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Abstrak. Untuk tetap maju dalam persaingan perlu ditingkatkannya inovasi produk, kualitas produk, dan pemasaran 

produk yang akan mengacu kepada kepuasan produk. Inovasi produk adalah salah satu meningkatkan daya beli produk 

terhadap konsumen. Opak biji karet merupakan makanan ringan yang berasal dari bahan dasar biji karet. Produk 

makanan tersebut belum dipasarkan secara menyeluruh dikarenakan belum banyak konsumen mengetahui produk 

makanan tersebut. Pembuatan kuisoner yang berisi variabel kualitas produk, harga produk dan packaging produk, 

Pengolahan data dilakukan dengan regresi linear berganda. data jumlah responden menurut usia yaitu 223 orang 

berusia ≤ 25 tahun dengan presentase 89,2%, 11 orang berusia 26-35 tahun dengan presentase 4,4%, 9 orang berusia 

36-45 tahun dengan presentase 3,6%, dan 7 orang berusia ≥ 46 tahun dengan presentase 2,8%. persentase dalam kualitas 

produk paling besar adalah untuk jumlah banyak porsi makanan yaitu sebesar 22,8% dan berkualitas sebesar 19,2%.  

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata masyarakat membutuhkan makanan ringan dalam jumlah yang banyak 

dan berkualitas untuk dijual di pasaran, responden dapat dikatakan puas dengan harga produk dari makanan opak biji 

karet ini yaitu dengan persentase sebesar 23,2%. Untuk pernyataan harga makan dengan kualitas makanan opak biji 

karet ini responden menjawab sangat puas dengan persentase sebesar 20,8%. Sebanyak 17,2% responden sangat puas 

dengan keputusan membeli produk dengan harga yang dicantumkan, dan masyarakat sangat puas dengan kebersihan 

kemasan dengan persentase sebesar 18,8%. Kemasan yang bersih dapat mengurangi resiko tercemarnya makanan biji 

opak dengan kotoran.      

Kata kunci: Inovasi, Kualitas, Opak biji karet, Kepuasan, Konsumen  

 
PENDAHULUAN 

Makanan ringan atau camilan merupakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu. Saat 

ini sudah banyak makanan ringan yang beredar di kota Serang yang mempunyai bentuk, rasa, pengemasan, dan 

tampilan yang berbeda-beda yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Banyak masyarakat 

yang lebih memilih mengkonsumsi makanan tradisional khas kota Serang dari pada makanan modern. Berbagai 

macam makanan tradisional khas Kota Serang seperti, sate bandeng, opak singkong, emping dan masih banyak lagi 

makanan khas lainnya. Untuk tetap maju dalam persaingan perlu ditingkatkannya inovasi produk, kualitas produk, 

dan pemasaran produk yang akan mengacu kepada kepuasan produk. Inovasi produk adalah salah satu meningkatkan 

daya beli produk terhadap konsumen, kualitas produk sebagai harapan yang dapat berguna dalam mengkonsumsi 

produk tersebut dan pemasaran produk sebagai produk yang dipasarkan tepat sasaran yang tidak menyulitkan 

konsumen dalam mendapatkan produk tersebut. Inovasi yang diterapkan adalah inovasi makanan ringan yang mudah 

didapat, dibuat dan dikembangkan oleh masyarakat luas. Inovasi makanan ringan opak biji karet yang belum 

terpasarkan dan diolah oleh masyarakat.  

Opak biji karet merupakan makanan ringan yang berasal dari bahan dasar biji karet. Produk makanan tersebut 

belum dipasarkan secara menyeluruh dikarenakan belum banyak konsumen mengetahui produk makanan tersebut. 

Sebagai penjelasan Pada awalnya biji karet yang sudah berjatuhan dari pohonnya masih memiliki cangkang yang 

sangat keras. Kemudian dicuci dan dihancurkan dengan menggunakan alat seperti cobek, selanjutnya dibuang 

cangkangnya dan diambil bagian dagingnya. Dagingnya kemudia dipisah menjadi dua bagian agar proses 

penghilangan kandungan sianida lebih mudah dan cepat. Daging biji Karet kemudian dimasukan kedalam katel yang 

telah berisi air mendidih, kemudian proses perebusan berjalan selama 1 jam.  

