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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Bisnis makanan di Indonesia terutama pada segmen packaged food dan 

minuman ringan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Euromonitor 

memperkirakan bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun pasar makanan dalam 

kemasan dan minuman ringan selama 2013-2017 akan berada di atas angka 

10%, dan angka tersebut merupakan pertumbuhan paling tinggi pada industri 

makanan dan minuman. Secara keseluruhan, packaged food selama periode 

tersebut akan tumbuh rata-rata 12,6% per tahun. Beberapa jenis makanan yang 

identik dengan lifestyle masyarakat middle class income diperkirakan tumbuh 

lebih tinggi, diantaranya canned/ preserved food (16,7%), frozen processed food 

(16,6%), ice cream (18%), dan noodles (13,5%). (Duniaindustri.com, 13 Januari 

2015).  

Data BPS menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir, rata-rata 

pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan minuman sebesar 51% dari 

total pengeluaran. Sementara studi AC Nielsen menunjukkan 48% dari total 

belanja middle class income di Indonesia adalah untuk fast moving consumer 

goods (FMCG), terutama makanan dan minuman. 
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Gambar 1.1 Proyeksi Pertumbuhan Industri Makanan Dan Minuman 
Periode 2013-2017 
Sumber: www.duniaindustri.com 

 

Berdasarkan Gambar 1.1, data diketahui bahwa proyeksi pertumbuhan 

industry makanan dan minuman dengan nilai di atas 15% yaitu terletak oada 

segmen industry frozen processed food, canned preserved food, ice cream, dan 

industri minuman coffe. Menteri Perindustrian Saleh Husin menjelaskan industri 

makanan dan minuman terus mencatatkan pertumbuhan positif meski 

perekonomian nasional melambat. Pada semester I 2015, pertumbuhan industri 

makanan dan minuman mencapai 8,46% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

pertumbuhan industri nonmigas sebesar 5,27%. (Duniaindustri.com, 13 Januari 

2015) 

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) 

memperkirakan nilai total penjualan produk makanan dan minuman pada 2015 

menembus Rp 1.000 triliun. Meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan 

masyarakat middle class income, membaiknya proyeksi perekonomian yang 
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disertai peningkatan daya beli masyarakat, serta pesatnya gerai ritel modern 

menjadi pendorong permintaan industri makanan dan minuman. 

 
Gambar 1.2 Pertumbuhan Industri Makanan Dan Minuman  
Periode 2008-2015  
Sumber: www.bankmandiri.co.id 

 

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat diketahui bahwa konsumsi makanan dan 

minuman cenderung stabil dari tahun ke tahun, dan arah pertumbuhannya 

cenderung meningkat. Dapat diketahui pada tahun 2009 jumlah penjualan 

mencapai 500 triliun rupiah, dan pada akhir tahun 2015 jumlah tersebut telah 

melonjak pada angka sekitar 1000 triliun rupiah. Peningkatan yang sangat stinggi 

tersebut tidak terlepas dari munculnya jenis-jenis makanan baru. Hal ini pun 

menjadi pemicu munculnya bisnis bisnis yang menawarkan berbagai macam 

jenis makanan yang inovatif, mulai dari pengusaha bisnis kecil (bisnis UKM) 

hingga perusahaan besar.  

Persaingan produk yang semakin ketat dengan masuknya produk-

produk inovatif di pasaran menjadi tantangan yang tidak mudah bagi produsen 

makanan. Konsumen dengan aneka ragam kebutuhan dan keinginan akan 

mengkonsumsi produk makanan yang sesuai. Permasalahan lain yang sering 
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timbul yaitu keterbatasan daya beli dan kesediaan untuk membeli membuat tidak 

semua kebutuhan dan keinginan bisa direalisasikan. Oleh sebab itu, konsumen 

biasanya membuat skala prioritas dan berusaha mencari dan membeli produk 

yang dinilai paling sesuai dan memuaskan. Meningkatnya pembelian konsumen 

akan mampu meningkatkan daya saing perusahaan tersebut terhadap 

perusahaan pesaing. Jika perusahaan atau produsen ingin mencapai tujuannya 

maka salah satu caranya adalah membedakan produknya dengan pesaing 

dengan menyediakan atribut produk yang unik. Hal tersebut penting bagi 

produsen untuk mengetahui sejauh manakah atribut produknya mampu menarik 

konsumen.  

Suatu produk yang ditawarkan ke konsumen oleh produsen akan 

bertahan di pasaran jika atribut dari produk tersebut dapat diterima. Atribut 

produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang 

menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang 

diharapkan oleh pembeli. Manfaat dari sebuah produk ini dikomunikasikan oleh 

atribut produk  yang meliputi dari merek, kemasan, label, layanan pelengkap, 

jaminan (garansi). Atribut produk diberikan kepada konsumen bertujuan untuk 

menarik pembeli dan jika atribut ini dapat diterima, maka konsumen diharapkan 

akan merasa puas terhadap produk tersebut yang akhirnya menghantarkan 

konsumen menjadi loyal terhadap produk tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kotler (2008) yang menyatakan bahwa  atribut produk adalah suatu 

komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh 

pembeli. 
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Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan 

yang dilakukan untuk menetapkan kebutuhan akan barang dan jasa yang perlu 

dibeli serta mengidentifikasi, mengevaluasi dan memilih diantara alternatif merek. 

