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Lampiran 1. Langkah – Langkah Analisa Regresi Berganda 

 

1. Menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk tabulasi 

2. Merumuskan persamaan regresi linear 

 Y   = b0 + b1X1 + b2X2 +b3X3 + b4X4 + b5X5 + ei       

Keterangan : 

Y  = konsumsi produk permen fungsional 

X1 = harga permen fungsional 

X2 = pemahaman pangan fungsional 

X3 = sensoris   

X4 = ketertarikan iklan produk 

X5 = kemudahan mengkonsumsi permen 

b0 = intersep 

ei  = kesalahan pengganggu 

b1, b2, b3, b4, b5,  = koefisien regresi untuk peubah bebas X1, X2, X3, X4, X5,  

 

2. Nilai estimasi tabel sidik ragam, t hitung untuk setiap nilai estimasi, R
2
, r

2
 parsial dan nilai 

d Durbin-Watson diperoleh dari hasil penelitian yang diolah dengan komputer. 

 

3. Pengujian terhadap analisis regresi: 

a. Pengujian keberartian peubah bebas secara individu digunakan uji 0,05 yaitu dengan 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan pengujian komputer. 

H0 : b1 : 0 

H1 : b1 ≠ 0 

Jika t hitung < t tabel, H0 diterima, berarti peubah bebas tidak berpengaruh terhadap 

peubah tak bebas secara individu. Sebaliknya jika t hitung > t tabel; H0 ditolak berarti 

peubah bebas berpengaruh terhadap peubah tak bebas secara individu. 

b. Pengujian keberartian peubah bebas secara bersama-sama digunakan uji F 0,05 dengan 

cara membandingkan nilai F dengan F tabel, dengan pengujian parameter: 

H0 : b1 : 0 

H1 : b1 ≠ 0 
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Jika F hitung < F tabel; H0 diterima, berarti peubah bebas secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap peubah tak bebas, sebaliknya jika F hitung > F tabel; H0 ditolak 

berarti peubah bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap peubah tak bebas. 

 

c. Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya dan positif negatifnya 

korelasi antara peubah pengganggu. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-

Watson (Uji dua arah). Nilai d Durbin-Watson diperoleh dari perhitungan dengan 

menggunakan komputer. Pengujian dilakukan terhadap parameter: 

H0 : tidak ada autokorelasi positif atau negatif 

H1 : ada autokorelasi positif atau negatif 

Jika d < dL : tolak H0, berarti ada autokorelasi positif, d < 4-dL: tolak H0, berarti ada 

autokorelasi negatif, jika du < d  < 4-du: terima H0, berarti tidak ada autokorelasi positif 

maupun negatif. 

 

4. Untuk mengetahui kuat pengaruh antara peubah bebas secara bersama-sama terhadap 

peubah tak bebas digunakan koefisien korelasi berganda (R), dan untuk mengetahui berapa 

persentase sumbangan peubah bebas secara bersama-sama terhadap variasi naik turunnya 

tak bebas, digunakan adjusted R square. 
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Lampiran 2. Syarat Mutu Permen Keras 

 

No. Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan   

1.1 Bau - Normal 

1.2 Rasa - Normal 

(sesuai label) 

2 Kadar air % fraksi 

massa 

Maks. 3,5 

3 Kadar abu % fraksi 

massa 

Maks. 2,0 

4 Gula reduksi (dihitung sebagai 

gula inversi) 

% fraksi 

massa 

Maks. 24 

5 Sakarosa % fraksi 

massa 

Min. 35 

6 Cemaran logam   

6.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 2,0 

6.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 2,0 

6.3 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 

6.4 Raksa (Hg) mg/kg Maks.0,03 

7 Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 1,0 

8 Cemaran mikroba mg/kg  

8.1 Angka lempeng total koloni/g Maks. 5 x  10
2
 

8.2 Bakteri lempeng total koloni/g Maks. 5 x 10
2
 

8.3 E.coli APM/g Maks.20 

8.4 Staphyllococcus aureus koloni/g Maks. 1 x 10
2
 

8.5 Salmonella - Negative / 25 g 

8.6 Kapang/khamir koloni/g Maks. 1 x 10
2 

Sumber : SNI 3547 – 1 – 2008 
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Lampiran 3. Syarat Mutu Permen Lunak  

 

No. Kriteria uji Satuan Persyaratan 

Bukan Jelly Jelly 

1 Keadaan    

1.1 Bau - Normal Normal 

1.2 Rasa - Normal 

(sesuai label) 

Normal 

(sesuai label) 

2 Kadar air % fraksi 

massa 

Maks. 7,5 Maks. 20,0 

3 Kadar abu % fraksi 

massa 

Maks. 2,0 Maks. 3,0 

4 Gula reduksi (dihitung 

sebagai gula inversi) 

% fraksi 

massa 

Maks. 20,0 Maks. 25,0 

5 Sakarosa % fraksi 

massa 

Min. 35,0 Min. 27,0 

6 Cemaran logam    

6.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 2,0 Maks. 2,0 

6.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 2,0 Maks. 2,0 

6.3 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 Maks. 40 

6.4 Raksa (Hg) mg/kg Maks.0,03 Maks.0,03 

7 Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 1,0 Maks. 1,0  

8 Cemaran mikroba mg/kg   

8.1 Angka lempeng total koloni/g Maks. 5 x  10
2
 Maks. 5 x  10

2
 

8.2 Bakter coliform APM/g Maks. 20 Maks. 20 

8.3 E.coli APM/g < 3 < 3 

8.4 Staphyllococcus aureus koloni/g Maks. 1 x 10
2
 Maks. 1 x 10

2
 

8.5 Salmonella - Negative / 25 g Negative / 25 g 

8.6 Kapang/khamir koloni/g Maks. 1 x 10
2 

Maks. 1 x 10
2 
 

Sumber : SNI 3547 – 2 – 2008 
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Lampiran 4. Uji Normalitas Konsumsi Permen Fungsional 
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Lampiran 5. Uji Multikolinearitas Konsumsi Permen Fungsional 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.120 .817  -.146 .884   

Harga Permen Fungsional (X1) .212 .034 .315 6.272 .000 .360 2.780 

Pemahaman Permen Fungsional (X2) .113 .036 -.155 3.165 .002 .380 2.629 

Sensory Permen Fungsional (X3) .263 .049 .347 5.368 .000 .217 4.606 

Ketertarikan Iklan Produk Permen 

Fungsional (X4) 
.277 .052 .348 5.347 .000 .215 4.648 

Kemudahan Mengkonsumsi permen (X5) .170 .066 .152 2.577 .012 .261 3.831 

 

a. Dependent Variable: Konsumsi Permen Fungsional  
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Lampiran 6. Uji Autokorelasi Konsumsi Permen Fungsional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .956
a
 .915 .910 .533 2.338 

 

a. Predictors: (Constant), Kemudahan Mengkonsumsi permen (X5), Harga Permen Fungsional (X1), Sensory Permen 

Fungsional (X3), Pemahaman Permen Fungsional (X2), Ketertarikan Iklan Produk Permen Fungsional (X4) 

b. Dependent Variable : Konsumsi Permen Fungsional (Y). 
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Lampiran 7. Uji Heterogenitas 
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Lampiran 8. Uji Determinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .956
a
 .915 .910 .533 

