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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Es krim digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan anak-anak 

hingga orang dewasa. Maka dari itu, peluang pasar es krim yang ada membuat 

bisnis kuliner ini tak akan pernah sepi dan mati dari peminat. Kini, semakin 

bertumbuh pelaku usaha yang menekuni bisnis es krim ini (Kontan, 2015).  

The ice cream industry squeaked out a 1,4% increase between 2013 and 

2016, with 42 more products landing on shelves around the world. There 

were 2.381 new products tracked as of the end of September 2017, like US, 

Japan, Germany, Spain, France, Italy, Brazil, India) (Fona International, 

2017). 

  

Di Denmark sendiri pada tahun 2008-2018 perkembangan market value 

ice cream mengalami peningkatan dari 4% menjadi 12% (Canadean, 2014). 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ice Cream Market Value di Denmark 

Sumber: Canadean (2014) 
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Sedangkan pada United Arab Emirates pada tahun 2008-2015 juga 

mengalami peningkatan dari 10,4 L menjadi 12,7 L (Canada, 2012:4).  

 

 

Gambar 1.2 Volume Sales of Ice Cream in the U.A.E. 

Sumber: Canada (2012:4) 

In Asia, Vietnam’s ice cream market is underpenetrated. Per Euromonitor, 

between 2013 and 2016, consumption grew 15% per annum in value, 

including a 6% volume expansion per annum, to reach a market size of 

roughly VND2.6 trillion (USD115 million). Yet, per capita consumption 

remains relatively low at 0.4kg/year vs the Philippines (0.6kg/year), 

Indonesia (0.7kg/year), Thailand (1.0kg/year) and Malaysia (1.9kg/year) 

(Viet Capital, 2017:1). 

 

 

Gambar 1.3 Grafik Konsumsi Es Krim di Negara ASEAN 

Sumber: Viet Capital (2017:3) 
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Untuk Indonesia sendiri konsumsi es krim per kapita per tahun mengalami 

stagnansi atau masih berada di tingkat 0,6 liter. Jumlah tersebut bahkan jauh lebih 

rendah dari negara Asean lainnya, seperti Filipina yang mencapai 2-3 liter per 

kapita/tahun, Malaysia 2,1 liter per kapita/liter, dan Thailand 2 liter per 

kapita/tahun. Namun demikian hal ini yang membeberkan alasan mengapa pasar 

es krim punya potensi besar untuk tumbuh. Pertama, penduduk Indonesia yang 

hampir menyentuh 250 juta jiwa menjadi market potensial. Sebab, 50% 

penduduknya berusia 30 tahun ke bawah. Selain itu, pendapatan per kapita terus 

melaju yang saat ini menembus US$ 3.800. Kedua, Indonesia beriklim tropis 

sehingga es krim sangat cocok dikonsumsi ketika panas dan, 60% dari penduduk 

kita saat ini berada di perkotaan. Jadi mengkonsumsi es krim pun menjadi gaya 

hidup urban (Bachdar, 2016).  

Dengan melihat berbagai data yang sudah dipaparkan, dapat diansumsikan 

peluang bisnis ini masih sangat besar, namun persaingan industri kuliner pada saat 

ini dapat dikatakan cukup ketat dan kompleks. Seiring dengan itu membuat 

banyak orang berlomba-lomba ingin mendirikan bisnis kuliner. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa yang menjadi pembeda sebuah bisnis adalah sebuah inovasi 

yang terus dikembangkan dan ditawarkan ke konsumen (Wijaya dan Harjanti, 

2015:587). Es krim pun mengalami perkembangan beberapa inovasi mengikuti 

perkembangan jaman dan salah satunya adalah gelato. Apabila melihat 

perkembangan bisnis gelato di Surabaya dapat dilihat sebagai berikut. 
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Namun sangat disayangkan karena peluang bisnis ini belum terlalu 

berkembang di Indonesia padahal bisnis ini memiliki potensi yang sangat besar 

untuk perkembangan es krim di Indonesia, terutama di Surabaya. Tak hanya itu 

penulis memilih menggunakan campuran seafood dikarenakan Meliala (2016) 

mengatakan kontribusi laut Indonesia terhadap produk domestik bruto nasional 

masih di bawah 30 persen. Padahal, sektor kelautan bisa menjadi penggerak 

ekonomi Indonesia yang diperkirakan sekitar 1,2 triliun dolar AS per tahun. 

