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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri makanan saat ini telah mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Di 

Indonesia tepatnya, masyarakat berlomba-lomba untuk membuka usaha kuliner, 

terutama bisnis makanan yang berbau gorengan. Tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan pokok saja, saat ini aktivitas makan sudah menjadi tren dan gaya hidup setiap 

orang karena semakin banyaknya orang yang suka mencoba makanan baru demi 

memenuhi rasa ingin tahu terhadap rasa makanan yang disajikan, atau untuk memenuhi 

hasrat menghilangkan rasa lapar mereka dengan memesan menu yang mereka suka 

(Nugroho, 2014). Selain itu, juga banyak orang-orang yang ingin membuka peluang 

usaha di bidang makanan, mulai dengan menciptakan produk kreasi baru, meniru usaha 

kuliner yang sudah ada dan franchise. Franchise adalah kerjasama di bidang 

perdagangan atau jasa yang dipandang sebagai salah satu cara untuk mengembangkan 

sistem usaha di lain tempat, dimana franchisor secara ekonomi sangat untung karena 

mendapatkan management fee dari franchisee (Alma 2014:43) 

Salah satu pelaku bisnis kuliner yang menjalankan bisnis kuliner gorengan 

secara franchise adalah Raja pisang keju Arjuna. Raja pisang keju Arjuna adalah sebuah 

usaha di bidang kuliner yang berlokasi di Jl. Arjuna tepatnya di depan Happy -Happy 
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Karaoke, Surabaya. Raja pisang keju Arjuna ini berdiri pada tahun 2006.  Pisang goreng 

ini berbentuk kecil-kecil, karena dipotong menjadi dua bagian lalu dibaluti dengan 

tepung dan digoreng hingga kuning kecoklatan sehingga menghasilkan tekstur yang 

renyah. Selain itu, pisang goreng Arjuna ini menyediakan berbagai varian topping, 

seperti pisang keju meses, pisang keju oreo, pisang keju selai stroberi, pisang keju 

mozzarella, pisang keju glaze tiramisu dan lain lain. Selain itu,  keunggulan dari pisang 

keju Arjuna ini adalah harganya tergolong murah sehingga cocok bagi semua kalangan. 

Tidak hanya itu, pisang keju Arjuna ini sudah membuka franchise pada tahun 

2016 dan memiliki banyak cabang di kota Surabaya dan juga diluar kota Surabaya 

seperti di Probolinggo, Jember, Semarang, serta Malang, sehingga Raja pisang keju 

Arjuna semakin dikenal oleh masyarakat baik di dalam kota maupun di luar kota 

Surabaya. Salah satu pisang keju Arjuna yang ingin penulis bahas adalah Raja pisang 

keju Arjuna Probolinggo. Raja pisang keju Arjuna Probolinggo sudah dibuka dari bulan 

Agustus tahun 2016. Pada mulanya, pisang goreng keju ini sangatlah ramai. Namun 

pada lima bulan terakhir, Raja pisang keju Arjuna Probolinggo mengalami pemerosotan 

yang tidak begitu drastis. Terkadang ramai, namun ada hari-hari tertentu menjadi sepi. 

Berikut ini adalah data omzet Raja pisang keju Arjuna Probolinggo selama lima bulan 

terakhir. 

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa dari bulan September 2017 ke 

bulan Oktober 2017, omzet Raja pisang keju Arjuna Probolinggo mengalami 

penurunan. Namun pada bulan berikutnya yaitu bulan November, omzet dari Raja 
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Nilai Penjualan

pisang keju Arjuna Probolinggo mengalami kenaikan yang tidak begitu drastis dan pada 

bulan berikutnya, omzet pun mengalami penurunan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Data Omzet Pisang Goreng Arjuna Probolinggo 5 bulan terakhir  

Sumber : Data Diolah (2018) 

 

Strategi pemasaran yang sudah dijalankan oleh Raja pisang keju Arjuna Probolinggo 

adalah dengan menyebarkan brosur ke berbagai tempat di Probolinggo. Namun hal 

tersebut hanya bersifat sementara saja dan tidak terlalu berpengaruh penuh. Sehingga 

hal tersebut menuntut penulis untuk merumuskan kembali strategi pemasaran guna 

meningkatkan volume penjualan.  

Hasan (2014:1) menjelaskan pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu dalam 

strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai kepuasan berkelanjutan bagi stakeholder 

(pelanggan, karyawan, dan pemegang saham). Salah satu strategi pemasaran yang 

paling berpotensi adalah melalui media sosial. Siswanto (2013) menuturkan bahwa 

media sosial menjadi media yang paling ampuh untuk dijadikan media promosi, bahkan 
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media sosial juga digunakan sebagai alat pemasaran yang interaktif dan berguna untuk 

membangun hubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan.  

