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Kharisma Aryotejo. 0611030042. Studi Preferensi 
Konsumen Terhadap Produk Sari Buah Pepino di Kota 
Malang. Skripsi.Dosen Pembimbing : Dr. Panji Deoranto, 
STP, MP. Sakunda Anggarini, STP, MP,M.Sc. 
 

RINGKASAN 
 

Buah pepino memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena 
mengandung banyak vitamin C, selain itu juga mengandung mineral, 
gula sederhana dan potasium. Buah pepino hanya dapat tahan selama 
4 hari (pada suhu ruang dan dalam kondisi sudah masak) sehingga 
dikembangkan menjadi produk sari buah agar menjadi lebih tahan 
lama masa penyimpanannya. Minuman sari buah pepino ini diproduksi 
oleh UKM Sekar Tanjung dan merupakan satu-satunya UKM yang 
memproduksi sari buah dengan bahan baku buah pepino sehingga 
produk ini belum begitu dikenal oleh masyarakat, oleh karena itu 
sangat penting untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap 
minuman sari buah pepino. 

Preferensi konsumen dapat berarti kesukaan, pilihan atau sesuatu 
hal yang lebih disukai oleh konsumen. Metode Importance 
Performance Analysis (IPA) mengukur hubungan antara preferensi 
konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk atau jasa yang 
dikenal pula sebagai quadrant analysis. Atribut yang akan dinilai 
adalah rasa, warna, aroma, masa kadaluarsa, bahan kemasan, bentuk 
kemasan, informasi produk. Semua atribut akan dinilai oleh konsumen 
dari sisi kepentingan maupun kinerja pada produk sari buah pepino. 
Pada penelitian ini dibutuhkan 40 konsumen yang membeli produk sari 
buah pepino ini sebagai responden. 

Hasil dari pengolahan data, diketahui bahwa data yang didapat dari 
responden adalah valid dan reliabel. Tingkat preferensi konsumen dari 
yang paling tinggi hingga yang rendah dapat dilihat dari nilai 
kepentingan pada tiap atribut pada sari buah pepino yaitu rasa, 
informasi produk, kebersihan, warna, aroma, kadaluarsa, bahan 
kemasan dan yang terakhir bentuk kemasan. Hasil perhitungan 
dengan metode (IPA) dari 8 atribut tersebut dapat digolongkan 
menjadi 4 kuadran yaitu kuadran I terdapat kemasan dan informasi 
produk, kuadran II terdapat rasa, kebersihan dan masa kadaluarsa, 
kuadran III terdapat warna, aroma dan bahan kemasan, kuadran IV 
tidak terdapat atribut yang cocok didalammnya. 
Kata kunci: Importance Performance Analysis (IPA), preferensi, sari 

buah pepino 
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SUMMARY 

 
Pepino provides a lot of benefits due to its richness of vitamin C, 

moreover, it also contains mineral, simple sugar, pottasium. Ripe 
pepino is only able to last for 4 days in room temperature, hence, in 
order to keep it longer, it needs to be produced as juice. Pepino juice is 
less popular because UKM Sekar Tanjung is the only UKM which 
produces this product. Therefore, it is important to understand 
consumer's preferences of Pepino juice. 

Consumer's preferences can be determined as consumer's 
favorite, consumer's choice or something that consumers interest 
more. Important performance analysis method asseses the corelation 
between consumer's preferences and the priority of service or product 
quality improvement, which is known as quadrant analysis. It will asses 
attributes, such as flavour, colour, aroma, durability, packaging 
material, packaging form, and product information. All of them will be 
assesed by consumers from the interest and performance point of 
Pepino Juice. The respondents of this research were 40 consumers 
who bought the products.  

The result showed that the data obtained from respondents are 
valid and reliable. All of the highest until the lowest consumer's 
preferences are presented by interest value in each Pepino juice's 
attributes, such as flavour, product information, cleanliness, colour, 
aroma, durability, packaging material and packaging form. By using 
importance performance analysis method, the calculation of those 8 
variables can be grouped into 4 quadrants. There are packaging and 
product information in quadrant I, taste, cleanliness and expired date in 
quadrant II, colour, aroma and packaging material in quadrant III, in 
quadrant IV there are not matched attributes. 
Key word: Importance Performance Analysis (IPA), preferences, 
pepino juice 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Pepino (Solanum muricatum) adalah buah yang masih 

satu family dengan keluarga terong. Buah pepino berasal dari 

pegunungan Andes di wilayah Peru dan Chili (Amerika 
Selatan). Bentuk buah pepino mirip seperti mentimun, dengan 
tekstur kulit seperti terong, namun isi atau daging buahnya 
lembut dan mengandung kadar air yang tinggi (Fernando, 
2007). Di Indonesia buah ini pertama kali didatangkan pada 
masa penjajahan Belanda. Pepino dapat tumbuh subur dan 
berkembang dengan baik pada dataran tinggi 

Buah pepino mengandung banyak vitamin C, selain itu 
juga mengandung mineral, gula sederhana dan potasium. 
Manfaat buah pepino untuk kesehatan sangat banyak, 
diantaranya dapat menyembuhkan penyakit stroke, darah 
tinggi, gangguan pencernaan, maag, sembelit dan diabetes 
melitus. Selain khasiat buah pepino untuk kesehatan, buah ini 

juga rasanya sangat segar (tidak asam atau terlalu manis), 
akan tetapi untuk penyimpanannya hanya tahan selama 4 hari 
(pada suhu ruang dan dalam kondisi sudah masak). 

Buah pepino dapat dikembangkan menjadi produk sari 
buah sehingga menjadi lebih tahan lama masa 
penyimpanannya. Sari buah adalah cairan buah yang diperoleh 
dari pengepresan daging buah, dilanjutkan dengan 
penambahan air dan gula pasir. Berbeda dengan sirup, 
penggunaan sari buah bisa langsung diminum (Susanto, 1994). 
Sari buah pepino memiliki berbagai atribut (karakteristik) seperti 
sifat fisik, organoleptik serta manfaat produk yang nantinya 
akan dinilai oleh konsumen sebelum memutuskan untuk 
membelinya. Memunculkan keinginan konsumen untuk 
membeli merupakan fungsi dari preferensi terhadap produk. 

UKM Sekar Tanjung adalah satu-satunya industri yang 
memproduksi minuman sari buah pepino di Malang. Produk ini 
masih belum lama dipasarkan oleh UKM Sekar Tanjung 
sehingga jumlah produksi minuman sari buah pepino lebih 
sedikit dibandingkan minuman sari buah apel yang juga 
diproduksi di UKM Sekar Tanjung. Salah satu cara untuk 
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meningkatkan jumlah produksi sari buah pepino ini adalah 
dengan membuat produk sari buah pepino sesuai preferensi 
konsumen sehingga diharapkan akan meningkatkan keinginan 
konsumen untuk mengkonsumsi sari buah pepino ini. 

Salah satu metode untuk mengetahui preferensi 
konsumen yaitu dengan menggunakan metode Importance 
Performance Analysis (IPA). Metode tersebut, pertama kali 

diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977) dengan tujuan 
untuk mengukur hubungan antara preferensi konsumen dan 
prioritas peningkatan kualitas produk atau jasa yang dikenal 
pula sebagai quadrant analysis (Brandt, 2000). Kelebihan 

metode IPA, yaitu lebih efisien. Peneliti tidak hanya 
mendapatkan indeks kepuasan pelanggan, tetapi memperoleh 
informasi yang berhubungan dengan dimensi atau atribut yang 
perlu diperbaiki (Irawan, 2002). Penelitian ini dapat mengetahui 
atribut apa saja yang sebaiknya dipertahankan, diperbaiki dan 
dikeluarkan dari kualitas sari buah pepino saat ini, sehingga 
UKM Sekar Tanjung dapat memproduksi sari buah pepino 
sesuai keinginan konsumen dan diharapkan tingkat produksi 
dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya tingkat 
permintaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 
dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana tingkat preferensi konsumen 
terhadap sari buah pepino? 

2. Apa saja atribut yang mempengaruhi preferensi 
konsumen sari buah pepino? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
1. Untuk mengetahui tingkat preferensi konsumen 

terhadap sari buah pepino. 
2. Untuk mengetahui atribut apa saja yang 

berpengaruh terhadap preferensi konsumen 
pada sari buah pepino. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat 

digunakan sebagai informasi dan masukan bagi pihak UKM 
Sekar Tanjung untuk menghasilkan sari buah pepino yang 
sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Sari Buah Pepino 
2.1.1 Pepino 

Pepino merupakan tanaman semak, tidak bercabang, 
akar berinti kayu dan berserat. Pertumbuhannya tegak 
(meninggi) ± mencapai 50 cm. Tanaman pepino menyerupai 
dengan tomat yang membutuhkan alat penegak atau 
pendukung batangnya. Pepino mempunyai batang beruas-ruas 
seperti tanaman cabai. Ruas-ruas batang pepino bisa tumbuh 
tunas-tunas akar yang digunakan untuk tanaman (Sarno dan 
Purnama, 2005). Pepino (Solanum muricatum Aiton) adalah 
buah yang masih satu family dengan keluarga terung. Buah 

pepino pertama kali di datangkan ke Indonesia pada masa 
penjajahan Belanda. Buah pepino memiliki rasa tidak manis 
dan tidak asam. Buah pepino bermanfaat untuk mengobati 
penderita kencing manis/diabetes, stroke, tekanan darah tinggi, 
maag, atau gangguan pencernaan lainnya, kanker, ginjal, 
sembelit, dan wasir (Anonymous, 2007). 

