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ABSTRAK 

Persaingan bisnis yang ketat dan banyaknya produk marning jagung yang beredar di Kabupaten 
Sumenep menjadikan produsen harus mengetahui keinginan konsumen. Salah satunya adalah 
preferensi konsumen agar memiliki gambaran dalam memasarkan produk dan dapat diterima oleh 
konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis preferensi konsumen produk marning 
jagung lokal Madura produksi UD. Sinar Murni di Kabupaten Sumenep. Atribut dan level yang 
digunakan adalah rasa (asin bawang, pedas manis dan original), berat kemasan (sedang dan kecil), 
jenis kemasan (plastik klip dan plastik non-klip), harga (Rp. 5.000-Rp. 10.000 dan Rp. 11.000-Rp. 
15.000), label kemasan (lengkap dan tidak lengkap) dan jenis produk (mentah dan masak). Responden 
diambil 45 orang dengan teknik accidental sampling yang nantinya diminta untuk menentukan rangking 
kombinasi atribut level dari yang paling disukai sampai yang paling tidak disukai. Preferensi konsumen 
dianalisis dengan analisis conjoin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepentingan atribut, 
konsumen lebih memilih atribut rasa terlebih dahulu baru kemudian atribut label kemasan. Setelah itu 
atribut harga, jenis produk, jenis kemasan dan yang terakhir adalah atribut berat. Berdasarkan nilai 
utility, responden lebih menyukai rasa pedas manis, berat kecil (<250gr), dikemas dalam plastik non-
klip, harga Rp. 5000-Rp. 10.000 dengan label kemasan yang lengkap dan produk masak.  

Kata Kunci: Marning Jagung, Perilaku Konsumen, Preferensi 

PENDAHULUAN 

Tanaman jagung merupakan komoditi yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan, 
pakan maupun industri (Firdaus & Fauziyah, 2020). Produksi tanaman jagung cenderung mengalami 
kenaikan di Pulau Madura. Produksi jagung tahun 2018 di Kabupaten Bangkalan, Sampang, 
Pamekasan dan Sumenep sebesar 145.062 ton, 94.910 ton, 94.519 ton dan 379.850 ton (Badan Pusat 
Statistik Provinsi Jawa Timur, 2019). Produksi jagung terbesar di Pulau Madura yaitu di Kabupaten 
Sumenep. Produksi jagung di Kabupaten Sumenep tahun 2019 mencapai 436.000,49 ton dengan 
luasan panen sebesar 145.489 ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2020). Jenis jagung 
yang biasanya dibudidayakan yaitu varietas jagung lokal dan jagung hibrida. Namun, sebagian besar 
petani lebih memilih membudidayakan jagung lokal karena harga jual yang lebih tinggi meskipun hasil 
produksinya rendah (Prasetyo & Fauziyah, 2020). Menurut Nurmansyah pada (Suprapti et al., 2014) 
menyatakan bahwa pendapatan usahatani jagung lokal sebesar Rp. 2.019.491,15/ha sedangkan 
jagung hibrida sebesar Rp. 5.349.747,54/ha. Petani Madura memiliki pembiayaan yang cukup tinggi 
untuk usahatani jagung lokal, dikarenakan jagung lokal digunakan sebagai bahan pakan, benih, dapat 
disimpan dalam jangka waktu yang lama, biaya produksi yang rendah serta ceruk pasar yang 
menjadikan harga jagung lokal lebih tinggi dibandingkan jagung hibrida (Suprapti & Happy, 2018). 

Jagung lokal Madura biasanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan dijadikan pengganti nasi atau 
dicampur dengan nasi. Untuk menambah nilai jual dan nilai tambah dari produk jagung lokal Madura, 
masyarakat Madura mengolahnya menjadi camilan berupa marning. Marning menjadi salah satu 
camilan yang bercita rasa gurih dan renyah (Budiandriani & Ramlawati, 2019). Berdasarkan Dinas 
Koperasi Sumenep pada Qamariyah et al., (2021), jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep 
adalah 269.005. Salah satu UMKM yang memproduksi marning jagung lokal Madura adalah Sinar 
Murni. UD. Sinar Murni berlokasi di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep yang didirikan oleh Moh. 
Salim pada tahun 1997. Awal mula berdirinya produksi marning jagung lokal Madura ini dimulai dari 
banyaknya permintaan marning namun belum ada usaha yang memproduksi marning.  