Artinya, masih banyak potensi laut Indonesia yang masih belum dimanfaatkan 

secara maksimal. Padahal Thailand yang garis pantainya hanya 2.800 kilometer 

mampu menyumbang devisa sebesar 212 miliar dolar AS. Maka dari itu dengan 

adanya bisnis seafood gelato penulis berharap dapat membantu memaksimalkan 

potensi kelautan di Indonesia. Oleh karena itu perlunya dilakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

terhadap seafood gelato di Surabaya. 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul:  Analisis Deskriptif Inovasi pada Ron’s Laboratory 

Ditulis Oleh: Wijaya, Marcellina Nadia dan Harjanti, Dhyah 

Publikasi: 2015 

Persamaan Perbedaan 

a. Menekankan akan inovasi produk 

untuk pengembangan sebuah bisnis es 

krim maupun gelato 

b. Topik yang dibahas berkaitan dengan 

es krim 

c. Mempertimbangkan keputusan 

pembelian 

 

a. Pengumpulan data menggumakan teknik 

wawancara 

a. Metode penulisan yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif 

b. Latar belakang  lebih banyak menjelaskan 

tentang arti inovasi itu sendiri 

c. Meneliti kearah inovasi dan proses sebuah 

perusahaan es krim bertahan menghadapai 

persaingan lain 

d. Menggunakan teknik purposive sampling dan 

triangulasi 

2 Judul: Es krim Carrot Rasa Vanilla  

Ditulis Oleh: Octaviani, Ovania 

Publikasi: 2014 

Persamaan Perbedaan 

a. Menginovasi produk yang berbahan 

dasar es krim 

b. Penulisan ini memiliki tujuan untuk 

dikembangkan ke bisnis dan 

menambah varian dari es krim  

a. Target pasar adalah anak-anak kecil yang 

tidak menyukai sayuran 

b. Laporan yang diajukan sebagai business plan 

c. Lebih banyak berfokus kepada kandungan 

nutrisi di dalam produk ini 

3 Judul: Pengaruh Kualitas Produk Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sepatu Olahraga 

Merek Adidas di Bandar Lampung 

Ditulis Oleh: Nurdiansyah, Dedi 

Publikasi: 2017 

Persamaan Perbedaan 

a. Obyek yang diteliti adalah beberapa 

faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen terhadap sebuah 

produk  

b. Variabel terikat keputusan pembelian 

c. Menggunakan uji validitas dan 

realibilitas 

d. Menggunakan metode kuantitatif 

a. Penelitian ini meninjau lebih kepada sepatu 

olahraga merek Adidas 

b. Populasi penelitian berada di Bandar 

Lampung 

c. Variabel bebas ada dua 

d. Teknik penarikan sampel yang digunakan 

purposive sampling 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

1.2. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Surabaya dalam 

membeli seafood gelato? 
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2. Apakah faktor yang paling mendominasi masyarakat Surabaya dalam 

membeli produk seafood gelato? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka tujuan penulisan 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

masyarakat Surabaya dalam membeli seafood gelato. 

2. Untuk mengetahui faktor apa yang paling mendominasi masyarakat 

Surabaya dalam membeli produk seafood gelato. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berikut beberapa manfaat penulisan: 

1. Bagi Penulis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah 

wawasan penulis. Selain  itu penulis juga berharap penulisan ini dapat digunakan 

sebagai modal awal dalam membuka bisnis seafood gelato dan mengetahui faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang membeli es krim dan gelato. 

2. Bagi Universitas 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah wacana maupun sumber 

referensi bagi pihak lain yang hendak meneliti di bidang yang sama. 

3. Bagi Perusahaan Es Krim dan Gelato di Surabaya 
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Penulisan ini diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan es krim 

dan gelato yang ada di Surabaya dapat lebih mengembangkan dan menginovasi 

produk lebih unik dan kreatif lagi. Tak hanya itu perusahaan juga dapat lebih 

mengerti faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam 

membeli es krim dan gelato. 

4. Bagi Pembaca 

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi 

pembaca mengenai seafood gelato serta bisnis es krim dan gelato. 

 

1.5 Asumsi Penelitian 

Penulisan ini terbatas hanya pada subyek dan obyek penulisan berikut ini: 

1. Masyarakat Surabaya yang pernah mengkonsumsi gelato dan es krim. 

2. Masyarakat Surabaya yang berumur di atas 18 tahun. 

3. Gelato yang dicampur dengan seafood, yaitu: udang dan salmon. 

 

1.6   Definisi Operasional 

1.6.1 Indikator Variabel 

  Untuk keperluan pengujian, variabel–variabel yang sudah ditentukan 

sesuai di sub Bab 1.6.1 maka diperlukannya penjabaran indikator variabel yang 

bersangkutan agar dapat diukur dan dianalisis. Adapun indikator variabel dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Indikator Keputusan Pembelian 

No Indikator Sumber 

1 Keunikan yang ditawarkan Hadjarati (2017) 

2 Kebutuhan akan mengkonsumsi Hadjarati (2017) 

3 Referensi dari keluarga Hadjarati (2017) 

4 Referensi dari teman/ tetangga Hadjarati (2017) 

5 
Terpengaruh informasi yang ada di media 

sosial 
Hadjarati (2017) 