Setelah direbus maka kandungan sianida akan semakin berkurang karena adanya panas yang mampu membuat biji 

karet lebih empuk dan kehilangan getahnya. Proses yang paling penting selanjutnya adalah dengan melakukan 

perendaman didalam air bersih selama 2 hari dan satu malam dengan mengganti air tersebut selama 12 jam, tujuannya 

adalah menghilangkan kandungan sianida, tanda-tanda kalau biji karet sudah bisa dikonsumsi maka selain menjadi 

lebih lembut maka akan lebih dingin. Setelah direndam maka bahan biji karet ini telah menjadi bahan setengah jadi 

yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan sesuai dengan kemampuan masyarakat seperti bolu biji karet, opak 

biji karet dan kripik biji karet. 

Peluncuran produk dan layanan baru di pasar sangat penting untuk meningkatkan besaran bisnis dan keuntungan 

perusahaan. Perusahaan yang berhasil dalam mempercepat peluncuran produk baru ke pasar dibandingkan pesaing 

dapat memperoleh keuntungan untuk mendapatkan pasar yang lebih dominan (Fred dan Erik 2009; Hoechst 2000). 

Sangatlah penting untuk mengetahui faktor yang menentukan kesuksesan produk baru dalam pasar (Roenrich, 2004).  

Penelitian ini akan lebih mendalami tentang makanan ringan yang inovasi diinginkan konsumen. Potensi di industri 
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makanan ringan tergolong sangat tinggi Dilihat dari saat ini data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dari 

beberapa kelompok makanan terhadap pengeluaran rata-rata perkapita yaitu dari Rp. 3.449 hingga Rp. 152.388.  

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas produk pada makanan opak biji karet, harga produk pada makanan 

opak biji karet dan packaging produk pada makanan opak biji karet dapat mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen 

pada kualitas produk.  

 

METODE PENELITIAN 

Identifikasi masalah tentang apa yang terjadi di lapangan dalam hal ini terkait dengan penelitian yang dilakukan 

setelah melakukan observasi dan pencarian literatur terkait masalah yang akan diteliti yang akan dirumuskan kedalam 

perumusan masalah. Rumusan masalah tersebut dilakukan penetapan tujuan yang menjadi acuan apa yang akan 

dilakukan agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Setelah menetapkan tujuan lalu memberikan pembatasan masalah 

agar tidak semakin melebar dan fokus pada pembahasan. Pembuatan kuisoner yang berisi variabel kualitas produk, 

harga produk dan packaging produk. Harapan yang dilakukan adalah untuk mengetahui kualitas produk pada makanan 

opak biji karet dalam mempengaruhi tingkat kualitas produk masyarakat, Untuk mengetahui harga produk pada 

makanan opak biji karet dapat mempengaruhi tingkat kualitas produk masyarakat dan untuk mengetahui packaging 

produk pada makanan opak biji karet dapat mempengaruhi tingkat kualitas produk.  

 Penulisan ini dilakukan di Kota Serang yang dilakukan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 1 Juli Tahun 2018. 

Kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat kota serang dengan jumlah responden sebanyak 250 orang, 

menggunakan Skala linker dan Pengolahan data dilakukan dengan regresi linear berganda dengan menggunakan 

software SPSS 16.  

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisa regresi linier dengan menggunakan beberapa langkah, 

sehingga pada pengolahan data mampu memenuhi tujuan dari penelitian, dimana sebelumnya dilakukan pengumpulan 

data berupa kuisioner dari tiap=tiap pertanyaan memiliki masing-masing score. Uji validitas digunakan untuk 

mengetahui buah butir pertanyaan didalam kuisioner yang telah disebarkan valid atau tidak (Arikunto, 2006). Jika 

rhitung > rtabel maka pernyataan dalam kuesioner adalah valid sebaliknya Jika rhitung < rtabel maka pernyataan dalam 

kuesioner adalah tidak valid (Sudirman,2013). Uji validitas dilakukan dengan teknik product moment (Arikunto, 2002 

: 46) rumusan korelasi product moment dapat dilihat sebagai berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛∑𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√{𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2}{𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)2}
 ................................................................... (1) 

Reliabilitas memberikan kesesuaian antara hasil-hasil pengukuran atau konsistensi pengukuran, pengujian 

reliabilitas kuesioner penelitian dilakukan dengan rumus alpha (Sudirman, 2013). Uji reliabilitas dilakukan dengan 

rumus Alpha sebagai berikut.  

 

𝑟11 =  [
𝑘

(𝑘−1)
] [1 −  

∑𝑏
2

∑1
2] .......................................................................... (2) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Kountur (2009:89), “Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan 

penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut.” Maka berdasarkan pengertian dan 

kerangka penelitian menetapkan hipotesis terhadap masalah penelitian sebagai berikut:  

H0 : Tidak ada pengaruh inovasi produk, kualitas produk dan pemasaran produk baru opak biji salak yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di kota serang.  

