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Maria Salestina Ngoni, 15220005, Agribusiness Study Program, Faculty of Agriculture, 

University of Wijaya Kusuma Surabaya, 2019. Analysis of Apple Fruit(Mallus Domestica) 

Consumer Preferences in North Keputran MarketSurabayaFirstAdvisor: Koesriwulandari, 

and Second Supervisor Nugrahini RINGKASAN PENDAHULUAN Latar belakang 

Pertanian adalah sektor paling terbesar dalam hampir setiap Negara ekonomi 

berkembang.  

 

Menurut United Nations Food Agriculture Organization (UN FAO) dalam Prihatman 

(2013) sektor pertanian banyak mempekerjakan dalam memproduksi produk 

pertanian.Di Indonesia pertanian merupakan sektor terbaik dalam penyangga ekonomi 

petani dan mampu memberikan pertanian berkelanjutan bagi pertaniaan selanjutnya . 

Sektor pertanian sendiri memiliki bagian-bagian yang berhubungan dengan pertanian 

yang meliputi : bagian makanan, bagian perkebunan, bagian peternakan,bagian 

kehutanan dan perikanan (Purwanto, 2004) Menurut Rahmono dalam Reksidomulyo 

(2000) secara nasional, pola konsumsi terjadi kecendrungan yang berorientasi 

karbohidrat tinggi,sehingga menjadi berimbang komposisinya dengan penambahan 

protein, vitamin dan mineral.Perubahan konsumsi ini kemudian berdampak pada 

meningkatnya konsumsi terhadap produk-produk hortikultura terutama buah-buahan 

diantaranya buah apel.  

 

Buah Apel (Mallus Domestica) famili Rosaciae merupakan tanaman tahunan yang 

mempunyai batang yang tinggi besar.Pada saat ini tanaman apel di budidayakan dalam 

bentuk mini atau pendek sehingga tanaman apel ini sangat menarik dan praktis. 

Varietas yang di kembangkan di Indonesia pada umumnya berasal dari Australia dan 

Eropa .  

 



Di Indonesia tanaman apel tumbuh dan berbuah dengan baik pada dataran tinggi 

dengan ketinggian antara 700 – 1200 meter dpl . Tanaman apel menghendaki iklim 

yang kering dengan curah hujan berkisar 1000 -2500 pertahun . Jenis apel yang terkenal 

di Indonesia adalah Rome Beauty (buahnya bulat bewarna kemerahan ),Princes Noble 

(bulat dengan ujung papak dan berwarna hijau ).  

 

Banyak manfaat dari buah apel , jumlah kandungan gizi dan vitamin yang sangat tinggi 

.selain mampu mencegah penyakit degenerative ,seperti kanker ,diabetes mellitus ,dan 

penyakit jantung buah apel juga mampu membunuh virus infeksi . selain sebgai buah 

segar untuk cuci mulut ,buah apel jug adapt di olah sebagai minuman (jus) ,selain itu 

buahnya juga dapat di olah untuk cuka atau cider melalui fermentasi . Walaupun 

tanaman apel bukan merupakan asli tanaman indonesia, tanaman apel sangat digemari 

oleh masyarakat.Hal ini di lihat dari mudahnya masyarakat mendapatkan buah apel,baik 

yang dijual oleh para pedagang-pedagang ,pedagang kaki lima,pasar tradisional 

maupun pasar swalayan.  

 

Meskipun buah apel bukan merupakan tanaman utama pangan masyarakat Indonesia 

namun kontribusinya sangat besar bagi kesehatan karena merupakan sumber vitamin 

dan terdapat juga sumber mineral bagi tubuh manusia. Tanaman buah apel (Mallus 

Domestica)sangat menarik perhatian baik dikalangan petani maupun konsumen karena 

selain memiliki kandungan gizi dan vitamin yang baik bagi kesehatan tubuh, buah apel 

juga mempunyai karakteristik yang berbeda dimulai dari warna daging, rasa buah yang 

masa dan manis, ukuran buah konsumen bisa membeli sesuai dengan preferensi karena 

tingkat harga yang berbeda .  

 

Dengan demikian penting bagi pasar untuk mengetahui apa saja preferensi konsumen 

buah apel karena pasar harus menyediakan produk buah apel sesuai dengan kesukaan 

atau selera konsumen yang tentunya dapat berubah setiap waktu. Perumusan masalah 

buah apel yang bagaimanakah yang menjadi atribut hubungan dengan konsumen buah 

apel di pasar Keputran Utara Surabaya ? buah apel yang bagaimanakah yang menjadi 

preferensi atau kesukaan konsumen di pasar Keputran Utara Surabaya ? Manakah yang 

paling dipertimbangkan oleh konsumen dalam keputusan pembelian buah apel di pasar 

Keputran Utara Surabaya? Tujuan Untuk mengetahui hubungan atribut buah apel 

dengan konsumsi apel di pasar Keputran Utara Surabaya.  