Metode yang digunakan untuk mengetahui keinginan konsumen salah satunya adalah preferensi 
konsumen. Dengan dilakukan pengkajian mengenai preferensi konsumen, dapat diketahui kebutuhan 
dan keinginan konsumen terhadap produk tersebut (Hasbi & Sari, 2019). Preferensi konsumen ini 



Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan 2021 
Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya 8-9 Desember 2021 

181 
 

sangatlah penting bagi seorang produsen karena nantinya dapat memiliki gambaran dalam 
memasarkan produk sehingga dapat diterima oleh konsumen (Permadi, 2016). Selain itu, dapat 
digunakan untuk melihat apakah atribut yang ditawarkan pada produk telah memenuhi harapan 
konsumen atau belum. Sehingga produsen pun nantinya dapat membuat produk baru dengan melihat 
pilihan atribut yang paling disukai atau mempertahankan atribut pilihan konsumen (Sokoastri, 2020). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui (1) atribut produk marning jagung lokal Madura 
produksi UD. Sinar Murni berdasarkan tingkat kepentingan menurut preferensi konsumen, (2) 
kombinasi level atribut produk marning jagung lokal Madura produksi UD. Sinar Murni yang paling 
sesuai dengan preferensi konsumen di Kabupaten Sumenep. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan pada UD. Sinar Murni Desa Manding Timur, Kecamatan Manding, Kabupaten 
Sumenep pada bulan November 2021. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dengan 
pertimbangan bahwa UD ini sangat popular dimasyarakat. Sumber data dalam penelitian yakni data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan kuisioner terhadap konsumen 
dan pemilik UD. Sinar Murni. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil publikasi lembaga ataupun 
dinas terkait, jurnal, buku dan literatur lainnya.  

Metode penentuan sampel menggunakan teknik accidental sampling yaitu penentuan sampel dilakukan 
secara kebetulan, artinya siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok yang 
dapat dijadikan sebagai sampel penelitian (Sugiyono, 2013). Sehingga siapa saja yang bertemu 
dengan peneliti dan pernah membeli produk marning jagung lokal Madura produksi UD. Sinar Murni, 
baik laki-laki maupun perempuan dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini ditentukan sebanyaak 45 responden. Penentuan jumlah sampel dianggap mewakili 
populasi pengunjung dengan mengetahui minimum jumlah sampel berdasarkan formulasi menurut 
Orme dalam (Naibaho, 2019) sebagai berikut: 

Jumlah sampel minimum = [(jumlah level-jumlah atribut) + 1] x 5 
= [(13-6) +1] x 5 
= 40 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis conjoin. Analisis conjoin dapat 
digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen produk marning jagung lokal Madura produksi UD. 
Sinar Murni yang menggunakan SPSS 16 dan Microsoft Excel 2016. Secara umum model analisis 
conjoin sebagai berikut: 

𝑈 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏1𝑋2 + 𝑏2𝑋3 + 𝑏3𝑋4 + 𝑏4𝑋5 + 𝑏5𝑋6 + 𝑏6𝑋7 ..……………………………………………. (1) 

Dimana: 
U  = Nilai preferensi 
𝑏0   = Nilai konstan 

𝑏1 − 𝑏6  = Nilai utility 

𝑋1  = 1 jika rasa asin bawang, 0 jika lainnya 
𝑋2  = 1 jika rasa pedas manis, 0 jika lainnya 

𝑋3  = 1 jika berat kemasan kecil (<250 gr), 0 jika lainnya 

𝑋4  = 1 jika jenis kemasan plastic non-klip, 0 jika lainnya 
𝑋5  = 1 jika harga 5.000-10.000, 0 jika lainnya 

𝑋6  = 1 jika label kemasan lengkap (komposisi, PIRT, merk dagang, netto), 0 jika lainnya 

𝑋7  = 1 jika jenis produk masak, 0 jika lainnya 

Variabel preferensi dalam penelitian ini diukur dengan menawarkan berbagai kombinasi (rasa, berat 
kem asan, jenis kemasan, harga, label kemasan yakni komposisi PIRT, merk dagang, netto, jenis 
produk) dengan skala pengukuran menggunakan skala likert 1-5 (1= sangat tidak suka, 2= tidak suka, 
3= netral, 4= suka, 5=sangat suka).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Preferensi konsumen terhadap produk marning jagung lokal Madura produksi UD. Sinar Murni dalam 
penelitian ini menggunakan analisis conjoin. Hasil analisis untuk signifikasi atribut dapat diketahui pada 
Tabel 1.  

Tabel 1. Nilai Signifikasi Atribut Produk Marning Jagung Lokal Madura Produksi UD. Sinar Murni 

 Value Sig. 

