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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buah kelapa merupakan bagian paling penting dari tanaman kelapa karena 

mempunyai nilai ekonomis dan gizi yang tinggi. Buah kelapa tua terdiri dari empat 

komponen utama, yaitu 35 persen sabut, 12 persen tempurung, 28 persen daging 

buah, dan 25 persen air kelapa. Daging buah kelapa selain nikmat disantap langsung 

(terutama kelapa muda), dapatdiproses lebih lanjut. Hal ini dikarenakan pada 

umumnya produk pertanian memiliki sifat yang mudah rusak, maka produk pertanian 

harus segera dipasarkan dalam bentuk segar atau dapat diolah menjadi bahan pangan 

tahan simpan(Shantybio, 2006). 

Buah kelapa muda merupakan salah satu produk tanaman tropis yang unik 

karena disamping komponen daging buahnya dapat langsung dikonsumsi, juga 

komponen air buahnya dapat langsung diminum tanpa melalui pengolahan. Keunikan 

ini ditunjang ditunjang oleh sifat fisik dan komposisi daging dan air kelapa, sehingga 

produk ini sangat digemari konsumen baik anak-anak maupun orang dewasa 

(Rindengan Barlina, 2007). 

Air kelapa masih dapat dimanfaatkan secara optimal karena mengandung 

beberapa kelebihan diantaranya adalah kandungan zat gizinya yang tinggi meliputi 

protein, vitamin, mineral serta gula yang baik bagi tubuh. Kandungan gula pada air 

kelapa berkisar antara 1,7-2,6%, terdiri dari glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Kelebihan 

lain yang dimiliki air kelapa adalah dapat digunakan sebagai anti racun yaitu tanin, 

enzim pengurai racun dan kaya akan elektrolit sehingga cocok untuk dibuat minuman 
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isotonik sebagai pengganti cairan tubuh yang keluar dan pengganti elektrolit saat 

dehidrasi untuk kasus diare (Irawan, 2007). 

Es kelapa muda merupakan minuman yang terbuat dari bahan kelapa muda, 

minuman ini sangat disukai karena memiliki rasa yang segar dan nikmat.bahan baku 

pembuatan dari es kelapa muda ini alami sehingga banyak orang yang menyukai jenis 

minuman ini. Rasa air kelapa muda yang segar mampu menyehatkan tubuh dan 

mencegah terjadinya keracunan serta daging kelapa muda yang lembut memiliki 

banyak kandungan vitamin yang baik untuk tubuh. 

Es kelapa muda dapat dijumpai di pedagang kaki lima sampai dengan 

restaurant. Es Kelapa muda ini digemari mulai anak kecil hingga orang dewasa. Es 

kelapa muda khas Jombang ini berbahan dasar dari kelapa muda yang diserut 

kemudian diberi gula dan es. Minuman ini menjadi khas karena mendapat bahan 

tambahan berupa nata de coco, alpukat dan durian yang dilengkapi dengan susu cair. 

Bahan tambahan tersebut yang membuat es ini menjadi nikmat. 

Es kelapa muda juga termasuk golongan minuman yang masih sangat populer. 

Kebanyakan orang hanya mengenal es kelapa muda dengan bahan tambahan buah-

buahan. Sama halnya dengan daerah lain es kelapa muda disajikan dengan bahan 

tambahan buah-buahan. Khasiat yang ada pada buah kelapa membuat banyak orang 

lebih memilih es kelapa muda untuk dijadikan minuman. Hal ini membuat peluang 

usaha dari es kelapa muda semakin diminati dan sangat bagus untuk dijalankan. 

Konsumen cenderung menyukai dan memilih produk es kelapa muda dengan 

inovasi yang baru yaitu variasi rasa, warna, aroma serta variasi lain yang menjadi 
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pendukungnya. Hal tersebut merupakan atribut-atribut produk yang terdapat pada es 

kelapa muda yang mempengaruhi konsumen. 

 

Adanya berbagai macam usaha es kelapa muda yang ditawarkan di pasaran 

tentunya membuat konsumen dihadapkan dengan berbagai alternatif yang ada 

sehingga konsumen cenderung mempunyai preferensi tertentu sebelum melakukan 

proses pengambilan keputusan. Kegunaan preferensi konsumen terhadap barang atau 

jasa adalah untuk mengetahui apakah barang atau jasa tersebut sesuai dengan yang 

diinginkan konsumen selama ini. Oleh karena itu, para pelaku usaha es kelapa muda 

harus mampu merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan 

sehingga mampu bertahan. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan 

menyusun skripsi dengan judul “Analisis Preferensi Konsumen pada ProdukEs 

Kelapa Muda Berbagai Rasadi Kabupaten Jombang”.Rasa yang akan dijadikan 

untuk penelitian yaitu es kelapa muda sirup nangka, es kelapa muda sirup pandan dan 

es kelapa sirup gula merah. Pengembangan es kelapa muda sebagai minuman perlu 

memperhatikan segi rasa, aroma, warna, kebersihan, kemasan, harga. Pemberian 

tambahan berupa variasi rasa merupakan sebuah alternatif  agar produk minuman 

tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka permasalahan penelitian yang menjadi perhatian 

penelitian adalah : 
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1. Bagaimana preferensikonsumen terhadap produk es kelapa muda dengan 

berbagai rasa? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi konsumen untuk 

membeli es kelapa muda dengan berbagai rasa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahuipreferensi konsumen padaproduk es kelapa muda dengan berbagai 

rasa. 

2. Menganalisisfaktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen untuk 

membeli es kelapa muda dengan berbagai rasa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini 

diharapkandapat bermanfaat bagi: 

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam melakukan 

pembinaan Usaha Dagang (UD) atau Usaha Kecil Menengah (UKM). 

2. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi ilmiah bagi akademisi dan 

penelitian lain yang berminat pada preferensi konsumen. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah penting untuk disampaikan, dengan tujuan agar hasil 

penelitian dapat diterima dan dimengerti sebagai gambaran informasi mengenai 

preferensi konsumen dalam mengkonsumsi produk es kelapa muda dengan berbagai 

rasa. 
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Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan 

wawancara yang dilakukan kepada konsumen. Konsumen yang membeli dan 

meminum produk es kelapa muda di tempat maka dapat diwawancarai secara 

langsung. Sedangkan konsumen yang membeli dan membawa pulang produk es 

kelapa muda tidak dapat diwawancara secara langsung karena konsumen tidak 

langsung meminum produk tersebut sehingga terjadi penundaan saat wawancara. 

1.6 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.6.1 Batasan Istilah 

Berdasarkanpenjelasan agar tidak terjadi salah penafsiran maka istilah-istilah 

tersebut diberi batasan sebagai berikut: 

1. Preferensi konsumen merupakan tingkat kesukaan konsumen terhadap produk 

yang dikonsumsi. 

2. Konsumen adalah setiap orang yang sedang membeli, memakai barang yang 

tersedia guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun makhluk hidup lainnya. 

Konsumen dari penelitian ini yaitu para konsumen es kelapa muda. 

3. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki oleh suatu produk. Dalam penelitian 

ini atributnya adalah rasa, aroma,warna, kehigienisan, kemasan, harga. 

4. Skala Likert adalah skala penilaian yang  digunakan dalam pengisian 

kuisioener. 

5. Rasaes kelapa muda adalah pendapat dan kesan konsumen tentang kepuasan 

yang didapat dari rasa es kelap muda. Rasa es kelapa muda dibedakan menjadi 

tiga yaitu rasa pandan, nangka, gula merah. 
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6. Aroma merupakan penilaian menggunakan penciuman seseorang terhadap 

produk minuman. 

7. Warna dijelaskan dengan warna es kelapa muda tersebut terlihat menarik dan 

tidak keruh. 

8. Kehigienisan berarti dalam satu gelas es kelapa muda tidak ada kotoran atau 

benda-benda kecil yang masuk ke dalam gelas. 

9. Kemasan adalah tempat atau pengemasan es kelapamuda untuk siap dijual ke 

konsumen. 

10. Harga merupakan penukaran sejumlah uang untuk memperoleh manfaat 

ataupun kpuasan sebuah produk barang maupun jasa. 

1.6.2 Pengukuran Variabel 

1. Penilaian rasa= penilaian konsumen terhadap rasa es kelapa 

mudadenganmenggunakan pengukuran skala likert. Skala penilaian rasa 

meliputi sangat tidak suka (1), tidak suka (2), netral (3), suka (4), sangat 

suka (5). 

2. Penilaian aroma =penilaian konsumen terhadap aroma es kelapa muda dengan 

menggunakan pengukuran skala likert. Skala penilaian rasa meliputi sangat 

tidak harum (1), tidak harum (2), netral (3), harum (4), sangat harum (5). 

3.  Penilaian warna = penilaian konsumen terhadap warna es kelapa muda 

dengan menggunakan pengukuran skala likert. Skala penilaian rasa meliputi 

sangat tidak menarik (1), tidak menarik (2), netral (3), menarik (4), sangat 

menarik (5). 
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4. Penilaian kehigienisan= penilaian konsumen terhadap kehigienisan es kelapa 

muda dengan menggunakan pengukuran skala likert. Skala penilaian rasa 

meliputi sangat tidak higienis (1), tidak higienis (2), netral (3), higienis (4), 

sangat higienis (5). 

5. Penilaian kemasan = penilaian konsumen terhadap keamanan kemasan es 

kelapa muda dengan menggunakan pengukuran skala likert. Skala penilaian 

rasa meliputi sangat tidak aman  (1), tidak aman (2), netral (3), aman (4), 

sangat saman (5). 

6.  Penilaian harga = penilaian konsumen terhadap harga es kelapa muda dengan 

menggunakan pengukuran skala likert. Skala penilaian rasa meliputi sangat 

tidak murah (1), tidak murah (2), netral (3), murah (4), sangat murah (5). 

7. Penilaian harga sesuai kualitas = penilaian konsumen terhadap harga es kelapa 

muda dengan menggunakan pengukuran skala likert. Skala penilaian rasa 

meliputi sangat tidak sesuai (1), tidak sesuai (2), netral (3), sesuai (4), sangat 

sesuai (5). 

8.  Penilaian puas terhadap bonus = penilaian konsumen terhadap harga es kelapa 

muda dengan menggunakan pengukuran skala likert. Skala penilaian rasa 

meliputi sangat tidak puas (1), tidak puas (2), netral (3), puas (4), sangat 

puas (5). 

9.  Penilaian tempat = penilaian konsumen terhadap harga es kelapa muda 

dengan menggunakan pengukuran skala likert. Skala penilaian rasa meliputi 

sangat tidak nyaman (1), tidak nyaman (2), netral (3), nyaman (4), sangat 

nyaman (5). 
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10. Penilaian kebersihan = penilaian konsumen terhadap harga es kelapa muda 

dengan menggunakan pengukuran skala likert. Skala penilaian rasa meliputi 

sangat tidak bersih (1), tidak bersih (2), netral (3), bersih (4), sangat bersih 

(5). 

11. Penilaian pelayanan = penilaian konsumen terhadap harga es kelapa muda 

dengan menggunakan pengukuran skala likert. Skala penilaian rasa meliputi 

sangat tidak baik (1), tidak baik (2), netral (3), baik (4), sangat baik (5). 

 