 

Untuk Mengetahui atribut-atribut buah apel yang menjadi preferensi atau kesukaan 

konsumen di pasar Keputran Utara Surabaya. Untuk Mengetahui atribut yang paling 

diutamakan oleh konsumen dalam keputusan pembelian buah apeldi pasarKeputran 

Utara Surabaya. Manfaat Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan, dan pengetahuan peneliti serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 



studidan meraih gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma.  

 

Bagi produsen serta pemasar buah Apel, hasil ini dapat memberikan wawasan tentang 

preferensi konsumen terhadap buah apel di pasar keputran utara surabaya, yang 

nantinya dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah pemasaran buah apel 

yang sesuai dengan selera konsumen. Bagi pihak lain, semoga penelitian ini dapat 

menjadi salah satu sumber informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai referensi 

untuk penelitian yang sejenis.  

 

TINJAUAN PUSTAKA a.Penelitian Terdahulu Penelitian Ciptasasmi (2005) mengenai 

Analisis Preferensi Konsumen terhadap Buah Semangka di Kota Surakarta, dengan 

sebagai berikut: Hasil analisis Chi-Square menunjukkan bahwa buah semangka yang 

menjadi kesukaan atau selera konsumen adalah buah semangka dengan atribut ukuran 

sedang, rasa manis, kandungan air banyak, warna daging buah merah tua dan tidak 

berbiji.  

 

Sedangkan hasil analisis multiatribut Fishbein menunjukkan bahwa atribut buah 

semangka yang paling di utamakan konsumen dalam melakukan pembelian buah 

semangka di Kota Surakarta secara berturut-turut adalah rasa manis sebanyak 17,62 % 

dari jumlah konsumen, kandungan air dalam buah banyak sebanyak 16,36 % dari jumlah 

konsumen, warna daging buah merah tua sebanyak 16,19 % dari jumlah konsumen, 

keadaan biji dalam buah tidak berbiji sebanyak 14,62% dari jumlah konsumen dan 

ukuran buah sedang sebanyak 14,57 % dari jumlah konsumen.  

 

Menurut penelitian Asmarani (2005) yang berjudul Analisis Preferensi Konsumen Apel 

Lokal di Surakarta, dengan menggunakan analisis chi- square dan analisis multi atribut 

fishbein, diperoleh hasil yaitu buah apel yang disukai konsumen di Surakarta adalah 

buah apel lokal dengan warna kulit buah hijau sebanyak 48 % dari jumlah konsumen, 

buah yang manis sebanyak 63 % dari jumlah konsumen.  

 

Sementara buah apel yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam hal kepentingan 

pembelian apel lokal secara berturut-turut adalah warna kulit buah, rasa buah, ukuran 

buah, dan yang terakhir aroma buah. Menurut penelitian Anas Tain (2004) yang berjudul 

Analisis Preferensi Konsumen Pada Komoditas Unggulan Salak di Kabupaten Malang, 

dengan menggunakan analisis faktor diperoleh hasil bahwa faktor yang diutamakn oleh 

konsumen dalam keputusan pembelian antara lain: berukuran besar (dipertimbangkan 

konsumen dengan daya menjelaskan 17,49 %), beraroma kuat (11,19 %), warna kulit 

buah coklat kehitaman (9,24 %), bentuk buah sedikit lonjong (6,78 %), dan rasanya 

manis (6,405 %).  

 



Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat di simpulkan bahwa 

preferensi terhadap buah dapat diketahui dengan melihat penilaian terhadap atribut 

yang melekat pada buah tersebut. Atribut-atribut tersebut meliputi rasa buah, warna 

kulit buah, dan ukuran buah ,dan jenis buah. Warna kulit buah, merupakan salah satu 

atribut buah yang paling mudah dinilai secara langsung oleh konsumen, karena hanya 

dengan melihat warna kulit buah, konsumen cenderung tertarik untuk membelinya. 

Sedangkan rasa buah menunjukkan tingkat kemasakan buah, karena buah yang masak 

rasanya cenderung lebih manis.  

 

Adapun ukuran buah, berkaitan dengan besar kecilnya buah, dan konsumen cenderung 

membeli buah yang mempunyai ukuran sedang. b. Tinjauaan Pustaka Apel (mallus 

domestica) di Indonesia bukan tanaman asli dari indonesia .tanaman apel di duga 

berasal dari Negara-negara lain seperti Palestina-israel,kemudian menyebar keseluruh 

dunia termasuk Indonesia.  

 

Eropa dan Australia merupakan Negara yang paling utama mengembangkan tanaman 

apel secara agribisnis. Di Indonesia tanaman apel banyak terdapat di Batu (Malang). 