Konsumen cenderung membeli produk yang disukainya dari segi merek yang 

paling disukainya. Tugas dari produsen adalah memenuhi keinginan konsumen 

guna menarik konsumen untuk membeli produk mereka. 

ShiFoo merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang makanan dengan 

produk berupa frozen food dan makanan ready to eat. Produk frozen food 

ShiFoo saat ini adalah bakso yang dikemas di dalam standpouch yang dilengkapi 

dengan bubuk kuah instan dan sambal, sedangkan produk ready to eat food 

ShiFoo saat ini adalah mie pangsit dan salad buah. Adanya kompetisi di bidang 

makanan yang semakin tinggi, berdampak pada adanya tuntutan bagi 

manajemen ShiFoo untuk memberikan produk yang memiliki keunggulan. 

Keunggulan dari produk makanan ShiFoo yaitu adanya kemasan standpouch 

dengan zipper lock yang semakin mempermudah konsumen untuk 

menyimpannya di dalam freezer serta memanaskannya secara langsung ke 

dalam microwave sebelum dikonsumsi, sedangkan makanan ready to eat food  

pada umumnya lebih banyak dikemas dalam kemasan sterofoam maupun dalam 

bentuk kotak makan dan untuk frozen food lebih sering dikemas dalam plastik 

yang langsung dijual. ShiFoo menyajikan ready to eat food dalam kemasan yang 

bisa disimpan dalam kulkas dan ketika ingin dikonsumsi tidak perlu mengganti 

kemasan. Disamping itu konsep Simple and Healthy Food yang menjadi tema 

produk ShiFoo menjelaskan kepada konsumen informasi kesehatan yang 

terkandung di dalam produk ShiFoo. 
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Penerimaan pasar mengenai produk ShiFoo cukup baik karena 

konsumen terus melakukan repeat order dan terus menanyakan mengenai 

variasi produk baru ShiFoo. Meskipun demikian data penjualan ShiFoo 

menunjukkan bahwa rata-rata penjualan bulanan masih belum stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.3 Penjualan ShiFoo Periode September 2014-Juni 2015 
Sumber: Olahan Sendiri, 2015 
 

Gambar 1.3 menunjukan data penjualan ShiFoo yang tidak stabil. 

Penjualan tertinggi ada pada bulan September 2015 dengan jumlah omzet 

sebesar Rp. 1.950.000, sedangkan penjualan terendah ada pada bulan Juli 2015 

dengan jumlah omzet sebesar Rp. 730.000, dimana hanya terdapat beberapa 

konsumen yang melakukan pembelian produk pada bulan tersebut. 

Faktor yang menyebabkan penjualan yang tidak stabil dan cenderung 

rendah dapat diketahui melalui survey awal yang dilakukan peneliti kepada 45 

orang konsumen Shifoo, yaitu dengan menanyakan pendapat masukan untuk 

atribut-atribut produk ShiFoo. Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa hasil 

survey awal peneliti menunjukkan bahwa atribut produk yang paling banyak 

menjadi saran konsumen yaitu atribut merek (38%), diikuti dengan atribut 
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layanan pelengkap (27%), kemasan (20%) serta label (16%). Selanjutnya penulis 

ingin mengkaji lebih dalam untuk mengetahui pengaruh atribut-atribut produk 

tersebut terhadap keputusan pembelian produk Shifoo.  

Tabel 1.1 Hasil Survey Awal 

No Atribut Produk Jumlah Konsumen Presentase (%) 

1 Merek 17 38 

2 Label 7 16 

3 Kemasan 9 20 

4 Layanan Pelengkap 12 27 

Total 45 100 

           Sumber: Olahan sendiri, 2015 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul: “PENGARUH ATRIBUT 

PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SHIFOO”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalahnya 

adalah: 

1. Apakah merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk ShiFoo? 

2. Apakah label berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk ShiFoo? 

3. Apakah kemasan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

ShiFoo? 

4. Apakah layanan pelengkap berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk ShiFoo? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis pengaruh merek terhadap keputusan pembelian produk 

ShiFoo. 

2. Untuk menganalisis pengaruh label terhadap keputusan pembelian produk 

ShiFoo. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kemasan terhadap keputusan pembelian 

produk ShiFoo. 

4. Untuk menganalisis pengaruh layanan pelegkap terhadap keputusan 

pembelian produk ShiFoo. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak 

yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara akademis maupun 

secara praktis. 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan, 

     Manfaat akademis yang didapat dari penelitian ini antara lain: 

a. Memberi sumbangan berupa fakta empiris bagi grand theory mengenai 

keputusan pembelian dalam industri ready to eat  dan frozen food secara 

umum dan ShiFoo secara khusus 

b. Menjadi referensi tambahan bagi penelitian tentang perilaku konsumen 

lain yang sejenis 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan kepada pemilik ShiFoo mengenai pengaruh atribut 

produk terhadap keputusan pembelian produk ShiFoo.   

 