Menurut Saptarini (2011), pepino merupakan tanaman 
alami pegunungan Andes, Amerika Selatan, selalu berdaun 
hijau dan sensitif terhadap udara beku. Pepino merupakan 
tanaman tahunan yang memerlukan malam yang dingin dan 
siang yang sejuk (12-25° C) untuk menghasilkan buah yang 
baik. Buah pepino matang mengandung 9,5% padatan terlarut, 
4,06% gula total, 0,06% asam, dan 0,03425% vitamin C. 
Padatan terlarut, pH, dan asam total yang dapat dititrasi tidak 
berubah, tetapi kandungan gula total meningkat selama 
pematangan. Cita rasa pepino yang baik tercapai jika pepino 
memiliki kandungan padatan yang larut sebesar 10%. Setiap 
100g pepino mengandung 25,1mg vitamin C, 0,6g protein, 
26,6mg betakaroten dan terdapat asam sitrat (IPGRI, 2004).  

 
2.1.2 Sari Buah 

Sari buah didefinisikan sebagai cairan hasil pemerasan 
dengan tekanan atau alat mekanis lainnya yang dikeluarkan 
dari bagian buah yang dapat dimakan (Pollard dan Timberlake, 
2008). Menurut Elfarina (2005), sari buah dapat didefinisikan 



 

6 
 

sebagai sari yang diperoleh dari buah dengan melalui proses 
mekanik, memiliki warna dan cita rasa yang sama dengan buah 
asalnya. 

Pada prinsipnya dikenal dua macam sari buah, yaitu 
sari buah encer dan sari buah pekat. Sari buah encer yang 
diperoleh dari pengepresan daging buah, dilanjutkan dengan 
penambahan air dan gula ataupun tanpa gula. Sari buah pekat 
yaitu cairan yang dihasilkan dari pengepresan daging buah dan 
dilanjutkan dengan proses pemekatan, baik dengan cara 
pendidihan biasa maupun dengan cara lain seperti penguapan 
dengan hampa udara, dan lain-lain (SNI,01- 3719-1995). 
Menurut Kairani dan Dalapati (2011) sari buah merupakan 
proses pengolahan buah dengan pengambilan cairan dengan 
cara memeras buah, baik disaring maupun tidak, yang tidak 
mengalami fermentasi dan dimaksudkan untuk minuman segar 
yang langsung dapat diminum atau dikonsumsi. 

 
2.2 Kualitas Produk 

Menurut Nasution (2004), kualitas adalah kepuasan 
pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction) yaitu suatu 

produk apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya 
kepada konsumen, sesuai dengan apa yang diharapkan 
konsumen atas suatu produk. Kualitas produk terbatas pada 
atribut yang melekat pada produk. Kualitas hanya dianggap 
sebagai masalah yang berkaitan dengan produk rusak, 
cacat atau penyimpangan yang terjadi pada atribut yang 
melekat pada produk. Kualitas produk merupakan masalah 
yang berkaitan dengan atribut produk yang perlu diperbaiki 
dan bagaimana menghilangkan atribut produk yang 
menyimpang dari. produk yang baik, yaitu yang atributnya 
memenuhi syarat (Mulyadi, 2001). 

Menurut Tjiptono (2000), ada delapan dimensi kualitas 
yang dikembangkan oleh Garvin dan dapat digunakan sebagai 
kerangka perencanaan strategis dan analisis, terutama untuk 
produk-produk manufaktur. Dimensi-dimensi tersebut adalah: 

1. Performance yaitu karakteristik operasi pokok dari 

produk inti 
2. Feature yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap 
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3. Reliability yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai 
4. Durability yaitu berapa lama produk tersebut dapat 

digunakan (daya tahan produk) 
5. Serviceability yaitu kecepatan, kompetensi, 

kenyamanan, mudah direparasi, penanganan yang 
memuaskan 

6. Aesthetics yaitu daya tarik produk terhadap panca 
indera 

7. Conformance to spesification yaitu sejauh mana 

karakteristik operasi memenuhi standar-standar yang 
telah ditetapkan sebelumnya 

8. Perceived quality yaitu citra atau reputasi produk serta 

tanggung jawab perusahaan terhadap produk 
 

2.3 Perilaku Konsumen 
Boyd et al. (2000), menjelaskan bahwa konsumen 

memilih untuk membeli barang yang berbeda disebabkan oleh 
perbedaan karakteristik pribadi (kebutuhan, manfaat yang 
dicari, sikap, nilai, pengalaman masa lalu, dan gaya hidup) dan 
pengaruh sosial (perbedaan kelas sosial, kelompok rujukan, 
atau kondisi keluarga). Keputusan konsumen dalam 
mengkonsumsi barang dan jasa ditentukan oleh perilaku 
konsumen yang bersangkutan. Proses keputusan pembelian 
konsumen tidak terjadi begitu  saja, tetapi dipengaruhi oleh 
banyak faktor.  

Sumarwan (2004), menjelaskan langkah-langkah 
keputusan konsumen terhadap suatu produk diantaranya yaitu 
pengenalan produk yang sesuai dengan harapan dan 
kenyataan, waktu, perubahan situasi akan kebutuhan, 
kepemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, 
pengaruh pemasaran, dan pencarian informasi (internal dan 
external). Menurut Boyd et al. (2000), konsumen dalam 

pencarian dan penggunaan informasi memiliki nilai atau 
manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut. Informasi yang 
bernilai membantu konsumen untuk membuat keputusan 
pembelian yang lebih memuaskan dan menghindarkan dari 
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konsekuensi negatif sehubungan dengan pengambilan 
keputusan yang buruk. 

Solomon et al. (2002), menjelaskan proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan konsumen. Pertama, 
pengenalan masalah yang dihadapi konsumen mengenai 
perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kedua, pencarian 
informasi yang sesuai untuk membuat suatu keputusan yang 
layak. Ketiga, evaluasi alternatif dimana konsumen 
membandingkan berbagai alternatif produk sesuai dengan 
informasi yang diperoleh. Keempat, pilihan produk yang 
diputuskan oleh konsumen dan yang terakhir adalah evaluasi 
pasca pembelian yang mencakup seluruh perasaan dan sikap 
seseorang mengenai produk tersebut setelah pembelian. 

 
2.4 Preferensi Konsumen 

Preferensi konsumen merupakan salah satu faktor yang 
penting untuk diketahui agar produk yang dihasilkan dapat 
memuaskan konsumen. Preferensi konsumen merupakan 
suatu proses pilihan suka atau tidak suka oleh konsumen 
terhadap suatu produk (barang dan jasa) yang dikonsumsi. 
Sebelum melakukan pembelian, konsumen melakukan 
beberapa tahapan proses berupa pengenalan kebutuhan, 
pencarian informasi, evaluasi alternatif, proses pembelian dan 
perilaku pasca pembelian (Kotler dan Keller, 2007). 

Kotler (2005) menyatakan bahwa preferensi konsumen 
adalah derajat suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu 
jenis produk. Preferensi terhadap produk pangan merupakan 
gambaran atas sikap sesorang terhadap pangan dan 
seseorang dapat melakukan pilihan dari produk yang ada 
sedikitnya dua jenis pangan yang berbeda. Ada tiga komponen 
preferensi yang mempengaruhi konsumen pangan dimana 
semua komponen tersebut saling mempengaruhi dan berkaitan 
satu sama lain yaitu: 
1. Karakteristik individu meliputi: usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pendapatan dan pengetahuan gizi 
2. Karakteristik produk meliputi rasa, warna, aroma, kemasan 

dan tekstur 
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3. Karakteristik lingkungan meliputi jumlah keluarga, tingkat 
sosial, musim dan mobilitas 

Data pada pengukuran tingkat preferensi konsumen 
bersifat subyektif sesuai dengan jawaban para responden 
menurut pengalamannya dalam menggunakan suatu jenis 
produk tertentu. Preferensi konsumen menjelaskan bahwa 
seorang konsumen diasumsikan mampu membedakan semua 
jenis komoditi yang dihadapi, komoditi mana yang dipilih, 
komoditi mana yang sama saja bila dibandingkan dengan 
komoditi lainnya. Teori preferensi konsumen diasumsikan 
setiap konsumen mampu membuat daftar urutan atau ranking 

preferensi atas semua komoditi yang dihadapi (Mangkunegara, 
2002). Menurut Simamora (2002), terdapat beberapa langkah 
yang harus dilalui konsumen sehingga membentuk preferensi, 
yaitu konsumen diasumsikan untuk melihat produk sebagai 
kumpulan atribut dengan memiliki persepsi yang berbeda 
sesuai kepentingan masing-masing, tingkat kepentingan atribut 
memiliki penekanan yang berbeda-beda dalam menilai atribut, 
konsumen mengembangkan sejumlah kepercayaan tentang 
letak produk pada setiap atribut, tingkat kepuasan konsumen 
pada produk akan beragam sesuai dengan perbedaan atribut, 
konsumen selanjutnya akan sampai pada prosedur evaluasi 
terhadap merk. Menurut Ferrinadewi (2008), dalam melakukan 
evaluasi penilaian terhadap produk, kemampuan konsumen 
untuk melakukan penilaian sangat tergantung pada atribut 
intrinsik produk yang dirasakan dan dievaluasi pada saat 
hendak melakukan pembelian. 

 
2.5 Importance Performance Analysis 

Metode Importance Performance Analysis (IPA) 

pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977) 
dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara preferensi 
konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk atau jasa 
yang dikenal pula sebagai quadrant analysis (Brandt, 2000 dan 

Latu & Everett, 2000). IPA telah diterima secara umum dan 
dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan 
untuk diterapkan dan tampilan hasil analisa yang memudahkan 
usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003). 
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Hubungan antara tingkat kepentingan dengan kinerja 
yang dirasakan konsumen diilustrasikan dalam diagram 
Importance Perfomance Analysis pada Gambar 2.1 

 

 
Gambar 2.1 Diagram Importance Perfomance Analysis 

(Supranto, 2006). 
 

