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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Bisnis di Indonesia mengalami perkembangan yang memiliki peluang besar 

untuk terus berkembang, salah satunya industri makanan dan minuman. Gabungan 

Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyatakan nilai 

penjualan produk makanan dan minuman pada 2015 menembus angka 8% dengan 

rupiah sebesar Rp 1.000 triliun. Salah satu jenis makanan dan minuman yang 

identik dengan lifestyle masyarakat middle class income adalah canned/preserved 

food mengalami pertumbuhan sebesar 16,7%. 

Pertumbuhan industri makanan dan minuman yang selalu positif dan 

permintaan yang tinggi menjadi alasan industri ini diandalkan. Hal tersebut dapat 

dilihat pada data yang diperoleh pada pertumbuhan CAGR (Compound Annual 

Growth Rate) pada Gambar 1.1 berikut: 

 

Gambar 1.1 Persentase Pertumbuhan Jenis Makanan dan Minuman 

Sumber : Dunia Industri (2015). 
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Pada Gambar 1.1 dapat dilihat persentase pertumbuhan jenis makanan dan 

minuman di Indonesia menawarkan potensi yang cukup tinggi. Pertumbuhan 

middle class income, membaiknya proyeksi perekonomian yang disertai 

meningkatnya daya beli masyarakat di gerai retail mendorong permintaan industri 

makanan dan minuman (Dunia Industri, 2015). 

Pertumbuhan industri yang memiliki tren positif menjadi salah satu peluang 

Le Fluffy Dessert menjalankan bisnis di bidang makanan dan minuman. Produk 

utama yang ditawarkan adalah puding yang diolah dari bahan utama sari kedelai 

dan disajikan dengan variasi rasa yang disukai masyarakat. Produk Le Fluffy 

Dessert termasuk jenis makanan dalam kemasan dan minuman ringan. Pada 

Gambar 1.2 dapat menjelaskan bahwa nilai penjualan Le Fluffy Dessert mengalami 

fluktuatif penjualan. Le Fluffy Dessert. Perusahaan berharap bahwa penjualan yang 

diperoleh perusahaan dapat lebih stabil atau bahkan meningkat. 

 

Gambar 1.2 Penjualan Le Fluffy Dessert Tahun 2013-2016 

Sumber : Data diolah, (2016).  

Salah satu cara untuk meningkatkan penjualan Le Fluffy Dessert dengan 

melakukan kegiatan promosi. Menurut Sandy (2014), keberhasilan promosi 
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tentunya tidak lepas dari bagaimana perusahaan mengelola promosi secara 

strategis. Promotion mix menurut Kotler dan Keller (2012:498) terdapat delapan 

elemen, yaitu advertising, sales promotion, personal selling, public relation, direct 

marketing, events and experiences, interactive marketing, dan pemasaran word of 

mouth. Pada masing-masing semester, perusahaan Le Fluffy Dessert menggunakan 

kombinasi alat promosi yang dilampirkan peneliti pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Kegiatan Promosi Le FLuffy Dessert yang telah dilakukan selama 2 tahun berjalan 

(2014-2016) 

Tabel dilanjutkan pada halaman 4 

 

 

NO MODEL 

PROMOTION 

MIX 

KEGIATAN PROMOTION LE FLUFFY 

DESSERT 

HASIL DARI 

PROMOTION  

1. Advertising Belum melakukan promosi melalui media 

cetak (majalah dan koran), media elektronik 

(rekaman suara, rekaman video, dsb), media 

penyiaran (radio dan televisi), dan media 

pameran yang berupa billboard.  

Perusahaan Le Fluffy 

memutuskan untuk tidak 

menggunakan 

advertising karena biaya 

yang cukup tinggi. 

2.  Sales Promotion Yang telah dilakukan adalah pemberian 

diskon/potongan harga ketika membeli dalam 

jumlah dan jenis tertentu dan pemberian 

produk gratis (giveaway) bagi orang yang 

mendapat likers terbanyak bila mengunggah 

foto produk Le Fluffy Dessert. 