Tinggi tanaman apel dapat mencapai 10 m,tetapi kini dibentuk menyerupai semak yang 

tingginya hanya 2-3 cm.Daunnya tunggal, berbulu kasar,dan tersebar melingkar 

disepanjang cabang.berbentuk daun lonjong dengan ujung meruncing. Warna daun 

hijau mudah,pohonnya bercabang sedikit.Arah cabang cendrung keras ke atas(vertikal ). 

Kayunya keras dan mudah luntur. Bunga tanaman apel bersifat tunggal dan 

berkelompok dan berwarna putih bersih.  

 

Bunga keluar pada ujung tunas –tunas generatif (tunas tumpul)yang tumbuh dari setiap 

mata pada ruas cabang. Secara alami, tanaman hanya berbunga sekali dalam setahun 

setelah mengalami musim kemarau (di Eropa musim dingin). Bunganya menyerbuk 

silang melalui lebah madu dan lalat hijau. Buah apel berbentuk bulat hingga bulat telur 

,keras tetapi renyah,dan airnya sedikit.  

 

Bila sudah tua warnanya ada yang merah,kuning atau hijau. Buah apel berbiji sedikit 

keras. Tanaman apel hanya dapat tumbuh dan berbuah didaerah dataran tinggi antara 

700-2000 m dpl yang iklimnya kering. Didaerah yang beriklim basah, Pertumbuhan 

tanaman mengalami banyak kendala dan rasa buah kurang manis.  

 

Buah apel dapat memperkuat daya tahan tumbuh terhadap penyakit gangguan 

lambung dan tumor dalam jangka panjang. Kayunya kurang baik sebagai bahan 

bangunan,tetapi baik untuk kayu bakar. Taksonomi atau klasifikasi ilmiah dari tanaman 

apel adalah : Kingdom :Plantae Devisi : Magnoliophyta Kelas : Magnoliopsida Ordo : 

Rosales Family : Rosaceae Genus : Mallus Species : M.domestica (Anarsis 1999) Buah 



apel sangat banyak manfaatnya.  

 

Selain sebagai buah segar untuk buah meja,buah apel mempunyai nilai tinggi sebagai 

minimum (jus). Fungsi buah apel dapat mencegah penyakit sariawan gusi. Buahnya 

dapat dibuat cuka atau cider melalui fermentasi.Bagian buah yang dapat di makan 

setelah di analisis mengandung vitamin dan zat-zat yang di butuhkan tubuh manusia 

terlihat pada tabel 1 Tabel 1.  

 

Kandungan zat gizi tiap 100 gram buah apel dari bagian yang dapat dimakan. Jenis zat 

gizi _Jumlah _ _Energy (kal) _58,0 _ _Protein (gr) _0,30 _ _Lemak (g) _0,40 _ _Karbohidrat 

(g) _14,90 _ _Kalsium (gr) _6,00 _ _Fosfor (gr) _10,00 _ _Serat (g) _0,07 _ _Besi (mg) _1,30 _ 

_Vitamin A (re) _24,0 _ _Vitamin B1 (mg) _0,04 _ _Vitamin B2 (mg) _5,00 _ _Niacin (mg) 

_0,10 _ _ Sumber: Tjahjadi 1995 Tanaman apel dapat dibudidayakan melalui dua cara, 

yang pertama menggunakan biji dan yang kedua menggunakan tunas atau anakan.  

 

Umumnya perkembangbiakan tanaman apel dilakukan dengan menggunakan biji. 

Untuk tujuan pengembangan yang lebih komersial, penggunaan bibit dari tunas akar 

akan lebih menguntungkan. Sedangkan penanaman apel untuk tujuan konservasi, akan 

lebih sempurna jika menggunakan bibit yang berasal dari biji (Anarsis, 1999). 2.  

 

Pemasaran Pemasaran adalah aktivitas ,serangakaian institusi ,dan proses menciptakan 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan–kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, menyampaikan ,mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada, maupun pembeli potensial (Stanton, 1993). Pemasaran merupakan 

aspek yang paling utama dalam kegiatan agribisnis buah-buahan.  

 

Oleh karena itu, petani harus mengetahui pemasaran buah-buahan kemana harus 

melempar dagangan serta jalur-jalur mana yang harus dilalui. Ada beberapa point yang 

harus dipelajari pengusaha sebelum memasuki pasar antara lain sasaran dalam 

pemasaran, persaingan, dan strategi pemasaran (Rahardi et al, 1999).  

 

Pemasaran terdiri dari kegiatan berikut ini, yang penting bagi organisasi bisnis: menilai 

keinginan dan kepuasan dari konsumen saat ini dan calon konsumen, mendesain dan 

mengatur penawaran produk, menentukan harga dan kebijakan harga, 

mengembangkan strategi distribusi dan melakukan komunikasi dengan konsumen saat 

ini dan calon konsumen (Lamb et al, 2001). Pasar adalah kumpulan penjual dan pembeli 

yang aktual dan potensial dari sebuah produk.  

