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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki banyak sektor 

industri yang menunjang perekonomian. Salah satunya, yaitu Industri Makanan dan 

Minuman. Industri makanan dan minuman di Indonesia saat ini mengalami 

pertumbuhan, seperti yang tertera pada Tabel 1.1  

Tabel 1.1 Nilai Produk Domestik Industri Makanan Minuman dan Tembakau 

Keterangan Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Nilai Produk 

Domestik Bruto 

Industri Makanan 

Minuman dan 

Tembakau 

 

(dalam miliar rupiah) 

159 947,2 174 566,7 187 787,0 194 063,0 208 105,4 

Sumber: Data Sekunder (BPS, 2015) 

Tabel 1.1 industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan yang 

positif, hal ini dapat dilihat dari kenaikan dari tahun 2013 dan 2014. Melihat 

pertumbuhan yang positif dari industri makanan dan minuman dari tahun ke tahun, 

Esus memutuskan untuk memasuki industri makanan dan minuman. Esus 

merupakan perusahaan yang beroperasi sejak 2015, yang bergerak pada bidang food 

and beverages dan menjadi reseller dari sebuah rumah makan yang berlokasi di 

Surabaya. Esus menawarkan menu nasi campur babi yang berlokasi di UC Walk 

yang berada di Universitas Ciputra Surabaya. Pasar Esus merupakan mahasiswa 

UC, dosen UC, masyarakat yang berada di daerah Citraland dan Surabaya Barat. 

Di UC Walk merupakan kawasan utama mahasiswa untuk makan. 
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Keunggulan Esus yaitu menawarkan menu makanan yang berbeda dari 

makanan yang ditawarkan di UC Walk dengan harga yang terjangkau yaitu Rp. 

25.000 per porsi. Berikut merupakan omzet yang diperoleh oleh Esus selama 

periode Agustus 2015 hingga Juli 2016. 

 
Gambar 1.1 Omzet Esus periode 2015 sampai 2016 dalam Triwulan 

Sumber: Data Diolah (Data Internal Esus) 

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, Esus 

memiliki penjualan tertingi pada Triwulan III dengan omzet sebesar Rp. 25.525.000 

di mana pada bulan Triwulan III ini Esus melakukan kegiatan marketing kreatif dan 

mengikuti pameran pada event Carsnival. Penjualan terendah terdapat pada 

Triwulan II di mana Esus memperoleh omzet sebesar Rp. 5.650.000 dikarenakan 

kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan Esus. 

Melihat penjualan Esus yang naik turun, maka peneliti melakukan survey 

awal untuk mengetahui faktor penentu yang menjadi kendala dalam meningkatkan 

penjualan Esus. Peneliti melakukan survey kepada 10 orang yang merupakan 

konsumen Esus. Pertanyaan yang diajukan adalah faktor penentu yang paling 

memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Rp18.750.000

Rp5.650.000

Rp25.525.000
Rp22.250.000

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Omzet Agustus 2015 - September 2016 dalam Triwulan

Omzet



3 

 

Hasil survey awal yang dilakukan oleh Peneliti menunjukkan 

kecenderungan konsumen dalam menentukan keputusan pembelian dipengaruhi 

oleh kualitas layanan dan promosi. Berikut merupakan hasil survei yang dilakukan: 

Tabel 1.2 Hasil Survei Awal 

Konsumen Faktor umum dalam melakukan 

pembelian produk 

Faktor yang menentukan keputusan 

pembelian produk Esus 

1 Kualitas layanan Kualitas layanan Esus 

2 Kualitas produk Kualitas produk Esus 

3 Promosi yang ditawarkan Promosi yang dilakukan Esus 

4 Kualitas layanan Kualitas layanan Esus 

5 Kualitas produk Kualitas produk Esus 

6 Kualitas layanan Kualitas layanan Esus 

7 Kualitas layanan Kualitas layanan Esus 

8 Diskon Promosi yang dilakukan Esus 

9 Kualitas layanan Kualitas layanan Esus 

10 Promosi yang ditawarkan Promosi yang dilakukan Esus 

Sumber: Data Diolah (Agustus, 2016) 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa keputusan pembelian produk Esus lebih 

banyak ditentukan oleh kualitas layanan Esus di mana pada hasil survei awal 

terdapat lima orang atau 50% dari konsumen Esus dan promosi yang dilakukan 

Esus di mana pada hasil survei awal terdapat tiga orang atau 30% dari konsumen 

Esus.  

Kegiatan pemasaran yang telah dilakukan Esus dari tahun 2014, yaitu: 

personal selling, mengikuti kegiatan pameran pada event Carsnival, advertising 

(membagikan brosur), dan promosi melalui media sosial. Media sosial yang 

digunakan oleh Esus untuk mempromosikan produk, yaitu: Line, Instagram, dan 

Facebook. Namun Esus masih saja belum dikenal secara luas oleh masyarakat.  

Sedangkan kualitas layanan yang ditawakan Esus, yaitu pelayanan yang 

ramah namun dikarenakan keterlambatan jam operasional dari pengiriman 

makanan maka seringkali keterlambatan jam operasional mengakibatkan konsumen 

untuk beralih ke pesaing lain yang berada di UC Walk. 



4 

 

Berdasarkan fenomena permasalahan yang diuraikan tersebut maka peneliti 

memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

KUALITAS LAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN ESUS”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk Esus? 

2) Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Esus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan 

pembelian produk Esus. 

2) Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

produk Esus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

ini maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai kepustakaan serta memberi wawasan bagi 

mahasiswa Universitas Ciputra. 
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2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi bagi Esus 

mengenai pentingnya kualitas layanan dan promosi yang dapat 

meningkatkan penjualan Esus. 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam menjalankan penelitian ini, maka peneliti membatasi lingkup penelitian 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di UC Walk, Citraland, Surabaya. 

2. Penelitian ini terbatas pada konsumen Esus, dikarenakan peneliti meneliti 

pengaruh kualitas layanan dan promosi terhadap keputusan pembelian 

produk Esus. 

3. Data penjualan yang digunakan adalah data penjualan dari periode Agustus 

2015 – Juli 2016. 

 