Kurang mendapat respon 

positif dari konsumen  

3. Events Yang telah dilakukan dengan mengikuti 

beberapa pameran, antara lain adalah Art 

Festival, SHINE, Food Kartel, Conqueror 

Bazaar, London Out Loud, Car Free Day, 

Fun Bike, Carsnival Market, T Point Market.   

Pengunjung mengetahui 

dan tertarik  ke stand 

untuk membeli produk 

Le Fluffy Dessert. 

4. Public Relations 

and Publicity 

Belum melakukan promosi melalui hubungan 

masyarakat dan publisitas yang berminat. 

Perusahaan Le Fluffy 

memutuskan tidak 

menggunakan  hubungan 

masyarakat dan 

publisitas karena belum 

ada komunitas yang 

sesuai. 

5. Personal Selling Sudah melakukan personal selling secara 

langsung baik ke relasi, teman-teman, 

maupun melalui penjualan dengan sistem PO 

yang dilakukan oleh masing-masing anggota 

project secara rutin. Penjualan personal 

selling juga dilakukan oleh reseller. 

Konsumen cenderung 

keberatan saat masing-

masing anggota project 

mempresentasikan 

produk. 
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Lanjutan Tabel 1.1 Kegiatan Promosi Le FLuffy Dessert yang telah dilakukan selama 2 tahun 

berjalan (2014-2016) 

Sumber : Data diolah, (2016). 

Tabel 1.1 merupakan data berdasarkan promotion mix yang dijalankan Le 

Fluffy Dessert selama 2 tahun. Berdasarkan data tersebut, aktivitas promosi yang 

paling optimal digunakan oleh Le Fluffy Dessert adalah events, word of mouth dan 

direct marketing. 

Kegiatan event akan dijelaskan pada Tabel 1.2  

Tabel 1.2 Event-event yang diikuti oleh Le Fluffy Dessert selama 2 tahun berjalan 

NO MODEL 

PROMOTION 

MIX 

KEGIATAN PROMOTION LE FLUFFY 

DESSERT 

HASIL DARI 

PROMOTION  

6. Direct Marketing Yang telah dilakukan dengan pemasaran langsung 

dengan konsumen saat mengikuti bazaar, 

penawaran langsung melalui via chat BBM, Line, 

dan WA, penawaran langsung ke reseller, 

penggunaan email dan internet, memperoleh 

feedback dalam bentuk comment/ testimoni secara 

langsung. 

Membangun 

hubungan konsumen 

diluar relasi dan 

teman-teman sehingga 

mengetahui produk 

Le Fluffy dan 

mempengaruhi 

keputusan pembelian 

produk Le Fluffy. 

7. Interactive 

Online 

Marketing 

Perusahaan Le Fluffy Dessert belum melakukan 

pemasaran melalui saluran elektronik  

Perusahaan Le Fluffy 

memutuskan untuk 

tidak menggunakan 

pemasaran interaktif 

karena konsumen 

cenderung melakukan 

pemesanan melalui 

media sosial. 

8. Word of Mouth 

Marketing 

Pemasaran secara langsung dari mulut ke mulut 

antar teman, testimoni dari konsumen, posting 

foto produk dan endorsement di Instagram, selain 

itu ketika konsumen Le Fluffy Dessert mengajak 

orang lain yang dikenalnya untuk datang ke 

bazaar yang sedang diikuti Le Fluffy Dessert.  

Hasil endorsement di 

Instagram 

meningkatkan orang 

lain mengetahui 

produk Le Fluffy 

Dessert, terbukti dari 

jumlah follower yang 

meningkat dan 

banyaknya pesanan. 

WAKTU PAMERAN YANG DIIKUTI HASIL PAMERAN 

Semester 2 -  Launching Project EP 2 - Banyak konsumen mengetahui dan 

membeli produk Le Fluffy Dessert 

Semester 3 - Art Festival GMS - Konsumen banyak membeli produk 

minuman Le Fluffy Dessert 

-  Food Kartel - Konsumen banyak sekali yang baru, 

diikuti penjualan meningkat karena jumlah 

pengunjung banyak berdatangan ke stand 
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Dilanjutkan pada halaman 5 

Sambungan tabel halaman 4 

Sumber : Data diolah, (2016). 

