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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Industri makanan dan minuman di Indonesia mempunyai perkembangan yang 

cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1 yang merupakan data dari 

Kemenperin (Kementrian Perindustrian), pertumbuhan industri makanan dan 

minuman selalu mengalami pertumbuhan positif.  

Berdasarkan data Tabel 1.1. Hal ini menunjukkan bahwa industri makanan 

minuman setiap tahun mempunyai perkembangan yang sangat baik. Perkembangan 

industri makanan dari tahun 2012 hingga 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 

2013 peningkatan penjualan mengalami penurunan terendah. 

Tabel 1.1 Perkembangan Industri Makanan dan Minuman 

Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 

Industri Makanan dan 

Minuman 10.33% 4.07% 9.49% 7.54% 

Sumber: http://www.kemenperin.go.id/download/10591/Laporan-Kinerja-Kementerian-Perindustrian-

Tahun-2015 

 

 Berdasarkan data Tabel 1.2. Hal ini menunjukkan harga yang bersaing antara 

produk peneliti dan juga pesaingnya. Harga ini juga bisa menjadi referensi peneliti 

untuk menentukan harga jual produknya. 

Tabel 1.2 Harga produk pesaing 

 Moru Milk 

Dessert 

Lefluffy Dessert Licorne 

Harga 
Rp 12.000 Rp 12.000 Rp 10.000 

Sumber: Data diolah peneliti 

http://www.kemenperin.go.id/download/10591/Laporan-Kinerja-Kementerian-Perindustrian-Tahun-2015
http://www.kemenperin.go.id/download/10591/Laporan-Kinerja-Kementerian-Perindustrian-Tahun-2015
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 Produk Huang Dou adalah perusahaan yang bergerak dibidang food & 

beverage. Produk utama dari Huang Dou adalah Silky Pudding yang mempunyai 3 

varian rasa yaitu Green Tea ,Strawberry ,Original. Bahan utama yang digunakan 

Huang Dou dibuat dari susu kedelai. Menurut berita Liputan6 pada tanggal 10 

September 2015 oleh Shintha Anggundini ada enam manfaat dari susu kedelai mulai 

dari mencegah diabetes, membantu dalam orang yang dalam masa penurunan berat 

badan, mencegah osteoporosis, mencegah terjadinya kanker. Berikut beberapa 

kandungan yang ada pada susu kedelai: 

a) Kandungan lechitin pada susu kedelai membantu menghalau kolestrol 

jahat. 

b) Isoflavon yang berfungsi sebagai antioksidan dalam darah dan juga 

meningkatkan kolestrol baik. 

c) Vitamin E yang mencegah penyakit jantung koroner dan stroke. 

d) Selenium sebagai antioksidan untuk mecegah paparan dari luar yang 

memacu kanker. 

Segmen pasar dari perusahaan Huang Dou adalah masyarakat menengah hingga 

menengah ke bawah dan target pasar perusahaan tersebut adalah anak-anak hingga 

dewasa mulai dari umur 5 tahun hingga 50 tahun. Produk Huang Dou dibuat tanpa 

menggunakan pengawet dan terbuat dari susu kedelai yang manfaatnya sudah 

disebutkan sebelumnya di atas. Huang Dou bisa disimpan selama tujuh hari di dalam 

lemari pendingin. Penjualan yang dilakukan mengikuti pameran-pameran dan juga 
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melalui media sosial yang juga berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan 

produk. 

Selama satu semester berdiri Huang Dou memiliki masalah yang sering dialami 

oleh perusahaan baru lainya seperti omzet yang tidak mencapai target penjualan 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.2. Target yang ditentukan Huang Dou dengan 

asumsi kenaikan 10% tiap bulan. Atas dasar penelitian di atas peneliti memutuskan 

untuk mencari faktor yang mempengaruhi minat beli.  

Tabel 1.2 Data penjualan Huang Dou bulan Maret 2016 - Juni 2016 

 
Sumber: Internal Huang Dou 

Peneliti juga telah mengadakan pra survei terhadap bauran pemasaran yaitu 

harga, kualitas produk, promosi dan tempat usaha Huang Dou yang menarik 

konsumen untuk membeli. Berikut data pra survei yang dihasilkan berdasarkan 

presentase:  
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Tabel 1.3 Data Pra Survei yang memengaruhi minat beli. 

 
Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan data Gambar 1.3 dapat terlihat bahwa dua faktor dominan yang 

mempengaruhi minat beli, 11 responden dari 25 responden mengatakan bahwa 

kualitas produk adalah salah satu faktor berpengaruh dalam bauran pemasaran yang 

menjadi pertimbangan untuk membeli produk makanan. Faktor kedua adalah harga 

adalah salah satu faktor berpengaruh dalam bauran pemasaran yang menjadi 

pertimbangan untuk membeli produk makanan  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan sebuah penelitian 

untuk meninjau pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli, dengan 

judul “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Konsumen Huang 

Dou”. 

1.2 Rumusan masalah 

1. Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli Huang Dou? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli Huang 

Dou? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga terhadap minat beli 

konsumen. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap minat 

beli konsumen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1 Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan  mampu menjadi tambahan wawasan yang dapat 

digunakan sebagai referensi bagi peneliti lainnya. 

2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi apakah harga dan 

kualitas produk mempengaruhi minat beli.  

 