H1 : Ada pengaruh inovasi produk, kualitas produk dan pemasaran produk baru opak biji salak yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di kota serang. Adapun variabel penelitian pada kuesioner produk opak biji karet, ialah 

sebagai berikut. 

Variabel Bebas (X) : Faktor 1 = Kualitas Produk, Faktor 2 = Harga Produk dan Faktor 3 = Packaging Produk. 

Variabel Terikat (Y) : Y = Kualitas Produk di Masyarakat 

 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, telah didapatkan data jumlah responden menurut usia yaitu 223 orang berusia ≤ 

25 tahun dengan presentase 89,2%, 11 orang berusia 26-35 tahun dengan presentase 4,4%, 9 orang berusia 36-45 

tahun dengan presentase 3,6%, dan 7 orang berusia ≥ 46 tahun dengan presentase 2,8%. 
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Tabel 1. Konsep, Variabel, Indikator dan Item dari Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

  
Rasa dari makanan Opak Biji Karet yang 

ditawarkan 
 

  
Variasi rasa dari makanan Opak Biji Karet yang 

ditawarkan 
 

  
Bentuk dari makanan Opak Biji Karet yang 

ditawarkan 
 

 Kualitas pada Produk 
Aroma dari makanan Opak Biji Karet yang 

ditawarkan 
Interval 

  
Banyak porsi dari makanan Opak Biji Karet yang 

ditawarkan 
 

  Kualitas yang ditawarkan sesuai yang diharapkan  

  Kualitas produk lebih baik dari pada pesaing  

  
Saya memutuskan membeli produk tersebut 

karena kualitas produk yang ditawarkan 
 

X 

Harga pada Produk 

Harga dari makanan Opak Biji Karet yang 

ditawarkan 
 

 
Antara harga dan kualitas dari makanan Opak 

Biji Karet yang ditawarkan 
Interval 

  
Saya memutuskan membeli produk tersebut 

karena harga yang ditawarkan 
 

  
Bentuk kemasan dari makanan Opak Biji Karet 

yang ditawarkan 
 

  
Tampilan kemasan dari makanan Opak Biji Karet 

yang ditawarkan 
 

 Packaging pada Produk 
Kebersihan kemasan dari makanan Opak Biji 

Karet yang ditawarkan 
Interval 

  
Bahan kemasan dari makanan Opak Biji Karet 

yang ditawarkan 
 

  
Saya memutuskan membeli produk tersebut 

karena kemasan yang ditawarkan 
 

Kualitas 

Produk di 

Masyarakat 

Kualitas Produk di 

Masyarakat 

(Y) 

1. Ketahanan Makanan 

2. Mutu 

3. Harga Terjangkau 

 

 

 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Produk, Dalam faktor kualitas produk ini terdapat lagi bagian-bagian 

seperti rasa, variasi rasa, bentuk, aroma dan banyak porsi, dimana bagian-bagian tadi dijadikan pertanyaan dalam 

kuesioner. Berikut adalah tanggapan responden mengenai kualitas produk. 

Berdasarkan tabel yakni tanggapan responden mengenai kualitas produk yang menunjukan bahwa: Pada pernyataan 

pertama mengenai rasa pada makanan yang menjawab sangat puas sebagian besar yakni 42 orang atau 16,8%. 

Pernyataan mengenai bentuk makanan maka sebagian besar responden memberikan jawaban sangat puas yakni 

sebanyak 47 orang atau 18,8%. Pada pernyataan aroma dari makanan menjawab sangat puas ialah 35 orang atau 14%. 

Pada pernyataan mengenai banyak porsi dari makanan yang menjawab sangat puas sebagian besar yakni 57 orang 

atau 22,8%. Pernyataan mengenai kualitas yang ditawarkan maka sebagian besar responden memberikan jawaban 

sangat puas yakni sebanyak 48 orang atau 19,2%. Pernyataan mengenai kualitas produk terhadap pesaing sebagian 

sebesar menjawab sangat puas ialah 45 orang atau 18% Kemudian pada pernyataan keputusan membeli produk 

makanan tersebut menjawab sangat puas ialah 25 orang atau 10%. Uji validitas dan reabilitas dilakukan dengan 

menggunkan software SPSS 16 dengan hasil pengujian yang didapat sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Kuisioner 

 

 

 

 

 

 

