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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia food and beverage saat ini berjalan dengan pesat, 

sehingga menciptakan suatu persaingan yang semakin ketat. Hal ini yang 

menuntut produsen untuk lebih peka, kritis dan reaktif terhadap perubahan yang 

ada, baik dalam sosial budaya, ekonomi, dan politik. Masyarakat kini mulai 

berpikir selektif dan efisien dalam memilih suatu produk, sehingga mereka tahu 

manfaat yang mereka cari dari sebuah produk. Pada era saat ini masyarakat tidak 

ragu untuk mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan produk yang 

berkualitas. Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan industri makanan di Indonesia 

sejak tahun 2009 -2013. 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman di Indonesia 

Tahun Pertumbuhan (%) 

2009 12,0% 

2010 10,0% 

2011 9,19% 

2012 10,0% 

2013 8-10% 

Sumber : GAPMMI, diolah Kememperin 2013 

Dilihat dari pertumbuhan yang pesat pada industri food and beverage, 

maka melihat adanya peluang bisnis minuman mendorong berdirinya bisnis 

Madam Milk pada tanggal 30 November 2014. Madam Milk merupakan bisnis 

yang bergerak pada bidang food and beverage yang berupa minuman kesehatan 

dalam kemasan botol dan dijual di wilayah Surabaya. Produk minuman kesehatan 

diwilayah Surabaya cukup berkembang pesat yang menimbulkan adanya 

kompetitor yang berjualan produk minuman kesehatan. Dengan demikian, Madam 
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Milk membuat minuman kesehatan yang unik dengan membuat produk susu 

kacang edamame yang memiliki rasa yang khas, tanpa bahan pengawet, dan 

warna alami. 

Dengan perbedaan yang ada pada produk Madam Milk, maka penjualan 

pada perusahaan Madam Milk kurang stabil. Dengan sistem penjualan yang 

dipakai yaitu melalui reseller dan pre-order. Hal ini dapat dilihat dari omset 

penjualan yang belum mencapai target. Perusahaan memiliki target tiap bulan Rp. 

5.000.000. Berikut ini adalah grafik penjualan Madam Milk. 

 

Grafik 1.1 Penjualan produk Madam Milk pada periode 2015 dan 2016 

Sumber: Diolah dari Madam Milk 

Berdasarkan Grafik 1.1 yang memperoleh pencapaian penjualan Madam 

Milk pada periode Januari 2015 – Juni 2016 target perbulan melalui data tersebut 

terdapat beberapa kendala penjualan yang kurang stabil. Yang mana pada bulan 

Oktober 2015 merupakan penjualan tertinggi sebesar Rp 3.405.000 dan pada awal 

tahun yaitu bulan Januari merupakan penjualan terendah sebesar Rp 0 yang mana 

tidak ada konsumen yang membeli produk Madam Milk. Dengan hasil ini dapat 
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menunjukkan kurang stabil penjualan yang dialami dan dapat ditinjau penyebab 

penjualan Madam Milk yang kurang stabil dengan komplain konsumen yang 

mengatakan tidak mudah untuk menjangkau produk Madam Milk. komplain yang 

diberikan oleh konsumen ialah harga yang kurang bersaing dengan kompetitor, 

promosi yang kurang gencar mengenai produk dengan mutu yang kurang sesuai 

dengan selera konsumen. Dalam dunia bisnis food and beverage selalu berkaitan 

dengan 4P yaitu price, promotion, product, place yang dimana price, promotion, 

product sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Madam Milk. 

Melihat kemajuan teknologi yang begitu canggih merupakan senjata yang 

diandalkan untuk meningkatkan omset penjualan, sehingga muncul banyak bisnis 

online yang tidak memiliki lokasi (place). Place merupakan salah satu dari 4P 

pada bisnis Madam Milk yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan yang 

disebabkan penjualan bisnis Madam Milk lebih fokus reseller dan pre-order. Oleh 

karena itu, penulis akan melakukan penelitan dengan judul: Pengaruh Harga, 

Promosi, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti dan digunakan dalam penelitian adalah : 

 1. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

2. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. 
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2.  Untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk yang di tentukan terhadap 

keputusan pembelian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka berikut adalah beberapa 

manfaat yang terkandung dalam penelitian: 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

atau bahkan menghasilkan pemahaman baru yang terkait dengan harga, 

promosi, dan kualitas produk. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

sumber referensi yang optimal bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan 

mendatang. 

2.  Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

Madam Milk untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat bagi 

perusahaan.  

1.5 Lingkup Permasalahan 

 Melihat luasnya permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti melakukan 

batas lingkup permasalahan, yaitu: 

1. Penelitian memfokuskan pada Marketing Mix yang mempengaruhi 

keputusan pembelian yang dikemukakan oleh Kolter dan Keller (2012). 

2. Data penjulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode Januari 

2015 hingga November 2015. 
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3. Penelitian akan dilakukan selama bulan Agustus 2016-Oktober 2016 dan 

responden yang terpilih adalah konsumen yang pernah melakukan 

pembelian terhadap produk Madam Milk. 

4. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yang akan diteliti. 

5. Indikator instrument pengukuran yang digunakan mengacu pada penelitian 

terdahulu. 


