
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gambar 1.1 Buah Apel Anna 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sebagian besar bermata 

pencaharian dibidang pertanian, oleh karena itu negara Indonesia sering disebut 

dengan negara agraris. Negara Indonesia juga memiliki iklim tropis yang dapat 

meningkatkan kesuburan pada tanah sehingga berbagai macam tanaman dapat 

tumbuh dan berkembang di Indonesia (Warsani, 2013:1). Salah satu tanaman yang 

ditanam di Indonesia adalah tanaman buah Apel Anna (Malus Sylvestris Mill). 

Apel Anna merupakan komoditas buah yang mudah sekali mengalami kerusakan, 

baik fisik, mikrobiologis, mekanis, dan proses fisiologis yang berdampak pada 

umur simpan buah apel relatif pendek (Prayitno dan Agustini, 2018:14). Oleh 

karena itu, mengolah buah Apel Anna menjadi tepung merupakan salah satu cara 
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pengolahan untuk memperpanjang masa simpan dan nilai ekonomis buah Apel 

Anna. 

Apel Anna (Malus Sylvestris Mill) merupakan salah satu jenis buah apel 

dari Malang yang sedikit digemari oleh masyarakat Indonesia, karena memiliki 

rasa yang manis sedikit asam, memiliki daging buah yang berwarna putih 

kekuningan, dan berpasir (Hapsari dan Estiasih, 2014:940). Apel Anna juga 

memiliki nilai gizi yang tinggi seperti karbohidrat, serat, lemak, total gula, 

vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, energi, zat besi, dan sebagai 

antioksidan (Fitriyaningtyas dan Widyaningsih, 2014:227). 

Selama ini masyarakat Indonesia lebih banyak mengonsumsi Apel Anna 

secara langsung meskipun sudah ada beberapa olahan produk minuman dan 

makanan seperti sari apel, sirop buah apel, cuka apel, dodol apel, pie apel, dan 

keripik apel (Hanani dkk, 2012:15). Buah Apel Anna ini dapat dimanfaatkan 

menjadi tepung, sehingga pada penelitian produk kali ini peneliti membuat suatu 

produk donat dengan menambahkan tepung buah Apel Anna. Produk yang akan 

diuji coba yaitu donat apel. Donat adalah roti yang digoreng dan memiliki bentuk 

khas yaitu bulat serta mempunyai lubang di tengahnya. Donat sangat digemari 

oleh masyarakat dari kalangan anak-anak hingga dewasa karena memiliki 

beberapa varian rasa pada topping seperti taburan gula halus, cokelat cair, keju, 

dan taburan cokelat meses (Swandani dkk, 2017:1).  
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Tabel 1.1 Rata-rata Konsumsi per Kapita Makanan Jadi per Minggu Tahun 

2014-2018. 

No. Tahun 

Jenis Makanan 

Roti Tawar Roti Manis 
Makanan Ringan 

Anak 

1 2014 0,062 0,495 0,517 

2 2015 - - 0,851 

3 2016 - - 0,758 

4 2017 0,367 1,104 0,740 

5 2018 0,366 1,122 0,754 

Rata-Rata - - 13,335 

Satuan 
Bungkus Kecil Ons atau 0,1 

kilogram  

Ons atau 0,1 Kilogram 

Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2019) 

Penambahan tepung buah Apel Anna dalam pembuatan produk donat 

meningkatkan nilai gizi lebih terutama karoten yang berfungsi sebagai 

antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat, termasuk 

remaja yang sedang menjalankan program diet. Tepung Apel Anna memiliki 

kandungan serat yang lebih tinggi dibandingkan gandum, kandungan serat kasar 

tepung apel sekitar 14% sampai 30% (Rahajoe, 2018:123). Adanya penambahan 

tepung buah Apel Anna akan mengurangi kelembapan pada Apel Anna lebih dari 

60% sehingga dapat memperpanjang umur simpan buah karena sedikit orang yang 

mengonsumsi dan produksi Apel Anna yang sangat melimpah (Brantas, 2017:1).  

Donat merupakan salah satu jenis kue atau roti yang sangat populer dan 

disukai oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Donat memiliki bentuk 

bulat dan memiliki lubang di tengahnya (Swandani dkk, 2017:1). Pemanfaatan 

buah Apel Anna menjadi tepung dalam pembuatan donat harus melalui proses 

pembuatan tepung terlebih dahulu. Proses pertama adalah pemilihan jenis buah 

karena akan berpengaruh pada kualitas tepung buah apel. Proses selanjutnya yaitu 

pencucian buah Apel Anna, pemotongan buah Apel Anna, pengeringan, dan tahap 
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terakhir yaitu pengayakan (Rahajoe, 2018:125). Persaingan yang kuat antara 

pelaku bisnis satu dan pelaku bisnis lainnya membuat setiap pelaku bisnis harus 

menciptakan hal-hal yang unik dan menarik agar dapat bersaing dengan para 

kompetitornya. Pelaku bisnis juga harus memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen agar produk dapat dipilih untuk dibeli. Keputusan daya beli konsumen 

merupakan salah satu aspek terpenting yang dilakukan oleh konsumen untuk 

dapat menentukan barang yang akan dibeli. Sebagai seorang pelaku bisnis 

sebaiknya mengetahui proses pengambilan keputusan daya beli konsumen 

sebelum membeli produk, sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan yang 

mengarah pada peningkatan profit (Basith dan Fadhilah, 2018:193).  

