
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan yang baru memulai usahanya (start up business)  pada dasarnya perlu 

memperhatikan permasalahan bauran pemasaran yeng meliputi produk, harga, promosi, dan 

lokasi. Hal tersebut terjadi karena perusahaan start-up sedang berada pada tahapan birth 

dalam siklus hidup perusahaan. Mitsakis (2014:194) menjelaskan bahwa perusahaan yang 

sedang dalam tahap awal pendirian (birth) masih perlu mengidentifikasi atau berusaha 

mendapatkan konsumen dengan memilih pendekatan-pendekatan tertentu dalam masalah 

produk, harga, promosi, dan lokasi. Kondisi saat perusahaan sedang berusaha memilih 

pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mengidentifikasi atau mendapatkan konsumen 

tersebut dapat membuat perusahaan belum stabil dan kesulitan dalam mencapai tujuannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Siklus Hidup Perusahaan 

Diadaptasi dari: Mitsakis (2014:192) 

 

 

 

Posisi Tocata saat ini 



Sitepu (2015:288) bahwa pada tahap birth umumnya terdapat perusahaan start-up 

dengan usia 0-5 tahun. Tocata yang berdiri sejak 2012 adalah sebuah perusahaan start-up 

yang sedang berada dalam tahap birth tersebut (seperti pada Gambar 1.1). Tocata yang 

merupakan sebuah perusahaan start-up bergerak di bidang food and beverage. Secara khusus, 

Tocata adalah sebuah usaha yang menyediakan produk snack abon dengan varian rasa ayam 

manis, ayam keju, ayam black pepper, ayam pedas). Sistem penjualan Tocata adalah dengan 

penjualan secara online order-delivery dan konsinyasi dengan beberapa depot dan toko oleh-

oleh. Sejak didirikan hingga saat ini, Tocata telah mampu memperoleh sejumlah konsumen. 

Namun, di balik pencapaian tersebut, Tocata menilai bahwa usaha yang dijalankan 

menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut muncul dikarenakan status usaha Tocata 

yang memang masih sebuah perusahaan start-up serta adanya persepsi dari konsumen bahwa 

harga produk Tocata terlalu mahal dan hal tersebut membuat produknya menjadi susah 

terjual. 

Pada Tabel 1.1 berikut ini dapat dilihat data mengenai perbandingan harga antara 

produk Tocata dengan produk perusahaan lain yang sejenis dengan Tocata. Observasi 

dilakukan di Supermarket Bonet di daerah Manyar Kertoarjo, Surabaya. 

 
Tabel 1.1. Perbandingan Harga Produk Tocata dengan Harga Produk Perusahaan Lain yang Sejenis dengan 

Tocata 

Keterangan Tocata Abon Ayam Gloria  

100gr 

Abon ayam Cap Ndeso 

100gr 

Harga produk Rp 30.000 Rp.25.500 Rp 28.000 

Sumber: Hasil Observasi (September, 2015) 

 

Pada Tabel 1.1 dapat diamati bahwa harga produk Tocata memang lebih mahal daripada 

harga produk perusahaan yang sejenis dengan Tocata. Dimana keunggulan produk Tocata 

yaitu menggunakan 100% daging ayam murni tanpa campuran, serta teksturnya yang kriuk 

hasil dari proses oven, membuat Tocata mengandung lebih sedikit minyak sehingga lebih 

sehat untuk dikonsumsi oleh segala usia. Data tersebut dapat menjadi acuan bagi Tocata 



untuk mengevaluasi persepsi konsumen terhadap harga produk Tocata secara lebih 

mendalam. 

Pada Tabel 1.2 diperlihatkan hasil survei awal yang dilakukan pada bulan Juli 2016 

untuk mengetahui gambaran awal tentang pandangan konsumen terhadap harga produk 

Tocata. Survei dilakukan pada responden dengan rentang usia 20-31 tahun dan dari beragam 

profesi. Berikut adalah hasil survei awal yang dilakukan oleh Tocata. 

 
Tabel 1.2 Hasil Survei Awal untuk Mengetahui Gambaran Awal Tentang Pandangan Konsumen Terhadap 

Harga Produk Tocata 
Responden Jenis 

Kelamin 

Usia 

Responden 

Profesi 

Responden 

Jumlah 

Pembelian 

Pandangan 

Mengenai 

Harga Produk 

Tocata  

Keterangan 

1. Pria 27 tahun Karyawan 1 kali Mahal 

Murah: 4 

orang 

(20%) 

 

Cukup 

Mahal: 9 

orang 

(45%) 

 

Mahal: 7 

orang 

(35%) 