Keterangan: 
a. Kuadran I (Prioritas Utama)  

Memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh 
responden, tetapi pada  kenyataannya atribut-atribut ini 
belum sesuai dengan harapan (tingkat  kepuasan yang 
diperoleh masih sangat rendah). Atribut-atribut yang  
termasuk ke dalam kuadran ini harus mendapat perhatian 
lebih atau diperbaiki sehingga kinerjanya meningkat. 

b. Kuadran II (Pertahankan Prestasi)  
Memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh 
responden dan telah sesuai dengan yang dirasakan oleh 
responden, sehingga tingkat kepuasan relatif tinggi. Atribut-
atribut yang termasuk ke dalam kuadran ini harus  
dipertahankan. 

High 
 

Kuadran I Kuadran II 

Kuadran III Kuadran IV 
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c. Kuadran III (Prioritas Rendah)  
Memuat atribut-atribut yang dianggap kurang penting 
pengaruhnya oleh responden dan pada kenyataannya 
kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan atribut-atribut 
yang masuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan 
kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang 
dirasakan oleh responden sangat kecil. 

d. Kuadran IV (Berlebihan)  
Memuat atribut-atribut yang dianggap kurang penting oleh 
responden dan dirasakan terlalu berlebihan sehingga atribut-
atribut yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi. 

Menurut Supranto (2001) dalam Kurniawan (2006), 
Importance Performance Analysis adalah suatu metode untuk 

menganalisis sejauh mana tingkat kepuasan seseorang 
terhadap kinerja sebuah perusahaan. Berdasarkan hasil 
penilaian tingkat kepentingan dan hasil penelitian 
kinerja/penampilan akan dihasilkan suatu penentuan mengenai 
tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat 
pelaksanaannya pada sebuah perusahaan. Menurut Tyrrell dan 
Okrant (2004), metode IPA telah banyak digunakan untuk 
menganalisis sejumlah faktor kunci dalam suatu pengambilan 
keputusan atau bisnis, seperti menganalisis perencanaan. 
Menurut Ilham (2007), metode ini akan menghasilkan suatu 
peringkat pada masing-masing indikator, dengan 
mengidentifikasikan menurut prioritas dalam memberikan 
tindakan yang diperlukan. 

 
2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Indah Wahyunigsih (2012) dengan judul 
“Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Puree Mangga Podang 
dengan Metode Importance Perfomance Analysis” 

menggunakan 5 variabel dan 15 atribut. Atribut rasa, aroma, 
bahan kemasan, bentuk kemasan, informasi produk, jaminan 
halal menduduki kuadran 1, pada kuadran 2 terdapat atribut 
warna, takstur, kekentalan, kandungan gizi, manfaat untuk 
kesehatan. Pada kuadran 3 terdapat atribut kelarutan, 
kegunaan untuk bahan baku dan kegunaan untuk bahan 
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tambahan, sedangkan pada kuadran 4 hanya terdapat masa 
kadaluarsa. 

Penelitian Fadwa (2010) dengan judul “Analisa Tingkat 
Konsumen Terhadap Produk Minuman Sari Buah Minute Maid 
Pulpy Orange di Kota Bogor” Pada diagram kartesius terdapat 
dua atribut produk yang menjadi prioritas bagi minuman pulpy 
orange, yaitu harga minuman pulpy dan merek yang telah 
dikenal pada minuman pulpy orange. Atribut yang termasuk 
pada kuadran kedua adalah kandungan bulir jeruk pada 
minuman pulpy, desain kemasan minuman pulpy, ketersediaan 
izin BPOM pada minuman pulpy. Kuadran ketiga atributnya 
adalah tingkat kemanisan minuman pulpy, aroma minuman 
pulpy, kepekatan pada minuman pulpy, ketersediaan informasi 
produk minuman pulpy, promosi iklan minuman sari buah pulpy 
orange. Atribut yang terdapat pada kuadran empat adalah rasa 
minuman pulpy, kemudahan didapat minuman pulpy.  

Penelitian Qodhar (2013) dengan judul Studi Preferensi 
Konsumen Terhadap Pasta Mangga Podang (Mangifera indica 
L.) dengan Metode Conjoint (Studi Kasus Pada Hotel-Hotel di 
Kota Batu). Pada penelitian ini menggunakan metode conjoint 

yang menunjukkan tingkat kesukaan konsumen di hotel-hotel 
kota Batu terhadap pasta mangga podang yang menghasilkan 
karakteristik (atribut) rasa yang lebih kuat pada bahan 
tambahannya dengan nilai 0,054, aroma yang disukai adalah 
aroma lebih kuat mangga podang dengan nilai 0,03, untuk 
tingkat kekentalan konsumen menyukai atribut kental dengan 
nilai 0,047, dan warna yang disukai konsumen adalah warna 
coklat muda dengan nilai 0,018. Urutan atribut yang 
mempengaruhi preferensi konsumen 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 profil 9 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. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1  Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan mulai 3 Mei sampai dengan 12 
Mei 2013. Penelitian ini dilakukan di toko Sederhana yang 
berlokasi di Jl. Raya Sulfat kav 15 no. 15, Malang, Jawa Timur. 
Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Manajemen 
Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

 
3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini, adalah: 
1. Responden yang diambil adalah konsumen yang melakukan 

transaksi pembelian di toko Sederhana Jl. Raya Sulfat kav 
15 no. 15, Malang, Jawa Timur, sehingga mempermudah 
dalam pengambilan sampel. 

2. Penelitian difokuskan pada 5 dimensi kualitas produk yaitu 
Performance, Reliability, Durability, Aesthetics, Perceived 
Quality agar memberikan kemudahan dalam penyusunan 
level bagi responden dalam memberikan penilaian 
berdasarkan preferensi mereka terhadap sari buah pepino  

 
3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan 
disebarkan ke toko Sederhana Jl. Raya Sulfat kav 15 no. 15 
Malang untuk mengumpulkan data dari para responden. 
Responden yang dimaksud disini adalah konsumen yang 
membeli sari buah pepino di Toko Sederhana. Responden 
berjumlah 40 orang yang bersedia mengisi kuesioner dan 
mendengarkan beberapa arahan dari peneliti sebagai sarana 
membantu responden dalam proses pengisian kuesioner. Data 
yang telah diperoleh akan diolah menggunakan metode 
Importance Performance Analysis pengelolaan data 
menggunakan SPSS 17.0 for Windows. 

 
3.3.1 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan melalui wawancara 
dengan pihak produsen, pemasar dan konsumen berkaitan 
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dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat 
mengetahui kondisi konsumen kota Malang dan mengetahui 
permasalahan yang ada.  
 
3.3.2 Identifikasi Masalah 

Sari buah pepino merupakan produk yang belum begitu 
dikenal oleh konsumen. Masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana preferensi konsumen terhadap tingkat kepentingan 
atribut dan kinerja atribut pada produk sari buah pepino dengan 
menggunakan metode Importance Performance Analysis. 

Menentukan atribut-atribut dalam sari buah pepino yang 
diprioritaskan untuk dipertahankan dan diperbaiki. 
 
3.3.3 Studi Literatur 

Studi literatur sangat menunjang penelitian yang 
dilakukan oleh suatu individu atau organisasi. Studi literatur 
dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku, 
jurnal, laporan penelitian dan informasi dari internet yang 
berhubungan dengan preferensi konsumen dan metode 
Importance Performance Analysis. 
 
3.3.4 Penentuan Dimensi Variabel dan Atribut 

Variabel merupakan objek penelitian yang menjadi titik 
perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006). Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa atribut yang melekat 
pada sari buah pepino. Tiap-tiap atribut kemudian akan 
dijabarkan dalam level-level atribut. Menurut Tjiptono (2008) 
atribut adalah unsur-unsur produk yang dianggap sebagi hal 
penting oleh pelanggan dan dijadikan sebagai dasar dalam 
pengambilan keputusan baik pemilihan hingga pembelian. 
Adapun variabel-variabel dan atribut-atribut dari kualitas produk 
sari buah pepino adalah: 

9. Performance (kinerja produk) yaitu penampilan, 

kinerja dari fungsi atau karakteristik utama produk. 
Atributnya adalah warna, aroma, rasa. 

10. Reliability (keandalan) yaitu kemungkinan 

terjadinya kegagalan fungsi, atributnya yaitu 
kebersihan sari buah (tidak ada kotoran). 
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11. Durability (daya tahan) yaitu umur atau daya tahan 

produk, atributnya yaitu lama kadaluarsa. 
12. Aesthetics (Estetika) yaitu bagaimana produk 

tersebut terlihat dan terdengar, atributnya adalah 
bahan kemasan dan bentuk kemasan. 

13. Perceived Quality (Kualitas penerimaan) yaitu 

gabungan semua kategori yang yang merupakan 
pengaruh dari brand image dan faktor-faktor tidak 
berwujud lainnya yang mempengaruhi preferensi 
konsumen mengenai kualitas. Atributnya adalah 
kelengkapan informasi produk. Variabel dan atribut 
pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 
Tabel 3.1. Variabel dan Atribut yang digunakan dalam 

Preferensi Konsumen terhadap Sari buah Pepino 

 
3.3.5 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada 
penelitian ini adalah :  

1. Kuesioner 
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan secara tertulis pada seseorang atau 
sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau 
tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti 

Konsep 
penelitian 

Variabel Atribut-atribut 

Preferensi 
konsumen 

a. a. Performance 
(Kinerja)  

- - Rasa  
- - Warna 
- - Aroma  

b. b. Reliability 
(Keandalan) 

- - Kebersihan (tidak ada  
-   kotoran) 

c. c. Durability 
(Daya  

d.     Tahan) 
- - Lama kadaluarsa 

e. d. Aesthetics 
(Estetika) 

- Bahan kemasan 
- Bentuk kemasan 

f. e. Perceived 
Quality 

- - Informasi produk 
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(Mardalis, 2008). Kuesioner diberikan kepada 
responden secara langsung. Kuesioner dibuat untuk 
mengetahui bagaimana preferensi konsumen terhadap 
sari buah pepino. 

