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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan bisnis makanan telah berkembang pesat pada zaman 

modern ini. Padatnya aktivitas membuat kebanyakan konsumen tidak meluangkan 

waktu untuk menyediakan makanan sendiri di rumah dan cenderung untuk 

menikmati makanan yang siap saji. Banyak pelaku usaha yang menganggap bisnis 

makanan sebagai bisnis yang berprospek baik, sehingga semakin banyak 

pesaingan ketat yang menjual produk makanan yang unik dan kreatif. Perusahaan 

PIPO merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan yang produk 

utamanya adalah Hash Browns Burger with Spicy Chicken. Pada umumnya 

burger merupakan makanan yang berupa roti (bun) yang mengapit olahan daging 

dan ditambahkan sayur-mayur, tetapi PIPO mengganti roti (bun) tersebut dengan 

hash browns.   

Tabel 1.1 Kandungan Gizi Hash Browns 
Jumlah Per  100 g Jumlah Karbohidrat  32 g 
Kalori (kcal)  326 Serat pangan 2,7 g 
Jumlah Lemak  22 g Gula  0,2 g 
      Lemak jenuh  4,9 g Protein  2,6 g 
      Lemak tak jenuh ganda  3,8 g Vitamin A       0 IU Vitamin C    2,9mg 
      Lemak tak jenuh tunggal  12 g Kalsium  16 mg Zat besi       0,7 mg 
Kolesterol  0 mg Vitamin D       0 IU Vitamin B6 0,2 mg 
Natrium  518 mg Vitamin B1     0 µg Magnesium   19mg 
Kalium  356 mg 
Sumber: USDA (United States Department of Agriculture)	
Web: https://g.co/kgs/UUwdby 

Hash browns merupakan kentang yang diserut dan dipotong kotak 

memanjang lalu dicetak seperti potongan kue dan digoreng. Kandungan gizi yang 

dimiliki hash browns tidak kalah bermanfaat dengan roti pada burger. Tetapi 
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untuk saat ini, hash browns hanya dianggap sebagai camilan dan makanan 

pelengkap, sedangkan hash browns dapat menjadi makanan pengganti main 

course yang dapat mengenyangkan dan juga bergizi. PIPO melihat peluang ini 

dan menginovasi produk hash browns untuk dijadikan burger. 

Grafik 1.1 Google Trends Hash Browns Burger di Seluruh Dunia 2010-2016 
Sumber: Google Trends, 2016  
Web: https://www.google.co.id/trends/explore?date=all&q=hash%20brown 

Menurut data di atas, pencarian hash browns burger mengalami kenaikan 

pesat pada 2011 dan mengalami penurunan beberapa tahun berikutnya, tetapi 

mengalami kenaikan yang stabil pada tahun 2014 hingga 2016. Indonesia 

merupakan salah satu negara berkembang, yang hampir seluruh pulaunya terdapat 

restauran siap saji yang merupakan franchise dari luar negeri. Menurut Alamsyah 

(2014) bisnis burger merupakan bisnis fast food terpopuler dan paling tua 

berkembang di Indonesia kedua setelah ayam goreng. Peluang usaha burger tidak 

surut, melainkan semakin banyak pengusaha yang menjual burger dengan 

menggunakan konsep burger kaki lima, hingga burger kelas restoran. Hal ini 

menyebabkan pesaing dalam bisnis burger semakin banyak dan berusaha untuk 

menarik konsumen untuk membeli produk mereka. PIPO melihat hal ini dan 

0	

50	

100	

20
11
-

20
12
-

20
12
-

20
12
-

20
13
-

20
13
-

20
13
-

20
14
-

20
14
-

20
14
-

20
15
-

20
15
-

20
15
-

20
16
-

20
16
-

Hash	Browns	Burger	di	Dunia	

Hash	
Browns	
Burger	di	
Dunia	



3	

menjadikan peluang untuk memasarkan produk hash browns burger yang masih 

jarang ditemukan. 