 

Para pembeli tersebut mempunyai kebutuhan atau keinginan sama yang dapat 



dipuaskan lewat pertukaran. Jadi, ukuran pasar tergantung pada jumlah orang yang 

menunjukkan kebutuhan, mempunyai sumber daya untuk melakukan pertukaran, dan 

bersedia menawarkan sumber daya dalam pertukaran itu untuk mendapatkan apa yang 

mereka inginkan (Kotler dan Amstrong, 2004).  

 

Ada empat hal penting yang paling menonjol yang menandai terbentuknya pasar: 

pertama,melakukan tawar menawar; kedua, di pasar terdapat penjual dan pembeli 

mereka bertemu ; ketiga, terjadi perundingan di antara penjual dan dan pembeli 

sehingga terjadi jual beli atau tukar menukar; dan keempat, antara penjual dan pembeli 

kedudukannya sama .  

 

Dalam sejarah ekonomi, pasar seperti ini disebut sebagai pasar tradisional, yang masih 

bertahan, walaupun sulit bersaing di masa modern sekarang ini (Anonim, 2003). 

2.Perilaku Konsumen Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang 

berhubungan dengan pencarian ,pemilihan,pembelian,penggunaan ,serta 

pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku 

konsumen biasanya penuh arti dan berorientasi tujuan.  

 

Produk barang dan jasa dianggap terima atau ditolak ketika keduanya dipandang 

relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup. Dengan demikian, sangatlah penting untuk 

dipelajari karena berhubungan dengan keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian sejumlah produk (Engel et al, 1994). 3. Preferensi Konsumen Preferensi 

konsumen adalah pilihan suka atau tidak suka konsumen terhadap produk (barang atau 

jasa ) yang di beli .Preferensi ini terbentuk dari persepsi konsumen terhadap produk 

yang ada (Munandar et al.,2012) .  

 

Kelengkapan (Completeness),Jika A dan B merupakan dua masalah , maka tiap orang 

selalu harus bisa menspesifikan apakah A lebih banyak daripada B, B lebih disukai 

daripada A atau A dan B sama-sama diundang. Dengan dasar ini tiap orang diasumsikan 

tidak pernah ragu-ragu dalam menentukan pilihan,alas an mereka tahu mana yang baik 

dan mana yang buruk, dan dengan demikian selalu bisa menjatuhkan Pilihan diantara 

dua alternatif.  

 

Transitivitas (Transitivity,Jika seseorang mengatakan ia lebih menyukai A daripada B, dan 

lebih menyukai A daripada C, maka ia harus lebih menyukai A daripada C. Dengan 

demikian seseorang tidak bisa mengartikulasikan preferensinya yang saling 

bertentangan. Kontinuitas (Continuity),Jika seseorang mengatakan ia lebih menyukai A 

daripada B, ini berarti segala kondisi pada pilihan A tersebut disukai dari pada kondisi 

pada pilihan B.  

 



Atribut Produk ,Atribut produk adalah unsur –unsur yang menjadi pengembangan atau 

pembeda pada suatu produk ,sehingga memberikan nilai tambah,manfaat serta menjadi 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian . atribut produk dapat 

berupa fitur,kualitas ,harga ,kemasan, merek ,garansi,dan pelayanan. Atribut produk 

mempunyai pengaruh besar pada presepsi pembelian terhadap produk .  

 

selain membedakan suatu produk dengan produk lain,atribut produk juga harus mampu 

menjadikan suatu daya Tarik bagi konsumen .hal ini disebapkan karena secara fisik 

atribut produk membawa berbagai macam manfaat yang dibutuhkan dan diinginkan 

pembeli.kemampuan manajemen untuk meletakan posisi produk melalu atribut produk 

yang dimiliki secara tepat dipasar merupakn salah satu factor penentu kesuksesan suatu 

produk dipasaran.  

 

Apabila suatu produk memiliki atribut produk atau sifat-sifat yang sesuai dengan apa 

yang di harapkan oleh konsumen maka produk tersebut dianggap cocokoleh konsumen 

.produk yang demikian akan menjadi produk yang berhasil. Sikap,Sikap adalah perasaan 

positif atau negatif tentang suatu obyek (sebuah merek) yang mempengaruhi seseorang 

untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap obyek itu.  

 

Tiga komponen sikap: Komponen Kognitif, Adalah pengetahuan (cognition) dan 

persepsi yang diperoleh melalui kombinasi dari pengalaman langsung dengan obyek 

sikap (attitude object) dan informasi terkait yang didapat dari berbagai sumber. 

Komponen Afektif ,Adalah menyangkut masalah penilaian baik,suka atau tidak suka 

,terhadap sesuatu atau suatu keadaan ,maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif . 