2. Studi Pustaka  
Kegiatan mengumpulkan data sekunder yang 

berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari 
jurnal-jurnal penelitian terdahulu, literatur-literatur serta 
sumber-sumber lain yang dapat dijadikan bahan 
masukan untuk mendukung penelitian ini. 
 

3.3.6 Penentuan Sampel 
Penentuan keseluruhan sampel menggunakan non-

probability sampling. Responden utama yaitu kelompok 

pelanggan atau konsumen yang melakukan transaksi 
pembelian di toko Sederhana. Responden untuk kelompok 
pelanggan ditentukan dengan menggunakan metode accidental 
sampling karena tidak diketahui secara pasti jumlah pelanggan, 

sehingga tidak diketahui populasi dari pelanggan (Sugiyono, 
2000). Besarnya sampel untuk pelanggan dihitung berdasarkan 
linier time function. Alasan penggunaan metode linier time 
function disebabkan jumlah pengunjung toko yang tidak tetap 
setiap harinya, sehingga perhitungan yang dilakukan hanya 
didasarkan atas banyaknya waktu yang digunakan selama 
melakukan proses pengambilan sampel. Linier time function 
merupakan salah satu metode yang paling tepat untuk 
penelitian yang menggunakan kuesioner, yang dirumuskan 
sebagai berikut (Sugiyono, 2000): 

n  =   T - to 
       ti 

keterangan: 
n  = Jumlah Sampel 
T  = Waktu yang tersedia untuk penelitian selama satu bulan 
to = Waktu tetap yang tidak tergantung besarnya sampel 
ti = Waktu yang digunakan setiap sampling unit  

Waktu yang tersedia untuk penelitian selama satu bulan 
yakni 10 hari dengan durasi per hari selama 10 jam, sehingga 
total waktu yang tersedia selama 100 jam. Waktu pengambilan 
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sampel selama 10 hari dengan durasi perhari selama 9 jam, 
sehingga total waktu pengambilan sampel selama 90 jam, 
sementara waktu yang digunakan responden mengisi kuesioner 
yakni selama 0,25 jam. 
Maka,      n =  100 - 90  = 40 
                          0,25 
Jadi jumlah responden kelompok pelanggan yang dibutuhkan 
sebagai sampel adalah 40 responden. Jumlah sampel pada 
penelitian ini sesuai dengan pernyataan Sukardi (2008), bahwa 
minimum sampel adalah 100 untuk studi deskriptif, 30-50 untuk 
studi korelasional, 30 per kelompok untuk studi kausal 
komparatif.  

 
3.3.7 Penyusunan Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah 
dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden. 
Kuesioner ini terdiri dari penilaian kepentingan tiap-tiap atribut 
dan penilaian kinerja atribut. Penggunaan kuesioner dalam 
penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data berupa 
jawaban responden yang kemudian dianalisis dan 
diinterpretasikan. 

Skala data jawaban responden atas pertanyaan 
penelitian dengan menggunaka skala Likert. Skala Likert 
merupakan skala pengukuran ordinal yang terdiri dari lima 
tingkat dan diberi bobot sesuai dengan tingkatannya guna 
mempermudah menganalisis tingkat kepentingan dan kinerja 
kepuasan konsumen. Dalam hal ini menghasilkan jawaban 
sangat tidak setuju sampai jawaban sangat setuju dalam 
rentang nilai 1 sampai dengan 5. Pemberian nilai jawaban 
antara 1 sampai 5 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 

 
Tabel 3.2 Skala Likert Untuk Tingkat Kepentingan Pelanggan 

Pernyataan Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 
Setuju (S) 4 
Cukup (C) 3 
Tidak Setuju (TS) 2 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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Tabel 3.3 Skala Likert Untuk Tingkat Kinerja Sari Buah Pepino 

Pernyataan Skor 

Sangat Baik (SB) 5 
Baik (B) 4 
Cukup (C) 3 
Jelek (J) 2 
Sangat Jelek (SJ) 1 

 
3.3.8  Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan 
program komputer SPSS 17.0 for Windows. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur apa 
yang seharusnya diukur. Pengujian validitas kuesioner 
dilakukan dengan mengkaji ulang data identitas responden dan 
jawaban tentang pertimbangan variabel dan atribut dalam sari 
buah pepino. Uji validitas akan dilakukan dengan menghitung 
koefisien korelasi antar subyek pada item pertanyaan dengan 
skor tes yang diperoleh dari hasil kuesioner, yaitu dengan 
mencari nilai koefisien korelasi (r) dari masing-masing 
pertanyaan dan dibandingkan dengan nilai kritik tabel korelasi 
(r) (Riduwan,2011). Penentuan nilai koefisien korelasi (r) untuk 
menguji validitas jawaban responden adalah sebagai berikut 
(Rangkuti, 2005): 

 r =
nΣXY−ΣXΣY

√nΣX2−(ΣX)2(√nΣY2−(ΣY)2
 

Keterangan : 
r = Koefisien korelasi 
n = Jumlah responden 
X = Skor pertanyaan ke-n 
Y = Skor total 
XY = Skor pertanyaan ke-n dikalikan skor total 

Pengujian koefisien r valid atau tidak valid akan 
digunakan uji t, yang dilakukan dengan membandingkan 
antara thitung dengan ttabel. Dimana thitung dicari dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut (Umar, 2000) : 

t =
r√(n−2)

√1−r2
 ; dengan db = n-2 
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Dimana r adalah koefisien korelasi Pearson dan db 
adalah derajat bebas. Keputusan pengujian validitas 
instrumen dengan menggunakan taraf signifikasi 3% adalah 
sebagai berikut (Umar, 2000): 
a. Item instrumen dikatakan valid jika thitung lebih besar 

atau sama dengan t0,03; maka item instrumen tersebut 
dapat digunakan 

b. Item instrumen dikatakan tidak valid jika thitung lebih kecil 
dari t0,03; maka item instrumen tersebut tidak dapat 
digunakan 

Pengujian reliabilitas dengan menggunakan Alpha 
Cronbach adalah sebagai berikut (Rangkuti, 2005): 

r11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 - 

∑𝜎𝑏
2

𝜎1
2 ] 

Keterangan: 
r11 = Reliabilitas instrumen  k= Banyak butir 

pertanyaan 

𝛴𝜎𝑏
2 = Varians total   𝜎1

2 = Skor rata-rata  

Untuk mendapatkan reliabilitas kuesioner dapat 
dilihat dari koefisien keterandalannya dengan kriteria 
sebagai berikut: α ≥ 0,60 dapat diandalkan atau 
dikategorikan diterima dan α < 0,60 tidak dapat diandalkan 
atau dikategorikan kurang baik (Rangkuti, 2005).  

 
3.3.9 Analisis Data 

Data dari kuesioner diolah dengan menggunakan 
metode Importance Performance Analysis. Metode ini 

merupakan suatu teknik untuk mengukur atribut dari tingkat 
kepentingan (importance) dan tingkat kinerja (performance) 

yang berguna untuk pengembangan program atau strategi 
pemasaran yang efektif (Suprapto, 2006). Tahapan dalam 
metode Importance Performance Analysis adalah sebagai 

berikut:  
1. Menentukan tingkat kesesuaian antara tingkat 

kepentingan dan tingkat kinerja sari buah pepino melalui 
perbandingan skor kinerja dengan skor kepentingan. 
Rumus tingkat kesesuaian: 
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𝑇𝑘𝑖 =
𝑋𝑖

𝑌𝑖
× 100% 

Keterangan : 
Tki  = Tingkat kesesuaian sari buah 

𝑋𝑖 = Skor Penilaian tingkat kinerja sari buah 
𝑌𝑖 = Skor penilaian tingkat kepentingan sari buah 
 

2. Menghitung rata-rata untuk setiap atribut yang 
dipersepsikan oleh konsumen, dengan rumus: 

𝑋1
̅̅ ̅ =

𝛴𝑋𝑖

𝑛
    𝑌1̅ =

𝛴𝑌𝑖

𝑛
 

Keterangan 

𝑋1
̅̅ ̅ = Skor rata-rata tingkat kinerja sari buah 

𝑌1̅ = Skor rata-rata tingkat kepentingan terhadap 
sari buah 
n = Jumlah responden 

3. Menghitung rata-rata seluruh atribut tingkat kepentingan 

(�̿�) dan kinerja (�̿�) sari buah yang menjadi batas pada 

diagram kartesius, dengan rumus: 

�̿� =
𝛴 𝑋1̅̅̅̅  

𝐾
   �̿� =

𝛴 𝑌1̅̅ ̅ 

𝐾
 

Keterangan : 

�̿� = Rata-rata skor tingkat kinerja seluruh atribut sari 
buah 

�̿� = Rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh 
atribut yang mempengaruhi kualitas sari buah 

K = Banyaknya atribut yang mempengaruhi kualitas 
sari buah 

4. Memetakan ke dalam diagram kartesius, dimana 
masing-masing wilayah memiliki ketentuan tertentu 
untuk setiap atribut agar dapat masuk pada salah satu 
kategori dari keempat kuadran dalam diagram kartesius. 
Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: 