Selain itu, brand juga menjadi elemen yang penting bagi suatu usaha. Brand 

yang kuat, akan selalu diingat dan dikenali oleh konsumen. Kemampuan inilah yang 

disebut dengan brand awareness (Kartajaya 2016:60). Brand dari Raja pisang keju 

Arjuna ini juga cukup dikenal oleh masyarakat di Probolinggo. Logo dari pisang keju 

ini cukup sederhana, yaitu huruf “R” pada kalimat “Raja Pisang Keju Arjuna” terdapat 

mata, kaki, tangan dan topi, dengan latar belakang bernuansa hijau tua dan hijau muda.    

Strategi pemasaran dan brand awareness juga mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Sebagai contoh, konsumen melihat iklan di media sosial, terlebih 

produk yang diiklankan cukup terkenal. Hal ini akan membuat konsumen ingin tahu dan 

ingin mencoba produk tersebut. Kemudian, jika konsumen sudah mencoba produk 

tersebut, konsumen akan memberikan respon. Respon tersebut bisa berupa respon 

positif maupun negatif. Respon positifnya adalah konsumen kembali untuk membeli 

produk tersebut dan respon negatifnya adalah konsumen tidak mengulangi pembelian 

berikutnya.  

Jurnia dan Rosyad (2015:17) meneliti mengenai hubungan iklan di media sosial 

dan brand awareness dengan keputusan pembelian konsumen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara iklan di media sosial 

dengan keputusan pembelian konsumen. Tidak jarang usaha kuliner yang berhasil, 

disebabkan oleh strategi pemasaran yang baik melalui sosial media, hal ini disebabkan 

karena promosi menggunakan media sosial dapat meningkatkan penjualan secara luas 
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dan tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Konsumen juga lebih mudah mengetahui 

dan memilih produknya secara langsung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian. Penelitian yang penulis lakukan untuk masalah tersebut 

diberi judul “Pengaruh Strategi Pemasaran melalui Media Sosial dan Brand Awareness 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Raja Pisang Keju Arjuna Probolinggo”. 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

1 Judul : Pengaruh Media Sosial terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Cherie melalui Minat Beli  

Ditulis Oleh : Putri, Citra Sugianto 

Publikasi : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode 

penelitian   kuantitatif. 

2. Menggunakan variabel  

x1 media sosial.  

 

1. Obyek penelitiannya adalah  konsumen 

yang  pernah  membeli  produk  Cherie. 

2. Variabelnya  berbeda,  x1 media  sosial,  

x2 keputusan pembelian. 

2 Judul : Pengaruh Promosi Online pada Media Sosial terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Brand Elmeira 

Ditulis Oleh : Nurgayatri, Ade Raisha 

Publikasi : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1.   Menggunakan metode 

penelitian  kuantitatif. 

2. Menggunakan variabel x1    

promosi online pada media 

sosial. 

3. Menggunakan variabel y    

keputusan pembelian.  

 

1. Obyek penelitian adalah konsumen          

yang pernah membeli brand Elmeira. 

2. Variabelnya x1 promosi online, x2           

keputusan pembelian. 

3. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

judgement sampling. 

 

3 Judul : Pengaruh Inovasi Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan 

PembelianMakanan Ringan Yagi Yagi Di Easy Café Bandung 

Ditulis Oleh : Irawan, Resa 

Publikasi : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode 

penelitian   kuantitatif. 

2. Mempunyai   variabel 

 x1, x2, dan y. 

3. Variabel y  keputusan 

pembelian. 

1. Obyek penelitiannya  adalah masyarakat di 

kota Bandung. 

2. Variabel yang berbeda, x1 inovasi produk   

dan x2 citra merek.  

3. Menggunakan teknik analisis data berupa 

analisis jalur (path analys). 

Sumber : Data diolah (2018) 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menentukan 

rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah strategi pemasaran melalui media sosial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian Raja pisang keju Arjuna Probolinggo? 

2. Apakah brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian Raja 

pisang keju Arjuna Probolinggo? 

3. Apakah strategi pemasaran melalui media sosial dan brand awareness secara 

simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian Raja pisang keju Arjuna 

Probolinggo? 

 

1.3 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, hipotesis yang ingin dibuktikan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Diduga bahwa strategi pemasaran melalui media sosial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian di Raja pisang keju Arjuna Probolinggo. 

2. Diduga bahwa brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian di 

Raja pisang keju Arjuna Probolinggo. 

