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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1!Latar Belakang 

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang merupakan target 

pasar yang menarik dan menguntungkan bagi produsen makanan dan minuman. 

Bisnis makanan dan minuman merupakan bisnis yang terus mengalami 

pertumbuhan karena besarnya konsumsi pangan di Indonesia. Bisnis makanan dan 

minuman sangat bergantung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang 

dipengaruhi dengan tingkat pendapatan dan pembelian masyarakat terhadap suatu 

barang atau jasa. Hal tersebut ditunjukkan oleh PDB per kapita di setiap negara. 

Berikut PDB per kapita di Indonesia pada tahun 2006 – 2015 : 

 
 
 
 
Gambar 1.1 Data pertumbuhan PDB per kapita di Indonesia 
Sumber : www.tradingeconomics.com 
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Berdasarkan gambar 1.1 tampak bahwa PDB per kapita di Indonesia terus 

mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Melihat peluang tersebut, didirikanlah 

Organic Farm yang merupakan bisnis dalam industri minuman kemasan. 

Perusahaan tersebut telah berdiri sejak Agustus 2014, lalu berganti nama menjadi 

Monday karena pengurusan P-IRT. Monday didirikan oleh tiga orang mahasiswa. 

Monday menjual susu Almond yang memiliki tujuh macam pilihan rasa yaitu 

Vanilla, Chocolate, Bubblegum, Cappucino, Taro, Greentea, dan Redvelvet. Susu 

Almond tersebut dijual dengan harga Rp. 15.000 / botol. Perusahaan terus 

memberikan inovasi dengan menambah beberapa varian rasa. Target penjualan 

Monday adalah semua kalangan yang sering mengkonsumsi susu dan masyarakat 

yang peduli akan kesehatan. Sejak berdiri pada semester tiga sampai semester lima, 

Monday mengalami penurunan omzet penjualan yang signifikan. Berikut omzet 

penjualan Monday selama tiga semester : 

Gambar 1.2 Data omzet penjualan Monday 
Sumber : data internal 
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Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan omzet penjualan selama tiga 

semester terakhir. Penjualan tertinggi Monday terjadi pada semester tiga 

dikarenakan produk susu Almond di Surabaya masih baru. Banyak konsumen yang 

tertarik untuk mencoba dan pesaing yang masih sedikit. Penurunan penjualan 

terjadi, karena produk tersebut mengalami kejenuhan konsumen. Kurangnya 

konsumen yang mengkonsumsi produk Monday dan pesaing yang mulai 

bermunculan, mengakibatkan Monday terus mengalami penurunan omzet 

penjualan. Pesaing Monday adalah Mister Almond, Dr. Almonds, Nutrilife, dan 

drinKing. Beberapa konsumen Monday memberikan feedback yang mengeluhkan 

harga dan kualitas produk, menyebabkan konsumen tidak melakukan pembelian 

berulang (repeat order) dan dapat beralih ke produk pesaing. Berikut feedback 

mengenai keluhan dari konsumen : 

Tabel 1.1 Hasil Feedback Mengenai Keluhan Dari Konsumen 
Konsumen Keluhan Masalah 

Cynthia Rasanya Aneh Kualitas Produk 
Viona Rasanya seperti rasa obat Kualitas Produk 

Melinda Produknya cepat rusak Kualitas Produk 
Monica Enak, tapi agak mahal Harga 

James Tidak enak Kualitas Produk 
Puji Rasanya yang berubah – ubah 

(tidak tetap) 
Kualitas Produk 

Merlin Terlalu encer Kualitas Produk 
Sumber : data internal 
 

Berdasarkan tabel 1.1 keluhan tersebut menunjukkan adanya permasalahan 

dalam harga dan kualitas produk. Berikut persentase dari hasil feedback mengenai 

keluhan dari konsumen : 
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Gambar 1.3 Data perbandingan keluhan konsumen Monday 
Sumber : hasil feedback 
 

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa 43% konsumen mengeluhkan 

rasa yang kurang enak yaitu dianggap kurang manis dan rasanya yang tidak tetap, 

30% yang mengeluhkan harganya yang mahal sehingga beberapa konsumen lebih 

memilih untuk mengkonsumsi susu sapi, 20% yang mengeluhkan ketahanan produk 

yang cepat rusak, dan 7% yang mengeluhkan kemasan yang kurang besar dan 

kurang keterangan pada kemasan. Data tersebut adalah hasil feedback dari 30 

konsumen Monday yang kemudian diolah kedalam bentuk persentase. 

Berdasarkan keluhan tersebut Monday harus menurunkan harga jual yang 

awalnya Rp. 25.000 dan Rp. 27.000 menjadi Rp. 15.000 pada semester empat 

dengan mengubah bahan baku, sehingga produk yang dihasilkan lebih bertahan 

lama dan harga yang terjangkau. Kualitas produk Monday harus diperhatikan dan 

ditingkatkan agar dapat bersaing dengan produk kompetitor dan agar Monday tidak 

kehilangan konsumen yang beralih ke produk pesaing. Berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Evaluasi 

Kualitas Produk Pada Usaha Monday Almond. 

Rasa
43%

Kemasan
7%

Ketahanan
20%

Harga
30%

PERSENTASE KELUHAN KONSUMEN 
TERHADAP PRODUK MONDAY



! 5!

1.2!Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana evaluasi terhadap kualitas produk pada usaha Monday Almond? 

 
1.3!Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas produk 

pada usaha Monday Almond. 

 
1.4!Manfaat Penelitian 

1.4.1! Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu melahirkan pemahaman baru yang terkait 

dengan mengevaluasi kualitas produk dan dapat menjadi bahan masukan atau 

referensi bagi peneliti yang lain di masa mendatang. 

1.4.2! Manfaat Praktis 

1.4.2.1!Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui evaluasi kualitas produk pada 

usaha Monday Almond. 

1.4.2.2!Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui bagaimana evaluasi pada 

kualitas produk Monday Almond dan dapat diterapkan di perusahaan sebagai 

program tindak lanjut yang tepat bagi usaha Monday Almond. 
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1.4.2.3!Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi 

pihak – pihak yang berkepentingan terhadap masalah evaluasi kualitas produk atau 

bagi pembaca untuk membuat suatu laporan penelitian. 

1.4.2.4!Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi ilmu dalam manajemen 

yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan masukan atau referensi dalam 

membuat suatu laporan penelitian. 