Berdasar Tabel 1.2, pameran yang paling optimal adalah pameran Food 

Kartel karena pameran ini sudah beberapa kali dilaksanakan dan lebih banyak 

pengunjung yang berdatangan. Banyak konsumen yang mengetahui produk Le 

Fluffy Dessert dari pembicaraan di masyarakat, hal ini dikenal dengan nama word 

of mouth marketing. Informasi yang didapatkan dari orang lain untuk produk Le 

Fluffy Dessert menjadi promosi yang cukup membantu meningkatkan keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian.  

Pemasaran melalui direct marketing digunakan dengan memasarkan 

langsung pada saat mengikuti bazaar, penawaran langsung melalui chat BBM, 

Line, dan Whatsapp, serta penjualan melalui reseller. Hasil pemasaran direct 

marketing adalah perusahaan mendapat banyak pesanan dan mendapat feedback/ 

testimoni dari konsumen mengenai produk Le Fluffy Dessert.  

Promosi merupakan faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. 

Promosi dapat meningkatkan penjualan dengan tujuan menarik konsumen agar mau 

WAKTU PAMERAN YANG DIIKUTI HASIL PAMERAN 

Semester 3 - SHINE - Konsumen baru berdatangan dan membeli 

produk Le Fluffy Dessert   

Semester 4 

 
- Conqueror Bazar - Banyak konsumen anak-anak yang 

tertarik dan membeli produk Le Fluffy  

- Entrepreneur Fun Bike  - Pameran ini kurang cocok diikuti karena 

peserta fun bike didominasi orang tua. 

Semester 5 - Carsnival Market - Banyak konsumen baru yang diajak oleh 

teman-teman datang ke stand dan 

membeli 

- LOL Market - Pengunjung didominasi anak-anak muda, 

tertarik datang ke stand, membeli produk, 

dan meng-endorse Le Fluffy. 

- Sari Boga  - Banyak konsumen baru tertarik datang ke 

stand dan membeli karena keunikan 

produk. 

Semester 6 - T-Point Market - Pengunjung banyak diajak oleh teman-

teman dan rekanan relasi Le Fluffy 

Dessert. 
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mencoba produk, meninggalkan produk pesaing, dan konsumen mengetahui 

kualitas produk Le Fluffy Dessert. Keputusan pembelian yang diambil oleh pembeli 

sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan yang terorganisir 

(Mariyanti dan Rahanatha, 2015). 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Event, Word of Mouth, dan Direct Marketing 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Le Fluffy Dessert”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam skripsi ini sebagai berikut : 

1) Apakah event berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Le Fluffy 

Dessert? 

2) Apakah word of mouth berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

Le Fluffy Dessert? 

3) Apakah direct marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

Le Fluffy Dessert? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1) Mengetahui pengaruh event terhadap keputusan pembelian Le Fluffy Dessert. 

2) Mengetahui pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian Le Fluffy 

Dessert. 

3) Mengetahui pengaruh direct marketing terhadap keputusan pembelian Le Fluffy 

Dessert. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan dapat memberi manfaat antara 

lain : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi penelitian di masa yang 

akan datang serta peneliti mampu menghasilkan pengetahuan baru terkait promosi 

serta keputusan pembelian konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dilakukan untuk sarana mengevaluasi promosi yang sesuai terhadap 

keputusan pembelian konsumen Le Fluffy Dessert dan mengimplementasikan 

dalam project. 

1.5 Batasan Penelitian  

 Batasan penelitian ini terletak pada pengaruh event, word of mouth, dan 

direct marketing terhadap keputusan pembelian konsumen Le Fluffy Dessert. Event 

yang diteliti memiliki batasan pada event yang pernah diikuti. Word of mouth pada 

penelitian berbatasan pada endorsement dan pemasaran dari mulut ke mulut 

konsumen. Batasan direct marketing adalah pemasaran secara langsung pada saat 

mengikuti bazaar serta pemasaran melalui via media sosial. Penelitian ini ditujukan 

untuk konsumen yang pernah mengkonsumsi produk Le Fluffy Dessert lebih dari 

satu kali. 


