
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Gula merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok kebutuhan pangan 

yang sangat penting bagi kebutuhan kita sehari-hari, baik dalam rumah tangga 

maupun industri makanan dan minuman. Gula juga menjadi kebutuhan yang sangat 

penting bagi tubuh karena gula mengandung kalori yang sangat penting bagi 

kesehatan kita. Gula juga digunakan sebagai bahan pemanis utama yang digunakan 

oleh banyak industri makanan dan minuman.  

Gula kelapa adalah jenis gula yang dinilai unik oleh masyarakat Indonesia. 

Gula kelapa juga dikenal dengan nama gula merah ataupun gula jawa oleh 

masyarakat Indonesia. Gula kelapa adalah jenis gula yang dihasilkankan dari nira 

kelapa yang dipanaskan hingga mengental lalu dicetak dan didinginkan hingga 

mengeras (Pratama et al., 2015).  Keberadaan gula kelapa sangat penting bagi 

masyarakat Indonesia karena fungsinya sebagai bahan baku pada beberapa industri 

makanan seperti industri kecap, enting-enting, nopya dan industri rumahan lainya 

yang tidak dapat digantikan oleh jenis gula lain. Gula kelapa yang beredar di 

pasaran pada saat ini pada umumnya berbentuk setengah elips yang dicetak  

menggunakan tempurung kelapa, ada pula yang berbentuk silindris yang dicetak 

menggunakan cetakan dari  potonga batang bambu dengan berbagai macam ukuran 

(Wibison et al. 2012). Gula merah yang beredar di pasaran selain ukurannya yang 

berbeda-beda juga mempunyai tingkat kecerahan warna yang berbeda-beda ada 



yang cenderung coklat gelap ada juga yang coklat cerah. Tingkat kecerahan warna 

gula merah yang beredar di pasaran bergantung pada banyak faktor seperti cemaran 

dan suhu pemasakan nira kelapa hingga menjadi gula kelapa. 

Konsumen dalam mengkonsumsi gula kelapa tentunya memilih gula kelapa 

dengan ciri tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen 

itu sendiri. Faktor yang dapat mempengauhi keputusan konsumen dalam 

menentukan keputusan pembelian suatu produk banyak sekali, baik secara internal 

maupun eksternal. Atribut-atribut yang melekat pada produk gula kelapa juga 

sangat diperhatikan oleh konsumen dalam pembelian gula yang akan dikonsumsi. 

Informasi pasar yang akurat secara lengkap dan rinci mencakup preferensi 

konsumen untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. 

Preferensi konsumen adalah pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang 

terhadap produk yang akan dikonsumsi dari berbagai pilihan produk yang ada di 

pasaran. Preferansi konsumen menunjukkan kesukaan dari berbagai pilihan produk 

yang ada di pasaran (Rochaeni, 2013). Preferensi konsumen dapat menggambarkan 

segala informasi yang berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Mengetahui bagaimana preferensi konsumen dan bagaimana atribut gula kelapa 

yang diminati oleh  konsumen gula kelapa di Pasar Godean, Kabupaten Sleman, 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah penting. Informasi bagaimana 

preferensi konsumen dan bagaimana atribut gula kelapa yang diminati oleh  

konsumen berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sangat penting 

bagi produsen gula kelapa. Informasi ini dapat dijadikan acuan oleh para produsen 

gula kelapa untuk dapat menghasilkan produk yang mampu memenuhi keinginan 



dan kebutuhan konsumen. Keinginan dan kebutuhan konsumen yang terpenuhi 

menjadi dasar loyalitas seorang konsumen terhadap suatu produk. Loyalitas 

konsumen yang baik terhadap suatu produk  maka nilai penjualan produk akan 

semakin meningkat. Peningkatan jumlah penjualan produk maka tingkat 

pendapatan produsen gula kelapa juga akan meningkat akibatnya seluruh pihak 

yang berperan dalam pengadaan gula kelapa hingga ke tangan konsumen bias 

mendapatkan pendapatan yang lebih baik. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan karakteristik konsumen gula kelapa. 

2. Menganalisis hubungan antara karakteristik konsumen dengan jumlah 

konsumsi gula kelapa. 

3. Menganalisis preferensi konsumen terhadap gula kelapa dan menentukan 

urutan kepentingan dari atribut gula kelapa.  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui karakteristik konsumen gula kelapa 

2. Mengetahui bagaimana hubungan karakteristik konsumen gula kelapa 

dengan jumlah konsumsi gula kelapa. 

3. Mengatahui bagaimana preferensi konsumen terhadap gula kelapa dan 

mengetahui bagaimana urutan kepentingan dari atribut gula kelapa. 

1.3. Hipotesis  

Pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 



1. Diduga ada hubungan antara karakteristik usia, jumlah anggota keluarga, 

tingkat pendidikan dan golongan pendapatan dengan jumlah konsumsi gula 

kelapa. 

2. Diduga atribut gula kelapa yang menjadi preferensi konsumen adalah gula 

kelapa dengan warna coklat kehitaman, derukuran sedang dan bentuk 

setengah elips. 

 

 