2. Wanita 21 tahun Mahasiswa 1 kali Mahal 

3. Wanita 22 tahun Mahasiswa 1 kali Murah 

4. Wanita 29 tahun Karyawan 1 kali Mahal 

5. Pria 26 tahun Karyawan 1 kali  Mahal 

6. Wanita 23 tahun Karyawan 2 kali Cukup Mahal 

7. Wanita 23 tahun Karyawan 1 kali Cukup Mahal 

8. Wanita 23 tahun Karyawan 2 kali Murah 

9. Wanita 31 tahun Wiraswasta 1 kali Cukup Mahal 

10. Pria 28 tahun Karyawan 2 kali Cukup Mahal 

11. Wanita 28 tahun Ibu rumah 

tangga 

1 kali Cukup Mahal 

12. Wanita 29 tahun Ibu rumah 

tangga 

1 kali Cukup Mahal 

13. Pria 20 tahun Mahasiswa 1 kali Mahal 

14. Wanita 20 tahun Mahasiswa 1 kali Cukup Mahal 

15. Wanita 23 tahun Karyawan 1 kali Cukup Mahal 

16. Pria 24 tahun Wiraswasta 2 kali Murah 

17. Wanita 26 tahun Ibu rumah 

tangga 

1 kali  Cukup Mahal 

18.. Wanita 26 tahun Karyawan 2 kali Murah 

19. Wanita 25 tahun Karyawan 1 kali Mahal 

20. Wanita 22 tahun Mahasiswa 1 kali Mahal 

Sumber: Hasil Survei Awal (Juli, 2016) 

 

Pada Tabel 1.2 yang memuat hasil survei awal, dapat dipahami bahwa 45% dari keseluruhan 

responden pada survei awal menganggap harga produk Tocata cukup mahal, 35% lainnya 

dari keseluruhan responden pada survei awal menganggap harga produk Tocata mahal, serta 

hanya 20% dari keseluruhan responden pada survei awal yang menganggap harga produk 

Tocata murah. 



Permasalahan pada harga harus segera diselesaikan oleh Tocata, karena bila tidak 

segera diatasi permasalahan tersebut dapat mengganggu penjualan Tocata. Pada Tabel 1.3 

dapat dilihat data mengenai nilai penjualan Tocata dalam periode 12 bulan terakhir. 

 
Tabel 1.3 Nilai Penjualan Tocata dalam Periode Agustus 2015-Juli 2016 (dalam Rupiah) 

KETERANGAN 
Bulan 

Agustus 

2015 

September 

2015 

Oktober 

2015 

November 

2015 

Desember 

2015 

Januari 

2016 

Nilai penjualan 

Tocata* 
830.000 760.000 1.525.000 960.000 1.025.000 785.000 

KETERANGAN 
Bulan 

Februari 

2016 
Maret 2016 April 2016 Mei 2016 Juni 2016 Juli 2016 

Nilai penjualan 

Tocata* 
655.000 720.000 880.000 775.000 1.125.00 1.057.5000 

Sumber: Data Internal Tocata (2015-2016). 

 

Data pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa nilai penjualan Tocata dalam 12 bulan terakhir 

(Agustus 2015-Juli 2016) masih belum stabil. Kebijakan yang kurang tepat dalam penentuan 

harga produk dapat menjadi salah satu alasan yang membuat nilai penjualan Tocata menjadi 

tidak stabil. 

Walukow, et al. (2014:1747) menjelaskan bahwa harga dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Kotler dan Keller (2012:47)  menjelaskan bahwa harga 

merupakan bagian dari bauran pemasaran yang dapat dijadikan strategi pemasaran untuk 

meningkatkan penjualan. Meninjau hasil survei awal yang dapat dijadikan acuan awal serta 

pandangan-pandangan yang disampaikan, maka persepsi konsumen terhadap harga produk 

Tocata perlu ditinjau lebih lanjut dalam sebuah penelitian agar Tocata dapat memahami 

secara mendalam persepsi konsumen tersebut dan dapat menentukan kebijakan yang tepat 

mengenai harga produk.  

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, maka akan dilakukan penelitian guna 

memahami permasalahan harga untuk produk yang dijual Tocata. Penelitian yang dilakukan 

berjudul “Persepsi Konsumen Terhadap Harga Produk Tocata”. 

 

 



1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana persepsi konsumen terhadap harga produk Tocata? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk memahami persepsi konsumen terhadap harga produk Tocata. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Terdapat sejumlah manfaat dari dijalankannya penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat teoritis, dimana melalui penelitian ini seharusnya dapat memberikan 

kontribusi berupa pemahaman tentang harga yang diharapkan konsumen serta 

manfaatnya dalam mendorong keputusan pembelian konsumen dan penjualan produk. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian 

selanjutnya dengan topik yang serupa. 

2. Manfaat praktis, dimana melalui penelitian ini Tocata mampu mengevaluasi dan 

merumuskan kebijakan harga yang tepat, sehingga mampu menghadapi tantangan dan 

mempertahankan usahanya. 

 

 

 