Komponen Konatif ,Adalah. (Prasetijo dan Johenyangkut perilaku atau perbuatan 

sebagai “putusan akhir”kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan (Ihalaw, 1996 ).Sikap 

konsumen menunjukkan jumlah perasaan yang dimiliki seseorang pada atau terhadap 

objek rangsangan, seperti merk, orang, perusahaan atau ide.  

 

Pada situasi keterlibatan tinggi, konsumen membentuk sikap karena mereka memiliki 

sejumlah kepercayaan baik yang positif maupun negatif terhadap sebuah obyek. 

(Mowen dan Minor, 2002). c.Kerangka Konseptual Seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk, peningkatan pendapatan, dan tumbuhnya kesadaran akan nilai gizi bagi 

tubuh, maka permintaan akan buah-buahan di dalam negeri semakin meningkat. 

Termasuk juga permintaan akan buah apel yang merupakan buah asli Indonesia yang 

cukup diminati oleh masyarakat.  

 

Peningkatan permintaan akan buah apel ini mendorong produsen dan pemasar 

buah-buahan untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Untuk 

menghasilkan buah apel bermutu baik, maka dalam mengusahakan tanaman apel 



sangat diperlukan ketekunan, karena memerlukan beberapa pemeliharaan khusus. 

Menurut Paul cit Simamora (2003) melihat kenyataan sekarang bahwa konsumen 

mandiri dalam mengambil keputusan, bukan karena pengaruh orang lain maupun 

promosi, maka konsumen akanmemilih produk yang paling di inginkan oleh konsumen 

sesuai (best fit) kebutuhan mereka.  

 

Dengan kata lain, konsumen akan menyukai produk yang memberikan nilai tertinggi 

bagi mereka. Untuk itu, produsen dan pemasar harus memperhatikan atribut-atribut 

fisik yang melekat pada buah apel tersebut. Atribut fisik buah apel merupakan 

preferensi konsumen yang akan mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen.  

 

Dengan mengetahui preferensi konsumen, maka diharapkan buah apel yang dipasarkan 

dapat diterima dengan baik oleh konsumen karena sesuai dengan kesukaan dan 

keinginan mereka. METODELOGI Pendekatan Penelitian Metode dasar dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ciri-ciri yaitu memusatkan diri pada 

masalah-masalah yang aktual dan data yang dikumpulkan mula-mula disusun, 

dijelaskan dan kemudian dianalisa (Surakhmad, 1994). Penelitian survei adalah penelitian 

yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data.(Singarimbun dan Sofian Efendi, 1995). Metode Penentuan Waktu 

Dan Tempat Penelitian Penelitianini dilaksanankan pada Desember 2018di pasar 

Keputran Utara Surabaya.  

 

Pada Penelitian ini, Penelitian ditentukan secara purposive atau sengaja dengan 

menentukan pasar keputaran utara sebagai lokasi Penelitian atas dasar pertimbangan 

bahwa, pasar keputaran utara merupakan satu dari beberapa pasar besar yang di awasi 

oleh PD. Pasar Surya yang beroperasional selama 24 jam untuk pedagang buahdengan 

pengunjung 5000 orang per hari dan merupakan pasar terbesar di Surabaya .  

 

Purposive berarti tempat penelitian bukan berdasarkan pada strata, akan tetapi 

didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan atas beberapa 

pertimbangan misalnya alasan keterbatasan waktu,tenaga,dan dana,sehingga tidak 

dapat mengambil tempat yang luas atau jauh (Suharsimi Arikunto 2002) Metode 

Penentuan Responden Responden dalamPenelitian ini adalah konsumen buah apel di 

pasar Keputran Utara Surabaya.Penentuan responden dengan metode incidental 

sampling atau sampling kebetulan.Teknik insidetal sampling adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui untuk 

peneliti dijadikan sample (Stanto, 1993) Penentuan incidental sampling tersebut 

digunakan jika jumlah populasi (kerangka sampel) tidak diketahui sehingga tidak bisa 

ditentukan berapa jumlah konsumen buah apel di pasar Keputaran Utara Surabaya.  

 



Penentuan pengambilan sampel apabila kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya 

besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung sedikit 

banyaknya dari kemampuan penelitian dilihat dari waktu,tenaga dan dana. Penulis 

mengambil 30 responden dengan pertimbangan keterbatasan waktu, biaya tenaga serta 

kepentingan analisis statistik yaitu sampel kecil jumlahnya 30.  

 

Sumber Data Jenis Data,Penelitian ini mengunakan data berdasarkan jenis dan 

kelompok.Data berdasarkan jenis yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.Data 

Kuantitatif,Data kuantitatif yaitu dimana data yang diperoleh dalam bentuk angka.Data 

Kualitatif, Data kualitatif yaitu data yang diangkakan. Sedangkan data berdasarkan 

kelompok yaitu data primer dan data sekunder.  