 

a. Predictors: (Constant), Kemudahan Mengkonsumsi permen (X5), Harga Permen Fungsional (X1), Sensory Permen Fungsional (X3), 

Pemahaman Permen Fungsional (X2), Ketertarikan Iklan Produk Permen Fungsional (X4) 

b. Dependent Variable: Konsumsi Permen Fungsional (Y) 
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Lampiran 9. Uji T  

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.120 .817  -.146 .884 

Harga Permen Fungsional (X1) .212 .034 .315 6.272 .000 

Pemahaman Permen Fungsional (X2) .113 .036 .155 3.165 .002 

Sensory Permen Fungsional (X3) .263 .049 .347 5.368 .000 

Ketertarikan Iklan Produk Permen Fungsional 

(X4) 
.277 .052 .348 5.347 .000 

Kemudahan Mengkonsumsi permen (X5) .170 .066 .152 2.577 .012 

a. Dependent Variable: Konsumsi Permen Fungsional (Y)    
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Lampiran 10. Uji F  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 285.811 5 57.162 201.251 .000
a
 

Residual 26.699 94 .284   

Total 312.510 99    

 

a. Predictors: (Constant), Kemudahan Mengkonsumsi permen (X5), Harga Permen Fungsional (X1), Sensory Permen 

Fungsional (X3), Pemahaman Permen Fungsional (X2), Ketertarikan Iklan Produk Permen Fungsional (X4) 

b.   Dependent Variable: Konsumsi Permen Fungsional (Y)   
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Lampiran 11.  Kuisioner  Variabel  Harga Permen Fungsional 

 

No Pernyataan STS TS R S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Setujukah anda harga merupakan faktor utam a 

untuk memilih produk tersebut 

     

2 Setujukah anda harga permen fungisional 

terjangkau ( ≤ Rp 5000) 

     

3 Setujukah anda faktor harga sangat mempengaruhi 

untuk membeli produk permen fungsional 

     

4 Setujukan anda membeli produk permen 

fungsional dengan harga murah atau mahal namun 

memberikan efek positif  bagi  kesehatan tubuh 

anda 

     

5 Setujukan anda bahwa harga mempengaruhi 

dengan kualitas produk permen, terutama 

berkaitan dengan khasiat dari produk tersebut 

     

 

Keterangan : 

STS = SANGAT TIDAK SETUJU 

TS = TIDAK SETUJU 

R = RAGU – RAGU 

S = SETUJU 

SS = SANGAT SETUJU 
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Lampiran 12. Kuisioner Variabel Pemahaman Permen Fungsional 

 

No Pernyataan STS TS R S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Setujukah anda bahawa permen fungsional 

mempunyai efek positif bagi kesehatan manusia 

yang mengkonsumsi 

     

2 Setujukah anda bahwa kandungan / ingredient 

dalam produk permen fungsional mempengaruhi 

faktor memilih atau membeli produk tersebut 

     

3 Setujukah anda bahwa permen fungsional dapat 

menggantikan obat generik (efect sebagai 

pencegahan) 

     

4 Setujukan anda setiap orang yang akan membeli 

selalu memperhatikan komposisi produk. 

     

5 Setujukah anda bahwa komposi produk permen 

berpengaruh dengan kualitas produk. 

     

 

Keterangan : 

STS = SANGAT TIDAK SETUJU 

TS = TIDAK SETUJU 

R = RAGU – RAGU 

S = SETUJU 

SS = SANGAT SETUJU 
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Lampiran 13. Kuisioner Variabel  Sensori Permen Fungsional 

 

No Pernyataan STS TS R S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Setujukan anda bawah rasa, aroma (sensoris) dari 

permen fungsional mempunyai ke khasan masing-

masing 

     

2 Setujukan bahwa sensori dari permen fungsional  

selalu  sesuai dengan produk yang ada dikemasan 

     

3 Setujukah anda bahwa sensori mempengaruhi 

untuk memilih / mengkonsumsi permen 

fungsional tersebut 

     

4 Setujukan anda bahwa kekhasan sensori sebuah 

produk permen mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk 

     

5 Setujukah anda bahwa setiap produksen permen 

selalu melakukan pengujian sensori kepanellis 

untuk mengetahui tingkat kesukaan produksen. 

     

 

Keterangan : 

STS = SANGAT TIDAK SETUJU 

TS = TIDAK SETUJU 

R = RAGU – RAGU 

S = SETUJU 

SS = SANGAT SETUJU 
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Lampiran 14. Kuisioner Variabel  Ketertarikan iklan produk Permen Fungsional 

 

No Pernyataan STS TS R S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Setujukan anda bahwa iklan   merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi konsumen membeli 

produk permen 

     

2 Setujukan anda bahwa iklan televisi merupakan 

sarana yanga sangat mempengaruhi konsumen 

membeli produk 

     

3 Setujukan anda bahwa iklan yang menerangkan 

fungsional dari produk permen, sangat memperuhi 

konsumen membeli produk 

     

4 Setujukah anda bahawa iklan yang menarik yang 

akan  mempengaruhi konsumen membeli produk 

     

5 Setujukah anda bahwa iklan permen dengan durasi 

panjang akan memperarhi konsumen membeli 

produk permen 

     

 

Keterangan : 

STS = SANGAT TIDAK SETUJU 

TS = TIDAK SETUJU 

R = RAGU – RAGU 

S = SETUJU 

SS = SANGAT SETUJU 
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Lampiran 15. Kuisioner Variabel  Kemudahan mengkonsumsi produk Permen Fungsional 

 

No Pernyataan STS TS R S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Setujukah anda bahwa faktor utama membeli 

produk permen karena kemudahan mengkonsumsi 

     

2 Setujukah anda bahwa faktor yang mempengaruhi 

mengkonsumsi karena mudah di dapatkan di toko 

atau warung terdekat 

     

3 Setujukah anda bahwa dengan mengkonsumsi 

produk permen akanmembantu memberikan efek 

bagi kesehatan 

     

4 Setujukah anda bahwa mengkonsum si produk 

permen lebih mudah dibandingkan mengkonsumsi 

obat 

     

5 Setujukah anda bahwa produk permen tersebut 

dapat dikonsumsi di semua usia (anak – dewasa – 

orang tua) 

     

 

Keterangan : 

STS = SANGAT TIDAK SETUJU 

TS = TIDAK SETUJU 

R = RAGU – RAGU 

S = SETUJU 

SS = SANGAT SETUJU 
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Lampiran 16. Kuisioner Variabel Konsumsi permen Fungsional 

 

No Pernyataan STS TS R S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Setujukah anda bahwa faktor – faktor di atas 

sangat mempengaruhi seseorang mengkonsumsi 

permen fungsional ? 

     

2 Setujukah anda bahwa sample yang disediakan 

merupakan  permen fungsional dan membantu 

dalam menjaga kesehatan / stamina 

     

3 Setujukah anda bahwa  permen fungsional 

tersebut mudah dibeli / dikonsumsi (tiap daerah 

ada?) 

