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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, mempertahankan bisnis agar dapat berjalan terus 

adalah hal yang penting. Mempertahankan bisnis menjadi sulit apabila persepsi 

konsumen pada produk perusahaan keliru dan tidak sesuai dengan persepsi yang 

ingin dibentuk perusahaan ke konsumen. Persepsi adalah tanggapan seseorang 

tentang suatu objek yang sangat menentukan perilakunya terhadap objek yang 

dilihatnya (Khairani, 2013, p.61). Hal tersebut berarti apabila konsumen membeli 

suatu produk dan tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan maka hal tersebut 

akan membuat konsumen kecewa. Apabila konsumen kecewa terhadap suatu 

produk maka hal tersebut akan mempengaruhi keputusan pembelian di masa yang 

akan datang. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa persepsi 

merupakan hal yang penting dalam mempertahankan keberadaan atau eksistensi 

perusahaan dalam persaingan bisnis yang ketat ini.  

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului stimulus yang diterima 

oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera (Khairani, 2012,  p.62). 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dalam jurnal Langgeng dan 

Widiana (2013) Persepsi cita rasa merupakan tanggapan indera terhadap 

rangsangan saraf, seperti pahit atau manis pada indera pengecap. Berdasarkan 

teori tersebut berarti persepsi tersebut dapat dibentuk oleh perusahaan  melalui 

indra pengecap. Berdasarkan Langgeng dan Widiana (2013) Selain dipengaruhi 

oleh indera pengecap, persepsi cita rasa juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan 
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visual individu. Teori tersebut berarti persepsi tidak hanya dapat dibentuk melalui 

indra pengecap tetapi dapat melalui indra visual atau penglihatan.  

  

 

Crecotta merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang food & 

beverage khususnya dessert (makanan penutup). Perusahaan Crecotta dibentuk 

oleh 3 orang mahasiswa Universitas Ciputra pada tanggal 28 Januari 2014. 

Peneliti melihat dari tren makanan dessert dalam masyarakat Surabaya tinggi, 

maka muncul ide untuk membuka bisnis tersebut. Perusahaan Crecotta sudah 

sering mengikuti pameran, yaitu SSTF di Tunjungan Plaza, Bogasari Expo 2015 

di Grand City, Warrior Run di Universitas Ciputra, DetCon 2015 di SSCC 

Pakuwon Trade Centre, Conqueror 2015 di Alfa Omega Church dan Alleyway 

2016 di Pakuwon Trade Centre.  

Pameran yang diikuti Crecotta juga merupakan sebagai sarana pemasaran 

untuk membentuk persepsi konsumen. Pada saat mengikuti pameran, saat itu juga 

akan muncul persepsi dari konsumen terhadap produk Crecotta, baik saat 

Gambar 1.1 Gambar/tampilan produk (pannacotta) 

Sumber : Data internal perusahaan 
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konsumen hanya melihat produknya saja atau langsung mencoba produk Crecotta. 

Perusahaan Crecotta saat ini mengalami suatu permasalahan. Permasalahan 

tersebut terdapat pada persepsi konsumen terhadap produk yang dijual Crecotta. 

Permasalahan persepsi tersebut dapat dilihat dari data yang dilampirkan pada 

grafik di bawah ini. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 Persepsi Konsumen Terhadap Produk Crecotta (pannacotta) 

Sumber : Data Internal Perusahaan (2016) 
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Persepsi konsumen terhadap produk Crecotta saat ini masih keliru. Persepsi yang 

keliru ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen untuk membeli 

produk Crecotta. Persepsi yang keliru terhadap Crecotta ini dapat dilihat dari pre-

survey di atas. Peneliti mengambil 51 respoden yang pernah mengonsumsi atau 

mengetahui produk Crecotta. Pada pre-survey di atas dapat dilihat bahwa dari 51 

responden, 33 di antaranya menjawab tidak setuju telah mempersepsikan produk 

pannacotta Crecotta sebagai pannacotta sedangkan  18 responden menjawab 

setuju. Produk yang dijual yang tidak sesuai dengan persepsi konsumen membuat 

konsumen kecewa. Akibat dari kekecawan konsumen maka hal tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Berikut adalah lampiran grafik 

laporan penjualan Crecotta dari semester satu sampai enam. 