Pearson’s R .601 .007 
Kendall’s tau .329 .039 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai signifikasi predictive accurary pada nilai Pearson’s R 
sebesar 0.007 dan nilai Kendall’s tau sebesar 0.039 artinya nilai sig<0.05 maka terdapat hubungan 
yang signifikan antara preferensi konsumen dengan atribut yang digunakan dalam membeli produk 
marning jagung lokal Madura produksi UD. Sinar Murni. Sedangkan nilai Pearson’s R diketahui sebesar 
0.601 artinya sebesar 60% preferensi konsumen dipengaruhi kombinasi atribut dan 40% dipengaruhi 
oleh faktor lain diluar model. 

Hasil dari analisis conjoin padapat diketahui nilai tingkat kepentingan atribut menurut preferensi 
konsumen produk marning jagung lokal Madura produksi UD. Sinar Murni. Atribut yang memiliki nilai 
tingkat kepentingan tertinggi adalah rasa dengan nilai sebesar 31.621% yang artinya konsumen lebih 
mengutamakan rasa dibandingkan dengan atribut lainnya dalam membeli produk marning jagung lokal 
Madura produksi UD. Sinar Murni. Rasa dianggap penting oleh konsumen karena dapat memberikan 
selera tersendiri sesuai dengan keinginan konsumen terhadap produk. Varian rasa marning jagung 
lokal Madura yaitu asin bawang, pedas manis dan original. 

Tabel 2. Tingkat Kepentingan Atribut Marning Jagung Lokal Madura Produksi UD. Sinar Murni 

Atribut Tingkat Kepentingan Atribut 

Rasa 31.621 
Berat 9.296 

Jenis_Kemasan 11.780 
Harga 15.527 
Label 16.789 

Jenis_Produk 14.987 
 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Pertimbangan kedua yang dipilih oleh konsumen adalah label kemasan dengan nilai sebesar 16.789%. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa atribut label kemasan menjadi pertimbangan kedua setelah rasa 
marning jagung lokal. Berdasarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (2020), menyatakan 
bahwa  label sangat penting karena mencakup informasi nama produk, daftar bahan yang digunakan, 
berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan 
kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu.  

Atribut yang menjadi pertimbangan ketiga adalah harga yang mempunyai nilai sebesar 15.527%. Hal 
ini menunjukkan bahwa konsumen dalam membeli marning jagung lokal produksi UD. Sinar Murni akan 
mempertimbangkan harga setelah rasa dan label dalam kemasan. Hasil penelitian ini berbanding 
terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Subari (2021) bahwa atribut harga 
merupakan faktor kedua yang menentukan tingkat kepentingan atribut daalam menentukan pembelian 
kopi.  

Pertimbangan keempat adalah atribut jenis produk dengan nilai sebesar 14.987%. Berdasarkan hasil 
tersebut dapat dikatakan bahwa konsumen dalam membeli produk marning jagung lokal Madura 
produksi UD. Sinar Murni akan melihat produk mentah atau jadi. Jenis produk yang dipilih dapat 
memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi produk marning. 

Pertimbangan kelima yaitu jenis kemasan yang memiliki nilai sebesar 11.780%. Jenis kemasan ini 
dianggap penting oleh konsumen sehingga penting bagi UD. Sinar Murni mempertimbangkan kemasan 
yang akan digunakan. Pemilihan jenis kemasan memudahkan konsumen untuk membawa produk 
kemana-mana dan praktis selain itu juga menjaga keamanan produk agar tetap awet, renyah dan 
menghindari serangan serangga. 
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Pertimbangan terakhir adalah berat dengan nilai sebesar 9.296%. Hal ini mengindikasikan bahwa 
konsumen mempertimbangkan berat kemasan karena kebanyakan konsumen mengkonsumsi marning 
sebagai selingan, camilan dan oleh-oleh. Konsumen menginginkan produk yang praktis dan mudah 
dibawa kemana-mana tanpa memakan tempat yang banyak.  

Analisis conjoin ini juga menghasilkan nilai utility yang menunjukkan tingkat kesukaan konsumen 
terhadap atribut dan level atribut yang diinginkan. Nilai utility ini nantinya dapat mengetahui stimuli yang 
lebih disukai konsumen. Nilai utility dari atribut dan level atribut produk marning jagung lokal Madura 
produksi UD. Sinar Murni dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan hasil analisis, model analisis conjoin 
sebagai berikut 

𝑈 = 3.510 + 0.014X1 + 0.157X2 + 0.022X3 + 0.010X4 + 0.082X5 + 0.049X6 + 0.001X7……………….(2) 

Atribut rasa, responden lebih menyukai rasa marning pedas manis dengan memiliki nilai utility sebesar 
0.157 dibandingkan dengan rasa asin bawang dan original. Rasa pedas manis merupakan level yang 
sengaja dimasukkan sebagai variasi inovasi rasa marning sebagai pilihan yang diberikan kepada 
responden. Setelah dilakukan analisis rasa pedas manis memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan 
dengan rasa lainnya. Meskipun pada kenyataannya marning jagung lokal produksi UD. Sinar Murni 
yang saat ini dijual dipasaran yaitu rasa original dan asin bawang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika 
marning jagung ditambah inovasi rasa pedas manis maka kemungkinan responden banyak yang 
menyukai. 