     

4 Setujukah anda bahwa permen fungisoanl ini 

dapat di terima oleh semua orang / konsumen ? 

     

 

Keterangan : 

STS = SANGAT TIDAK SETUJU 

TS = TIDAK SETUJU 

R = RAGU – RAGU 

S = SETUJU 

SS = SANGAT SETUJU 
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1

BAB I

PENDAHULUAN

 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan wawasan masyarakat akan arti pentingnya kesehatan sangat mempengaruhi dengan  gaya hidup manusia
terutama adalah pola makan. Sebab masyarakat saat ini  mulai sadar bahwa kesehatan tersebut adalah sesuatu yang sangat mahal serta
mempunyai tampak negatif jika manusia atau masyarakat menghiraukan hal tersebut

Masyarakat    bahkan mulai  berbalik  dengan pola budaya hidup  sehat.  Budaya  mengkonsumsi  makanan yang mengandungmodern
kolesterol, zat adiktif dan lain lain atau makanan yang menyebabkan terganggunya kesehatan manusia mulai ditinggalkan. Pola hidup
sehat mulai dekade ini mulai di promosikan oleh para pakar kesehatan karena mereka melihat bahwa resiko yang terjadi ketika pola
makan tersebut tidak diubah akan membawa efek negatif bagi manusia sendiri.Jika kita melihat di beberapa outlet-outlet sudah banyak
yang mempromosikan dan menjual makanan atau minuman bebas pestisida (organik), bebas bahan pengawet, non kolesterol, rendah

gula dan lain sebagainya. 

Di dalam majalah SWA (27 Juli 2017), mememberikan ulasan untuk permen kopi lokal di Indonesai yang telah mempunyai pangsa pasar
baik di Indonesia dan mancanegara. Menjadi salah satu pioner produk kopi di Indonesai yang menggunakan konsep  real coffe extract
berkualitas.
Produsen permen tersebut menyasar pangsa pasar yang aktif dan produktif yang mencintai kopi dan butuh solusi praktis dalam bentuk
permen kopi. Total  permen di Indonesia adalah Rp 5 trilliun (Nielsen, 2016). market share

Berdasarkan  (2010),Jepang merupakan negara terbesar pasar gula permen di Asia dengan nilai pasarAgriculture and Agri-Food Canada
               9,1  juta  dolar/tahun.  Bagi  negara   seperti  Kanada  yang   merupakan   pemasok  coklat   hal   tersebut   merupakan  peluang   pasar

 signifikan.Adapun jenis permen yang menjadi  tren dipasaran  Jepang adalah jenis  coklat  premium, permen dan  . Paragum functional
produsen permen memiliki peluang pasar yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Terutama adalah usia senja

atau konsumen yang sudah menginjak masa pensiun menjadi konsumen pasar terbesar di Jepang untuk produk permen. Selain itu selain
faktor usia atau umur yang menjadi faktor penentu lainnya adalah kesadaran masyarakat dengan kesehatan serta tingkat stres yang tinggi
ditempat kerja.

   Sedangkan jika dibandingkanpenjualan produk  permen di  negara  China. Untuk permen dari  tahun 2006 sampai dengan tahun 2010

menunjukkan tingkat  penjualan yang cukup signifikan.  Saat ini pangan fungsional semakin terus berkembang dan mempunyai fungsi
yang semakin beragam, serta bentuk yang bervariasi. Para produsen makananpun juga semakin banyak mengembangkan produknya
yang menarik dan memiliki fungsi yang beragam dan semakin banyak. Prospek pangan fungsional skala industri semakin luas, hal ini

   dikarenakan kesadaran masyarakat  yang semakin  tinggi  akan arti  penting  untuk menjaga  dari kesehatan.  Sama halnya di Indonesia
sampai dengan saat ini banyak berkembang industri permen hal ini dapat dilihat dengan berkembangnya perusahaan yang memproduksi

berbagai macam permen di Indonesia.

Pada umumnya  produk pangan fungsional yang ada dipasaran sudah sangat banyak ragamnya. Baik dalam bentuk cair, padat dan juga
                     pasta.  Oleh   produsen  dikemas  dalam  bentuk  yang  menarik   serta  memberikan  informasi  yang  jelas   bagi  siapa  yang   akan

   mengkonsumsinya.  Sebenarnya  permen bisa  lebih efektif  dipakai  sebagai  pangan  fungsional  karena lebih  praktis,  memiliki nilai

ekonomis, segmen pasar adalah umum (segala umur) dan bagi produsen proses aplikasi diproduknya lebih mudah dan diaplikasikan di
area proses produksi. Selain proses produksi yang mudah diaplikasikan, dalam menawarkan ke konsumen produsen memberikan banyak
tawaran sebagai  contoh adalah harga yang kompetitif,  informasi  produk yang detail  di  produk,  penawaran melalui  iklan dan lain
sebagainya.
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Perkembangan produk permen fungsional sampai dengan sangat ini sangat pesat sehingga banyak sekali penelitian yang memberikan
      kontribusi  dengan  permen  fungsional  hal  ini  karena mudahnya  aplikasi  bagi  konsumen dalam memanfaatkan  permen  fungsional

tersebut.

Pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan untuk memecahkan masalah terhadapa kegiantan konsumen dalam menggunakan
barang untuk memenuhi kegiatan dan kebutuhan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor ekternal dan faktor individu pembeli
itu sendiri, kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk.  

Namun dengan demikian dalam pengambilan keputusan pembelian produk, konsumen dibatasi oleh kemampuan yang dimiliki.

 1.2. Rumusan Masalah

Pemahaman konsumen mengenai permen fungsional masih sangat minim. Terutama kegunaan atau manfaat yang ada didalam masing –
masing produk permen tersebut. Oleh sebab itu sangat penting bagi produsen permen fungsional untuk menggali faktor – faktor mana

yang mempengaruhi konsumen mau mengkonsumsi produk permen tersebut. Baik dari aspek internal produk yakni sensoris, khasiat atau
kegunaan produk tersebut serta faktor ekonomi yang menjadi daya tarik bagi konsumen.

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui berkaitan dengan faktor -  faktor  yang mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumisi

permen fungsional serta sejauh mana konsumen tahu atau paham dengan kandungan fungsional yang ada di permen tersebut. 

1.4. Kegunaan

                         1. Memberikan  informasi  bagi  produsen  faktor  internal  ataupun  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  konsumen  untuk
mengkonsumsi produk permen fungsional.

2. Mengetahui dengan melakukan survey kepada konsumen mengenai pengetahuan produk permen fungsional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
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 II.1. Definisi dan Jenis Permen 

 Permen  dibuat  menggunakan campuran gula  dan air  dengan konsentrasi tertentu. Sejarah permen berasal dari  bangsa  Cina, Timur

Tengah, Mesir, Yunani dan Romawi. Awalnya permen tidak menggunakan gula akan tetapi madu.

 II.1.1. Permen Keras

Permen keras merupakan jenis makanan selingan yang berbentuk padat dibuat dari bahan utama adalah gula atau campuran gula dengan
pemanis lain, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan (BTP) yang diijinkan, bertekstur keras,

tidak menjadi lunak jika dikunyah (SNI 3547-1-2008).