 

 

Berdasarkan dari grafik laporan penjualan di atas, dapat dilihat penjualan 

Crecotta pada semester dua jauh dari target penjualan hal terbsebut dikarenakan 

pada semester dua Crecotta baru mulai merintis bisnis tersebut. Pada semester tiga 

Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6

Penjualan Rp1.226.000 Rp950.000 Rp9.087.400 Rp10.272.500 Rp1.861.000

Target Penjualan Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp10.000.000 Rp11.000.000 Rp5.000.000
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Grafik 1.2 Penjualan Crecotta dari semester dua sampai enam 

Sumber : Data Internal Perusahaan (2016) 
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terjadi penurunan penjualan, saat itu Crecotta berfokus pada pencarian tempat 

konsinyasi.  Pada semester empat dan lima terjadi peningkatan yang signifikan 

pada penjualan, karena saat itu Crecotta melakukan pembukaan stan, marketing 

produk, mengikuti pameran dan mendapatkan tempat untuk melakukan konsinyasi 

akan tetapi target penjualan masih belum tercapai. Penjualan Crecotta juga 

mengalami penurunan pada semester enam. Hal tersebut terjadi mungkin 

diakibatkan karena konsumen kecewa terhadap produk Crecotta karena produk 

yang dijual Crecotta tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan konsumen.  

Berdasarkan pre-survey dan grafik laporan penjualan di atas dapat dilihat 

adanya keterkaitan antara persepsi dengan keputusan pembelian. Hal ini didukung 

oleh pernyatan Kotler dan Keller (2013:182) “Marketing and environmental 

stimuli enter the consumer’s consciousness, and a set psychological processes 

and purchase decision.” Berdasarkan teori di atas berarti marketing dan 

rangsangan lingkungan akan mempengaruhi kesadaran konsumen tentang 

keberadaan suatu produk dan hal tersebut akan membentuk proses psikologi 

konsumen yang mendorong terjadinya keputusan pembelian. Pada penelitian ini 

peneliti lebih fokus pada cara membentuk persepsi konsumen sebagai dasar 

pengambilan keputusan pembelian melalui marketing stimuli. Marketing stimuli  

ini akan dibentuk oleh peneliti melalui teori marketing dari Kotler dan Keller 

(2013:500) yaitu marketing communication mix yang memiliki delapan elemen, 

yaitu Advertising, Sales Promotion, Events and Experiences, Public Relations and 

Publicity, Direct Marketing, Interactive marketing, Word-of-mouth marketing, 

Personal Selling. 
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Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan empat elemen dari delapan 

elemen yang ada, yaitu sales promotion, direct marketing, events and experiences 

dan word-of-mouth marketing. Kegiatan sales promotion yang pernah dilakukan 

Crecotta adalah kartu kupon, yang jika pembelian pannacotta sudah mencapai 

delapan kali dalam tiga bulan maka konsumen dapat menukarkan kartu kupon dan 

berhak mendapatkan soto gratis dari SOBALOE. Direct marketing yang telah 

dilakukan oleh Crecotta, yaitu dengan dengan memarketingkan produk Crecotta 

melalui LINE chat dan menyebarkan katalog secara langsung. Kegiatan events 

and experiences yang sudah pernah dilakukan Crecotta adalah dengan mengikuti 

pameran dan bazar. Hal ini untuk mendorong terjadinya Word-of-mouth 

marketing yang positif Crecotta memberikan product tester gratis kepada 

beberapa potensial buyer dan penggemar produk pannacotta dengan tujuan agar 

dapat memberikan testimonial positif atau membicarakannya dengan orang yang 

dikenal tentang kelebihan produk pannacotta Crecotta dibandingkan produk 

kompetitor lainnya. 

Keempat kegiatan marketing di atas belum dilakukan oleh Crecotta secara 

optimal, sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal. Melalui penelitian ini, 

peneliti akan mencari tahu kegiatan marketing yang cocok untuk diaplikasikan 

dalam bisnis Crecotta untuk membentuk persepsi konsumen sebagai dasar 

pengambilan keputusan pembelian. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah : “Bagaimana cara membentuk persepsi konsumen terhadap produk 

Crecotta sebagai dasar pengambilan keputusan pembelian ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkam rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui cara membentuk persepsi konsumen terhadap produk 

Crecotta sebagai dasar pengambilan keputusan pembelian. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi  

peneliti selanjutnya mengenai persepsi serta pentingnya persepsi 

masyarakat terhadap suatu produk dan memberikan wawasan mengenai 

ilmu persepsi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu 

peneliti lain sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian 

selanjutnya dan aplikasi teori terhadap kajian bisnis. 

2. Manfaat bagi praktis.
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan   

memberikan informasi pada pihak Crecotta bahwa pentingnya persepsi, 

sehingga Crecotta dapat membentuk persepsi konsumen terhadap produk 

Crecotta. 

1.5. Ruang Lingkup 

Lingkup permasalahan yang dibahas adalah persepsi konsumen terhadap 

produk Crecotta. Penelitian ini berlokasi di wilayah Surabaya Barat. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan marketing communication mix 

sebagai tools dengan fokus pembahasan empat elemen dari delapan 

elemen yang ada disesuaikan dengan kondisi Crecotta, yaitu sales 
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promotion, direct marketing, events and experiences dan word-of-mouth 

marketing.  

 


