10 2,58 
11 1,85 
12 2,41 

Sumber : Data setelah diolah, 2014 

 

Tabel 4.3 menunjukan bahwa profil yang memiliki nilai U 

prediksi tertinggi adalah profil 3 yaitu mendapatkan nilai U prediksi 

sebesar 4,57 dengan kombinasi keripik salak,  harga <Rp 12.000, 

tekstur renyah dan warna tidak menonjol warna buah dan nilai U 

prediksi terendah terdapat pada profil 5 yaitu  mendapatkan nilai U 

prediksi sebesar 1,452 dengan kombinasi keripik salak, harga > 

Rp 16.000, tekstur renyah tidak sesuai standar dan warna lebih 

menonjol warna buah. Nilai U prediksi tersebut didapatkan dari 

perhitungan regresi berganda dengan menggunakan variabe 
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dummy.  Nilai U prediksi ini bukan nilai akhir yang menunjukan 

urutan hasil dari tingkat kesukaan para responden, namun 

hanyalah prediksi untuk nilai kegunaan kombinasi pada kuesioner. 

Hasil akhir dari urutan tingkat kesukaan secara menyeluruh harus 

dilakukan perhitungan nilai kegunaan total pada seluruh profil 

yakni 36 profil yang terbentuk. 

 

4.6 Nilai Kegunaan Masing-Masing Level Atribut 

Nilai kegunaan masing-masing atribut diperoleh dari hasil 

pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 17.0 for 

windows. Hasil ditujukan berdasarkan pengolahan data tersebut 

dan dapat dibuat grafik nilai kegunaan pada tiap-tiap atribut. Nilai 

kegunaan bertujuan untuk mencari level atribut yang paling penting 

di antara level atribut lainnya dalam atribut yang sama. Hasil nilai 

kegunaan masing- masing level dapat dilihat Lampiran 8.  

 

 Nilai Kegunaan Untuk Level Atribut Jenis 

Hasil dari pengolahan level atribut jenis dengan 

menggunakan SPSS 17.0 for Windows dapat dilihat pada Gambar 

4.1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Grafik nilai kegunaan untuk atribut jenis 
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 Pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa nilai tertinggi terdapat 

pada level keripik buah salak dengan didapatkan nilai kegunaan 

sebesar 0,347, setelah buah  salak tertinggi kedua adalah buah 

apel yakni didapatkan nilai kegunaan sebesar 0,102 dan yang 

terendah adalah buah mangga yakni sebesar -0,450. Nilai utilitas 

yang diperoleh dari level atribut jenis tersebut  dapat disimpulkan 

bahwa konsumen lebih menyukai keripik buah salak. Menurut 

Santoso (2012), pada dasarnya nilai utility adalah selisih antara 

rata-rata faktor tertentu dengan constantanya, jika selisih adalah 

negatif, maka responden kurang suka dengan stimuli produk 

tersebut. Jika selisih adalah positif, maka responden suka dengan 

stimuli produk tersebut. 

 

 Nilai Kegunaan Untuk Level Atribut Harga 

Gambar 4.2 merupakan hasil dari pengolahan level 

atribut harga dengan menggunakan SPSS 17.0 for Windows. 

 
Gambar 4.2. Grafik nilai kegunaan untuk atribut harga 

 

 Pada level atribut harga terdapat tiga level yang terbentuk 

yang disajikan oleh peneliti untuk responden yaitu, harga <Rp 
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12.000, harga Rp 12.000 – Rp 16.000 dan harga > Rp 16.000. 

