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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

 
1.1. Latar Belakang Penelitian 

 
Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa industri makanan dan 

minuman (mamin) nasional memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian terus 

mendorong pengembangan industri mamin nasional. Pada triwulan I tahun 2015, 

pertumbuhan industri mamin nasional mencapai 8,16% atau lebih tinggi dari 

pertumbuhan  industri  non  migas  sebesar  5,21%.  Sedangkan,  pertumbuhan 

ekonomi nasional mencapai 4,71% (Kementerian Perindustrian, 2015). 

Salah satu usaha di sektor makanan adalah Terang Bulan-Martabak 93. 

Jenis makanan yang dijual Terang Bulan-Martabak 93 adalah martabak dan kue 

terang bulan yang memiliki berbagai macam toping-toping, yaitu Ovomaltine, 

Nutella, Toblerone, Milo, Oreo, Kit-kat, Skippy, Ceres, Kraft, Green Tea, Cream 

Cheese. Terang Bulan-Martabak 93 sudah bergerak sejak 29 April 2014 dan 

beralamat di Jalan Raya Kupang Indah, Ngesong. 

Penyajian produk dengan cara yang unik berbeda dari terang bulan lainnya 

yaitu berbentuk setengah lingkaran sesuai dengan bentuk terang bulan asalnya dan 

tidak berantakan atau tersusun rapi. Di kota Surabaya pelaku usaha Martabak - 

Terang Bulan yang menjadi kompetitor di antaranya adalah Holland dan Hao-Hao. 

Harga dari produk ini dapat bersaing di pasaran karena ukuran loyang kue terang 

bulan yang besar memiliki ukuran yang sama dengan Holland, dan ukuran loyang
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kecil sama dengan Holland, tetapi harga produk lebih murah. Jika dibandingkan 

dengan Hao-Hao, ukuran loyang kecil terang bulan adalah ukuran paling besar 

dari Loyang terang bulan Hao-Hao dan harga jelas lebih mahal dibandingkan 

Hao-Hao karena ukuran lebih besar dan isi topping kami lebih banyak,dengan 

selisih harga produk kami yang tidak jauh berbeda. Perbandingan harga Terang 

Bulan-Martabak 93 dengan kompetitor sebagai berikut. 

Tabel 1.1. Harga Terang Bulan-Martabak 93 dengan kompetitor Untuk Produk Coklat Keju 

Merek Ukuran Diameter Harga 
Terang Bulan – Martabak 93 Besar 32 Rp. 65.000 
Holland Besar 32 Rp. 92.000 
Hao-Hao Besar 28 Rp. 50.000 
Sumber: hasil observasi 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan dari segi harga, Terang Bulan- 

Martabak   93   memiliki   harga   yang   lebih   murah   dibandingkan   dengan 

Holland untuk jenis produk coklat keju dengan ukuran besar, sedangkan bila 

dibandingkan dengan Hao-Hao harga yang ditawarkan lebih mahal namun dari 

segi ukuran lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa Terang Bulan-Martabak 93 

memiliki harga yang kompetitif di pasar, namun produk Terang Bulan-Martabak 

93   dalam   perjalanannya  menghadapi   permasalahan   terkait   penjualan   yang 

cenderung menurun sebagai yang ditujukan pada tabel berikut.
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Gambar 1.1 Jumlah Penjualan Usaha Terang Bulan-Martabak 93 Periode Juli 2015 – April 2016 

(dalam loyang) 

Sumber: internal perusahaan, diolah 
 

 
 

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa tren penjualan   pada 

periode September – Desember 2015 dan Januari – April 2016 cenderung 

mengalami penurunan. Oleh karena itu, usaha Terang Bulan-Martabak 93 perlu 

mencermati perilaku konsumennya terutama terkait keputusan pembelian yang 

dilakukan  oleh  konsumen.  Berdasarkan  survey  awal  yang  dilakukan  penulis 

kepada 30 responden yang sedang melakukan pembelian di Terang Bulan- 

Martabak 93 pada bulan Juli 2016 diperoleh hasil pertimbangan konsumen dalam 

membeli Terang Bulan-Martabak 93  sebagai berikut. 

Tabel 1.2 Pertimbangan membeli Terang Bulan-Martabak 93 

Faktor-faktor Jumlah Responden 

Rasa (Kualitas produk) 9 

Variasi menu dan topping 5 

Harga 8 

Kecepatan penyajian 1 

Kemasan 1 

Lokasi 3 

Pelayanan 2 

Proses hiegenis 1 
Sumber: hasil survey awal, 2016
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Berdasarkan  Tabel  1.2  menunjukkan  pertimbangan  utama  konsumen 

dalam melakukan pembelian Terang Bulan-Martabak 93 adalah rasa dan harga. 

Menurut Shaharudin et al. (2011) rasa merupakan atribut yang menunjukkan 

kualitas dari produk makanan. Hal ini menunjukkan pertimbangan utama 

konsumen dalam melakukan pembelian adalah kualitas produk Martabak - Terang 

Bulan 93. Menurut Ghanimata dan Kamal (2012) jika konsumen merasa cocok 

dengan suatu produk dan produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya, maka 

konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut terus 

menerus. Pada produk yang merupakan kebutuhan pokok seperti makanan dan 

minuman, konsumen sangat mempertimbangkan kualitasnya karena sangat 

berhubungan dengan kesehatan manusia dan merupakan kebutuhan pokok, maka 

kualitas produk sangat mempengaruhi pembeli dalam mengambil keputusan 

pembelian. 

Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh harga, seperti yang 

ditunjukkan dari hasil penelitian Purwati et al. (2012) jika harga rendah maka 

permintaan produk yang ditawarkan meningkat, dan jika harga produk semakin 

tinggi maka permintaan produk semakin rendah. Penetapan harga yang tepat akan 

mendapatkan perhatian yang besar dari konsumen, jika harga yang ditetapkan oleh 

perusahaan tepat dan sesuai dengan daya beli konsumen maka pemilihan suatu 

produk akan dijatuhkan pada produk tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa desain produk dan harga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.
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Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh kualitas produk dan harga terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Terang Bulan-Martabak 93.” 

 

 
 

1.2. Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang 

diambil dalam penelitian ini adalah: 

1.   Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Terang Bulan-Martabak 93? 

2.   Apakah   harga   berpengaruh   signifikan   terhadap   keputusan   pembelian 

konsumen di Terang Bulan-Martabak 93? 

 

 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian ini adalah: 

 
1.   Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  kualitas  produk  terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Terang Bulan-Martabak 93. 

2.   Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  harga  terhadap  keputusan 

pembelian konsumen di Terang Bulan-Martabak 93. 

 

 
 

1.4. Manfaat penelitian 

 
Manfaat-manfaat  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:
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1.   Manfaat Praktis 

 
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukkan bagi penulis mengenai 

kualitas produk dan harga yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen di Terang Bulan-Martabak 93 sehingga dapat menjadi masukan 

bagi bisnis perusahaan agar mampu merancang strategi pemasaran tepat 

berkaitan dengan kualitas produk dan harga. 

2.   Manfaat Teoritis 

 
Untuk memahami konsep mengenai keputusan pembelian konsumen sehingga 

dapat dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian di masa mendatang 

yang menggunakan konsep sama. 


