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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Banyaknya bisnis kue di Surabaya membuat penulis ingin mengangkat 

satu jenis kue untuk diteliti. Jenis kue yang melegenda dan bisa dikatakan bahwa 

menjadi satu jenis kue yang menjadi favorit warga Surabaya untuk dijadikan 

buah tangan saat bepergian ke rumah saudara ataupun berkunjung santai, yaitu 

kue Spiku. Diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan pada Koran Surya 

(Koloway, 2017) bahwa bisnis dalam bidang kuliner di area Jawa Timur masih 

akan mengalami pertumbuhan sebesar 20% dan akan bertahan pada posisi itu 

juga. 

Salah satu kue Spiku yang peneliti ingin teliti yaitu merek Spikukoe berdiri 

pada tahun 2014 silam tepatnya pada tanggal 27 September 2014. Bisnis 

Spikukoe ini berdiri dan dikenal sebagai online business, banyak orang yang 

memesan produk melalui via online yang difasilitasi menggunakan whatsapp dan 

nomor telepon sehingga konsumen bisa langsung memesan dan membeli produk 

dari Spikukoe. Gambar – gambar dan produk dari Spikukoe juga bisa dilihat pada 

instagram yang dimiliki oleh Spikukoe (Instagram: Spikukoe). Sampai saat ini 

penjualan masih berjalan dengan baik dan melayani pemesanan via luar kota 

dan luar pulau juga, meskipun Instagram tidak terlalu mengupdate informasi 

pesanan maupun pemesanan, tetapi konsumen masih berdatangan via telepon 

dan platform sosial yang lainnya. Melayani pemesanan dari luar kota dan luar 

pulau, hingga saat ini Spikukoe pernah melakukan pengiriman di  kota Jakarta, 

Samarinda, Pasuruan, Mojokerto dan Surabaya sekitar sini. Biasanya, pesanan 
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paling banyak didapatkan pada saat acara Imlek, banyaknya pesanan 

berdatangan untuk memesan kue Spiku yang digunakan untuk acara keluarga 

dan gift untuk saudara ataupun teman. 

Bukan hanya bisnis kue yang lainnya yang memiliki kompetitor, Spikukoe 

juga memiliki kompetitor dengan berbagai macam harga dan merek.Saat ini ada 

beberapa merek yang ada di Surabaya yang bisa dilihat pada tabel dibawah 

ini.Dibawah ini terdapat beberapa kompetitor yang menjadi kompetitor cukup 

besar bagi Spikukoe. 

Menurut Anwar (2015), konsumen adalah pelaku sosial yang memegang 

kendali atas bisnis yang ada sehingga pemilik bisnis harus pintar – pintar dalam 

mejaga kualitas produk, menjaga nama baik dari merek tersebut dan untuk 

sebisa mungkin untuk tidak menaikkan harga jual produk bagaimanapun situasi 

pasar. Adapun beberapa konsumen yang telah didapatkan oleh Spikukoe sejak 

tahun 2014 hingga 2018. 

1.1.1 Data Penjualan 

Pada tahun 2014 Spikukoe ini buka pada tanggal 27 September yang 

artinya akhir bulan dari bulan September sehingga adanya pesanan kue pada 

bulan Oktober dimana pada bulan Oktober tersebut mendapatkan 7 dos orderan 

kue spiku, pada bulan November mendapatkan pesanan 2 dos spiku, dan bulan 

Desember mendapatkan pesanan kue spiku sebanyak 6 dos. Yang berarti pada 

bulan Oktober lah penjualan tertinggi pada tahun 2014. 

Dari data Gambar 1.1 diatas menjelaskan tentang data penjualan 

Spikukoe pada tahun 2014 hingga 2018. 
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Tabel 1.1 Data Penjualan Spikukoe periode 2014- 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Diolah (2017) 
 
Sumber: Data Diolah (2018) 

Pada tahun 2015, bulan Januari, April, Mei, Juni, September, Oktober, 

November dan Desember tidak adanya penjualan karena adanya pekerjaan 

project lain sehingga tidak berani mengoptimalkan pesanan pada bulan – bulan 

tersebut karena takut tidak fokus terhadap Spikukoe sendiri. Sedangkan pada 

bulan Februari terdapat pesanan kue paling tinggi yaitu sebanyak 18 dos kue, 

Maret hanya 3 dos kue, Juli 12 dos kue, Agustus 8 dos kue. 

