
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Agribisnis di bidang susu sapi perah memiliki banyak manfaat dan potensi 

untuk dikembangkan terutama di Indonesia hal ini dikarenakan kondisi geografis, 

ekologi, dan kesuburan lahan yang ada di Indonesia. Menurut Kementerian 

Pertanian RI (2018) peternakan sapi perah dalam negeri mampu memberikan 

kontribusi ekonomi dalam meningkatnya subsektor peternakan sebagai sumber 

pertumbuhan baru bagi Indonesia.  

Produksi susu sapi perah di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,81% 

dari 912.735 ton di tahun 2016 menjadi sebesar 920.093 ton di tahun 2017 (Badan 

Pusat Statistik, 2018). Meskipun terlihat mengalami kenaikan, namun tingkat 

produksi susu sapi perah dalam negeri masih tergolong rendah dengan persentase 

26% banding 74% berasal dari impor. Di sisi lain, konsumsi susu sapi nasional 

meningkat tiap tahunnya sebesar lebih dari 14 liter/kapita/tahun di tahun 2015 

menjadi sebesar 15 liter/kapita/tahun di tahun 2016. Akan tetapi konsumsi susu sapi 

di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara–negara tetangga lainnya 

seperti Malaysia yang mencapai 36,2 liter/kapita/tahun dan Myanmar sebesar 26,7 

liter/kapita/tahun (Kementerian Pertanian RI, 2018). 

 

 

  



 

Gambar 1. 1 Perkembangan Konsumsi Susu Sapi Segar di Indonesia, tahun 
1993 – 2017 
Sumber: (Kementerian Pertanian RI, 2018) 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah proyeksi susu sapi 

segar pada tahun 1993 – 2017 meningkat 0,19 liter/kapita/tahun dengan penurunan 

tertinggi sebesar 50,24% terjadi pada tahun 2009. Namun, terlihat mulai pada tahun 

2015 hingga 2017 terjadi peningkatan dengan puncaknya di tahun 2017 terjadi 

peningkatan sebesar 6,63%. Selain itu terjadi peningkatan produksi susu sapi perah 

di Jawa Timur sebesar 492.461 ton di tahun 2016 dan sebesar 501.325 ton di tahun 

2017 (Badan Pusat Statistik, 2018). Hal tersebut menunjukkan adanya 

perkembangan usaha susu sapi perah di Jawa Timur. 

Melihat perkembangan industri susu sapi yang semakin pesat, maka 

dibutuhkan produk susu sapi segar yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan 

memiliki nilai tambah yang dapat diberikan ke konsumen. Hal tersebut menjadi 

peluang bisnis dan mendorong terbentuknya Cucu pada tahun 2017 yang bergerak 

di bidang industri minuman susu sapi segar.  Cucu sendiri didirikan oleh 4 orang 

Mahasiswa Universitas Ciputra yaitu Michael Jeremiah (CEO), Kevin Pratama 

(CFO), Williams Louis Aditya (COO), Stefanus Alvian (CMO).  



                 

Gambar 1. 2 Produk Cucu 
Sumber: Data Internal Perushaan 

 

Gambar 1.2 menunjukkan foto produk Cucu yang menawarkan produk susu 

sapi segar dengan berbagai varian rasa. Hal ini untuk mengatasi kemungkinan 

bosan dengan rasa susu yang plain. Susu sapi segar berperisa yang ditawarkan 

adalah produk yang menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan konsumen akan 

kurangnya varian rasa susu sapi segar. Susu sapi segar berperisa ini bisa menjadi 

minuman pengganti varian rasa susu sapi yang standar seperti cokelat, stroberi dan 

vanila.  Sehingga untuk mengatasi kejenuhan dalam varian rasa susu sapi segar 

membuat Cucu menciptakan 8 varian rasa susu sapi yaitu red velvet, melon, cokelat, 

charcoal, taro, stroberi, dan bluberi. Konsumen yang menjadi target pasar yang 

dituju oleh Cucu adalah semua kalangan masyarakat yang berumur 17 tahun 

terutama remaja.  

 Penjualan Cucu dapat terjadi apabila konsumen tertarik dan akhirnya 

melakukan pembelian. Wirayanthy & Santoso (2019) menyatakan bahwa minat beli 

merupakan tahapan konsumen untuk melakukan tindakan membeli sebelum 

melakukan keputusan dalam membeli. Untuk mengetahui faktor–faktor yang 

mempengaruhi minat beli, peneliti melakukan pre-survey mengenai feedback 

terhadap beberapa konsumen Cucu. 