 

Data Primer,Data primer yaitu data yang didapatkan langsung di lapangan dengan 

metode wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden yang merupakan 

konsumen buah apel di pasar Keputaran Utara. Data Sekunder ,Data Sekunder yaitu 

data yang digunakan sebagai penunjang penulisan seperti studi kepustakaan serta 

penelusuran literatur, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

Penelitian ini.  

 

Teknik Pengumpulan Data Dalam sebuah penulisan laporan penelitian tentu 

menggunakan metode pengumpulan data yang mendukung penulisan laporan tersebut. 

Untuk itu dalam penulisan Laporan Penelitian ini, metode pengumpulan data yang 

digunakanadalah: Studi Literature,Studi literature dilakukan untuk menmperoleh 

informasi tentang berbagai konsep yang diperlukan dalam mengidentifikasi perilaku 

konsumen melalui penelusuran terhadap sumber-sumber tulisan yang telah ada 

sebelumnya dan mendukungpenulisan Penelitian Ini.  

 

Survei ,Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data maka dilakukan survei dengan cara 

menyebarkan kuesioner yang ditujukan pada konsumen buah apel di pasar keputaran 

utara Surabaya. Wawancara,Wawancara dilakukan pada konsumen buah apel di pasar 

Surabayauntuk memperoleh informasi mengenai preferensi konsumen buah apel. 

Kuesioner,Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang dalamnya terdapat pertanyaan 

yang ditjukan kepada konsumen buah apel di pasar keputran utara Surabaya.  

 

Observasi ,Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan yaitu di 

pasar keputran utara Surabaya. e. Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan dua 

metode analisis yaitu analis chi square karena analis chi-square dengan mengunakan 

teknik goodness-of fit dapat digunakn untuk menguji perbedaan yang signifikan antara 

banyak yang diamati dari obyek atau jawab yang masuk dalam masing- masing kategori 



dengan banyak yang diharapkan dan analisis multiatribut fishbein, karena model ini 

merupakan salah satu model yang terkenal untuk mengetahui sikap terhadap objek 

.secara lebih lengkap,metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut : 



 PEMBAHASAN Karateristik responden Karakteristik responden dalam penelitian ini 

dibagi menjadi lima, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan , 

dan jumlah tanggungan keluarga.Berikut ini Karakteristik konsumen buah apel di pasar 

Keputran Utara Surabaya.  

 

Umur ,Memahami usia atau umur konsumen merupakan hal yang penting,karena 

konsumen yang berbeda usia akan mengkonsumsi produk dan jasa yang 

berbeda(Sumarwan,2003). Seiring dengan perubahan usia,keputusan seseorang untuk 

mengkonsumsi suatu produk akan berubah. Perbedaan usia juga akan mengakibatkan 

berubahnya kesukaan atau selera terhadap suatu produk.  

 

Jenis Kelamin ,Jenis kelamin merupakan kuadrat yang melekat pada diri manusia yang 

dapat membedakan laki-laki dan perempuan . Perbedaan jenis kelamin pada manusia 

dapat mempengaruhi keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang yag ada 

disekitarnya . Berikut pada tabel 6 menunjukan karateristik konsumen buah apel di pasar 

Keputran Utara menurut jenis kelamin.  

 

Tingkat Pendidikan,Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi perilaku dan selera 

konsumen dalam memilih suatu produk. Tingkat pendidikan akan menentukan tingkat 

pengetahuan dan informasi seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang,maka pengetahuan dan informasi yang diketahui akan lebih banyak 

sehingga,akan mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan untuk 

mengkonsumsi suatu barang atau produk .  

 

berikut pada tabel 7 akan menunjukan karateristik konsumen buah apel di pasar 

Keputran Utara menurut tingkat pendidikan. Tingkat Pendapatan ,Pendapatan memiliki 

peranan penting dalam rumah tangga, sebab pendapatan akan mempengaruhi 

keputusan dalam konsumsi rumah tangga. Jumlah pendapatan akan menggambarkan 

besarnya daya beli konsumen. Pendapatan akan mempengaruhi pola konsumsi 

seseorang.  

 

Pendapatan yang meningkat, biasanya otomatis akan diikuti dengan peningkatan 

pengeluaran konsumen. Jumlah Tanggungan Keluarga Jumlah anggota keluarga 

pembeli merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan dan pola konsumsi. Analisis Hubungan Konsumsi Dengan Atribut Buah Apel 

Konsumen buah apel dalam memutuskan untuk melakukan pembelian , 

mempertimbangkan beberapa atribut yang melekat pada buah apel yaitu : Rasa buah , 

Warna buah ,Jenis buah , Ukuran buah .  