Pada Gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa level pada harga < Rp 

12.000 mendapatkan nilai utilitas yang yang lebih tinggi yakni 

sebesar 0,598 dan untuk nilai utilitas terendah adalah pada level 

harga > Rp 16.000 dengan nilai utilitas sebesar -0,614. Hasil pada 

pengolahan data didiatas menunjukan bahwa banyak responden 

yang lebih menyukai keripik buah dengan harga < Rp 12.000 dari 

pada keripik buah dengan harga > Rp 16.000. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2008), kebanyakan harga merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi konsumen ketika membeli suatu barang. Harga 

merupakan salah satu faktor penentu utama suatu permintaan 

pasar dan juga merupakan pendorong dalam mempengaruhi posisi 

persaing yang ada. Pentingnya harga biasanya tergantung kepada 

sifat pembeli atau konsumen. Harga juga merupakan satu variabel 

yang perlu dipertimbangkan oleh suatu perusahaan karena secara 

tidak langsung akan sangat mempengaruhi besarnya volume 

penjualan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. 

 

 Nilai Kegunaan Untuk Level Atribut Tekstur 

Gambar 4.3 merupakan hasil dari pengolahan level atribut 

harga dengan menggunakan SPSS 17.0 for Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.  Grafik nilai kegunaan untuk atribut tekstur 
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Pada Gambar 4.3 menjelaskan bahwa nilai utilitas atau 

kegunaan untuk level tekstur renyah adalah sebesar 1,034 dan nilai 

kegunaan untuk tekstur renyah tidak sesuai standar adalah 

sebesar -1,034. Hal ini berarti konsumen lebih menyukai keripik 

buah dengan tekstur yang renyah dibandingkan tekstur keripik 

buah yang renyahnya tidak sesuai standar. Menurut Nofrianti 

(2013), Kerenyahan merupakan hal utama yang diharapkan dalam 

menentukan kualitas keripik. Keripik yang baik, jika digigit akan 

renyah, tidak keras, tidak lembek dan tidak mudah hancur. Menurut 

Amertaningtyas (2010), menjelaskan bahwa tekstur pada jenis 

makanan keripik merupakan faktor utama dalam menentukan 

keripik tersebut baik untuk dikonsumsi atau tidak. Jika renyah 

dimungkinkan produk tersebut dapat dikonsumsi.  

 

 Nilai Kegunaan Untuk Level Atribut Warna 

Grafik nilai kegunaan untuk level atribut warna yang 

didapatkan dari hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS 

17.0 for windows dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 
     Gambar 4.4 Grafik nilai kegunaan untuk atribut warna 
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Pada Gambar 4.4 dapat dijelaskan bahwa untuk level lebih 

menonjol warna buah mendapatkan nilai kegunaan sebesar -0,030 

dan untuk level tidak menonjol warna buah mendapatkan nilai 

kegunaan sebesar 0,030. Hal ini menunjukan bahwa konsumen 

lebih menyukai keripik dengan warna tidak menonjol warna buah 

dari pada lebih menonjol warna buah. Konsumen banyak memilih 

warna tidak menonjol warna buah karena banyak konsumen yang 

masih beranggapan bahwa banyak produk pangan yang 

menggunakan bahan pewarna sebagai penambah warna pada 

produk pangan tersebut. Meskipun pada hasil yang sesungguhnya 

bahwa keripik yang dhasilkan warnanya lebih menonjol warna 

buah, warna keripik bisa seperti itu di karenakan pada proses 

pembuatan keripik buah dilakukan dengan menggunakan alat 

vakum frying.  

Menurut Anonymous (2014), menjelaskan bahwa dengan 

melakukan pengorengan menggunakan alat vakum frying suhu 

penggorengan dapat terkontrol otomatis (80-85 derajat celcius). 

Keuntungan melakukan penggorengan dengan menggunakan 

vakum dibandingkan dengan penggorengan konvensional adalah 

warna buah atau sayur relatif tidak berubah, lebih renyah, tampil 

lebih menarik dan rasa lebih enak. Bentuk produk sepertiinilah 

yang disukai konsumen (Setyawan,  2008). 

 

4.7 Tingkat Kepentingan Masing-Masing Atribut 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan 

bantuan software SPSS 17.00 for windows maka didapatkan hasil 

dimana tingkat kepentingan masing-masing atribut menunjukan 

tingkat preferensi konsumen berdasarkan atribut produk yang 

terbentuk. Nilai tertinggi menunjukan bahwa responden lebih 

mementingkan atribut tersebut dibandingkan beberapa atribut 

lainnya, untuk atribut terendah menunjukan bahwa atribut tersebut 

memang kurang dipertimbangkan dari atribut tertinggi tersebut. 