Tabel 3. Nilai Koefisien Utility Atribut dan Level Atribut Produk Marning Jagung Lokal Madura Produksi 
UD. Sinar Murni 

Atribut Level Atribut Nilai Utility 

Rasa Asin Bawang .014 
 Pedas Manis .157 
 Original -.171 

Berat Sedang (>250 gr) -.022 
 Kecil (<250 gr) .022 

Jenis_Kemasan Plastik Klip -.010 
 Plastik Non-Klip .010 

Harga 5.000-10.000 .082 
 11.000-15.000 -.082 

Label Lengkap .049 
 Tanpa Keterangan -.049 

Jenis Produk Mentah -.001 
 Masak .001 
(Constant)  3.510 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Atribut berat terlihat bahwa berat produk yang memiliki nilai utility tertinggi adalah berat produk kecil 
(<250 gr) sebesar 0.022. Hal ini menunjukkan responden lebih menyukai kemasan kecil dari pada 
sedang karena cocok dijadikan camilan dan oleh-oleh. Namun penelitian ini berbeda dengan Kalsum, 
Fauziyah, & Nugroho (2013), tentang preferensi konsumen dalam membeli rengginang lorjuk bahwa 
responden lebih menyukai atribut berat isi kemasan sebesar 600 gram-800 gram/bungkus. Sehingga 
responden lebih menyukai ukuran yang berat karena responden lebih sering membeli dengan jumlah 
yang banyak dan harga dengan kemasan besar lebih murah. 

Atribut jenis kemasan terlihat bahwa jenis kemasan yang paling tinggi yaitu jenis kemasan plastik non-
klip sebesar 0.010 dibandingkan dengan plastik klip dengan nilai utility sebesar -0.010. Pemilihan 
kemasan menggunakan plastik non-klip karena produk marning mudah sekali hilang kerenyahannya 
sehingga dibutuhkan kemasan yang rapat. Selain itu, memudahkan responden dalam membuka 
kemasannya dengan cara digunting. 

Atribut harga pada marning jagung lokal Madura responden lebih memilih harga Rp. 5.000-10.000 
dengan nilai utility sebesar 0.082. Nilai yang diperoleh dapat diketahui bahwa responden lebih 
menyukai varian harga Rp. 5.000-Rp. 10.000, karena harga tersebut dapat dijangkau oleh semua 
kalangan, baik menengah kebawah maupun keatas. Jika responden diberikan beberapa pilihan harga, 
maka akan cenderung memilih harga yang rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rohmah & 
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Subari (2021) karena atribut harga yang dipilih oleh konsumen dalam membeli kopi janji jiwa adalah 
Rp. 23.000 karena harga yang ditawarkan cukup terjangkau untuk mengkonsumsi kopi.  

Atribut label, responden lebih memilih produk yang memiliki label kemasan yang lengkap dengan nilai 
utility sebesar 0.049 dibandingkan dengan yang non-label (-0.049). Label merupakan suatu tanda yang 
sederhana pada kemasan produk yang berfungsi untuk menunjukkan produk atau merek selain itu juga 
menggambarkaan beberapa hal tentang produk (Firmansyah, 2019). 

Nilai utility pada atribut jenis produk responden lebih memilih produk yang masak sebesar 0.001 dari 
pada yang mentah (-0.001). Hal ini menujukkan bahwa responden lebih suka marning jagung yang 
masak dikarenakan praktis dan tinggal dikonsumsi. Sementara itu, jika produk marning jagung mentah 
responden masih harus menggoreng dalam waktu yang lama dan hasilnya pun belum tentu sesuai 
dengan keinginan responden.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepentingan, konsumen lebih 
memilih atribut rasa terlebih dahulu baru kemudian atribut label kemasan. Setelah itu atribut harga, 
jenis produk, jenis kemasan dan yang terakhir adalah atribut berat. Berdasarkan nilai utility, responden 
lebih menyukai rasa pedas manis, berat kecil, dikemas dalam plastik non-klip, harga Rp. 5000-Rp. 
10.000 dengan label kemasan yang lengkap dan produk masak. Beberapa saran yang dapat diberikan 
dalam penelitian yaitu, sebaiknya UD. Sinar Murni membuat varian rasa marning yang sesuai dengan 
keinginan konsumen seperti rasa pedas manis, mempertimbangkan jenis kemasan, label kemasan dan 
mempertahankan harga dan kualitas produk marning yang dihasilkan. 
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