Grafik 1.2 Data Penjualan PIPO (hepi potato) 2015-2016 
Sumber: Data Internal, 2015-2016 

Berdasarkan data penjualan yang dimiliki PIPO menunjukan bahwa 

penjualan tertinggi dicapai pada bulan Mei 2016, yang dilakukan dengan cara 

mengikuti pameran di Spazio dan Ciputra World. Pameran yang selama ini 

diikuti, memberikan keuntungan salah satunya adalah memberikan product 

knowledge secara langsung kepada konsumen. Menurut Wang dan Hazen (2015) 

pengetahuan produk dapat didefinisikan sebagai kesadaran konsumen atas 

informasi yang spesifik mengenai suatu produk. Product knowledge, dapat 

membuat konsumen mengetahui produk apa yang sesuai dengan kebutuhannya 

dan keinginannya. Selain mengikuti pameran, PIPO melakukan penjualan dengan 

cara mengadakan PO (Pre Order) yang biasanya target pasar kita adalah 

mahasiswa Universitas Ciputra (UC), anak-anak SMA, dan komunitas gereja, 

sehingga  dalam sistem PO (Pre Order) yang menjadi target kita adalah 

konsumen yang telah memiliki product knowledge yang tinggi atau pernah 
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membeli sebelumnya. Product knowledge dari konsumen merupakan informasi 

yang dimiliki oleh konsumen tentang berbagai macam produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh suatu perusahaan. Product knowledge merupakan salah satu yang 

dapat membuat konsumen menjadi tertarik dan dapat menimbulkan minat beli, 

selain itu yang dapat menimbulkan minat beli konsumen adalah harga dari produk 

yang dijual perusahaan. 

 Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan atau 

aspek lain (non moneter) yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang 

dipergunakan untuk mendapatkan suatu produk Tjiptono dalam Wantini et. al 

(2013). 

Tabel 1.2 Perbandingan harga  
Produk Hash Browns Burger 

PIPO (200gr) 
Hash Browns Mcd 

(150gr) 
Hash Browns Aviko 

(1000g) 

Harga (per Porsi) Rp. 20.000,00 Rp. 7.500,00 Rp. 37.000,00 
Sumber: data primer hasil survey PIPO (hepi potato), 2016 

 Tabel 1.2 diatas menunjukan bahwa pesaing menawarkan harga produk 

yang lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan oleh PIPO. Harga menjadi 

ketentuan PIPO dalam menargetkan produk untuk menentukan target pasar. 

Tingkat harga yang diterapkan oleh PIPO sangat berpengaruh terhadap kuantitas 

yang terjual, dan juga biaya yang digunakan untuk efisiensi produksi. Harga 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen pada 

saat menentukan barang atau jasa apa yang akan dibeli. 

 Menurut Assael dalam Putri (2015) minat beli adalah kecenderungan 

konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil suatu tindakan yang 

berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan 

konsumen melakukan suatu pembelian. Minat beli konsumen akan timbul saat 
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konsumen telah mengerti produk apa yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya. Minat beli yang tinggi, akan menghasilkan keputusan pembelian 

konsumen untuk memutuskan produk apa yang akan dibeli. Keputusan pembelian 

yang dilakukan konsumen dapat meningkatkan penjualan perusahaan sehingga 

kelangsungan hidup perusahaan akan terjamin dan tujuan perusahaan dapat 

tercapai.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh 

product knowledge (pengetahuan produk) dan harga yang dapat berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen PIPO untuk meningkatkan penjualan perusahaan. 

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang masalah yang terjadi di atas maka 

dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Product Knowledge 

dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen PIPO. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Perusahaan harus menganalisis faktor- 

faktor yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen seperti product knowledge 

dan harga produk. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan 

penjualan perusahaan kembali.  

 Dari masalah penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

 penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah product knowledge berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen PIPO? 



	
6	

2. Apakah harga produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen PIPO? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 

1. Untuk mengetahui pengaruh product knowledge terhadap minat beli  

konsumen PIPO. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga produk terhadap minat beli 

konsumen PIPO. 

   

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi 

 beberapa pihak, antara lain: 

 1. Manfaat Teoritis  

 Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor 

 yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen PIPO. 

 2. Manfaat Praktis 

 Bagi pihak PIPO, diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi dan 

 masukan, sehingga lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

 mempengaruhi minat beli konsumen PIPO. 

 

 

 