Hasil tingkat kepentingan masing-masing atribut dapat dilihat pada 
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Gambar 4.5 dan perhitungan bobot kepentingan  masing-masing 

atribut dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 

 
  Gambar 4.5 Grafik nilai kepentingan masing-masing atribut 

 

Gambar 4.5 menunjukan bahwa urutan atribut yang 

dipertimbangkan oleh responden adalah atribut tekstur, harga, 

jenis dan warna dengan masing-masing mendapatkan nilai 

sebesar 49,999%, 29,999%, 19,263% dan 1,439%.  Menurut 

Haryadi (2005) atribut produk merupakan dimensi-dimensi yang 

terkait dengan produk atau merek selain itu juga dapat 

menyangkut apa saja yang akan dipertimbangkan konsumen 

dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau 

mengintepretasikan suatu produk dengan memperhatikan atribut 

produk seperti harga, merek, kemasan, dan lain-lain. Tekstur dan 

warna menjadi faktor mutu yang penting bagi keripik di samping 

faktor-faktor lainnya. Tekstur pada jenis makanan keripik 

merupakan faktor utama dalam menentukan keripik tersebut baik 

untuk dikonsumsi atau tidak. Pengukuran tekstur telah menjadi 

salah satu faktor terpenting dalam industri pangan. Hal ini dikarena 
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bahwa konsumen sebelum membeli keripik pasti akan 

mempertimbangkan apakah produk keripik tersebut memiliki 

tekstur yang renyah atau tidak. Karena pada dasarnya keripik 

memiliki standar tekstur yaitu renyah.  

 

4.8 Nilai Kegunaan Total Tiap Profil 

Nilai preferensi konsumen terhadaap masing-masing profil 

ditunjukkan dalam besarnya nilai kegunaan pada tiap profil. Nilai 

kegunaan sendiri didapatkan dari penjumlahaan nilai koefisien 

yang didapat dari pengolahan data dengan menggunakan software 

SPSS 17.0 for windows terhadap seluruh profil yang terbentuk 

yakni 36 profil. Semua profil yang terbentuk harus dilakukan 

perhitungan untuk mengetahui urutan kombinasi produk manakah 

yang paling disukai oleh konsumen sampai yang tidak disukai oleh 

konsumen. Hasil perhitungan nilai kegunaan total tiap profil dapat 

dilihat pada Lampiran 10. 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai kegunaan total tiap 

profil menunjukan bahwa profil 3 merupakan kombinasi atribut yang 

paling disukai konsumen dengan mendapatkan nilai kegunaan 

sebesar 4,62. Kombinasi atribut tersebut adalah keripik salak, 

harga <Rp 12.000, tekstur renyah dan warna tidak menonjol warna 

buah. Nilai kegunaan atribut tertinggi beda dengan hasil dari U 

prediksi karena pada perhitungan nilai U prediksi menggunakan 

hasil dari pengkodean variabel dummy sedangkan nilai kegunaan  

total tiap atribut didapatkan dari hasil nilai yang terbentuk dari 

penilaian responden terhadap tiap level atribut. Profil terendah 

yang paling tidak disukai oleh konsumen adalah profil ke17 dengan 

mendapatkan nilai kepentingan sebesar 0,48. Kombinasi atribut 

tersebut adalah keripik mangga, harga >Rp 16.000, tekstur renyah 

tidak sesuai standart dan warna lebih menonjol warna buah. Grafik 

nilai kegunaan total tiap profil dapat dilihat pada Lampiran 11. 

