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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Sudaryono (2016:101) keputusan pembelian merupakan pilihan 

konsumen untuk menetapkan produk atau jasa yang akan dipilih dikarenakan 

banyaknya pilihan, kondisi yang dihadapi dan beberapa pertimbangan sehingga 

keputusan yang ditentukan oleh individu satu dan lainnya berbeda. Keputusan 

pembelian dipengaruhi secara langsung oleh bauran pemasaran. Menurut Dewi 

dan Sutanto (2018:5), bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, 

dan lokasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mencari strategi pemasaran yang 

tepat, serta bauran pemasaran yang cocok terhadap keputusan pembelian chewy 

cookies dengan penambahan tepung kulit durian bagian dalam (albedo). 

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dengan kekayaan hayati 

dan nabati yang sangat melimpah. Banyak sekali buah-buahan yang enak dan sehat 

yang dihasilkan oleh tanah kita yang subur ini. Salah satu buah tersebut adalah 

durian. Menurut Sepriyani dan Devitria (2018:2), buah durian memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi dan yang dikonsumsi daging buahnya saja, sedangkan biji 

dan kulitnya dibuang dan tidak dimanfaatkan. 

Buah durian memiliki tiga bagian. Bagian pertama adalah daging buah 

sekitar 20-35%. Yang kedua yaitu biji buah durian memiliki berat sekitar 5-15%, 
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sedangkan bagian terbesarnya adalah kulitnya yang hampir 60-75% dari total berat 

buah durian tersebut. Sangat disayangkan masyarakat hanya memakan daging 

buahnya saja, sedangkan biji dan kulitnya dibuang begitu saja dan menjadi limbah. 

Ditambah dengan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah 

sembarangan maka masalah limbah ini akan semakin buruk. Kemudian yang akan 

terjadi adalah bagian kulit durian setelah menumpuk akan membusuk dan kulit 

durian tersebut akan menyebabkan limbah dan alhasil dapat menimbulkan penyakit 

karena mengundang lalat. 

Minat masyarakat mengonsumsi buah durian meningkat setiap tahunnya. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Direktorat Jenderal Hortikultura 

(2019) konsumsi buah durian per tahunnya naik pesat. Kenaikan tersebut hampir 

mencapai 100 ton per tahun per provinsi di Indonesia. Menurut Fauzi (2018:1), 

angka ekspor durian di Indonesia pada tahun 2017 hanya 240 ton sementara angka 

import 764 ton sehingga menghasilkan defisit sebesar 524 ton. Namun, pada 

tahun 2018 angka ekspor durian di Indonesia menjadi 1084 ton, sedangkan angka 

impor hanya 351 ton sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan 

negara pengekspor durian. Hal tersebut membuktikan bahwa buah durian 

merupakan buah yang sangat diminati dan dapat disimpulkan juga bahwa 

produksi buah durian di Indonesia melimpah, dengan pertambahan yang begitu 

pesat maka limbah kulitnya pun semakin banyak. 
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Gambar 1.1 Tabel Produksi Durian Menurut Provinsi Tahun 2015-2019  

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura (2019) 

 
Gambar 1.2 Persentase Produksi Durian di Indonesia 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

Menurut data yang diambil di Badan Pusat Statistik dan Direktorat 

Jenderal Holtikultura (2019:1), produksi dan produktivitas buah durian di 
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Indonesia meningkat setiap tahunnya. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa total 

produksi durian di Indonesia pada 2015 yaitu 995,729 ton dan pada tahun 2019 

total produksi durian di Indonesia meningkat secara drastis yaitu 1,169,804 ton. 

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang 

tingkat produksi buah durian sangat tinggi, hal ini ditunjukkan oleh 24,20%. 

Angka tersebut hampir mencapai seperempat dari keseluruhan produksi buah 

durian di Indonesia. 

Oleh karena laju produksi dan produktivitas buah durian di Indonesia 

semakin pesat, maka permasalahan limbah kulit tersebut semakin besar dan perlu 

adanya tindakan pengolahan limbah tersebut. Menurut Kurniawan dkk (2013:100) 

di dalam kulit durian memiliki kandungan lignin sebanyak 5%, serat selulosa 

sebanyak 50% sampai 60%, dan memiliki kandungan pati atau starch sebesar 5%. 

Kandungan-kandungan tersebut sangatlah baik untuk tubuh dan sangat cocok 

untuk dijadikan bahan baku pembuat tepung. Seperti yang sudah diketahui bahwa 

industri tepung membutuhkan bahan baku dengan jumlah banyak sehingga sangat 

cocok untuk dijadikan langkah penanggulangan masalah limbah kulit durian ini. 

 
Gambar 1.3 Foto Kulit Durian Bagian Dalam (Albedo)  

Sumber: Data Diolah (2020)  
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 Sesuai gambar 1.3 yang tertera di atas, foto tersebut merupakan kulit 

durian bagian dalam (albedo) yang sudah dibersihkan dari kulit luarnya oleh 

peneliti. Peneliti memilih kulit durian bagian dalam (albedo) sebagai objek 

penelitian dikarenakan tiga faktor utama yaitu permasalahan limbah kulit durian 

di Indonesia, keunikan, dan jarangnya produk yang dihasilkan dari tepung kulit 

durian bagian dalam (albedo), serta memiliki nilai tambah untuk dunia kuliner. 