 

Hubungan Konsumsi Dengan Atribut Rasa Buah Apel,Rasa buah apel yang di 



pertimbangkan untuk konsumsi adalah atribut rasa ,dalam penelitian ini di kategorikan 

menjadi 2 yaitu :kategori manis dan kategori masam . Hubungan Konsumen Dengan 

Warna Kulit Buah Apel,Warna buah apel yang di pertimbangkan untuk konsumen adalah 

atribut warna kulit, dalam penelitian ini di kategorikan menjadi 2 yaitu kategori merah 

dan kategori hijau .  

 

Hubungan Konsumen Dengan Ukuran Buah Apel ,Ukuran buah apel yang di 

pertimbangkan untuk konsumen adalah atribut ukuran Dalam penelitian ini di 

kategorikan menjadi 2 yaitu kategori besar dan kategori kecil . Perilaku konsumen 

Perilaku konsumen terhadap buah apel adalah suatu tindakan langsung terlibat untuk 

mencari, memilih, mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan buah apel. 

siapakah konsumen buah apel.  

 

Oleh sebab itu Mempelajari perilaku responden buah apel merupakan usaha untuk 

memahami, bagaimana cara konsumen membeli buah apel, tujuan konsumen membeli 

buah apel, bagaimana preferensi dari setiap konsumen dalam membeli buah apel . 

Perilaku konsumen buah apel perlu dipelajari oleh pemasar buah apel karena para 

pemasar berkewajiban untuk memahami konsumen , bagaimana selera konsumen 

tersebut, dan bagaimana konsumen mengambil keputusan untuk membeli buah apel.  

 

Dengan memahami perilaku konsumen , pasar akan menentukan kebijakan pemasaran 

yang tepat dan efisien sehingga baik pihak pasar maupun konsumen merasa puas 

karena keuntungan yang diperoleh bagi pihak pasar , maupun keinginan dari konsumen 

yang terpenuhi oleh ketersedian buah apel di pasar yang sesuai dengan preferensi 

konsumen (1).Jumlah Pembelian Buah Apel Jumlah pembelian buah apel merupakan hal 

yang penting bagi konsumen .  

 

Karena jumlah yang akan di beli oleh konsumen akan disesuaikan dengan dana yang 

dimiliki .(2) Frekuensi Pembelian Buah Apel Frekuensi pembelian buah apel oleh 

konsumen di pasar Keputran Utara Surabaya. Preferensi konsumen Preferensi konsumen 

terhadap buah apel merupakan pilihan suka atau tidak suka konsumen terhadap suatu 

barang atau produk .sehingga konsumen akan melakukan pemilihan terhadap atribut 

barang atau produk yang akan dibeli . begitujuga dengan konsumen buah apel dipasar 

Keputran Utara .  

 

setiap konsumen yang membelih buah apel dipasar Keputran Utara pasti akan memilih 

sesuai dengan preferensinya . Preferensi konsumen terhadap buah apel di pasar 

Keputran Utara Surabaya dapat diketahui dari konsumen yang memilih atribut-atribut 

dari buah apel yang diteliti. Adapun atribut-atribut tersebut adalah rasa buah apel, 

warna kulit buah apel,ukuran buah apel, jenis buah apel.  



 

Rasa buah apel,Rasa buah apel erat kaitannya dengan derajat kemasakan buah. Buah 

apel yang berkualitas baik memiliki tingkat kemanisan yang tinggi. Untuk rasa buah 

apel, konsumen di pasar Keputran Utara Surabaya lebih menyukai rasa yang manis . 

Buah apel yang mempunyai rasa manis disukai oleh konsumen karena pada umumnya 

rasa manis merupakan rasa yang paling enak untuk dinikmati.  

 

Selain itu buah apel lebih banyak dikonsumsi dalam bentuk segar sehingga lebih nikmat 

bila rasanya manis. Sedangkan buah apel yang mempunyai rasa masam kurang disukai 

oleh konsumen karena rasa ini kurang enak di lidah konsumen sehingga konsumen 

kurang menyukainya . Berdasarkan kondisi di lokasi penelitian, buah apel yang dijual 

oleh pedagang rata-rata rasanya manis.  

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa rasa buah apel yang ada di pasar Keputran Utara 

Surabayasudah sesuai dengan preferensi konsumen . warna kulit buah apel,Warna kulit 

buah apel yang paling disukai konsumen di pasar Keputran Utara Surabaya yaitu buah 

apel yang mempunyai warna kulit merah . Buah apel yang mempunyai warna kulit 

merah paling disukai konsumen karena buah apel yang berwarna merah menandakan 

bahwa buah apel tersebut mempunyai tingkat kemasakan yang baik , sehingga lebih 

segar untuk dikonsumsi.  