Pada tahun 2016 – 2017  memang tidak adanya penjualan kue sama 

sekali dikarenakan adanya kepentingan pribadi yang harus diurus oleh peneliti 

sehingga pada tahun 2018 pada bulan Februari mulai aktif kembali dalam hal 

pemesanan produk Spikukoe. 

Tahun 2014 

Bulan Jumlah Penjualan Original Kismis Special Choco 

Oktober 7 7 - - 

November 2 1 1 - 

Desember 6 6 - - 

Total 15 14 1 - 

 
 
Tahun 2015 

Bulan Jumlah Penjualan Original Kismis Special Choco 

Januari - - - - 

Februari 18 18 - - 

Maret 3 3 - - 

April - - - - 

Mei - - - - 

Juni - - - - 

Juli 12 11 1 - 

Agustus 6 5 1 - 

September 6 5 - 1 

Oktober 1 1 - - 

November - - - - 

Desember - - - - 

Total 46 43 2 1 

 
 
Tahun 2018 

Bulan Jumlah Penjualan Original Kismis Special Choco 

Januari - - - - 

Februari 1 - - - 

Total 1 - - - 

 



4 
 

 
 

1.1.2 Rasa 

Spikukoe menjual tiga varians rasa spiku yaitu varian rasa original, kismis 

dan special choco adalah rasa pesanan khusus yang dibuat sesuai dengan 

pesanan dari konsumen saja (by request), setelah dilakukannya rekap data 

penjualan ( bisa dilihat pada Tabel 1.1) keseluruhan dan rekap rasa apa saja 

yang biasa dipesan oleh konsumen, dapat disimpulkan jika konsumen dari 

Spikukoe lebih banyak memesan produk Spikukoe varian original dibandingkan 

dengan rasa kismis dan special choco yang bernotabene adalah pesanan khusus 

konsumen. 

Pada tahun 2014 hingga 2018 sesuai dengan data rekap yang dimiliki 

oleh Spikukoe dapat disimpulkan jika banyaknya penjualan produk dari Spikukoe 

yang memilih varians rasa Original. Berikut adalah data varians rasa yang sering 

dan yang tidak terlalu sering dipesan oleh konsumen pada produk Spikukoe dari 

tahun 2014 hingga tahun 2018. 

Kue spiku yang diproduksi oleh Spikukoe ini memiliki lapisan tengah 

menggunakan selai strawberry, tetapi jika konsumen menginginkan lapisan 

menggunakan butter atau menggunakan selai rasa lain seperti blueberry, 

Spikukoe juga melayani. Sehingga ketika konsumen ingin membeli, konsumen 

bisa menentukan akan menggunakan lapisan tengah apa pada kue spiku yang 

konsumen pesan tersebut. Kue spiku yang diproduksi oleh Spikukoe ini hanya 

memiliki ketahanan selama diluar selama 3 hari dan 7 hari di dalam kulkas, 

karena tidak menggunakan bahan pengawet. 

1.1.3 Kemasan 

Dari tahun pertama membuka pada tahun 2014 hingga saat ini pada 

tahun 2018. Kemasan yang digunakan oleh Spikukoe beberapa kali mengalami 
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perubahan yaitu dari tahun awal waktu berdiri pada tahun 2014, Spikukoe 

menggunakan kemasan dengan warna putih (dos biasa), lalu kemasan pada 

tahun 2015 hingga 2017 awal kemasan selanjutnya tetap sama warna putih 

tetapi didalamnya juga berwarna putih dengan diberikan aksen selempang 

cokelat, lalu disaat adanya pesanan pada event chinese new yearjuga diberikan 

aksen tulisan china, sedangkan waktu event natal diberikan selempang dengan 

warna hijau dan merah dengan adanya aksen lonceng sebagai simbol natal. 