Kuadran I : Bila atribut tersebut memiliki nilai 𝑋1
̅̅ ̅ lebih 

kecil dari �̿� dan nilai 𝑌1̅ lebih besar dari �̿� 
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Kuadran II : Bila atribut tersebut memiliki nilai 𝑋1
̅̅ ̅ lebih 

besar dari �̿� dan nilai 𝑌1̅ lebih besar dari 

�̿� 

Kuadran III : Bila atribut tersebut memiliki nilai 𝑋1
̅̅ ̅ lebih 

kecil dari �̿� dan nilai 𝑌1̅ lebih kecil dari �̿� 

Kuadran IV : Bila atribut tersebut memiliki nilai  𝑋1
̅̅ ̅ 

lebih besar dari �̿� dan nilai 𝑌1̅ lebih kecil 

dari �̿� 
 

3.3.10 Kesimpulan dan saran 

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah menarik 
kesimpulan berdasarkan pengolahan dan analisis data yang 
telah dilakukan disertakan saran atau usulan bagi pihak industri 
jika diperlukan. Diharapkan hasil dari penelititian dapat 
membantu industri dalam peninggakatan kualitas produk. 
Gambar diagram Alir Pelaksanaan Penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 3.1 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Karakter Umum Responden 

Hasil pengumpulan data primer disusun dan diolah 
sebagai cara untuk mendefinisikan karakteristik responden. 
Data karakteristik responden selama survei dapat dilihat pada 
Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Karakteristik Umum Responden 

No. Klasifikasi Responden Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1. Umur 
a. <16 
b. 16–65 
c. >65 

 
0 

40 
0 

 
0 

100,0 
0 

2. Jenis Kelamin 
a. Laki – laki 
b. Perempuan 

 
18 
22 

 
45,0 
55,0 

3. Pekerjaan 
a. Pelajar / Mahasiswa 
b. Karyawan 
c. Wirausaha 
d. Lain–lain 

 
7 

12 
11 
10 

 
17,5 
30,0 
27,5 
25,0 

4. Pendapatan/bulan 
a. < Rp. 500.000 
b. Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 
c. Rp. 1.000.001-Rp. 2.000.000 
d. > Rp. 2.000.000  

 
7 

10 
15 
8 

 
17,5 
25,0 
37,5 
20,0 

5. Pendidikan 
a. SD 
b. SLTP 
c. SLTA 
d. Perguruan Tinggi 

 
6 
2 

19 
13 

 
15,0 
5,0 

47,5 
32,5 

6. Pernah mengkonsumsi 
a. Ya 
b. Tidak 

 
11 
29 

 
27,5 
72,5 

7. Konsumsi/bulan (11 responden) 
a. 1 kali 
b. 2–5 kali 
c. >5 kali 
d. Lain–lain 

 
3 
0 
0 
8 

 
27,3 

0 
0 

72,7 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
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Klasifikasi umur responden diperlukan untuk 
mengetahui bagaimana faktor umur akan menentukan penilaian 
yang diberikan terhadap produk. Berdasarkan Tabel 4.1 dapat 

diketahui bahwa semua responden berumur 16-65 tahun, ini 
berarti seluruh responden termasuk dalam golongan umur 
produktif. Berdasarkan data BPS dalam Saleha (2010), bahwa 
terdapat beberapa kategori untuk menggolongkan produktivitas 
masyarakat yakni kategori umur belum produktif (dibawah 15 
tahun), umur produktif (16–65 tahun) dan umur tidak produktif 
(diatas 65 tahun). Dapat diketahui semua responden yang 
mengkonsumsi produk sari buah pepino termasuk umur 
produktif. Sumarwan (2004) berpendapat bahwa seseorang 
yang berumur relatif muda lebih cepat menerima sesuatu yang 
baru. Kesukaan terhadap pangan bersifat plastis pada orang 
yang berumur lebih muda tetapi permanen bagi mereka yang 
sudah berumur. 

Hasil klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin 
dapat dilihat responden perempuan daripada laki-laki. Hal ini 
dapat dilihat pada jumlah persentase responden perempuan 
yang lebih besar yaitu 55% dan laki-laki 45%. Kemungkinan hal 
ini dipengaruhi oleh banyaknya waktu luang yang dimiliki 
perempuan, serta gaya hidup perempuan yang suka 
berbelanja. Menurut Susanty dan Hermana (2006), jenis 
kelamin berpengaruh terhadap pembelian suatu produk, 
dimana dalam hal ini konsumen wanita mempunyai tingkat 
konsumsi yang lebih tinggi dibanding pria. 

Berdasarkan klasifikasi pekerjaan, responden pada 
kelompok karyawan sebanyak 30%, wirausaha 27,5%, lain-lain 
25% dan pelajar/mahasiswa 17,5%. Berdasarkan tingkat 
pendapatan, responden terbanyak yang sering membeli dan 
mengkonsumsi adalah responden dengan tingkat pendapatan 
Rp. 1.000.001,00-Rp. 2.000.000,00 dengan persentase 37,5%, 
Rp. 500.000,00–Rp. 1.000.000,00 dengan persentase 25%, 
besar pendapatan lebih dari 2.000.000,00 dengan persentase 
20% dan besar pendapatan kurang dari Rp. 500.000,00 dengan 
persentase 17,5%. Pendapatan sangat berkaitan dengan jenis 
pekerjaan dan turut mempengaruhi perilaku konsumen dalam 
mengkonsumsi barang atau jasa. Jumlah pendapatan akan 
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menggambarkan besarnya daya beli seseorang konsumen 
(Sumarwan, 2004). 

Berdasarkan klasifikasi pendidikan, dapat dilihat 
responden terbanyak yang sering membeli dan mengkonsumsi 
adalah kelompok yang berpendidikan SLTA sebesar 47,5%, 
Perguruan tinggi sebesar 32,5%, SD sebesar 15% dan SLTP 
sebesar 5%. Tingkat pendidikan responden dibedakan 
berdasarkan pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh 
responden. Pendidikan dapat mempengaruhi dan menentukan 
proses keputusan dan pola konsumsi seseorang.  

Responden yang pernah mengkonsumsi produk sari 
buah pepino adalah sebesar 27,5%, sedangkan yang belum 
pernah mengkonsumsi adalah sebesar 72,5%. Dari 27,5% atau 
sama dengan sebanyak 11 orang responden yang sudah 
pernah mengkonsumsi sari buah pepino, 3 orang diantaranya 
rutin membeli 1 kali per bulan dan 8 orang yang lainnya memilih 
pilihan jawaban lain–lain karena mereka membeli produk sari 
buah pepino saat ada acara pertemuan ataupun hajatan saja. 
 
4.2 Pengujian Instrumen Penelitian 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat 
analisa oleh karena itu dalam penelitian yang dilakukan lebih 
bertumpu pada skor responden pada tiap-tiap analisa. Benar 
tidaknya skor responden tersebut tergantung pada 
pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang baik 
harus memenuhi dua persyaratan yang penting yaitu valid dan 
reliabel. 
1. Uji Validitas 

Suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dalam 
kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dapat 
dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin 
diukur atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang 
diteliti secara tepat, tinggi rendahnya validitas ini 
menggunakan perhitungan dengan korelasi produk momen 
(Pearson Correlation), hasil perhitungan ada pada Tabel 4.2 
dan hasil lengkap dengan perhitungan SPSS ada pada 
Lampiran 3. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Validasi 
Atribut Kepentingan Kinerja 

Rasa 0,670 0,845 
Warna 0,808 0,748 
Aroma 0,804 0,802 
Kebersihan 1.000 1,000 
Masa Kadaluarsa 1,000 1,000 
Bahan Kemasan 0,773 0,775 
Bentuk Kemasan 0,867 0,929 
Informasi Produk 1,000 1,000 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
 
Koefesien validitas tiap item pertanyaan dari tingkat 

importance (kepentingan) maupun tingkat performance 
(kinerja) pada Tabel 4.2 menunjukkan angka yang lebih 

besar dari r tabel yaitu sebesar 0,3 yang berarti tiap–tiap 
item variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa item–item tersebut dapat digunakan untuk mengukur 
variabel tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Menurut 
Umar (2000), koefisien r dikatakan valid jika thitung lebih besar 
dari ttabel. 

 
2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menunjukan tingkat kemantapan dan 
ketepatan suatu alat ukur atau uji yang digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana pengukuran relatif konsisten 
apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau 
stabil dari waktu ke waktu. Teknik pengujian reliabilitas 
adalah dengan menggunakan nilai Alpha Cronbach. Kriteria 
pengambilan keputusan adalah apabila nilai Alpha Cronbach 

lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah reliabel 
(handal), seperti pada Lampiran 3. Hasil uji reliabilitas data 
pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Importance Performance 

Cronbach's Alpha Reliabilitas Cronbach's Alpha Reliabilitas 

0.698 Reliabel 0.762 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
 
Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa hasil Cronbach’s 

Alpha pada tingkat Importance (Kepentingan) menunjukkan 
nilai 0,698, sedangkan pada tingkat Performance (Kinerja) 
menunjukkan 0,762. Hasil Cronbach Alpha dari penelitian ini 

menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,6. Menurut 
Rangkuti (2005) untuk mendapatkan reliabilitas kuesioner dapat 
dilihat dari Cronbach Alpha (α) jika α> 0,60 maka data dapat 

dikatakan reliabel atau data dapat diterima, jika α< 0,60 maka 
data dapat dikatakan tidak reliabel atau data tidak dapat 
diterima. 

