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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian, karena sebagain 

besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Sumber daya alam yang 

melimpah sangat berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian. 

Memanfaatkan hasil yang didapat dari pertanian untuk meningkatkan 

perekonomian. Pertanian menghasilkan berbagai macam komoditas salah satunya 

tanaman hortikultura. Holtikulturaberasal dari kata hortus yang berarti garden 

atau kebun dan corele yang berarti budidaya. Holtikultura dapat diartikan sebagai 

usaha membudidayakan seperti tanaman buah-buahan, syuran dan tanaman hias. 

Buah apel menjadi salah satu hasil tanaman holtikultura dari pertanian.Apel 

dengan nama latin Pyrus malus linn sudah banyak dikenal masyarakat. 

Kandungan vitamin dan mineral yang terdapat pada buah apel memiliki banyak 

manfaat dan dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Buah apel juga 

banyak dijadikan sebagai bahan baku utama untuk membuat olahan produk . 

Kota Batu merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Malang 

raya, hasilpemekaran dari Kabupaten Malang bagian utara. Memiliki panorama 

yang indah dan cuaca yang sejuk membuat Kota Batu jugadikenal sebagaiKota 

Wisata , karena mempunyai banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi 

oleh wisatawan. Kota Batu terkenal dengan ikon buah apel, karena memiliki 

sektor pertanian yang menghasilkan tanaman holtikultura seperti buah apel. Hasil 

dari apel diperjual belikan dalam bentuk buah segar secara langsung dan dijadikan 

sebagai
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bahan baku utama untuk membuat berbagai macam produk. keripik apel 

merupakan hasil produk olahan makanan ringan yang dijual khas di kota batu. 

Keripik apel adalah makanan ringan yang memiliki kadar air rendah dan 

memiliki tekstur renyah. Usaha keripik apel sudah banyak dikelola oleh wirausaha 

di Kota Batu. Banyak aneka khas makanan dan minuman dari berbagai macam 

merek yang dijual di pusat oleh-oleh Kota Batu. Persaingan pasar yang dilakukan 

oleh pemilik pusat oleh-oleh membuat preferensi konsumen harus 

dipertimbangkan sebagai strategi pemasaran produk dalam keputusan pembelian 

dan mengkonsumsi keripik apel.  

Istana Oleh-oleh Brawijaya merupakan salah satu pusat pembelian oleh-oleh 

yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 86 Kota Batu Jawa Timur. Menjual berbagai 

macam produk, termasuk keripik apel salah satunya. Terletak di kawasan Kota 

Wisata membuat Istana Oleh-oleh Brawijaya cukup dikenal oleh konsumen dari 

luar daerah dan masyarakat Kota Batu. Menjual berbagai macam merek keripik 

apel, membuat preferensi konsumen lebih diutamakan dalam keputusan 

pembelian keripik apel. Pertimbahangan stretegi yang dilakukan adalah menjual 

produk sesuai dengan preferensi konsumen ini ditunjukan kepada pemilik Istana 

Oleh-oleh Brawijaya untuk meningkatkan pendapatan usaha yang dikelolanya. 

Adapun permasalah yang dihadapi konsumen saat membeli keripik apel yaitu 

banyaknya merek keripik apel yang dijual di Istana Oleh-oleh Brawijaya membuat 

konsumen sulit mengambil keputusan terhadap keripik apel. potensi dan 

permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan penelitian terkait dengan “Analisis 

Preferensi Konsumen Keripik Apel di Istana Oleh-oleh Brawijaya Kota Batu” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimana preferensi konsumen terhadap atribut (merek, kualitas, 

ukuran, dan kemasan) serta harga keripik apel di Istana Oleh-oleh 

Brawijaya Kota Batu? 

2. Bagaimana proses keputusan pembelian konsumen terhadap keripik apel 

diIstana Oleh-oleh Brawijaya Kota Batu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui preferensi konsumen terhadap atribut (merek, kualitas, 

ukuran, dan kemasan) serta harga keripik apel di Istana Oleh-oleh 

Brawijaya Kota Batu 

2. Mengetahui proses keputusan pembelian konsumen terhadap keripik apel 

diIstana Oleh-oleh Brawijaya Kota Batu. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian ini adalah : 

1. Bagi pemilik pusat oleh-oleh keripik apel, yaitu sebagai masukan 

informasi sehingga dapat mengevaluasi suatu produk untuk dipasarkan 

sesuai dengan preferensi yang diinginkan oleh konsumen. 

2. Bagi dunia akademis, penelitian ini merupakan sebagian proses dari 

pembelajara yang dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana dan berguna untuk penelitian berikutnya. 
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1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Prefrensi  adalah kesukaan konsumen, kepuasan, dan kegunaan terhadap 

produk. 

2. Konsumen adalah seseorang yang memakai barang dan jasa untuk 

kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. 

3. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari 

proses mental  yang membawa pada suatu  pemilihan tindakan di antara 

beberapa alternatif. 

4. Pembelian merupakan kegiatan ekonomi juga trasaksi yang dilakukan  

oleh konsumen dan produsen.  

1.6 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Skala likert digunakan untuk mengukur preferensi konsumen dari 

penilaian responden tehadap beberapa variabel atribut keripik apel yaitu; 

merek, kualitas, ukuran, dan kemasan. Kategorinya adalah 1) tidak suka, 

2) cukup suka 3) sangat suka. 

2. Tahap proses keputusan konsumen meliputi : pengenalan konsumen, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan 

evaluasi pasca pembelian. 

3. Merek keripik apel yang digunakan pada penelitian ini adalah merek 

keripik apel Ramayan, Selecta, dan Brawijaya. 

4. Kualitas keripik apel yang digunakan pada penelitian ini adalah kulitas 

KW dan super. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Barang
https://id.wikipedia.org/wiki/Mental
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5. Ukuran Keripik apel yang digunakan pada penelitian ini adalah ukuran

keripik apel <150 gram dan <200 gram.

6. Kemasan keripik apel yang digunakan pada penelitain ini adalah

kemasan alumunium dan plastik.