Berdasarkan hasil dari preferensi konsumen, strategi yang 

harus dilakukan oleh produsen keripik buah ini adalah dengan 

memperhatikan pasokan buah yang akan diolah, selain itu harus 
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melihat apakah buah yang akan diolah termaksu buah musiman 

atau tidak, jika buah tersebut tergolong buah musiman, produsen 

harus cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan tersebut 

agar keripik buah yang diolah selalu ada dipasaran.  Strategi kedua 

yaitu tentang harga, produsen harus dapat menyesuaikan harga 

yang akan diberikan kepada konsumen, pasalnya produsen juga 

melihat jika buah yang didapat itu selalu ada dan tidak musiman 

seperti apel harga keripik yang diberikan juga harus sesuai dan jika 

buah tersebut tergolong buah yang musiman produsen harus dapat 

cepat untuk mempertimbangkan kembali harga yang akan 

ditawarkan.  

Strategi ketiga yang harus dilakukan dengan 

memperhatikan tekstur, warna dan bagaimana cara 

mempertahankan kualitas produk keripik tersebut. Setiap 

konsumen selalu menginginkan jaminan kualitas produk dan bahan 

yang digunakan. Saat ini keripik So Kressh sudah memiliki jaminan 

kualitas yang cukup banyak dan tergolong baik, hal ini juga ditandai 

dengan banyaknya sertifikat yang diperoleh melalui Dep Kes P-IRT 

214357301239, Halal MUI No.07190008860510, ISO 9001 : 2008, 

dan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Berdasarkan 

sertifikasi yang dimiliki oleh keripik buah tersebut maka sebaiknya 

kualitas dari keripik juga tetap harus  dipertahankan karena dari 

beberapa sertifikat tersebut pihak produsen mendapatkan suatu 

keuntungan yaitu mendapatkan suatu keunggulan yang dapat 

menarik konsumen dalam membeli produk keripik buah So Kressh 

dibandingkan dengan produk pesaing lain yang belum tentu 

memiliki sertifikat yang sudah didapatkan oleh keripik buah So 

Kressh. Dengan memberikan suatu perhatian pada kualitas akan 

memberikan dampak yang positif kepada bisnis melalui dua cara 

yaitu dampak terhadap biaya produksi dan dampak terhadap 

pendapatan. 
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BAB 5 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kombinasi atribut yang paling disukai konsumen adalah 

seperti keripik salak, harga <Rp 12.000, tekstur renyah dan 

warna tidak menonjol warna buah sehingga mendapatkan 

nilai kegunaan tertinggi yaitu sebesar 4,62 dan  karakteristik 

kombinasi seperti keripik mangga, harga > Rp 16.000, 

tekstur renyah tidak sesuai standar dan warna lebih 

menonjol warna buah merupakan profil yang terendah 

dengan nilai kepentingan sebesar 0,48. 

2. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan urutan 

atribut yang mempengaruhi preferensi keripik buah tersebut 

adalah atribut tekstur (49,999%), atribut harga (29,999%), 

atribut jenis (19,263%) dan atribut warna (1,439%). Dari 

keempat atribut tersebut, atribut yang harus diperbaiki 

adalah atribut warna yang memperoleh nilai kepentingan 

yang paling rendah dan atribut yang harus dipertahankan 

adalah atribut tekstur. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran peneliti 

untuk perusahaan yang didapatkan dari banyak responden adalah 

banyak konsumen yang menginginkan adanya variasi rasa seperti 

adanya penambahan flavor rasa, penambahan isi atau berat 

keripik dan harga yang lebih disesuaikan dengan isi dari keripik 

buah tersebut. Selain itu pada kemasan lebih baik dituliskan 

bahwa keripik tersebut tidak menggunakan bahan pewarna  

melainkan pada prosesnya menggunakan alat vakum frying, 

sehingga warna yang dihasilkan alami tanpa pewarna. Untuk 

peneliti berikutnya, disarankan dapat mempertimbangkan 
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beberapa atribut yang belum pernah diteliti seperti desain 

kemasan yang mungkin dapat membentuk level desain yang 

menarik dan desain yang biasa saja, berat atau isi yang 

membentuk 3 level yakni 100 gram, 200 gram, dan 300 gram dan 

aroma yang dapat terbentuk dari 2 level yakni aroma buah asli dan 

aroma buah tambahan dari keripik tersebut. 
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