Spikukoe juga memberikan 2 kartu untuk setiap pesanan kue yang 

dipesan, disetiap dos tersebut akan ada tulisan untuk siapa kue itu dipesan, 

siapa nama pemesan, varian rasa apa yang ada didalam dos tersebut agar 

mempermudah konsumen untuk mengetahui dan tidak perlu konsumen 

membuka dos tersebut, hanya tinggal membca kartu tersebut lalu sudah 

mengerti itu kue dari siapa, untuk siapa dan isinya varian rasa apa. 

Ada 1 kartu lagi yang sengaja di design sebagai tulisan quote, guna dari 

tulisan quote tersebut adalah untuk sarana sebagai foto jadi konsumen tidak 

bingung mencari caption atau dimungkinkan untuk foto yang bermodel lainnya 

sehingga ada hiasannya. Dengan menggunakan tas berwarna cokelat dengan 

sticker Spikukoe yang mempermudah konsumen membawa kue tersebut. Pada 

tahun 2017 akhir hingga sekarang, kemasan Spikukoe mengalami resolusi 

kembali yaitu menggunakan dos tebal berwana cokelat dengan disertai aksen 

tulisan depan hitam. Pada kemasan terakhir ini sudah tidak menggunakan 2 

kartu yang sudah dijelaskan di atas, karena sudah memiliki konsep yang berbeda 

dan lebih praktis. 

 

 



6 
 

 
 

Gambar 1.1 Kemasan Spikukoe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah (2018) 
 
 

Setelah menyebarkan kuesioner kembali dengan pertanyaan yang lebih 

terbuka, setidaknya ada beberapa jawaban selain harga dan merek yang dijawab 

oleh responden, berikut adalah hasil kuesioner yang telah disebar oleh penulis. 
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Tabel 1.2 Responden Konsumen Terhadap Spikukoe 

Bentuk Kemasan Rasa Lain -lain 

2 9 13 15 (penampilan, tampilan,  ketenaran 
produk, pelayanan, lokasi, aroma, 
ukuran, eksterior roti, isi roti,  
kebersihan) 

Keterangan : Total Responden 18 
 
 
 Didalam tabel diatas, peneliti mengambil beberapa responden yang 

pernah membeli produk spiku dengan model dos  jadi berbentuk loyangan. 

Membeli produk spiku yang biasanya untuk hantaran maupun oleh – oleh untuk 

saudara dan kerabat. 

Berdasarkan data diatas tampak terlihat jika ketertarikan konsumen 

terhadap sebuah produk berorientasi pada rasa dan kemasan sehingga pada 

penelitian kali ini  yang dibutuhkan oleh Spikukoe adalah meneliti tentang rasa 

dan kemasan yang dimilikinya. Sehingga tampak dari tabel 1.2 jika rasa dan 

kemasan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk. 

Menurut Honkanen dan Frewer (2009), rasa dalam sebuah makanan 

tersebut diprioritaskan dibandingkan dengan menu makanan sehat. Rasa adalah 

sebuah tanggapan yang didapatkan dari konsumen terhadap ciri khas dari 

masing – masing keunikan produk seperti rasa yang ditonjolkan pada sebuah 

produk seperti rasa asin, manis, asam dan masih banyak aneka rasa yang lain 

(Mustafid dan Gunawan, 2008). 

Menurut KE dan Brefere dalam Njoto (2016), setidaknya ada beberapa 

pandangan dasar yang berkaitan dengan rasa yang bisa dijadikan indikator yaitu: 

1. Roti Empat Enam memiliki aroma yang khas. (Aroma) 

2. Rasa dari roti Empat Enam sesuai dengan selera. (Rasa) 

3. Tekstur dari Roti Empat Enam sesuai dengan selera. (Tekstur) 
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Menurut Blumenthal, Heston (2011), pada saat menikmati hidangan 

makanan semua indera terlibat di dalamnya. Termasuk dalam hal menikmati 

hidangan tersebut, bukan hanya saja mulut tetapi hidung juga di dalamnya. 