6 Tertarik akan kemasan produk Hadjarati (2017) 

7 Harga sesuai dengan pendapatan Hadjarati (2017) 

8 Manfaat dari produk  Hadjarati (2017) 

9 Terpengaruh akan budaya Tjantoko & Japarianto (2015) 

10 
Munculnya perilaku senang membeli dalam 

mengkonsumsi sesuatu (hedonic) 
Tjantoko & Japarianto (2015) 

11 Suasana kebersamaan Tjantoko & Japarianto (2015) 

12 Menghilangkan rasa stress Tjantoko & Japarianto (2015) 

13 
Motivasi melakukan pembelian untuk orang 

lain 
Tjantoko & Japarianto (2015) 

14 Tidak sabar untuk mencoba Tjantoko & Japarianto (2015) 

15 Mendapatkan pengalaman baru Tjantoko & Japarianto (2015) 

16 Karakteristik produk yang sesuai Magenta (2015) 

17 Harga sesuai dengan kualitas Magenta (2015) 

18 Lokasi yang mudah dijangkau Magenta (2015) 

19 Nama merek yang sudah terkenal Magenta (2015) 

20 
Adanya kebiasaan mengkonsumsi dessert 

setelah makanan berat 
Magenta (2015) 

21 Jenis makanan yang sesuai dengan usia Tjandra & Gabriella (2014) 

22 Sesuai dengan kelas sosial Tjandra & Gabriella (2014) 

23 Kombinasi warna yang menarik Tjandra & Gabriella (2014) 

24 Aroma produk   Tjandra & Gabriella (2014) 

25 Tekstur produk Tjandra & Gabriella (2014) 

26 Rasa yang sesuai dan konsisten Tjandra & Gabriella (2014) 

27 Porsi yang sesuai dengan harga Tjandra & Gabriella (2014) 

28 Adanya potongan harga Tjandra & Gabriella (2014) 

29 Menyukai perpaduan asin dan manis Rahman (2017)  

Sumber: Data Diolah (2017)

 

1.6.2 Definisi Tiap Variabel 

1. Konsumen menginginkan produk yang unik dan berbeda, dimana tidak 

dapatkan dari produk lain. 

2. Konsumen membeli karena kebutuhan normal yang dipicu dari rangsangan 

internal, yaitu rasa haus dan lapar. 
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3. Konsumen membeli karena mendapatkan referensi dari keluarga. 

4. Konsumen membeli karena mendapatkan referensi dari teman maupun 

tetangga. 

5. Konsumen membeli karena terpengaruh akan media sosial, website 

maupun iklan yang menarik. 

6. Konsumen membeli karena melihat kemasan di produk menarik dan unik 

(eye catching). 

7. Konsumen membeli karena harga yang ditawarkan sesuai dengan 

pendapatan. 

8. Konsumen membeli karena merasa manfaat di produk adalah hal yang 

diharapkan. 

9. Konsumen membeli karena terpengaruh budaya, dimana belum lengkap 

apabila belum mengkonsumsi dessert setelah makanan berat.  

10. Konsumen membeli karena terbiasa memiliki perilaku senang dalam 

membeli atau mengkonsumi sesuatu (hedonic), dimana menyebabkan 

terjadinya perilaku pembelanjaan secara spontan yang di luar perencanaan 

(impulse buying).  

11. Konsumen membeli saat adanya suasana kebersamaan, seperti: kumpul 

bersama teman/ kerabat/ keluarga. 

12. Konsumen membeli untuk mengurangi rasa stres dan perasaan tertekan 

yang ada di dalam dirinya sejenak. 

13. Konsumen membeli karena termotivasi untuk membelikan orang lain. 

14. Konsumen membeli karena tidak sabar mencoba suatu produk. 
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15. Konsumen membeli karena ingin mendapatkan pengalaman baru dalam 

mengkonsumsi sebuah produk. 

16. Konsumen membeli karena karakteristik dari produk itu sendiri sesuai 

dengan yang diinginkan. 

17. Konsumen membeli karena harga sesuai dengan kualitas produk yang 

ditawarkan. 

18. Konsumen membeli karena lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. 

19. Konsumen membeli karena nama merek yang menarik dan sudah dikenal. 

20. Konsumen membeli karena sudah terjadi kebiasaan mengkonsumsi sebuah 

produk. 

21. Konsumen membeli karena selera produk yang ditawarkan sesuai dengan 

usia. 

22. Konsumen membeli karena jenis makanan sesuai dengan kelas sosial. 

23. Konsumen membeli karena warna dari produk yang ditawarkan menarik. 

24. Konsumen membeli karena aroma produk yang menggiurkan. 

25. Konsumen membeli karena tekstur produk yang sesuai. 

26. Konsumen membeli karena rasa produk yang sesuai dan memiliki rasa 

yang konsisten. 

27. Konsumen membeli karena harga yang diberikan sesuai dengan porsi yang 

ditawarkan. 

28. Konsumen membeli karena adanya potongan harga atau diskon. 

29. Konsumen membeli karena menyukai perpaduan rasa manis dan asin, 

apabila digabungkan. 


