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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data yang disajikan oleh Gabungan Perusahaan Makanan dan 

Minuman Indonesia (GAPMMI) menunjukkan bahwa perkembangan industri 

makanan dan minuman di Indonesia. 

 
Gambar 1.1 Volume Penjualan Industri Makanan dan Minuman   
Sumber: www.gapmmi.or.id 
 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa permintaan industri makanan dan 

minuman di Indonesia akan semakin meningkat. Persaingan industri makanan dan 

minuman yang semakin semarak, menuntut pelaku bisnis dalam bidang makanan 

dan minuman untuk dapat selalu menggunakan strategi bersaing yang relevan 

dengan perkembangan kondisi lingkungan bisnisnya agar dapat mempertahankan 

keunggulan bersaing yang berkesinambungan terhadap perusahaan sejenis serta 

tetap eksis dalam lingkungan bisnisnya. Persaingan bisnis bebas ini syarat agar 

suatu perusahaan dapat sukses dalam persaingan tersebut adalah perusahaan 

mencapai tujuan untuk menciptakan dan pertahankan pelanggan (Mariana, 2015). 
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Objek yang akan diteliti pada penelitian ini terkait dengan keputusan 

pembelian konsumen adalah produk minuman yang diproduksi oleh Monday 

Almond. Monday Almond adalah sebuah perusahaan yang memproduksi susu 

olahan berbahan dasar kacang almond. Dikemas dalam botol berukuran 250ml 

dan diproses dengan higenis sehingga membuat susu almond ini dapat dengan 

mudah dikonsumsi. Susu almond ini juga memiliki banyak varian rasa yaitu 

vanila, coklat, green tea, cappucino, bubble gum dan red velvet.  

Selama penjualan susu almond, Monday Almond menemui beberapa 

beberapa masalah yang menghambat dan mempengaruhi keputusan pembeli 

dalam membeli produk Monday Almond. Peneliti telah melakukan pra survei 

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Pra survei 

dilakukan terhadap 25 orang konsumen Monday Almond. Berikut hasil dari pra 

survei yang telah dilakukan. 

 
 

Gambar 1.2 Faktor Yang Memengaruhi Penjualan Susu Almond 
Sumber: Data Primer 
 

Berdasarkan hasil pra survei yang disajikan dalam grafik di atas, diketahui 

terdapat dua faktor terbesar yang mempengaruhi penjualan susu almond. 
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Berdasarkan hasil pra survei ini peneliti menetapkan penelitian ini akan 

memfokuskan pada pengaruh promosi dan distribusi terhadap keputusan 

pembelian.  

Menurut Hariadi (2013) promosi merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan di dalam memperkenalkan produk baru dengan cara 

menginformasikan (to inform), membujuk (persuade), atau mengingatkan para 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan dengan tujuan 

untuk menciptakan penjualan dari barang-barang yang dipasarkan. Promosi yang 

akan dibahas pada penelitian ini adalah periklanan, penjualan pribadi dan promosi 

penjualan. 

Distribusi merupakan seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa 

setelah produksi, berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir 

(Kotler dan Keller dalam Setyadi, et al. 2015). Distribusi yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah saluran distribusi yang mencakup produsen-konsumen, 

produsen-pengecer-konsumen dan produsen-agen-pengecer-konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4	
	

Berikut adalah data penjualan Monday Almond: 

 

Gambar 1.3 Data Penjualan Susu Almond 
Sumber: Data Internal 
 
 

Tabel diatas menunjukan grafik penjualan susu Monday Almond mulai 

dari semester 3 hingga semester 6. Grafik tersebut menunjukkan penjualan susu 

Monday Almond yang terus mengalami penurunan. Penjualan tertinggi terletak 

pada semester 3 karena banyak orang yang masih penasaran dan ingin mencoba 

susu almond dan penjualan terendah terletak pada semester 6 karena sudah banyak 

pesaing susu almond yang bermunculan. 

Promosi pada semester 3 dan 4 hanya dilakukan melalui instagram. Produk 

dari Monday Almond dipromosikan secara online di instagram. Distribusi produk 

dilakukan dengan cara menjual produk secara online dengan sistem pre-order. 

Distribusi juga dilakukan dengan cara menitipkan produk ke toko roti La Vendys 

dan rumah makan Soto Podjok.  

Promosi dan distribusi lebih ditingkatkan pada semester 5 yaitu dengan 

cara membuka stan di UC Walk. Pembukaan stan ini dapat digunakan sebagai 

sarana promosi dan distribusi. Promosi dapat dilakukan dengan cara pembagian 
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brosur. Distribusi yang dimaksudkan adalah konsumen dapat membeli langsung di 

stan tanpa melalui pemesanan online. Namun pembukaan stan ini tidak 

memberikan peningkatan dalam penjualan sehingga akhirnya ditutup.  

Penjualan pada semester 6 menurun karena banyak libur sehingga waktu 

kerja berkurang. Promosi dan distribusi dilakukan dengan cara mengikuti 

pameran. Tempat penitipan susu almond juga mengalami perubahan. Monday 

Almond tidak lagi menitipkan produk di toko roti La Vendys dan mendapatkan 

tempat penitipan baru yang lebih sesuai yaitu di pasar TPR Citraland. Monday 

Almond terus berusaha meningkatkan promosi dan distribusi, namun penjualan 

tidak mengalami peningkatan. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menjadi 

sangat tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan promosi dan 

distribusi di Monday Almond. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka judul 

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Promosi dan Distribusi 

Terhadap Keputusan Pembelian Susu Almond”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah promosi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian susu 

almond? 

2. Apakah distribusi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian susu 

almond? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian susu almond. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh distribusi terhadap keputusan 

pembelian susu almond. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun mafaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa tepatnya mahasiswa 

Universitas Ciputra untuk semakin mengerti tentang dunia bisnis yang nyata 

terjadi di pasar. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dari 

para dosen agar dapat membantu mahasiswa dalam menjalankan bisnis. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang pengaruh promosi 

dan distribusi terhadap keputusan pembelian susu almond serta membantu 

peneliti dan perusahaan Monday Almond untuk dapat menemukan strategi 

yang tepat dalam penjualan susu almond dan dapat meningkatkan penjualan 

karena produk semakin dikenal dan diminati masyarakat. 

 

 

 