Faktor pertama yaitu permasalahan limbah kulit durian di Indonesia seperti yang 

sudah peneliti paparkan diatas bahwa Indonesia sangat perlu inovasi untuk 

mengatasi limbah yang menumpuk, apalagi Indonesia merupakan salah satu 

penghasil buah durian terbanyak di dunia. Faktor kedua adalah keunikan dan 

jarangnya produk yang dihasilkan oleh tepung kulit durian, hal ini membuat minat 

pasar yang dapat rendah maupun tinggi yang nantinya akan diuji oleh peneliti 

melalui uji minat pasar. Faktor ketiga adalah nilai tambah untuk dunia kuliner, 

seperti yang sudah kita ketahui adalah dunia kuliner selalu dipenuhi oleh inovasi-

inovasi baru yang dapat menjadi trend. Peneliti berharap bahwa jika memang 

efektif untuk mengatasi permasalahan limbah di Indonesia, maka tepung kulit 

durian dapat menjadi trend baru dalam dunia kuliner.  

Chewy cookies merupakan kue kering yang memiliki tekstur renyah diluar 

dan lembut didalam. Menurut Kumparan Food (2020:5), pembuatan chewy 

cookies memerlukan bahan-bahan yang berkualitas untuk dapat menghasilkan rasa, 

tekstur, dan aroma yang baik. Oleh karena itu, peneliti ingin membuat produk 

berupa chewy cookies dengan penambahan tepung kulit durian bagian dalam 

(albedo). Hal ini disebabkan oleh peneliti ingin mengetahui kualitas yang akan 
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dihasilkan jika diterapkan penambahan tepung kulit durian bagian dalam tersebut. 

Untuk mewujudkan tujuan penelitian ini, peneliti akan melakukan uji 

organoleptik pada produk chewy cookies dengan penambahan tepung kulit durian 

bagian dalam (albedo). Adapun judul penelitian ini adalah “Aplikasi Bauran 

Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Produk Chewy Cookies dengan 

Penambahan Tepung Kulit Durian Bagian Dalam (Albedo) di Yogyakarta”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung kulit durian bagian dalam (albedo)? 

2. Bagaimana proses pembuatan chewy cookies? 

3. Bagaimana warna, aroma, rasa, dan tekstur chewy cookies dengan 

penambahan tepung kulit durian bagian dalam (albedo)? 

4. Bagaimana cara pengaplikasian bauran pemasaran terhadap keputusan 

pembelian chewy cookies dengan penambahan tepung kulit durian bagian 

dalam (albedo)? 

5. Bagaimana cara menjual kreasi produk chewy cookies dengan penambahan 

tepung kulit durian bagian dalam (albedo)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui proses pembuatan tepung kulit durian bagian dalam (albedo). 

2. Mengetahui proses pembuatan chewy cookies. 

3. Mengetahui warna, aroma, rasa, dan tekstur chewy cookies dengan 

penambahan tepung kulit durian bagian dalam (albedo). 

4. Mengetahui cara pengaplikasian bauran pemasaran terhadap keputusan 

pembelian chewy cookies dengan penambahan tepung kulit durian bagian 

dalam (albedo), 

5. Mengetahui cara menjual kreasi produk chewy cookies dengan 

penambahan tepung kulit durian bagian dalam (albedo). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Pentingnya pengembangan dalam penelitian kreasi produk yaitu adalah 

pemanfaatan limbah kulit durian bagian dalam secara optimal dan efektif 

agar dapat menjadi solusi permasalahan limbah kulit durian di Indonesia. 

2. Pentingnya pengembangan penelitian ini untuk Universitas Ciputra 

dikarenakan untuk menjadi pedoman kedepannya untuk mahasiswa-

mahasiswa Universitas Ciputra dalam membuat sebuah penelitian. 

3. Pentingnya pengembangan penelitian ini untuk masyarakat adalah untuk 

memberikan sebuah ide yang dapat digunakan sebagai ide bisnis atau 

peluang usaha baru. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian kreasi produk penambahan tepung limbah kulit durian bagian 
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dalam pada produk chewy cookies memiliki beberapa asumsi antara lain: 

1. Pemanfaatan limbah kulit durian diharapkan dapat mengoptimalkan dan 

menjadi solusi permasalahan limbah kulit durian yang ada di Indonesia. 

2. Pemanfaatan limbah kulit durian ini kemungkinan dapat menarik perhatian 

orang karena unik dan masih jarang di masyarakat Indonesia. 

Pengembangan penelitian mengenai produk chewy cookies dengan 

penambahan tepung kulit durian bagian dalam (albedo) memiliki keterbatasan-

keterbatasan sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya mampu melakukan penelitian pada tahap uji organoleptik 

dan uji minat pasar. 

2. Peneliti menemukan bahwa jumlah tepung yang dihasilkan dari kulit 

durian bagian dalam (albedo) sangatlah sedikit dengan rasio lima kg kulit 

durian bagian dalam hanya dapat menghasilkan sekitar 500 gram tepung.  

 

  