Dengan taraf signifikan 5% dan sampel yang didapat 250 orang maka didapat rhitung sebesar 0,874 (dari tabel r 

pada lampiran 3) semua variabel diperoleh valid karena rhitung > rtabel baik dari pertanyaan kuesioner ke 1 sampai 

pertanyaan kuesioner ke 16. Untuk uji reliabilitas masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Untuk X1 didapat 

alpha cronbach memiliki nilai 0,805 lalu dimasukkan ke kriteria uji alpha menurut Suharsimi Arikunto (1998) 

termasuk kategori sangat reliabel. Untuk X2 didapat alpha cronbach memiliki nilai 0,827 lalu dimasukkan ke kriteria 
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uji alpha menurut Suharsimi Arikunto (1998) termasuk kategori sangat reliabel. Untuk X3 didapat alpha cronbach 

memiliki nilai 0,815 lalu dimasukkan ke kriteria uji alpha menurut Suharsimi Arikunto (1998) termasuk kategori 

sangat reliabel. Setalah kuesioner valid dan reliabel, dianalisa hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel 

independen X  dimana mempunyai faktor diantaranya X1 (kualitas produk), X2 (harga produk) dan X3 (Packaging) 

dengan variabel dependen Y. Dengan menggunakan software SPSS 16 didapat hasil regresi berganda sebagai berikut 

: Uji Regresi linear berganda dilakukan untuk memprediksi apakah variabel bebas. 

 

Tabel 5. Hasil Regresi Linier dengan SPSS 16 (variable entere)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas menunjukan variable yang dimasukan adalah nilai kualitas produk, harga produk, dan packaging 

kelompok, sedangkan variable yang dikeluarkan tidak ada (variables removed tidak ada). 

Setelah mengatahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan, dilanjutkan uji t untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (secara parsial). Pada tingkat signifikasi 

α = 5 % dengan derajat kebebasan df = n – k = 250 – 3 = 247 didapat tTabel = 2,255. Hipotesis yang digunakan adalah 

H0 : ẞ = 0 dan H1 : ẞ ≠ 0 yang artinya berdasarkan data yang tersedia akan dilakukan pengujian terhadap ẞ (keofisien 

regresi populasi) apakah sama dengan nol yang berarti tidak mempengaruhi signifikan terhadap variabel terikat atau 

tidak sama dengan nol yang artinya mempengaruhi signifikan terhadap variabel terikat. 

 

Tabel 6. Hasil Regresi Linier dengan SPSS 16 (coefficients)  

 
Y : a + b1X1 + b2X2 + … + bnXn  ...................................................................................................  (3) 

Y = 16,531 +  0,527 X1  + 0,441 X2  

 

KESIMPULAN 

Dapat dilihat bahwa rata-rata jenis kelamin responden yang mengisi kuesioner makanan opak biji karet ini adalah laki-

laki yaitu sebesar 54,8%. Untuk rata-rata usia responden yang mengisi kuesioner ini adalah pada rentang usia ≤25 

tahun yaitu sebesar 89,2%, persentase dalam kualitas produk paling besar adalah untuk jumlah banyak porsi makanan 

yaitu sebesar 22,8% dan berkualitas sebesar 19,2%.  Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata masyarakat 

membutuhkan makanan ringan dalam jumlah yang banyak dan berkualitas untuk dijual di pasaran, responden dapat 

dikatakan puas dengan harga produk dari makanan opak biji karet ini yaitu dengan persentase sebesar 23,2%. Untuk 

pernyataan harga makan dengan kualitas makanan opak biji karet ini responden menjawab sangat puas dengan 

persentase sebesar 20,8%. Sebanyak 17,2% responden sangat puas dengan keputusan membeli produk dengan harga 

yang dicantumkan, dan masyarakat sangat puas dengan kebersihan kemasan dengan persentase sebesar 18,8%. 

Kemasan yang bersih dapat mengurangi resiko tercemarnya makanan biji opak dengan kotoran Berdasarkan kuesioner 

terhadap kualitas produk pada makanan opak biji karet yaitu penting dengan rata-rata presentase menjawab penting 

yaitu 58% dan dapat mempengaruhi produk saat diperjualbelikan. Berdasarkan kuesioner terhadap harga produk pada 

makanan opak biji karet yaitu penting dengan rata-rata presentase menjawab penting yaitu 50% dan dapat 

mempengaruhi produk saat diperjualbelikan. Berdasarkan kuesioner terhadap packaging produk pada makanan opak 

biji karet yaitu penting dengan rata-rata presentase menjawab penting yaitu 54% dan dapat mempengaruhi produk saat 

diperjualbelikan. 
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