3. Diduga bahwa strategi pemasaran melalui media sosial dan brand awareness 

secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Raja pisang keju 

Arjuna Probolinggo. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dilakukan untuk menambah ilmu dan wawasan penulis mengenai 

strategi pemasaran melalui media sosial dan brand awareness terhadap 

keputusan pembelian. 

2.  Bagi Universitas 

Sebagai tambahan informasi karya tulis mengenai strategi pemasaran melalui 

media sosial dan brand awareness. 

3. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil strategi pemasaran melalui 

media sosial dan brand awareness yang berguna bagi perusahaan dalam 

mengembangkan usaha franchise  Raja pisang keju Arjuna Probolinggo. 

 

1.5 Definisi Operasional 

 Penelitian ini menggunakan dua macam variabel, yaitu variabel bebas (x) yang 

meliputi strategi pemasaran melalui media sosial (x1) dan brand awareness (x2). 

Sedangkan variabel terikat (y) yaitu keputusan pembelian 

 

1.5.1  Variabel Bebas  

 Menurut Sugiyono (2014:59), variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang terjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). 
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1. Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial (x1) 

Menurut Goya (2013), strategi pemasaran melalui media sosial adalah cara 

untuk mendapatkan perhatian dari pengguna media sosial melalui situs. Saat ini ketika 

pengguna berpikir untuk membeli sesuatu, pertama kali yang pengguna lakukan adalah 

melihat internet atau media sosial, kemudian mencari produk tersebut, membandingkan 

harga dengan merek lain dan mengambil keputusan, yaitu membeli produk tersebut atau 

tidak membelinya. Pemasaran melalui media sosial dinilai melalui 4C, yaitu context, 

communication, collaboration, dan connection (Solis 2011:263).   

a. Context 

Penyampaian pesan atau informasi yang diberikan admin Raja pisang keju 

Arjuna Probolinggo kepada konsumen cukup membantu. 

b. Communication 

Admin Raja pisang keju Arjuna Probolinggo sangat ramah dalam melayani 

konsumen melalui akun sosial medianya. 

c. Collaboration 

Konsumen dapat memahami pesan atau informasi yang diberikan oleh admin 

Raja pisang keju Arjuna Probolinggo. 

d. Connection 

Konsumen menghubungi kembali Raja pisang keju Arjuna Probolinggo jika 

ingin memesan produk pisang keju. 
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2. Brand Awareness (x2) 

Menurut Kartajaya (2013:30) brand awareness adalah kesanggupan seseorang 

atau calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari produk tertentu. Menurut Kotler dan Keller (2016:7) brand 

awareness mempunyai tolak ukur tersendiri, yang dapat diukur melalui respon 

konsumen terhadap kuatnya brand awareness, yang meliputi: 

1. Strength of brand association  

a. Saat membahas pisang keju, nama Raja pisang keju Arjuna Probolinggo 

pertama yang muncul di benak konsumen. 

2. Favorability of brand association 

a.  Konsumen dapat langsung mengenali Raja pisang keju Arjuna 

Probolinggo hanya dengan melihat  simbol, logo, dan atribut. 

b.     Konsumen dapat mengenali merek Raja pisang keju Arjuna Probolinggo

 dengan mudah. 

3 Uniqueness of brand association 

a.   Konsumen merasa Raja pisang keju Arjuna Probolinggo memiliki 

banyak varian produk. 

b.   Konsumen merasa Raja pisang keju Arjuna Probolinggo mempunyai rasa 

yang ciri khas sehingga sulit ditiru oleh brand lainnya. 
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1.5.2 Variabel Terikat  

1.   Keputusan Pembelian (y) 

  Menurut Kotler dan Keller (2016:195), keputusan pembelian konsumen dapat 

diukur dengan lima tahap, yaitu : 

a. Pengenalan Kebutuhan (Need Recognition)  

Konsumen memilih Raja pisang keju Arjuna Probolinggo karena dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen. 

b. Pencarian Informasi (Information Search)  

Konsumen mencari informasi tentang Raja pisang keju Arjuna Probolinggo 

sebelum melakukan pembelian. 

c. Evaluasi Alternatif (Evaluation of Alternatives) 

Konsumen lebih memilih Raja pisang keju Arjuna dibanding produk pisang 

goreng lainnya karena Raja pisang keju Arjuna Probolinggo dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

d. Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Konsumen membeli karena ingin mengonsumsi produk Raja pisang keju Arjuna 

Probolinggo. 

e. Perilaku Pasca Pembelian (Postpurchase Behavior) 

Konsumen melakukan pembelian ulang setelah menikmati produk dari Raja 

pisang keju Arjuna Probolinggo. 
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