 Pada lampiran D.1 menunjukkan data pre-survey feedback konsumen Cucu 

dan dapat dilihat bahwa rata-rata konsumen komplain mengenai kualitas produk 

Cucu yang kurang konsisten dan harga yang masih terlalu mahal dibanding produk 

kompetitor. Berdasarkan data pre-survey feedback konsumen Cucu, respon 

konsumen Cucu memberikan pendapat bahwa kualitas produk Cucu yang meliputi 

rasa dan porsi masih kurang konsisten. Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan 

produk Cucu dengan kompetitor. 

Tabel 1. 1 Perbandingan Cucu dengan kompetitor 

 Cucu Susu Segar 

Nasional 

Nandhi Murni 

Netto 250 ml 150 ml 180 ml 

Gambar 

   

Harga Rp 10.000 Rp 3.000 Rp 6000 

Sumber: Hasil observasi lapangan 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan harga yang diberikan oleh Cucu lebih 

mahal dibanding kompetitor. Menurut Wirayanthy & Santoso (2019) menyatakan 

bahwa harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan untuk mendapatkan 

keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk baik barang maupun 

jasa. Harga yang diberikan oleh Cucu masih kurang diminati oleh konsumen karena 

harga yang diberikan Cucu cenderung lebih mahal dari pasaran dalam perpektif 

konsumen. Hal tersebut membuat Cucu sulit melakukan penjualan yang dapat 



meningkatkan omzet Cucu. Menurut penelitian Nurcahyo & Khasanah (2016) 

menyatakan bahwa semakin terjangkau harga jual produk maka semakin 

meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli produk tersebut.  

Berdasarkan lampiran D.1 mengenai feedback konsumen Cucu, selain 

menunjukkan variabel persepsi harga terdapat feedback mengenai variabel kualitas 

produk yang merupakan salah satu permasalahan pada Cucu. Kualitas produk yang 

baik akan dapat menarik minat beli konsumen. Menurut Kotler & Armstrong (2001, 

dalam Negara et al., 2018) kualitas produk adalah karakter yang dimiliki sebuah 

produk yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Kualitas produk yang dimiliki oleh Cucu cenderung inkosisten dalam produknya 

seperti rasa yang terlalu manis, beberapa produk ada yang isinya terlalu banyak dan 

ada yang terlalu sedikit. Dalam penelitian Raharjo & Mulyanto (2018) mengatakan 

bahwa produk yang berkualitas tinggi merupakan salah satu kunci sukses 

perusahaan dalam menjaga keberlangsungan hidup perusahaan melalui tingkat 

penjualan. Gambar 1.3 menunjukkan omzet penjualan produk Cucu dari tahun 2017 

– 2018. 

 

Gambar 1. 3 Jumlah Omzet Perusahaan Cucu 
Sumber: Data Internal Perusahaan (2017-2018) 
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Gambar 1.3 menjelaskan bahwa jumlah omzet Cucu sempat mengalami 

peningkatan pada bulan Juli-Desember yang lumayan signifikan bahkan melampaui 

target omzet Cucu. Namun, setelah bulan Desember terlihat bahwa omzet Cucu 

kerap menurun terus menerus secara signifikan. Fenomena ini terjadi ketika pada 

bulan Januari 2018, produk Cucu menaikkan harga yang pada awalnya Rp 8.000 

menjadi Rp 10.000, kenaikan harga ini disertai penurunan omzet Cucu. Selain itu 

inkonsistensi dalam kualitas produk Cucu juga turut membuat beberapa konsumen 

memberikan komplain terhadap produk Cucu. Menurut Widjaja dan Rahmat (2017) 

salah satu strategi untuk memenangkan persaingan dalam bisnis adalah 

menyediakan produk yang berkualitas dan memberikan harga yang bisa 

memuaskan keinginan dan mewakili kebutuhan konsumen. Berdasarkan fenomena 

tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian yaitu Pengaruh Kualitas 

Produk dan Persepsi Harga terhadap Minat Beli Calon Konsumen Cucu  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli calon konsumen 

Cucu? 

2. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap minat beli calon konsumen 

Cucu? 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat beli calon 

konsumen Cucu 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap minat beli calon 

konsumen Cucu 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi 

referensi bagi penelitian serupa yang berhubungan dengan kualitas produk, 

persepsi harga, dan minat beli. 

2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan untuk mengetahui apakah persepsi harga dan kualitas produk 

mempengaruhi minat beli dalam penjualan Cucu, sehingga dapat 

meningkatkan penjualan.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang ditetapkan dalam penelitian ini dilakukan hanya pada 

masyarakat yang berada di wilayah Surabaya Barat dan hanya berfokus terhadap 

variabel persepsi harga dan kualitas produk. 

 


