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Dalam upaya penganekaragaman pangan berbasis tepung dan sumber pangan non beras dan 

terigu maka produk makanan olahan berbasis pisang merupakan salah satu alternatif dan nilai 

guna terutama jika diolah menjadi beragam produk. Disisi lain, sewajarnya jika daerah memiliki 

produk unggulan yang pada akhirnya mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat. 

 

Salah satu produk olahan berbasis pisang yang dikenal sebagai produk unggulan khas daerah 

(antara lain Malang, Bojonegoro) adalah ledre pisang. Makanan olahan berupa makanan ringan 

ini diolah dalam beragam rasa dan bentuk. Kemasannya juga, kualitasnya beragam dan 

bervariasi. Di beberapa daerah di Indonesia, produk ini selalu dicari konsumen terutama sebagai 

buah tangan khas. 

 

Di sisi lain, preferensi konsumen yang selalu cenderung berubah perlu difahami oleh produsen. 

Pemahaman ini penting terutama untuk terus dapat menyadiakan produk makanan olahan 

berbasis pisang ini dalam bentuk yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, baik rasa, kualitas, 

kerenyahan dan sebagainya. Oleh karena itu penelitian tentang preferensi ini perlu dilakukan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Preferensi konsumen terhadap atribut produk 

makanan olahan berbasis pisang, khususnya ledre pisang ; (2) Karakteristik produk makanan 

olahan berbasis pisang, khususnya ledre pisang yang diinginkan konsumen dan (3) Pengaruh 

atribut produk terhadap preferensi konsumen makanan olahan berbasis pisang, khususnya ledre 

pisang. 

 

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) di Wilayah Kabupaten Bojonegoro 

sebagai salah satu sentra produksi ledre pisang yang menjadi ciri khas atau produk unggulan 

daerah. Populasi penelitian ini adalah konsumen yang membeli produk ini. 

 

Sampel penelitian ditentukan berdasarkan metode Accidental Sampling karena jumlah populasi 

tidak diketahui pasti. Data berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulka melalui 

wawancara menggunakan kuesioner dan juga observasi dan dokumentasi berupa foto-foto. 

Kuesioner yang digunakan diuji Validitas dan Realibilitas-nya. Selanjutnya untuk mengetahui 

pengaruh variabel terhadap keputusan konsumen untuk membeli ledre pisang maka digunakan 

analisis Regresi linier berganda.Analisa data yang digunakan adalah analisa Deskriptif untuk 

menggambarkan Karakteristik responden dan produk.  

Konsumen perempuan sebanyak 53.3%, Dari usia sebanyak 70%, untuk 21-30, pendidikan SMU 

sebanyak 60%, pegawai swasta dan ibu rumah tangga sebanyak 26,67%, pendapatan dibawah Rp 

500.000,- sebanyak 46,67%. Dari hasil uji Validitas didapatkan 5 butir pertanyaan yang tidak 

valid dan yang sisanya valid, 5 butir pertanyaan yang tidak valid antara lain ialah pertanyaan no 

5=0.777, no 9= 0,093, no 10= 0,202, no 19= 0,039, dan 20= 0,028, dengan nilai r tabel = 0,632. 

Untuk uji reliabilitasnya didapatkan bahwa hasilnya semuanya reliabel, dengan nilai koefisien 



alpha X1=0,6412, X2 =0,8264, X3 = 0,8067, X4 =0,6890, dan X5 =0,8437. 

 

Hasil Uji Regresi linier berganda didapatkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,697 atau 

69,7%, sedangkan untuk koefisien determinasi ialah sebesar 0,486 atau  =48,6%. Untuk uji F 
didapatkan hasil F hitung = 3,619, dengan tingkat  10% dan derajat bebas (df) sebesar 23 maka 

didapatkan F tabel =1,714. Sehingga Fhitung > Ftabel. Maka Ho diolak dan Hi diterima. Untuk 

uji t didapatkan bahwa thitung X1 = 1,809, X4 = 3.903, dan X6 = 1.807. 

 

Nilai ) = -2,008, sedangkan untuk koefisien regresi untukconstant ( X1=0,902, X2 =-,259, X3 

=0,236, X4 = -1,371, X5 = 0,543, dan X6= 0,791. Untuk nilai signifikansi didapatkan hasil 

bahwa nilai X1=0,084, X4 = 0,001, X6 = 0,089 jadi yang mempengaruhi konsumen dalam 

membeli makanan olahan berbasis pisang (ledre pisang) ialah X1, X4, dan X6.  

 