Melihat fenomena yang terjadi saat ini dan tercapainya produk donat yang 

dapat memperpanjang umur simpan buah Apel Anna sehingga memiliki nilai jual 

yang cukup baik, peneliti tertarik untuk meneliti lebih spesifik mengenai “Faktor 

Keputusan Daya Beli Konsumen Terhadap Donat Tepung Apel Anna di 

Gresik” untuk mengetahui faktor yang memengaruhi keputusan daya beli 

konsumen terhadap produk donat dengan penambahan tepung Apel Anna.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung dari buah Apel Anna? 

2. Bagaimana cara pembuatan donat dengan penambahan tepung buah 

Apel Anna? 



5 
 

3. Bagaimana tampilan warna, aroma, tekstur, rasa, dan minat dari 

panelis (uji organoleptik) terhadap produk donat dengan penambahan 

tepung buah Apel Anna? 

4. Bagaimana cara pemasaran produk donat dengan penambahan tepung 

buah Apel Anna? 

5. Bagaimana penerimaan pasar terhadap produk donat dengan 

penambahan tepung buah Apel Anna? 

6. Bagaimana faktor keputusan daya beli konsumen terhadap produk 

donat dengan penambahan tepung buah Apel Anna? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung dari buah Apel Anna. 

2. Untuk mengetahui cara pembuatan donat dengan penambahan tepung 

buah Apel Anna. 

3. Untuk mengetahui minat panelis terhadap hasil produk donat dengan 

penambahan tepung buah Apel Anna melalui uji coba ditinjau dari 

tampilan, warna, aroma, tekstur, dan rasa (uji organoleptik). 

4. Untuk mengetahui cara pemasaran donat dengan penambahan tepung 

buah Apel Anna. 

5. Untuk mengetahui penerimaan pasar terhadap produk donat dengan 

penambahan tepung buah Apel Anna.  
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6. Untuk mengetahui faktor keputusan daya beli konsumen terhadap 

produk donat dengan penambahan tepung buah Apel Anna.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti 

Pentingnya pengembangan bagi peneliti yang dilakukan dalam penelitian 

kreasi produk tepung Apel Anna adalah untuk menambah wawasan 

mengenai pengolahan buah Apel Anna sebagai bahan tambahan pada 

pembuatan donat. Peneliti juga dapat menambahkan manfaat buah Apel 

Anna yang biasanya hanya dikonsumsi secara langsung atau dibuang 

karena masa simpan buah Apel Anna yang pendek sehingga bisa menjadi 

sebuah peluang bisnis dengan cara menjadikan tepung buah Apel Anna 

yang akan ditambahkan pada produk donat dan memiliki nilai jual dari 

donat Apel Anna itu sendiri.  

2 Bagi Universitas Ciputra 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meneliti donat dengan 

tambahan tepung buah Apel Anna dan menekankan pentingnya manfaat 

dari buah Apel Anna seperti hasil dari peneliti-peneliti terdahulu. 

 

3 Bagi Masyarakat 
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Menambah wawasan masyarakat mengenai kandungan gizi yang dimiliki 

oleh buah Apel Anna dan memberikan informasi kepada masyarakat 

bahwa buah Apel Anna dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pada 

pembuatan kue dan menjadikannya pangan fungsional. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Beberapa batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Asumsi pengembangan  

Asumsi dalam penelitian kreasi produk ini menggunakan buah Apel Anna 

yang berumur tiga setengah bulan dengan tingkat kematangan yang dapat 

dilihat dari kulit buah Apel Anna yang sudah berwarna merah sedikit 

kekuning-kuningan dan didapatkan dari petani apel di daerah Nongkojajar 

Kabupaten Pasuruan yang banyak dijumpai masyarakat, namun jarang 

masyarakat yang mengonsumsinya dikarenakan memiliki rasa yang asam, 

sehingga buah Apel Anna memiliki daya simpan yang pendek dan 

dibuang. Selain itu, pengembangan produk buah Apel Anna masih kurang 

dan hanya terbatas pada beberapa produk seperti minuman sari apel, 

keripik apel, dan dodol apel.  

2. Keterbatasan Pengembangan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis buah Apel Anna dalam 

proses pembuatan tepung Apel Anna. Peneliti mengembangkan hasil 

kreasi produk yaitu donat dengan penambahan tepung buah Apel Anna. 

Peneliti membatasi jumlah panelis uji organoleptik yaitu sebanyak 30 
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orang dengan tiga pengulangan dan dua perlakuan yang berbeda di area 

Gresik. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode 

kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner 

yang diberikan kepada panelis pada saat melakukan uji organoleptik dan 

melalui wawancara secara mendalam terhadap informan. 

Batasan penelitian dari segi bisnis, dalam penelitian ini peneliti akan 

melakukan pembahasan daya beli yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah produk donat dengan penambahan tepung buah Apel Anna dapat 

diterima dan konsumen merasa tertarik, kemudian dikaitkan dengan faktor 

keputusan daya beli konsumen. 

 

 

  

 

 

 