 

Sedangkan buah apelyang mempunyai warna kulit hijau kurang disukai konsumen 

karena penampilan warnanya kurang menarik, dan konsumen beranggapan bahwa buah 

apel yang kulitnya berwarna hijau, tidak baik untuk dikonsumsi.. Kenyataan di lokasi 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar buah apel yang tersedia memiliki warna 

kulit merah .  

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa warna kulit buah apel yang ada di pasar 

Keputran Utara Surabaya sudah sesuai dengan preferensi konsumen. Ukuran Buah 

Apel,Ukuran buah berkaitan dengan jumlah buah tiap kilogramnya. Untuk ukuran buah, 

ukuran buah apel yang paling disukai oleh konsumen adalah buah apel yang berukuran 

kecil .  

 

Konsumen lebih menyukai buah apel yang berukuran kecil karena tidak terlalu banyak, 

juga tidak terlalu sedikit. Selain itu juga karena buah apel yang berukuran kecil lebih 

merata apabila dibagikan kepada seluruh anggota keluarga. Ukuran buah apel yang 

besar kurang disukai oleh konsumen karena jumlah buah per kilogramnyasangat sedikit 

sehingga kurang merata apabila dibagikan kepada anggota keluarga .Berdasarkan 

kondisi di lokasi penelitian, buah apel yang dijual oleh pedagang rata-rata berukuran 

besar.  



 

Sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran buah apel yang ada di pasar tradisional Kota 

Surakarta belum sesuai dengan preferensi konsumen. Hasil penelitian yang telah 

dijelaskan diatas sudah sesuai dengan hipotesis penelitian ini, yaitu atribut buah apel 

yang menjadi preferensi atau kesukaan konsumen di pasar Keputran Utara Surabaya 

yaitu rasa manis, warna kulit merah, ukuran kecildan jenis buah apel lokal .  

 

Jenis Buah Apel,Jenis buah apel yang paling disenangi oleh konsumen adalah buah apel 

lokal .Konsumen lebih menyukai buah apel yang lokal karena buah apel local tdak 

banyak mengadung bahan kimia .juga buah apel lokal baik untuk di konsumsi 

.Sedangkan buah apel yany impor kurang disukai konsumen karena harganya mahal 

sehingga sedikit saja konsumen mengkonsumsi buah apel impor .  

 

berikut adalah preferensi konsumen terhadap buah apel di pasar Keputran Utara . 

Keyakinan dan evaluasi konsumen Keyakinan dan evaluasi konsumen terhadap buah 

apel merupakan perasaan konsumen tentang buah apel yang di konsumsi .senang atau 

tidaknya menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap atribut – atribut dari buah 

apel .  

 

Keyakinan konsumen (bi) Keyakinan konsumen terhadap buah apel Untuk mencari nilai 

keyakinan ( believe) konsumen terhadap buah apel.Evaluasi konsumen (ei)Evaluasi 

konsumen biasanya dilakukan diakhir setelah konsumen telah mengkonsumsi buah apel 

. Untuk menentuka evaluasi (ei) mengenai atribut buah apel dengan membuat scoring 

menggunakan skala likert kemudian skor masing – masing atribut dikalikan dengan 

frekuensi jawaban responden untuk mengetahui nilai evaluasi konsumen konsumen 

terhadap atribut buah apel di pasar Keputran Utara .  

 

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang 

telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut :Atribut buah apel yang 

di pertimbangkan oleh konsumen secara signifikan adalah rasa buah apel ,warna kulit 

buah apel ,jenis buah apel ,dan ukuran buah apel .Atribut yang menjadi preferensi 

konsumen dengan urutan sebagai berikut :1.Rasa Buah,2.Warna Kulit Buah,3.Jenis 

Buah,4.Ukuran Buah.Pertimbangan konsumen dalam memutuskan pembelian buah apel 

,1.Keyakinan = rasa (4,00) korelasi signifikan ,2.Evaluasi = rasa ( 4,37 ) korelasi signifikan 

Saran Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat dituliskan beberapa 

saran sebagai berikut: Pemasar buah apel sebaiknya lebih meningkatkan penyediaan 

buah apel yang sesuai dengan preferensi konsumen, yaitu buah apel yang mempunyai 

atribut rasa manis, berukuran kecil, mempunyai warna kulit merah dan jenis apel lokal.  

 

Produsen hendaknya mampu menyediakan lebih banyak buah apel dengan ukuran kecil 



dan warna kulit buahnya merah mengingat kenyataan di lapangan, kedua atribut 

tersebut belum sesuai dengan preferensi konsumen . Produsen sebaiknya lebih 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas rasa dari buah apel yang dihasilkan karena 

atribut rasa buah merupakan atribut yang paling dipertimbangkan oleh konsumen 

dalam memilih buah apel.  

 

Peningkatan kualitas rasa dapat dilakukan dengan pelaksanaan teknik budi daya yang 

tepat dan pengusahaan tanaman apel secara organic. DAFTAR PUSTAKA 
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