 II.1.2. Permen Lunak

Sedangkan untuk definisi permen lunak adalah makanan selingan berbentuk padat, dibuat dari gula atau campuran gula dengan pemanis
lain, dengan atau tanpa pemambahan bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan (BTP) yang diijinkan, bertekstur relatif lunak

atau menjadi lunak jika dikunyah (SNI 3547-2-2008).

                          Permen  bertekstur  lunak  yang  diproses  sedemikian  rupa  dan  biasanya  dicampur  dengan  lemak,  gelatin,dan  emulsifier  sehingga
dihasilkan produk yang cukup keras untuk dibentuk namun cukup lunak untuk dikunyah dalam mulut sehingga setelah adonan masak

  dapat langsung dibentuk dan dikemas  dengan atau tanpa perlakuan  (penyimpanan produk dalam kondisi  waktu tertentu untukaging  

mencapai karakter produk yang diinginkan).
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 II.2. Pangan Fungsional

    Indonesia kaya  akan sumber  rempah  dan rimpang  dan tanaman  obat  yang mempunyai  khasiat  bagi  kesehatan manusia.  Pangan

fungsional adalah makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dengan cita rasa khas yang diterima oleh
masyarakat tersebut. Bagi masyarakat Indonesia umumnya,  diyakini khasiat pangan tradisional, seperti bawang putih, madu, kunyit,
jahe, kayu manis, asam jawa, dan rempah lainnya.
Definisi pangan fungsional menurut BPOM adalah pangan yang secara alamiah maupun secara telah melalui proses, mengandung satu
atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi

kesehatan,  serta dikonsumsi  sebagaimana layaknya makanan  atau minuman,  mempunyai  karakteristik  sensori  berupa penampakan,
warna, tekstur dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. 

 II.3. Khasiat dari tanaman tradisional

 II.3.1. Jahe (Zingiber offocinale)

  Tanaman  jahe  merupakan  salah  satu rempah-rempah penting.  Rimpangnya sangat  luas dipakai,  disamping  sebagai  bumbu  dalam
masakan. Jahe tergolong tanaman herbal, tegak mencapai ketinggian 40-100 cm dan dapat umur  sampai tahunan. Batangnya berupa
batang semu yang tersusun dari helaian daun yang pipih memanjang dengan ujung runcing  atau lancip. Bunganya terdiri  atas tandan
bungan yang berbentuk kerucut dengan kelopak berwarna putih kekuningan. 
Menurut Ariviani  (1999) dalam Hasyim (2009), jahe memiliki berbagai  kandungan zat yang diperlukan oleh tubuh,  kadungan zat

tersebut antara lain minyak atsiri (0,5-5,6%), zingiberon, zingiberin, zingibetol, barneol, kamfer, folandren, sinel, gingerin, vitamin(A,
B1 dan C), karbohidrat (20-60%) damar (resin) dan asam-asam organik (malat, oksalat). Selain itu juga mengandung antioksidan yang
membantu menetralkan efek merusak yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam tubuh.

Minyak jahe mengandung , yang berkhasiat mencegah dan mengurangi mual dan muntah. Gingerol juga bersifat antikoagulangingerol
yakni mencegah penggumpalan darah. Sehingga jahe dapat mencegah tersumbatnya pembuluh darah, mencegah stroke dan serangan
jantung (Tri Harwati,2009).
Khasiat dari jahe lainnya adalah merangsang pelepasan adrenalin dan memperlebar pembuluh darah (Tri Harwati,2009).
Membantu pencernaan karena jahe mengandung enzim pencernaan yaitu protease dan lipase yang masing-masing mencerna protein dan

lemak. Melindungi lambung dengan cara menurunakan asam lambung dan mencegah iritasi (Susianti,Prima,  2017)et al.,

 II.3.2. Kayu manis (Cinnamomum burmannii)

Kayu manis merupakan salah satu tanaman yang kulit batang dan dahannya bisadigunakan sebagai rempah-rempah dan merupakan
komoditas eksport Indonesia. Sampai saat ini negara kita hanya mengeksport kayu manis dalam bentuk kulit yang merupakan komoditas

eksport. Negara yang dituju adalah Amerika, Kanada, Jerman dan negara-negara di Eropa lainnya.

Kayu manis  merupakan salah satu jenis  rempah yang digunakan  sebagai  bahan  pemberi  aroma dan citarasa  dalam makanan dan
minuman.  Kandungan kimia  dari  kayu manis adalah  minyak atsiri,  safrole,  sinamadehide,  eugenol,  tanin, damar, kalsim  oksanat.
Khasiat dari kayu manis sendiri adalah sebagai obat asam urat, tekanan darah tinggi, sakit maag, sakit kepala (vertigo), hernia . Selain itu

juga kayu manis memiliki efek farmakologis yang dibutuhkan oleh obat-obatan. Contohnya adalah kulit batang sebagai obat antirematik,
peluruh keringat (diaphoretik) serta meningkatkan nafsu makan (istomachica).

 II.3.3. Asam Jawa (Temarindus Indica )L

Asam Jawa adalah tanaman asli dari Africa (Savana Africa) yang tumbuh di Indonesia. Karakteristik yang paling menonjol dari buah
tersebut adalah kandungan asamnya sangat tinggi bahkan total keasamanya 12,3-23,8% yang dinyatakan sebagai asam tartarat.Buah dari
tanaman ini sudah banyak dibuktikan mempunyai khasiat untuk menyembuhkan penyakit dan memberikan efek sehat bagi orang yang
mengkonsumsinya.
Asam lain yang terdapat dalam buah asam jawa adalah asam malat dan asam askorbat. Menurut Soetisna & Hidayat (1977) daging buah

asam jawa mengandung rata-rata 5,27 % kalium bitartarat, 6,63 % asam tartarat, dan 2,20 % asam sitrat. Adapun khasiat dari buah asam
adalah sebagai  obat pencuci perut, obat disentri, deman, radang mata, penyakit pernafasan, mengurangi resiko batu krista dalam saluran
kemih (Winarno, 1997).
Selain itu asam juga terdapat senyawa tanin. Tanin adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba yaitu melalui reaksi
dengan membran sel, inaktivasi enzim dan inaktivasi fungsimaterigenetik (Ajizah, 2004)

II.3.4.  Kopi(Coffea Sp)

Secangkir kopi dihasil kandari proses yang panjang. Mulai dari pemanenan biji kopi, kemudian pengupasan kulitbuah, proses  sangrai
  atau kemudian digiling atau ditumbuk.  Kopi  mengandung kafein yang mempunyai beberapa manfaat bagi kesehatan salahroasting 

satunya adalah meningkatkan adrenalin  seseorang sehingga  meningkatkan perfoma fisik seseorang 11-12%.  Kopi memiliki berbagai

manfaat pada tubuh kita. Kopi dapat bermanfaat sebagai antioksidan, kandungan antioksidan pada kopi lebih banyak daripada teh dan
coklat. Selain itu, kopi dapat merangkasan kinerja otak dan kanker .
Kopi juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas kerja paru-paru pada penderita asmabronkial. Kafein juga efek farmakologis
yang bermanfaat secara klinis, seperti menstimulus susunan syarat pusat, relaksasi otot polos terutama otot bronkus dan otot jantung
(Fahmi,A.et al. 2016).

