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ABSTRAK 

Penulis mengkaji tentang souvenir berbahan mangrove yaitu Pertimbangan 

Konsumen Memilih Olahan Mangrove Sebagai Oleh-Oleh.Halini di latar 

belakangi ketika penulis melihat fenomena bahwa terdapat tumbuhan alam yang 

dapat dijadikan souvenir dengan berbagai macam jenis mulai dari makanan 

hingga produk kecantikan. Sehingga suatu pertimbangan dalam memilih oleh-oleh 

sangat penting saat wisatawan akan membeli oleh-oleh. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu ingin mengetahui pertimbangan konsumen dalam memilih souvenir 

berbahan mangrove sebagai oleh-oleh. Dalam memilih oleh-oleh apakah souvenir 

berbahan mangrove di pilih dengan banyak pertimbangan yang dilakukan 

wisatawan. Selain itu, penulis ingin mengetahui souvenir olahan mangrove apa 

yang banyak diminati oleh wisatawan. 

Jenis penelitian yang dihasilkan adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi menggunakan kuisioner dan wawancara. 

Dimana responden ditunjuk sebagai objek peneliti. Responden adalah orang-orang 

yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian baik pertanyaan tertulis 

ataupun lisan. Responden yang ditunjuk yaitu 100 responden.Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan Accidental Sampling yaitu sampel atas dasar seandainya 

saja, tanpa direncanakan lebih dahulu. Juga jumlah sampel yang dikehendaki tidak 

berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertimbangan konsumen memilih 

souvenir olahan mangrove diketahui banyak pengunjung yang tidak berminat 

membeli souvenir olahan mangrove berdasarkan hasil penelitian yaitu dari 100 

orang, 63 orang tidak membeli souvenir karena souvenir olahan mangrove sendiri 

kurang menarik. Juga konsumen berhak mempertimbangkan jika akan membeli 

suatu produk seperti, rasanya, kemasannya, daya tarik dan manfaat suatu produk. 

Selain itu, kebanyakan pengunjung yang datang di sana hanya menikmati 

keindahan alam tanpa membeli souvenir. Namun, jika souvenir olahan mangrove 

dijadikan sebagai oleh-oleh khas Kota Surabaya. Dari 100 orang, 30 orang 

diantaranya setuju dengan alasan sebagai ciri khas Kota Surabaya. Demikian hasil 

penelitian di Ekowisata Hutan Mangrove mengenai pertimbangan konsumen 

memilih olahan mangrove sebagai oleh-oleh. 
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