 
4.3 Hasil Importance Performance Analysis 
4.3.1 Tingkat Kesesuaian 

Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor 
tingkat kinerja dengan skor tingkat kepentingan. Tingkat 
kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan prioritas 
peningkatan faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat 
kepuasan konsumen. Perhitungan tingkat kesesuaian dapat 
dilihat pada Tabel 4.4 
Tabel 4.4 Tingkat Kesesuaian 

No. Atribut 
Skor 
Kepentingan 
(𝑌𝑖) 

Skor 
Kinerja 
(𝑋𝑖) 

Tki 
% 

1 Rasa 173 141 81,50 
2 Warna 147 135 91,84 
3 Aroma 153 133 86,93 
4 Kebersihan 188 147 78,19 
5 Masa kadaluarsa 176 145 82,39 
6 Bahan kemasan 173 138 79,77 
7 Bentuk kemasan 158 132 83,54 
8 Informasi produk 172 135 78,49 

 
Rata-rata 82,83 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
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Dari perhitungan Tabel 4.4, rata-rata kesesuaiannya 

adalah 82,8%, ini menandakan bahwa responden kurang puas 
terhadap kualitas sari buah pepino. Terdapat dua hal yang 
dapat terjadi dalam tingkat kesesuaian (Supranto, 2006); (1) 
Apabila kinerja (persepsi) di bawah harapan maka konsumen 
akan kecewa dan tidak puas. Dari nilai di atas diperinci 0%–
32% konsumen sangat tidak puas, 33%–65% konsumen tidak 
puas, dan 66%-99% konsumen kurang puas. (2) Apabila kinerja 
(persepsi) sesuai dengan harapan maka konsumen akan puas, 
sedangkan bila kinerja melebihi harapan maka konsumen akan 
sangat puas. Atribut-atribut yang terdapat pada sari buah 
pepino kualitasnya sudah cukup apabila dilihat dari rata–rata 
kinerja pada tiap atributnya akan tetapi masih dianggap 
responden kurang memenuhi harapan yang mereka inginkan. 
Urutan atribut yang mempunyai persentase tingkat kesesuaian 
tertinggi hingga terendah yaitu kebersihan 78,19%, informasi 
produk 78,49%, bahan kemasan 79,77%, rasa 81,50%, masa 
kadaluarsa 82,39%, bentuk kemasan 83,54%, aroma 86,93%, 
warna 91,84%.  

 
4.3.2 Rata-rata Tingkat Kinerja dan Tingkat Kepentingan 
Seluruh Atribut 

Rata-rata kinerja tiap atribut merupakan dasar untuk 
menentukan apakah kinerja dari sari buah pepino sudah baik 
atau belum pada atribut tersebut, yaitu dengan 
membandingkan terhadap rata-rata dari rata-rata kinerja 

seluruh atrbut (�̿�). Rata-rata kepentingan tiap atribut 
merupakan dasar untuk menentukan apakah atribut tersebut 
penting atau tidak penting, yaitu dengan membandingkan 

terhadap rata-rata dari rata-rata kepentingan seluruh atribut (�̿�). 
Adapun perhitungan rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja 
dari tiap-tiap atribut dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Rata-rata Tingkat Kinerja dan Tingkat Kepentingan 

No
. 

Atribut 

Skor 
Kepenting
an 
(𝑌𝑖) 

Skor 
Kinerj
a 
(𝑋𝑖) 

Rata-rata 

Kepentinga
n 
(𝑌1̅) 

Kinerj
a 
(𝑋1
̅̅ ̅) 

1 Rasa 173 141 4,33 3,53 
2 Warna 147 135 3,68 3,38 
3 Aroma 153 133 3,83 3,33 
4 kebersihan 188 147 4,70 3,68 

5 
Masa 
kadaluarsa 

176 145 4,40 3,63 

6 Bahan kemasan 173 138 4,33 3,45 
7 Bentuk kemasan 158 132 3,95 3,30 
8 Informasi produk 172 135 4,30 3,38 

 
Rata-rata 4,19 3,46 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
 
Berdasarkan Tabel 4.5, diperoleh nilai rata-rata total 

penilaian tingkat kepentingan seluruh atribut sari buah (�̿�) 
sebesar 4,19. Nilai ini merupakan titik batas untuk menentukan 
bagaimana kepentingan masing-masing atribut sari buah. Jika 

nilai tiap atribut kualitas sari buah (𝑌1̅) lebih besar dari dari 4,19 
maka atribut sari buah tersebut dianggap penting dan harus 
dipenuhi dengan baik, sebaliknya jika rata-rata atribut sari buah 

(𝑌1̅) lebih kecil dari 4,19, maka atribut sari buah tersebut 
dianggap kurang penting. 

Rata-rata tingkat kinerja sari buah seluruh atribut (�̿�) 
sebesar 3,46. Nilai ini merupakan titik batas untuk menentukan 
apakah kinerja masing-masing atribut kualitas sari buah baik 

atau tidak. Jika nilai rata-rata atribut kualitas sari buah (𝑋1
̅̅ ̅) lebih 

besar dari 3,46, maka atribut tersebut telah dilaksanakan 

dengan baik, sebaliknya jika nilai rata-rata atribut sari buah (𝑋1
̅̅ ̅) 

lebih kecil dari 3,46, maka atribut tersebut kurang baik. 
 
4.3.3 Penjabaran dalam Diagram Kartesius 

Diagram Kartesius terdiri dari empat wilayah yang 
dibatasi oleh nilai rata-rata penilaian tingkat kepentingan 

seluruh atribut sari buah (�̿�) sebesar 4,28 pada sumbu Y dan 
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rata-rata tingkat kinerja seluruh atribut sari buah (�̿�) sebesar 
3,93 pada sumbu X. Adapun letak masing-masing atribut pada 
setiap kuadran dalam diagram kartesius pada Tabel 4.6 

 
Tabel 4.6 Atribut Dalam Setiap Kuadran 
kuadran Nama atribut (𝑌1̅) 𝑋1

̅̅ ̅ 

I 

𝑌1̅ > �̿� ;  𝑋1
̅̅ ̅ < �̿� 

Bahan 
Kemasan 

4,33 3,45 

Informasi 
Produk 

4,30 3,38 

II 

𝑌1̅ > �̿� ;  𝑋1
̅̅ ̅ > �̿� 

Rasa 4,33 3,53 
Kebersihan 4,70 3,68 
Masa 
Kadaluarsa 

4,40 3,63 

III 

𝑌1̅ < �̿� ;  𝑋1
̅̅ ̅ < �̿� 

Warna 3,68 3,38 
Aroma 3,83 3,33 
Bentuk 
Kemasan 

3,95 3,30 

IV 

𝑌1̅ < �̿� ;  𝑋1
̅̅ ̅ > �̿� 

- - - 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
 

Setelah membandingkan antara 𝑌1̅ dengan �̿� dan 𝑋1
̅̅ ̅ 

dengan �̿�, maka dapat diketahui atribut-atribut apa saja dari 
sari buah pepino yang termasuk kedalam kuadran I, II, III dan 
IV. Penggambaran letak masing-masing atribut dalam diagram 
kartesius, pada Gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Diagram kartesius 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
 

I. Kuadran I  
Menunjukan atribut-atribut yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen sari buah pepino, atribut yang 
masuk dalam kuadran ini penanganannya perlu 
diprioritaskan oleh produsen, karena keberadaan 
atribut-atribut inilah yang dinilai sangat penting oleh 
responden, sedangkan tingkat pelaksanaannya 
masih belum memuaskan atau belum sesuai dengan 
yang diharapkan (tingkat kepuasan konsumen yang 
didapatkan masih rendah), sehingga kinerja dari 
atribut-atribut yang masuk dalam kuadran ini harus 
segera ditingkatkan. Atribut yang termasuk kedalam 
kuadran I adalah bahan kemasan dan informasi 
produk pada kemasan sari buah pepino. 
1. Bahan kemasan 

Bahan kemasan yang digunakan sebenarnya 
sudah plastik standar untuk makanan atau 
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minuman. Pada bagian bawah gelas plastik 
terdapat simbol PP, ini menunjukan bahan 
plastik yang aman digunakan untuk makanan 
maupun minuman. Plastik PP termasuk yang 
aman dipakai membungkus makanan atau 
minuman dan menjadi salah satu jenis plastik 
yang aman bagi manusia (BPOM, 2009). 
Seringnya terasa lembab atau bahkan basah 
pada plastik penutup gelas yang belum dibuka 
menjadi salah satu sebab kurangnya penilaian 
responden terhadap bahan kemasan. Ini 
kemungkinan terjadi karena kesalahan pada 
proses penutupan produk pada kemasan primer 
yaitu gelas plastik atau bias juga karena kualitas 
bahan penutup gelas plastik yang kurang. 

2. Informasi produk  
Informasi produk sari buah pepino yang 

terdapat pada kemasan sebenarnya sudah 
seperti produk sari buah pada umumnya, akan 
tetapi Informasi yang dimiliki responden tentang 
buah pepino masih sangat kurang, ini yang 
menyebabkan para responden merasa 
kurangnya informasi produk pada sari buah 
pepino. Desain gambar buah pepino pada 
kemasan primer maupun sekunder (kardus) 
mungkin harus diperbaiki agar tampak lebih 
jelas. Kandungan maupun khasiat yang ada 
pada sari buah pepino harus lebih diinformasikan 
lagi untuk memacu ketertarikan orang untuk 
mencoba mengkonsumsi sari buah pepino. 

 
II. Kuadran II  

Menunjukan atribut-atribut yang mempengaruhi 
kepuasan konsumen sari buah pepino, atribut yang 
masuk dalam kuadran ini penanganannya perlu 
dipertahankan oleh produsen, karena keberadaan 
atribut-atribut inilah yang dinilai sangat penting oleh 
responden, dan tingkat pelaksanaannya sudah 
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memuaskan atau sesuai dengan yang diharapkan, 
sehingga kinerja dari atribut-atribut yang masuk 
dalam kuadran ini harus jaga kinerjanya. Atribut 
yang termasuk kedalam kuadran II adalah rasa, 
masa kadaluarsa dan kebersihan. 

