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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

3.1 Kerangka Pikir 

 Telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang dalam penelitian ini 

bahwa UD Sumber Urip memerlukan produk baru, karena bisnis ini sekarang 

dalam tahap stagnan dan sulit untuk berkembang. Banyak kompetitor beras di 

area Jawa Timur telah menguasai pasar yang ada. Oleh karena itu UD Sumber 

Urip ingin melakukan penelitian produk baru yang seperti apa yang diminati oleh 

konsumen agar produk tersebut mudah diterima masyarakat. Pentingnya 

penelitian ini dilakukan produksi produk baru agar perusahaan dapat berkembang. 

3.2 Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka kerangka konseptual penelitian 

dapat disajikan sebagai berikut: 
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Rumusan Masalah 
Kombinasi atribut apakah yang menjadi preferensi konsumen dalam memilih produk beras di 
UD Sumber Urip dengan jenis beras, warna, dan ukuran kemasan yang baru, dimana 
preferensi tersebut diukur dari atribut jenis beras, warna beras, dan ukuran kemasan. 

Penelitian Terdahulu 
1. “Consumer Preferences For Rice In Malang, 

East Java, Indonesia”. Penelitian ini 
dilakukan oleh A.Aprilia, F.Laili, & Sujarwo 
(2016). 

2. Jurnal internasional yang ditulis oleh 
M.K.Skubic, K.Erjavec, dan M.Klopcic (2018) 
berjudul “Consumer Preferences Regarding 
National And EU Quality Labels For Cheese, 
Ham, and Honey. 

3. Jurnal internasional berjudul “Consumer 
Preferences for Cerrado Fruit Preserves: A 
Study Using Conjoint Analysis” ditulis oleh 
D.M.Rodrigues, J.F.Rodrigues, V.R. de 
Souza, J.D.SCarneiro, dan S.V.Borges 
(2018) 

4. Jurnal internasional yang ditulis oleh 
S.Bairagi, S.Mohanty, dan M.C.Custodio 
(2019) berjudul “Consumers’ Preferences for 
Rice Attributes in Cambodia: A Choice 
Modeling Approach.  

5. Jurnal internasional berjudul “Consumer 
Preferences for Fresh Tomatoes in Benin 
Using a Conjoint Analysis” yang ditulis oleh 
Y.P.Adegbola, N.R.A.Adjovi, S.A.Adekambi, 
R.Zossou, E.S.Sonehekpon, F.A.Komlan, 
dan E.Djossa (2018). 

6. “Brazilian Consumer Preferences for 
Processed Tomato Packaging Using 
Conjoint Analysis” yang ditulis oleh 
E.J.Oenning (2018). 

Landasan Teori.  
1. Seseorang selalu dapat membuat atau 

menyusun rangking semua situasi/kondisi 
mulai dari yang paling disenangi hingga 
yang paling tidak disukai (Munandar, 
2017) 

2. Atribut produk adalah unsur-unsur produk 
yang dipandang penting oleh konsumen 
dan dijadikan sebagai dasar pengambilan 
keputusan pembelian. Atribut produk 
meliputi merek, kemasan, jaminan 
(garansi), pelayanan, dan sebagainya. 
(Tjiptono, 2008:103) 

3. Beras adalah gabah yang bagian kulitnya 
sudah dibuang dengan cara digiling dan 
disosoh menggunakan alat pengupas dan 
penggiling serta alat penyosoh (Astawan, 
2004). 

4. Kemasan meliputi seluruh aktivitas 
termasuk merancang dan memproduksi 
wadah untuk sebuah produk. Kemasan 
sangat penting karena kemasan adalah 
hal pertama yang akan dilihat konsumen 
pada suatu produk, kemasan yang bagus 
akan menarik dan mendorong konsumen 
untuk memilih produk. (Kotler dan Keller, 
2017;412) 
 

Analisis Conjoint 

Pembahasan 

Latar Belakang 
UD Sumber Urip merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penggilingan beras 
dengan merek dagang yang berbeda setiap daerah, saat ini UD Sumber Urip ingin melakukan 
pengembangan produk berdasarkan jenis beras, warna beras, dan ukuran kemasan. Penulis 
bertujuan untuk meproduksi beras yang sesuai dengan selera konsumen agar produk tersebut 
dapat dengan mudah diterima oleh target market. 

Simpulan 
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3.3 Model Analisis 
 
 
 

 
 

 
 
Gambar 3.2 Model Analisis 
Sumber: Data Internal Diolah (2019) 
 
 
  Gambar 3.2 menjelaskan model analisis dari penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan analisis conjoint. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

atribut yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk UD Sumber 

Urip. Terdapat 3 atribut dari penelitian ini, yaitu jenis beras, warna beras, dan 

kemasan produk. Masing-masing faktor dibagi menjadi beberapa level yaitu: faktor 

jenis beras dibagi menjadi 2 level yaitu beras setra ramos dan beras mentik wangi, 

faktor warna beras dibagi menjadi 2 level yaitu putih gading dan putih bening, 

sedangkan faktor label kemasan dibagi menjadi 3 level yaitu 5kg, 10kg, dan 25kg. 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 
Sumber: Data internal diolah (2019) 
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