 II.4. Teori Keputusan pembelian

Keputusan untuk membeli timbul karena adanya penilaian yang objektif atau dorongan emosi. Keputusan untuk bertindak adalah hasil
dari serangkaian aktivitas dan rangsangan mental dan emosional. Proses menganalisa, merasakan dan memutuskan ini pada dasarnya
adalah sama seperti  seorang individu  dalam memecahkan  banyak permasalahannya.  Untuk memahami perilaku konsumen tidaklah

                            mudah  karena  konsumen memutuskan  pembelian  tertentu  yang  berbeda  dan  sangat  bervariasi  dalam  usia,  pendapatan,  tingkat
pendidikan,  dan selera.Berdasarkan Engel    (1994),  dijelaskan  bahwa  perilaku sebagai  tindakan yang langsung terlibat dalamet.al
mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses yang mendahului dan menyusul tindakan ini. Menurut
Schiffman & Kanuk (1994) dalam Sumarwan (2002), perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang memperlihatkan konsumen
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dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevalasi,  dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan
kebutuhan mereka. Arti lain adalah proses pengambil keputusan dan aktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan

menghabiskan barang atau jasa.

Engel   (1994), menjabarkan bahwa perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumenet.al
melalui lima tahapan yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, pembelian dan pasca pembelian. 

 1. Pengenalan kebutuhan

Pengenalan kebutuhan adalah tahapan dimana konsumen melakukan identifikasi  kebutuhan atau masalah atau konsumen merasakan

adanya perbedaan antara kondisi riil dengan kondisi yang diinginkan. Salah satu stimulus eksternal adalah iklan atau pajangan produk.
Menurut Engel (1994) proses pembelian produk dimulai ketika suatu kebutuhan mulai dirasakan dan dikenali,et.al 

 2. Pencarian Informasi 

Pencarian informasi adalah pencarian informasi melalui ingatan untuk pengetahui pengetahuan yang relevan dengan keputusan yang
 tersimpan dalam jangka panjang. Bisa  didefinisikan pencarian informasi   mengenai berbagai produk dan merk,  pembelian maupun

konsumsi  kepada  lingkungan  konsumen.  Sebagai  sumber informasi  adalah teman,  tetangga,  iklan produk,  media massa,  dan lain
sebagainya.

 3. Evaluasi alternatif

Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merk, dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen.

Dalam proses ini konsumen akan membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya (Sumarwan,
2002). 

Konsumen yang melakukan evaluasi alternatif berusaha memuaskan kebutuhan dan mencari manfaat tertentu dari alternatif berusaha
memuaskan kebutuhan dan mencari manfaat tertentu dari alternatif produk. Konsumen akan memandang produk sebagai serangkaian
produk dengan atribut yang  berbeda.  Atribut –  atribut  produk yang  diangkat  relevan dan menonjil  akan  mendapat perhatian dari

kosumen. Selain itu pasar suatu produk dapat disegmentasi berdasarkan atribut – atribut yang menonjol bagi kelompok atau konsumen
yang berbeda. (Kotler.1995)

 4. Keputusan Pembelian

                      Untuk  tahapan  ini  konsumen  harus  mengambil   keputusan  mengenai  kapan  membeli,  dimana  membeli,  dan   bagaimana  cara
membayarnya. Sehingga yang harus diperhatikan adalah keinginan yang sudah bulat untuk membeli suatu produk.

Pembelian produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen dapat digolongkan ke dalam tiga macam (Engel , 1994) yaitu sebagaiet.al
berikut :

 a. Pembelian yang terencana sepenuhnya 

Artinya adalah jika konsumen telah menentukan pilihan produk dan merk jauh sebelum pembelian dilakukan, maka ini termasuk
pembelian yang direncanakan sepenuhnya. Pembelian terencana sepenuhnya adalah hasil dari proses keputusan yang diperluas

karena sudah ini membeli suatu produk atau merk.

 b. Pembelian yang separuh terencana

Konsumen seringkali sudah mengetahui ingin membeli suatu produk sebelum ke toko, warung atau swalayan, namun mungkin
konsumen tidak tahu merk yang akan dibelinya sampai ia bisa memperoleh informasi yang lengkap dari pramuniaga atau penjual

atau display yang ada di swalayan atau toko. 
Ketika konsumen sudah tahu informasi mengenai produk yang akan dibelinya sebelumnya  dan memutuskan membeli merk dari
produk tersebut dinamakan pembelian yang separuh terencana. 

 c. Pembelian yang tidak terencana

Konsumen sering kali  membeli suatu produk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Keinginan untuk membeli seringkali muncul
pada saat  berada di  toko. Sebagai contoh adanya  discon yang terlihat mencolok akan menarik  perhatian konsumen, sehingga
konsumen merasakan kebutuhan untuk membeli produk tersebut.

 d. Pasca pembelian

Setelah membeli konsumen bisa merasa puas atau tidak puas atas produk yang sebelumnya dibeli. Hal ini akan mempengaruhi
tindakan pembelian selanjutnya. Terori yang menjelaskan bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terbentuk adalah  the

                     expectancy  disconfirmation  model,  yang  mengemukakan  bahwa  kepuasan  bahawa  kepuasan  konsumen  dan  ketidakpuasan
      konsumen merupakan  dampak dari  perbandingan antara  harapan konsumen sebelum pembelian  dengan yang  sesungguhnya

diperoleh konsumen dari produk yang dibeli tersebut (Sumarwan, 2002).
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah konseptual :

Pengaruh internal, pengaruh eksternal dan proses pasca-keputusan (Noel, 2009). 

Bagan yang menggambarkan perilaku konsumen dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Pengaruh Eksternal

Usaha Pemasarn Perusahaan

Produk
Promosi
Harga
Tempat

Budaya Konsumen

Agama
Etnis
Kelompok Referensi
Kelas Sosial

Proses Internal

Proses Psikologis

Motivasi
Persepsi

Sikap 
Pengetahuan 

Pengambilan Keputusan

Pengakuan masalah
Pencari informasi

Pertimbangan
Pengambilan keputusan

Proses Pasca Pembelian

Pembelian
Perilaku Pasca Pembelian

Gambar 2.1. Bagan Perilaku Konsumen

Sumber : Noel, 2009
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BAB III

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

 3.1 Materi dan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2015 Kotamadya Salatiga. Dipilihnya Kotamadya Salatiga khususnya adalah mahasiswa UKSW
berdasarkan pada pertimbangan kampus UKSW jumlah dan komunitas mahasiswa sangat heterogen.

Berdasarkan hipotesa yang akan dibuktikan kebenaranya  secara  empiris  maka penelitian ini  menggunakan metode diskriptif  yakni
metode yang tidak hanya terbatas pada pengumpulan data akan tetapi meliputi kegiatan analisis dan menginterpresentasikan data yang
diperoleh.Dalam penelitian diskriptif digunakan teknik , yaitu pengumpulan data memperoleh fakta dari gejala-gejala yang adasurvey

                            dan  mencari  keterangan-keterangan  secara  faktual  dari  kelompok  atau  suatu  daerah  yang  dilakukan  dalam  waktu  bersamaan
(Nazir,2011).