Dalam menikmati makanan, antara mulut dan hidung memiliki caranya sendiri, 

yaitu mulut merasakan rasa sedangkan hidung menikmati aroma yang dimiliki 

oleh hidangan tersebut. Setidaknya ada 5 rasa yang ada yaitu: 

1. Asin 

2. Manis 

3. Asam  

4. Pahit  

5. Umami  

Kotler dalam Nyoto (2016), Model atau desain kemasan adalah sebuah 

kegiatan yang dilakukan untuk merancang dan memproduksi suatu wadah untuk 

suatu produk. 

Bukan hanya peran dari kemasan saja yang perlu diperhatikan, tetapi 

elemen kemasan juga perlu diperhatikan oleh pebisnis sebuah produk. 

Setidaknya ada beberapa kelompok elemen yang harus diperhatikan oleh 

produsen dan desainer kemasan ketika akan membuat kemasan (Smith dan 

Taylor, 2004), yaitu: 

1. Bentuk (form) (Mudra dalam Resmi dan Wisniarsi, 2015) 

Kemasan yang mudah dibawa dan model yang simple lebih tampak 

menarik dan disukai daripada model kemasan yang ribet. 

2. Ukuran (size) (Smith dan Taylor, 2004) 

Dalam masing – masing ukuran kemasan mempengaruhi psikologi 

konsumen. 
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3. Warna (color) 

4. Grafis (graphic) 

5. Material  

Jenis material kemasan bisa membangkitkan emosi dari konsumen, 

terlebih emosi bawah sadar dari konsumen (Danger dalam Resmi dan 

Wismiarsi, 2015) 

Menurut Klimchuk, M.R dan Krasovec. S.A, (2007) di dalam sebuah 

desain kemasan, terutama desain kemasan untuk makanan setidaknya memiliki 

beberapa elemen – elemen yang diperlukan yaitu: 

1. Tanda merek  

2. Nama merek  

3. Nama produk 

4. Keterangan komposisi (ingredient) 

5. Berat bersih 

6. Informasi nilai gizi 

7. Tanggal kadaluarsa, peringatan bahaya, arahan penggunaan, dosis, 

instruksi 

8. Ragam 

9. Barcode  

Menurut Klimchuk, M.R dan Krasovec. S.A, (2007) ada juga beberapa 

elemen yang diatur oleh desain meliputi: 

1. Warna 

2. Citra  

3. Huruf  

4. Ilustrasi  
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5. Sarana grafis 

6. Foto (non informasi) 

7. Simbol (non informasi) 

8. Ikon  

9. Hirarki visual 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti meneliti dengan judul 

Evaluasi Rasa dan Kemasan Pada Keputusan Pembelian Spikukoe.Karena 

peneliti ingin mengetahui evaluasi dari rasa dan kemasan produk Spikukoe. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka rumusan masalahnya 

adalah “Bagaimana hasil evaluasi rasa dan kemasan pada keputusan 

pembelian Spikukoe “ 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui hasil evaluasi rasa dan kemasan dalam membuat pembeli 

memutuskan untuk membeli produk Spikukoe 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Teori Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan Spikukoe pada ranahnya dan agar bisa 

mendapatkan penghasilan yang lebih maksimal lagi. Dengan demikian besar 

harapan untuk penelitian ini mampu meningkatkan kinerja Spikukoe dalam 

ranahnya dari masa ke masa. 
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2. Teori Teoritis 

Penelitian ini menjadi sebuah sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapatkan selama perkuliahan efektif berlangsungdan diharapkan penelitian 

ini bisa berguna untuk ke depannya bagi siapapun yang akan membaca dan 

kiranya bermanfaat terlebih yang membutuhkan informasi tentang analisis 

penjualan terhadap sebuah produk makanan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini tidak membahas harga dan merek karena penelitian ini secara 

spesifik meneliti tentang kue spiku dalam hal rasa dan kemasan 

Adap 

 


