
sebagai keripik pisang. 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

UMKM Milkha Snack merupakan UMKM yang menjual berbagai macam makanan 

ringan seperti keripik talas, keripik kentang, keripik ubi jalar, stik dan juga keripik 

pisang. ng, hal rincian usaha mikro, sehingga tiap-tiap UMKM harus melakukan 

pengembangan produk yang dihasilkan dan memberikan jaminan atas kepuasan 

konsumen serta menjaga kualitas produknya. Kegiatan tersebut harus dilakukan oleh 

semua UMKM agar dapat mencapai tujuannya, seperti memenuhi keinginan konsumen 

dan meningkatkan volume penjualan, tidak keterkecuali agroindustry keripik pisang 

UMKM mengolah hasil pertanian menjadi makanan siap saji yaitu pisang yang diolah 

menjadi makanan ringan yaitu keripik pisang dengan pertimbangan bahwa mengingat 

pisang memiliki banyak manfaat dan khasiat. 

Keripik pisang merupakan salah satu makanan ringan yang sering dikonsumsi oleh 

semua kalangan. Selain harganya yang murah keripik pisang juga memiliki cita rasa yang 

enak. Menurut BPS tahun 2018 produktivitas buah pisang di kecamatan Tirtoyudo yaitu 

sekitar 25 380 kuintal. Dengan banyaknya produktivitas buah pisang tersebut 

maka banyak dari masyarakat Tirtoyudo yang mengolah buah pisang untuk dijadikan 

Semakin banyak produk sejenis bermunculan maka 

mengakibatkan banyaknya pilihan produk dipasaran. Keanekaragaman merk serta atribut 

yang tertanam didalam produk dan keunggulan masing-masing dari setiap merk yang 

berbeda membuat presepsi konsumen juga berbeda. Serangkaian atribut yangditawarkan 

oleh UMKM merupakan salah satu cara untuk mempengaruhui keputusan pembelian pada 

konsumen. Terdapat beberapa permasalahan yang dialami UMKM Milkha Snack ini 

seperti tidak adanya atribut pada kemasan produk (merek, nomor PIRT, expired dan 

sebainya). 
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Keripik pisang yang terdapat pada UMKM Milkha Snack diproduksi dari hasil 

panen buah pisang yang ada di kecamatan Tirtoyudo. Pada penjualan keripik pisang yang 

ada di UMKM Milkha Snack masih belum menerapkan atribut produk seperti pemberian 

label pada kemasan, peberian logo halah, pemberian nomor PIRT, komposisi produk, 

tempat produksi, exp maupun penjelasan tentang produk tersebut. Tidak dilakukannya 

pemberian atribut produk ini dapat mengakibatkan kurangnya daya minat konsumen akan 

pembelian produk. Atribut produk merupakan salah satu hal terpenting dalam 

pengambilan keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Atribut produk sangat 

berperan penting dalam suatu produk. Pada atribut produk terdapat mutu, merk, kemasan, 

jaminan (garansi), pelayanan. Atribut kemasan merupakan salah satu informasi tentang 

produk. Pada atribut kemasan terdapat nomor PIRT, label produk, komposisi produk, 

alamat produksi, expired produk, dan label halal. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui karakteristik konsumen Keripik Pisang Milkha Snack, untuk 

mengetahui pola pembelian Keripik Pisang Milkha Snack, dan untuk mengetahui 

pengaruh label kemasan terhadap pembelian Keripik PisangMilkha Snack. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik konsumen Keripik Pisang Milkha Snack? 

2. Bagaimana pola pembelian Keripik Pisang Milkha Snack? 

3. Bagaimana pengaruh label kemasan terhadap pembelian Keripik Pisang Milkha 

Snack? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini 

yaitu : 

4. Untuk mengetahui karakteristik konsumenn Keripik Pisang Milkha Snack 

5. Untuk mengetahui pola pembelian Keripik Pisang Milkha Snack 

6. Untuk mengetahui pengaruh label kemasan terhadap pembelian Keripik 

Pisang Milkha Snack 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat menjadi media pengimplementasian dalam penerapan ilmu 

yang telah dipelajari dan juga menambah pengetahuan serta pengalaman dalam 

penerapan atribut kemasan pada usaha keripik Milkha Snack. 

2 Bagi Masyarakat / UMKM 

 
Penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan baru dalam penerapan 

atribut kemasan pada usaha keripik Milkha Snack. 

3 Bagi Peneliti 

1. Memberikan wawasan atau pengetahuan baru mengenai 

karakteristik konsumen Keripik Pisang Milkha Snack 

2. Memberikan informasi mengenai pola pembelian Keripik Pisang 

Milkha Snack 

3. Memberikan informasi mengenai pengaruh label kemasan terhadap 

pembelian Keripik Pisang Milkha Snack 

4. Penelitian ini menjadi sumber informasi dapat dijadikan acuan 

untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini 

1.5 Luaran Yang Diharapkan 

1. Terciptanya hasil dari penelitian atau kesimpulan dalam penelitian apakah 

berpengaruh label kemasan terhadap keputusan pembelian Keripik Pisang 

Milkha Snack 

2. Sebagai media informasi informasi besarnya pengaruh label kemasan 

terhadap keputusan pembelian Keripik Pisang Milkha Snack 

1.6 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan ini lebih terarah, dehingga perlu untuk dilakukan 

pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat disimpulkan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Produk pangan yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah 
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keripik pisang Milkha Snack, yakni salah satu produk pangantradisional 

khas Malang. 

2. Responden yang digunakan dalam penelitian disegmentasikan berusia 15-

50 tahun keatas, yang pernah melakukan pembelian dan mengonsumsi 

Keripik pisang Milkha Snack. 

3. Penyebaran kuisioner hanya dilakukan pada wilayah pasar Gresik 
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