3.1.1 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample permen yang mempunyai manfaat fungsional bagi kesehatan manusia yang
secara umum dijual bebas dipasaran. Alat digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner

 3.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan terhadap responden berdasarkan tingkat umur.
Penentuan sampel  dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yakni menarik  sampel dengan sengaja berdasarkan
pertimbangan bahwa umur yang akanditelitidibagimenjadi 2 yakni  17-25 tahun ( pelajar atau mahasiswa) dan range range range umur>
25 tahun (pekerja).

 3.3. Teknik Pengumpulan Data 

  Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri  dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh  melalui  survey atau
wawancara langsung dengan pembeli berdasarkan pada kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh sumber lain yang mendukung dan

kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

 3.4. Pengukuran Peubah 

 3.4.1. Harga Permen Fungsional

      Harga permen  adalah harga rata-rata  pada  tingkat konsumen akhir, baik di  tradisional  maupun  pada  outlet  outlet  modern.  Satuan

pengukuran harga dalam rupiah (Rp). Pengukuran pengaruh harga dengan keputusan pembelian permen menggunakan skala linkerd.

 3.4.2. Pemahanan Pangan Fungsional

  Pemahaman  konsumen  terhadap kandungan  dari  permen  fungsional  yang mempengaruhi  konsumen  untuk  mengkonsumsi  produk
permen fungsional tersebut. Pengukuran pemahaman dengan keputusan pembelian permen menggunakan skala .linkerd

3.4.3. Sensoris

Aspek sensoris atau organoleptik yang mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk permen fungsional meliputi rasa, aroma
dan tekstur. Pengukuran sensoris diukur dengan keputusan pembelian permen menggunakan skala linkerd.
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3.4.4. Ketertarikan dari Iklan Produk

Iklan atau propaganda yang mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk permen fungsional. Iklan atau propaganda dapat
berupa media cetak maupun elektronik. Pengukuran ketertarikan tersebut dilakukan dengan keputusan pembelian permen menggunakan
skala linkerd.

 3.4.5. Kemudahan untuk Mengkonsumsi Produk Permen

          Kemudahan yang didapat oleh konsumen dalam mengkonsumsi produk permen. Sehingga mempengaruhi konsumen tersebut untuk
selalu mengkonsumsi produk tersebut. menggunakan skala .linkerd

 3.5. Analitas Data 

                      Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  dan  hipotesa  maka  untuk  melihat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi
         konsumsi produk permen fungsional  digunakan analisa regresi  linier  berganda.  Langkah-langkah dalam

menganalisis regresi berganda dapat dilihat pada Lampiran 1.

BAB IV

HASILPENELITIAN
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Penelitian dilakukan di Kodya Salatiga, dengan menggunakan tehnik . Pengambilan data dilakukan dengan membagikan kuisionersurvey
dan sampel permen kepada responden yang telah ditentukan.Responden yang diambil  secara acak sebanyak 100 responden dengan

range umur 19-44 tahun. Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa responden perempuan paling dominan yakni 78 % sedangkan
untuk responden laki-laki adalah22 %. 

78

22

Perempuan

Laki-laki

Gambar 4.1.  Prosentase respoden berdasarkan jenis kelamin
Berdasarkanprofesi responden dominan adalah mahasiswa 76 %, pelajar 18 % dan swasta 1 % (Gambar 4.2)

76

18 1

Mahasiswa

Pelajar

Swasta

Gambar 4.2.  Prosentase respoden berdasarkan profesi
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Sampel permen yang diberikan bersamaan kepada responden dapat dilihat pada Gambar 4.3 :

               Sampel A. Permen Rasa Lemon Mint   Sampel B. Permen Asam

     Sampel C. Permen Kopi                        Sampel D. Permen Jahe

Gambar 4.3. Sampel Permenyang digunakan untuk penelitian

Validitas suatu alat ukur menunjukan sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang seharusnya diukur oleh alat ukur tersebut, sehingga
validitas menunjukan sejauh mana alat ukur tersebut memenuhi fungsinya. Menurut Sugiono (2010), untuk menguji validitas

                      konstruk  dilakukan  dengan  cara  mengkorelasikan  antara  skor  butir  pertanyaan  dengan  skor  totalnya

menggunakan rumus korelasi  productmoment pearson correlation.  Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan

program  Sebagai persyaratan  minimum untuk dianggap memenuhi syarat bahwa item kuesioner penelitian valid adalahSPSS 21.00.
kalau r > r tabel, sehingga item pertanyaan kuisioner dianggap valid jika memiliki nilai r lebih besar dari r tabel. 

 Pada penelitian ini dilakukan uji validitas kepada 100 sampel penelitian.  R tabel untuk N=100 adalah 0.195  dengan demikian item
kuisioner dikatakan valid jika nilai r hitungnya lebih besar dari 0.195 . Sedangkan uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa
sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto,

  2006). Uji reabilitas menggunakan rumus  . Apabila nilai   memiliki nilai > 0.6, maka alat ukur dapatcronbach alpha cronbach alpha
dikatakan reliabel (Ghozali, 2016).

 4.1. Validitas dan Reliabilitas Harga Permen Fungsional (X )1

 Uji  validitas  menggunakan  pada 5 item   yang diujikan,  diperoleh  hasil bahwa seluruh item pertanyaanpearson product moment  
kuisioner  memiliki nilai  r  > 0.195 maka  dapat diketahuibahwaseluruh  item pertanyaan kuisioner  valid.  Sedangkan  uji  reliabilitas
didapatkan nilai cronbach alpha sebesar 0.828> 0.6 maka alat ukur dapat dikatakan reliabel. 

Data rekapitulasi skor linkerd untuk variabel X1 nilai min : 4,02 dan nilai max : 4,10. Dari range skor skala linkerd 1 – 5.
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Gambar 4.3.  Gambar Batang Skor skala linkerd Harga Permen Fungsional (X )1

 4.2. Validitas dan Reliabilitas Pemahaman Pangan Fungsional (X )2

Uji validitas menggunakan pearson product moment pada 5 item pertanyaan kuisioner yang diujikan, diperoleh hasil bahwa seluruh item

pertanyaan kuisioner memiliki nilai r > 0.195 maka dapat diambil kesimpulan seluruh item pertanyaan kuisioner valid. Sedangkan uji
reliabilitas didapatkan nilai  sebesar 0.706> 0.6  maka alat ukur dapat dikatakan Reliabel. cronbach alpha
Dari data rekapitulasi skor linkerd dibawah ini, untuk variabel X2 nilai min : 4,02 dan nilai max : 4,15. Dari range skor skala linkerd 1 –
5.
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Gambar 4.4.  Gambar Batang Skor skala linkerd Pemahaman Permen Fungsional (X )2
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 4.3. Validitas dan Reliabilitas Sensoris (X )3