1. Rasa 
Dengan resep yang tepat pada sari buah 

pepino, produsen sukses mendapatkan 
komentar yang positif dari mayoritas 
responden. Beberapa responden mengatakan 
bahwa rasa dari sari buah pepino ini cenderung 
ke rasa buah jambu, akan tetapi mereka 
mengatakan suka terhadap rasa sari buah 
pepino ini. Beberapa responden juga 
mengatakan suka terhadap rasa sari buah 
pepino, karena tidak serik di tenggorokan. 
Menurut Muhaimin (2010) keunikan rasa dan 
aroma pada suatu produk akan mempengaruhi 
konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi 
produk tersebut. Semakin unik rasa dan aroma 
produk tersebut maka kecenderungan 
konsumen dalam membeli akan semakin tinggi. 

2. Masa kadaluarsa 
Lama masa kadaluarsa pada produk buah 

pepino ini adalah satu tahun. Tanggal 
kadaluarsa produk terdapat pada kemasan 
karton. Responden suka melihat batas waktu 
kadaluarsa yang panjang karena membuat 
mereka merasa produk yang akan 
dikonsumsinya aman. Menurut Sofyan (2004), 
kerusakan makanan dapat dilihat dari tanggal 
kadaluarsa yang menunjukan batas akhir suatu 
makanan dapat dikonsumsi dan dijamin 
mutunya dengan penyimpanan sesuai petunjuk 
yang diberikan produsen. 

3. Kebersihan 
Kebersihan pada sari buah maupun gelas 

plastik sari buah sangat terjaga. Pada proses 
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pembuatan sari buah, sebelum air masuk 
kedalam gelas plastik terdapat proses filterisasi 
yang bertujuan untuk memisahkan antara air 
dan bahan-bahan sisa saat proses pembuatan, 
setelah selesai proses pengemasan kedalam 
gelas plastik, segera dimasukan kedalam 
kardus sehingga kontak dengan lingkungan luar 
minim sehingga kebersihan dapat terjaga. 

III. Kuadran III  
Menunjukan atribut pelayanan yang menjadi 

prioritas rendah untuk diperbaiki maupun 
ditingkatkan kinerjanya. Keberadaan atribut-atribut 
ini dikuadran III menunjukan bahwa konsumen 
menganggap atribut-atribut ini kurang penting tetapi 
juga dirasa kurang kualitasnya. Atribut-atribut yang 
masuk dalam kuadran III ini antara lain warna, 
aroma dan bentuk kemasan. 

1. Warna 
Warna pada sari buah pepino adalah 

merah muda, ini tidak sesuai dengan warna 
kulit buah pepino sendiri yaitu merah 
kecoklatan. Perusahan lebih memilih merah 
muda karena sebelumnya perusahaan sudah 
pernah melakukan riset yang hasilnya 
konsumen lebih menyukai warna merah 
muda daripada merah kecoklatan. 

2. Aroma 
Aroma yang terdapat pada sari buah 

pepino ini tidak terlalu tercium ini 
dikarenakan saat mengkonsumsi sari buah 
ini kita hanya perlu menusukkan sedotan 
kecil pada plastik pembungkus gelas. Hal 
seperti ini juga terjadi pada minuman sari 
buah lainnya, sehingga konsumen tidak 
terlalu memperhatikan aroma pada sari 
buah. Menurut Yulianti (2008) untuk 
menikmati suatu minuman, salah satu faktor 
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penting adalah aroma dari minuman untuk 
menambah daya tarik dari minuman tersebut. 

 
3. Bentuk kemasan 

Bentuk kemasan dari produk sari buah 
pepino ini adalah gelas ukuran 120ml, 
dinding gelas plastik bening ini mempunyai 
lekukan-lekukan cembung yang 
mempercantik penampilan kemasan buah 
pepino. Menurut Danger (1992), Aspek-
aspek yang perlu diperhatikan dalam 
membuat suatu bentuk kemasan antara lain: 

a. Bentuk yang sederhana Iebih disukai 
daripada bentuk yang rumit 

b. Suatu bentuk yang teratur akan 
memiliki daya tarik Iebih daripada 
yang tidak teratur yang bisa 
mengakibatkan suatu hambatan 
mental sehingga mendorong calon 
konsumen beralih ke produk Iain. 

c. Suatu bentuk yang tidak seimbang 
tidak akan menyenangkan. 

d. Bujur sangkar lebih disukai daripada 
persegi panjang, dan kotak yang 
mempunyai dasar bujur sangkar 
lebih disukai daripada yang tidak. Ini 
sangat penting bila kemasan 
dikelompokkan bersama pada 
sebuah rak. 

e. Bentuk seharusnya menyentuh hati 
dan Iembut. 

f. Sebuah bentuk yang cembung Iebih 
disukai daripada bentuk yang 
cekung, yang berbentuk cembung 
memiliki kualitas perasaan 
mengundang seseorang untuk 
mengambilnya. 
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g. Bentuk bulat Iebih disukai para 
wanita daripada bentuk segitiga, 
sedangkan bentuk yang bersiku 
Iebih disukai laki-laki. 

h. Bentuk seharusnya mudah terlihat 
dan tidak berdistorsi apabila 
dipandang dari Iuar. 

IV. Kudran IV  
Menunjukan bahwa atribut yang berlebihan 

sedangkan menurut konsumen kurang begitu 
penting, tapi dalam pelaksanaannya lebih dari apa 
yang diharapkan, sehingga memuaskan akan tetapi 
menjadi produk lebih mahal. Keberadaan atribut-
atribut ini dikuadran IV menunjukan bahwa 
konsumen menganggap atribut-atribut ini tidak 
penting tetapi terlalu berlebihan. Dari 8 atribut yang 
diteliti, tidak satupun atribut yang masuk dalam 
kuadran ini. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka 
tingkat preferensi konsumen dari yang paling tinggi hingga yang 
rendah dilihat dari nilai hasil rata-rata skor kepentingan tiap 
atribut pada sari buah pepino yaitu kebersihan (4,70), masa 
kadaluarsa (4,40), rasa (4,33), bahan kemasan (4,33), 
informasi produk (4,30), bentuk kemasan (3,95), aroma (3,83) 
dan yang terakhir warna (3,68). Dari hasil perhitungan dengan 
metode Importance Performance Analysis (IPA) yang 

ditunjukan pada 4 kuadran maka dari 8 atribut tersebut yang 
berada di kuadran I yaitu bahan kemasan dan informasi produk, 
kuadran II terdapat rasa, kebersihan dan masa kadaluarsa, 
kuadran III terdapat warna, aroma dan bentuk kemasan, 
sedangkan dalam kuadran IV tidak terdapat atribut yang masuk 
dalam kategori ini. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diajukan 
peneliti adalah diperlukan penelitian tentang kandungan gizi 
dan manfaat produk sari buah pepino bagi kesehatan, karena 
buah pepino memiliki banyak kandungan yang sangat 
bermanfaat bagi kesehatan. 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 
 

KUISIONER PENELITIAN 
 
Kepada Responden yang Terhormat, 

Saya Kharisma Aryotejo NIM 0611030042 Mahasiswa 
Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya Malang yang 
sedang mengadakan penelitian mengenai “STUDI 
PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK SARI 
BUAH PEPINO DI KOTA MALANG”. Penelitian ini dilakukan 

dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi yang sedang saya 
susun sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan (S1). 
Untuk itu saya sangat membutuhkan bantuan dari 
Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat mengisi kuesioner ini secara 
lengkap dan benar. Tidak ada jawaban yang salah atau benar 
dalam pengisian kuesioner ini, semua informasi dalam 
kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya akan dipergunakan 
untuk kepentingan akademis.  

Atas ketersediaan dan kerjasama dari Bapak/Ibu saya 
sampaikan terima kasih. 
 
 
      Hormat Saya 
 
 
      Kharisma Aryotejo 
      NIM 0611030042 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

 
BAGIAN I 

DATA IDENTITAS RESPONDEN 
 
 

Nama  : ......................................(boleh tidak disebutkan) 
Usia  : ........ tahun 
Jenis kelamin  : Laki-laki / Perempuan *) 
 
1. Apa pekerjaan Anda saat ini? 

a. Pelajar/Mahasiswa  c. Wirausaha 
b. Karyawan   d. Lain-lain…….. 

2. Berapa besar pendapatan / uang saku Anda perbulan? 
a. < Rp. 500.000    c. Rp. 1.000.001 – 

Rp. 2.000.000 
b. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000  d. > Rp. 2.000.000 

3. Apa pendidikan terakhir yang telah Anda tempuh? 
a. SD b. SLTP c. SLTA d.Perguruan Tinggi  

4. Apakah Anda sudah pernah mengkonsumsi sari buah 
pepino? 
a. Ya  b. Tidak 

5. Jika jawaban nomor 4 adalah Ya, berapa frekuensi Anda 
membeli sari buah pepino per bulan? 
a. 1 kali 
b. 2 – 5 kali 
c. > 5 kali 
d. Lain-lain…….. 

 
Keterangan :  

- *) Coret yang tidak perlu 
- Jika jawaban pada nomor 4 adalah Tidak, maka 

langsung mengisi kuisioner bagian II 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 
 

BAGIAN II 
PENILAIAN TINGKAT KEPENTINGAN SETIAP ATRIBUT 

 
Petunjuk: 

- Dibawah ini diajukan sejumlah pernyataan tentang 
preferensi konsumen terhadap sari buah pepino. Berikan 
penilaian Anda tentang tingkat kepentingan setiap atribut.  

- Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan 

memberi tanda () pada nomor yang terdapat pada kolom 
pilihan jawaban 

 
 

Penilaian Tingkat Kepentingan Setiap Atribut 

No Pernyataan 
Pilihan jawaban 

STS TS C S SS 

1. Rasa (khas) buah pepino pada sari 
buah pepino merupakan faktor yang 
penting 

1 2 3 4 5 

2. Warna (khas) buah pepino pada sari 
buah pepino merupakan faktor yang 
penting 

1 2 3 4 5 

3. Aroma (khas) buah pepino pada sari 
buah pepino merupakan faktor yang 
penting 

1 2 3 4 5 

4. Tingkat kebersihan pada sari buah 
pepino merupakan faktor yang penting 

1 2 3 4 5 

5. Lama masa kadaluarsa pada sari 
buah pepino merupakan faktor yang 
penting 

1 2 3 4 5 

6. Bahan kemasan pada sari buah 
pepino merupakan faktor penting 

1 2 3 4 5 

7. Bentuk kemasan pada sari buah 
pepino merupakan faktor penting 

1 2 3 4 5 

8. Informasi produk pada kemasan sari 
buah pepino merupakan faktor yang 
penting 

1 2 3 4 5 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

Keterangan: 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak  Setuju (TS) 
3 = Cukup (C) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju(SS) 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 
 

BAGIAN III 
PENILAIAN KINERJA ATRIBUT PADA PRODUK 

 

Petunjuk: 

- Dibawah ini diajukan sejumlah pertanyaan tentang 
preferensi konsumen terhadap sari buah pepino. Setelah 
Anda merasakan sampel sari buah pepino, gunakan sampel 
tersebut untuk menilai tingkat kinerja setiap atribut. 

- Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan 

memberi tanda () pada nomor yang terdapat pada kolom 
pilihan jawaban 

 
 
Penilaian Kinerja Atribut Pada Produk  

No Pertanyaan 
Pilihan jawaban 

SJ J C B SB 

1. Bagaimana rasa sari buah 

pepino? 
1 2 3 4 5 

2. Bagaimana warna sari buah 
pepino? 

1 2 3 4 5 

3. Bagaimana aroma sari buah 

pepino? 
1 2 3 4 5 

4. Bagaimana tingkat kebersihan 
sari buah pepino? 

1 2 3 4 5 

5. Bagaimana lama masa 
kadaluarsa sari buah pepino? 

1 2 3 4 5 

6. Bagaimana bahan kemasan sari 
buah pepino? 

1 2 3 4 5 

7. Bagaimana bentuk kemasan 

sari buah pepino? 
1 2 3 4 5 

8. Bagaimana informasi produk 
pada kemasan sari buah 
pepino? 

1 2 3 4 5 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

Keterangan: 

1 = Sangat Jelek (SJ)  
2 = Jelek (J) 
3 = Cukup (C) 
4 = Baik (B) 
5 = Sangat Baik (SB) 

 
Berikan saran Anda terhadap sari buah pepino ini: 
......................................................................................................
................. 
......................................................................................................
................. 
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Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Kuisioner 
Importance I II III IV V VI VII VIII 

1 3 3 3 5 5 5 3 3 
2 4 4 4 4 5 4 4 5 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 5 5 5 4 5 
5 3 3 3 5 5 3 3 3 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 5 3 3 5 5 5 3 3 
8 5 3 3 5 5 5 3 3 
9 3 4 4 5 5 5 5 5 

10 3 3 3 5 5 5 3 5 
11 5 3 3 5 5 5 5 5 
12 4 4 3 4 4 4 4 3 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 4 5 5 5 5 
15 4 3 4 5 4 4 4 4 
16 5 4 5 5 5 4 3 4 
17 5 2 4 5 2 4 4 5 
18 5 3 4 5 5 4 4 4 
19 5 4 4 5 3 4 4 4 
20 5 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 1 4 4 4 4 4 4 
22 5 3 4 5 5 5 3 5 
23 5 4 4 5 5 4 4 3 
24 4 4 3 4 5 4 4 5 
25 5 3 2 5 5 5 5 5 
26 4 4 4 4 3 4 4 4 
27 5 5 5 5 4 5 5 5 
28 4 5 4 5 1 3 4 5 
29 5 4 4 5 5 4 4 5 
30 5 4 5 5 5 4 4 4 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 
32 5 4 4 5 4 4 4 5 
33 4 4 2 4 5 4 2 5 
34 4 3 4 5 5 3 2 3 
35 4 5 5 4 4 4 4 4 
36 5 3 3 5 2 4 5 4 
37 5 5 5 5 5 4 4 5 
38 2 2 2 5 5 5 4 5 
39 5 4 3 5 5 5 4 4 
40 3 4 5 4 4 5 5 4 

Skor 
Kepentingan 

173 147 153 188 176 173 158 172 
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Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Kuisioner (Lanjutan) 
Performance I II III IV V VI VII VIII 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 3 3 3 2 2 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 2 3 3 4 3 3 4 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 3 4 4 4 3 3 
8 4 4 3 3 3 3 4 3 
9 4 3 3 4 4 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 4 4 4 4 4 
12 4 4 3 4 3 4 4 3 
13 3 4 3 3 3 4 4 3 
14 4 4 4 5 5 5 3 4 
15 3 4 3 4 4 4 4 4 
16 2 2 3 4 3 3 3 4 
17 4 4 5 4 5 4 5 2 
18 4 3 3 3 3 3 3 3 
19 4 3 3 3 3 2 2 3 
20 4 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 2 2 3 3 3 3 4 
22 4 3 4 4 4 3 4 4 
23 4 3 3 4 4 4 3 3 
24 3 3 4 4 3 3 4 4 
25 3 3 3 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 5 5 4 4 
27 4 4 3 4 4 3 4 3 
28 4 3 4 5 4 4 5 4 
29 3 4 3 4 2 3 3 3 
30 5 4 5 4 5 4 4 4 
31 4 4 5 3 4 5 4 4 
32 4 4 3 4 4 3 3 3 
33 3 4 2 4 4 3 2 2 
34 3 3 3 3 3 4 3 4 
35 4 3 4 4 4 3 3 3 
36 3 4 3 4 4 2 2 3 
37 4 4 3 3 4 4 4 4 
38 4 4 4 3 3 3 3 3 
39 2 3 2 4 3 3 2 3 
40 3 3 4 4 3 4 4 3 

Skor Kinerja 141 135 133 147 145 138 132 135 
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Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Kuisioner (Lanjutan) 

Keterangan : 
 I = Rasa 
 II = Warna 
 III = Aroma 
 IV = Kebersihan 
 V = Masa Kadaluarsa 
 VI = Bahan Kemasan 
 VII = Bentuk Kemasan 
 VII = Informasi Produk 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Kuisioner 
 
1. Kuisioner Tingkat Kepentingan (Importance) 

Variabel Performance / Kinerja Produk 

Correlations 

 rasa warna aroma y1 

rasa Pearson Correlation 1 .278 .293 .670** 

Sig. (2-tailed)  .083 .066 .000 

N 40 40 40 40 

warna Pearson Correlation .278 1 .535** .808** 

Sig. (2-tailed) .083  .000 .000 

N 40 40 40 40 

aroma Pearson Correlation .293 .535** 1 .804** 

Sig. (2-tailed) .066 .000  .000 

N 40 40 40 40 

y1 Pearson Correlation .670** .808** .804** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Variabel Reliability / Keandalan Produk 

Correlations 

 kebersihan y2 

kebersihan Pearson 
Correlation 

1 1.000** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

y2 Pearson 
Correlation 

1.000** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Kuisioner (Lanjutan) 
 

Variabel Durability / Daya Tahan Produk 

Correlations 

 
masa 

kadaluarsa y3 

masa kadaluarsa Pearson Correlation 1 1.000** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

y3 Pearson Correlation 1.000** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Variabel Aesthetics / Estetika Produk 

Correlations 

 
bahan 

kemasan 
betuk 

kemasan y4 

bahan 
kemasan 

Pearson 
Correlation 

1 .354* .773** 

Sig. (2-tailed)  .025 .000 

N 40 40 40 

betuk 
kemasan 

Pearson 
Correlation 

.354* 1 .867** 

Sig. (2-tailed) .025  .000 

N 40 40 40 

y4 Pearson 
Correlation 

.773** .867** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 40 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Kuisioner (Lanjutan) 
 

Variabel Perceived Quality / Kualitas Penerimaan Produk 

Correlations 

 
informasi 
produk y5 

informasi produk Pearson Correlation 1 1.000** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

y5 Pearson Correlation 1.000** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Kuesioner (Lanjutan) 
 
2. Kuesioner Tingkat Kinerja (Performance) 

Variabel Performance / Kinerja Produk (X1) 

Correlations 

 rasa warna aroma x1 

rasa Pearson Correlation 1 .488** .559** .845** 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 

N 40 40 40 40 

warna Pearson Correlation .488** 1 .322* .748** 

Sig. (2-tailed) .001  .042 .000 

N 40 40 40 40 

aroma Pearson Correlation .559** .322* 1 .802** 

Sig. (2-tailed) .000 .042  .000 

N 40 40 40 40 

x1 Pearson Correlation .845** .748** .802** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Variabel Reliability / Keandalan Produk (X2) 

Correlations 

 kebersihan x2 

kebersihan Pearson Correlation 1 1.000** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

x2 Pearson Correlation 1.000** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Kuesioner (Lanjutan) 
 

Variabel Durability / Daya Tahan Produk (X3) 

Correlations 

 
masa 

kadaluarsa x3 

masa kadaluarsa Pearson Correlation 1 1.000** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

x3 Pearson Correlation 1.000** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Variabel Aesthetics / Estetika Produk (X4) 

Correlations 

 
bahan 

kemasan 
bentuk 

kemasan x4 

bahan 
kemasan 

Pearson 
Correlation 

1 .699** .775** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 40 39 40 

bentuk 
kemasan 

Pearson 
Correlation 

.699** 1 .929** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 39 39 39 

x4 Pearson 
Correlation 

.775** .929** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 40 39 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Kuesioner (Lanjutan) 
 

Variabel Perceived Quality / Kualitas Penerimaan Produk 
(X5) 

Correlations 

 
informasi 
produk x5 

informasi produk Pearson Correlation 1 1.000** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

x5 Pearson Correlation 1.000** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

 
 
 