Uji validitas menggunakan pearson product moment pada 5 item pertanyaan kuisioner yang diujikan, diperoleh hasil bahwa seluruh item
pertanyaan kuisioner memiliki nilai r > 0.195 maka dapat diambil kesimpulan seluruh item pertanyaan kuisioner valid. Sedangkan uji
reliabilitas didapatkan nilai  sebesar 0.666> 0.6 maka alat ukur dapat dikatakanreliabel. cronbach alpha
Dari data rekapitulasi skor linkerd dibawah ini, untuk variabel X3 nilai min : 4,02 dan nilai max : 4,10. Dari range skor skala linkerd 1 –
5.
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Gambar 4.5.  Gambar Batang Skor skala linkerd Sensory Permen Fungsional (X )3

 4.4. Validitas dan Reliabilitas Ketertarikan Iklan Produk (X )4

Uji validitas menggunakan pearson product moment pada 5 item pertanyaan kuisioner yang diujikan, diperoleh hasil bahwa seluruh item

pertanyaan kuisioner memiliki nilai r > 0.195 maka dapat diambil kesimpulan seluruh item pertanyaan kuisioner valid. Sedangkan uji
reliabilitas didapatkan nilai  sebesar 0.721> 0.6 maka alat ukur dapat dikatakan reliabel. cronbach alpha
Dari data rekapitulasi skor linkerd dibawah ini, untuk variabel X4 nilai min : 4,02 dan nilai max : 4,16. Dari range skor skala linkerd 1 –
5.
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Gambar 4.6.  Gambar Batang Skor skala linkerd Iklan Permen Fungsional (X )4
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 4.5. Validitas dan Reliabilitas Kemudahan Mengkonsumsi Permen (X )5

Uji validitas menggunakan pearson product moment pada 5 item pertanyaan kuisioner yang diujikan, diperoleh hasil bahwa seluruh item
pertanyaan kuisioner memiliki nilai r > 0.195 maka dapat diambil kesimpulan seluruh item pertanyaan kuisioner valid. Sedangkan uji
reliabilitas didapatkan nilai  sebesar 0.623> 0.6 maka alat ukur dapat dikatakan reliabel. cronbach alpha

Dari data rekapitulasi skor linkerd dibawah ini, untuk variabel X5 nilai min : 4,02 dan nilai max : 4,16. Dari range skor skala linkerd 1 –
5.
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Gambar 4.7.  Gambar Batang Skor skala linkerd Iklan Permen Fungsional (X )5

 4.6. Validitas dan Reliabilitas Konsumsi Permen Fungsional (Y)

Uji validitas menggunakan pearson product moment pada 4 item pertanyaan kuisioner yang diujikan, diperoleh hasil bahwa seluruh item

pertanyaan kuisioner memiliki nilai r > 0.195 maka dapat diambil kesimpulan seluruh item pertanyaan kuisioner valid. Sedangkan uji
reliabilitas didapatkan nilai  sebesar 0.715 > 0.6 maka alat ukur dapat dikatakan Reliabel. cronbach alpha
Dari data rekapitulasi skor linkerd dibawah ini, untuk variabel Y nilai min : 4,02 dan nilai max : 4,16. Dari range skor skala linkerd 1 –
5.
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Gambar 4.7.  Gambar Batang Skor konsumsi Permen Fungsional (Y)

File name: 18i30012 - Patricius Didik S.docx File ID: 18746449

Matches Quotes References Comment A Replacement

Page 14 of  20

https://unicheck.com


14

BAB V

PEMBAHASAN

Variabel  harga menjadi salah  satu penentu konsumen untuk membeli  produk permen fungsional. Harga suatu produk mengandung
pengertian kemampuan yang dimiliki oleh seorang pembeli untuk membeli suatu produk. Menurut Aydinli (2014) para produsenet al.
harus mencoba menawarkan kepada pembeli untuk menggunakan produk yang berkualitas secara permanen. 

Hal tersebut diperlukan untuk menyakinkan pembeli bahwa produk sebanding dengan harganya (Didit, 2017).  Dalam penelitian ini,

konsumen menganggap variabel harga juga menjadi salah satu atribut atau variabel  yang mempengaruhi konsumen untuk membeli
produk tersebut bahkan melakukan pembelian kembali atas produk yang sama.

Variabel ketertarikan iklan produk juga mempengaruhi konsumen untuk membeli  produk permen fungsional. Alasan dari  konsumen
mereka mengetahui produk,  merk dan juga kegunaan dari permen fungsioanal yang di  kemas dalam bentuk iklan baik media audio
visual (televisi) ataupun media sosial lainnya.Penelitian yang dilakukan oleh Luluk, N. Et al 2017)   meyatakan bahwa iklan sebagai

salah satu variabel yang berpengaruh dalam pembentukan sikap konsumen. Iklan  produsen memberikan edukasi kepada  konsumen
secara tidak langsung mengenai produk yang ditawarkan kepada konsumen. Promosi  melalui iklan suatu produk yang efektif dapat

                            menampilkan  keunggulan  atau  manfaat  secara  baik,  serta  dapat  menimbulkan  sikap  yang  positif  terhadap  produk  tersebut  dan
sebaliknya. Produk permen fungsional (tradisional) meskipunpemasarannyatanpa menggunakan iklan namun tetap membuat konsumen
tertarik,karena konsumen sudah tahu khasiat dari bahan tradisional tersebut. Contohpermentradisional yang dipasarkantanpaiklanantara

lain adalahpermen asem  Melalui literatur atau pustaka konsumendapat mengetahui khasiat dari produk tradisional tersebut..

Aroma,rasa, dan tekstur pada produk atau sample  permen yang dibagikan kepada respondenadalahdayatariktersendiribagiresponden.
Aroma dan rasa jahe, asem, dan mint dapat memudahkan konsumen untuk mengetahui manfaat dari permen itu sendiri.

Sample permen jahe, herbal mint, kopi yang bertekstur keras ( candy) sedangkanpermenasemtermasukpermen yang berteksturlunak. hard 
Permendengan aroma dan rasa jahe atau mint dan bertekstur keras akan membuat saluran pernafasan menjadi lebih terasa hangat dan

lega lebih lama.

Kemudahan yang ditawarkan produsen menjadi daya tarik bagi konsumen untuk langsung mengonsumsi produk permen tersebut tanpa
adanya treatment  ready to drink atau ready to eat.  khusus. Sama halnya dengan makanan atau minuman Memberikan kemudahan atau
flexibelity bagi konsumen permen fungsional tersebut.

Disamping kemudahaan  secara  ekonomis konsumen, mudah mendapatkan produk permen tersebut di  semua pasar. Hampir  semua

 produsen permen memanfaatkan kemudahan ini untuk semakin melakukan  improvement atas produk permen yang mereka hasilkan.
Sebagai contoh adalah produsen melakukan inovasi dari kemasannya sehingga lebih menarik, juga lebih mudah konsumen atau pembeli
untuk membuka produk permen tersebut.

BAB VI
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KESIMPULAN DAN SARAN

 VI.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Harga permen Fungsional (X ) berpengaruh positif signifikan terhadap konsumsi permen fungsional (Y).1

b. Pemahaman permen Fungsional (X ) berpengaruh positif signifikan terhadap konsumsi permenvfungsional (Y).2

c. Sensoris (X ) berpengaruh positif signifikan terhadap konsumsi permen fungsional (Y).3

d. Ketertarikan iklan Produk (X ) berpengaruh positif signifikan terhadap konsumsi permen fungsional (Y).4

e. Kemudahan mengonsumsi permen (X ) berpengaruh positif signifikan terhadap konsumsi permen fungsional (Y).5

 VI.2. Saran 

                        Masih  diperlukan  penelitian  lanjutan  untuk  pengetahui  selain  5  variabel  yang  sudah  diteliti,  apakah  ada  pengaruh

segmentasi usia (anak-anak, dewasa dan orang tua) dengan konsumsi permen fungsional.
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1 Total market share permen di Indonesia adalah Rp 5 trilliun (Nielsen, 2016).

14 Berdasarkan Agriculture and Agri-Food Canada (2010),Jepang merupakan negara terbesar pasar gula permen di Asia dengan nilai pasar
9,1 juta dolar/tahun.

15 Menurut Ariviani (1999) dalam Hasyim (2009), jahe memiliki berbagai kandungan zat yang diperlukan oleh tubuh, kadungan zat
tersebut antara lain minyak atsiri (0,5-5,6%), zingiberon, zingiberin, zingibetol, barneol, kamfer, folandren, sinel, gingerin, vitamin(A, B1
dan C), karbohidrat (20-60%) damar (resin) dan asam-asam organik (malat, oksalat).

2 Sehingga jahe dapat mencegah tersumbatnya pembuluh darah, mencegah stroke dan serangan jantung (Tri Harwati,2009).

3 Khasiat dari jahe lainnya adalah merangsang pelepasan adrenalin dan memperlebar pembuluh darah (Tri Harwati,2009).

16 Melindungi lambung dengan cara menurunakan asam lambung dan mencegah iritasi (Susianti,Prima, et al., 2017) II.3.2.

17 Kayu manis (Cinnamomum burmannii) Kayu manis merupakan salah satu tanaman yang kulit batang dan dahannya bisadigunakan
sebagai rempah-rempah dan merupakan komoditas eksport Indonesia.

18 Asam Jawa (Temarindus Indica L) Asam Jawa adalah tanaman asli dari Africa (Savana Africa) yang tumbuh di Indonesia.

19 Menurut Soetisna & Hidayat (1977) daging buah asam jawa mengandung rata-rata 5,27 % kalium bitartarat, 6,63 % asam tartarat, dan
2,20 % asam sitrat.

4 Adapun khasiat dari buah asam adalah sebagai obat pencuci perut, obat disentri, deman, radang mata, penyakit pernafasan,
mengurangi resiko batu krista dalam saluran kemih (Winarno, 1997).

20 Tanin adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba yaitu melalui reaksi dengan membran sel, inaktivasi enzim dan
inaktivasi fungsimaterigenetik (Ajizah, 2004) II.3.4.

5 Kafein juga efek farmakologis yang bermanfaat secara klinis, seperti menstimulus susunan syarat pusat, relaksasi otot polos terutama
otot bronkus dan otot jantung (Fahmi,A.et al. 2016).

21 Berdasarkan Engel et.al (1994), dijelaskan bahwa perilaku sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi
dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses yang mendahului dan menyusul tindakan ini.

22 Menurut Schiffman & Kanuk (1994) dalam Sumarwan (2002), perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang memperlihatkan
konsumen 5 dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevalasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan
memuaskan kebutuhan mereka.

6 Dalam proses ini konsumen akan membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya (Sumarwan,
2002).

23 Pembelian produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen dapat digolongkan ke dalam tiga macam (Engel et.al, 1994) yaitu sebagai
berikut : a.

7 Terori yang menjelaskan bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terbentuk adalah the expectancy disconfirmation model,
yang mengemukakan bahwa kepuasan bahawa kepuasan konsumen dan ketidakpuasan konsumen merupakan dampak dari
perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh konsumen dari produk yang dibeli
tersebut (Sumarwan, 2002).

8 Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah konseptual : Pengaruh internal, pengaruh eksternal dan proses pasca-
keputusan (Noel, 2009).
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9 Dalam penelitian diskriptif digunakan teknik survey, yaitu pengumpulan data memperoleh fakta dari gejala-gejala yang ada dan
mencari keterangan-keterangan secara faktual dari kelompok atau suatu daerah yang dilakukan dalam waktu bersamaan (Nazir,2011).

10 Satuan pengukuran harga dalam rupiah (Rp).

24 Prosentase respoden berdasarkan jenis kelamin Berdasarkanprofesi responden dominan adalah mahasiswa 76 %, pelajar 18 % dan
swasta 1 % (Gambar 4.2) 76 18 1 Mahasiswa Pelajar Swasta Gambar 4.2.

25 Menurut Sugiono (2010), untuk menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan
dengan skor totalnya menggunakan rumus korelasi productmoment pearson correlation.

11 Sedangkan uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai
alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006).

12 Apabila nilai cronbach alpha memiliki nilai > 0.6, maka alat ukur dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2016).

13 Hal tersebut diperlukan untuk menyakinkan pembeli bahwa produk sebanding dengan harganya (Didit, 2017).

File name: 18i30012 - Patricius Didik S.docx File ID: 18746449

Page 19 of  20

https://unicheck.com


Exclusions
Internet exclusions 9

https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/60134/i10swi.pdf?sequence=1 0.75%

https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-dan-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku-konsumen.html 0.54%

https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/80972/2016yan.pdf;sequence=1 0.39%

https://pemkomedan.go.id/file/Buku%20Kumpulan%20LKTI%202014.pdf 0.25%

https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/81922/I16awu.pdf?sequence=1&isAllowed=y 0.18%

Library exclusions 57

WULANTRI-3 MEI File ID: 5325423 Institution: Soegijapranata Catholic University 2.76%

gitadanriany-14.b1.0064dan14.b1.0080.doc File ID: 9268804 Institution: Soegijapranata Catholic University 0.27%

LAPORAN KERJA PRAKTEK-Regina Riski A.15.I1.0116 File ID: 6095114 Institution: Soegijapranata Catholic University 0.25%

Timotius 3 Juli File ID: 6088545 Institution: Soegijapranata Catholic University 0.2%

14.m1.0052 Rivo Setiawan File ID: 10276659 Institution: Soegijapranata Catholic University 0.2%

PROPOSAL_TESSA RAHMAWATI_14.G1.0026-5 APRIL File ID: 4841954 Institution: Soegijapranata Catholic University 0.18%

16.C2.0064_TEGUH PANCA YM.docx File ID: 18048664 Institution: Soegijapranata Catholic University 0.18%

BIMA PRASETYA W 13.60.0234 File ID: 6214577 Institution: Soegijapranata Catholic University 0.18%

5 Sources

4 Sources

8 Sources

3 Sources

7 Sources

5 Sources

27 Sources

2 Sources

File name: 18i30012 - Patricius Didik S.docx File ID: 18746449

Page 20 of  20

https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/60134/i10swi.pdf?sequence=1
https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-dan-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku-konsumen.html
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/80972/2016yan.pdf;sequence=1
https://pemkomedan.go.id/file/Buku Kumpulan LKTI 2014.pdf
https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/81922/I16awu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://unicheck.com

