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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya budaya, suku bangsa, dan agama. 

Makanan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya adalah nasi. Nasi 

dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai sumber karbohidrat utama dalam menu 

sehari-hari. 

UD Sumber Urip adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penggilingan beras yang berdiri sejak tahun 1993. UD Sumber Urip ingin membuat 

produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini disebabkan karena 

perusahaan saat ini hanya memiliki satu jenis beras yaitu beras pandan wangi 

kualitas semi premium. Meski hanya memiliki satu jenis kualitas beras, UD Sumber 

Urip memiliki banyak merek dagang yang tersebar di beberapa pulau seperti Jawa, 

Kalimantan dan Papua, beras dengan merek dagang tertentu diberikan kepada 

distributor sesuai dengan daerah dan permintaan. Di masa yang akan datang 

perusahaan berencana untuk memproduksi produk yang sesuai dengan minat 

konsumen di Kota Surabaya, karena untuk saat ini perusahaan belum masuk ke 

pasar tersebut dan ingin mengembangkan produk ke Kota Surabaya. 

Konsumsi beras sepanjang bulan Januari hingga September 2019 ada di 

angka 22,28 juta ton dengan perhitungan rata-rata konsumsi nasional sebesar 

111,58kg per kapita per tahun. Jika merujuk pada asumsi ini, neraca produksi dan 

konsumsi beras diperkirakan berada pada posisi surplus. 

Rencana UD Sumber Urip untuk memproduksi produk baru adalah dilatar 

belakangi oleh omset penjualan yang cenderung stagnan dalam satu tahun 
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terakhir. Gambar 1.1 adalah grafik persentase omset UD Sumber Urip periode 

Maret 2018 – Maret 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik persentase omset perusahaan periode Maret 2018-Maret 

2019 

Sumber: Data internal perusahaan 

 

Dengan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan minat 

konsumen diharapkan dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Karena 

semakin variatif produki yang ditawarkani kepada masyarakat, akan memberi 

pilihan yang semakin banyak bagi konsumen untuk memilih beras UD Sumber 

Urip, dengan kata lain akan memperluas target market perusahaan. Salah satu 

cara untuk meningkatkan omset dan nilai produk adalah dengan membuat produk 

baru (Rodrigues, 2018). Rencana UD Sumber Urip untuk mengembangkan produk 

juga berdasarkan pada hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pesaing 

dalam bidang yang sama, berikut tabel produk pesaing beras di Indonesia. 
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Tabel 1.1 Tabel produk pesaing beras di Indonesia 

Perusahaan Merek Varian Kemasan 

PT. Buyung 

Poetra Sembada 

Cap Topi Koki Pandan Wangi, 

Setra Ramos, 

Long Grain 

5kg, 10kg, 20kg 

PT. Brasindo 

Agung Lestari 

Cantik Manis Pandan Wangi, 

Setra Ramos 

5kg, 10kg, 20kg 

PT.  Menthik Jaya Tanah Subur Menthik Wangi, 

Beras Merah 

Inpari 

5kg, 10kg, 20kg, 

25kg 

PT. Putera Jawa 

Indah 

Beras Ratu Pandan Wangi, 

Rojolele 

5kg, 10kg, 20kg, 

25kg 

CV. Sumber 

Pangan  

Cap Lahap Pandan Wangi, 

Rojolele, Setra 

Ramos 

5kg, 10kg, 20kg 

  

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti ingin mengetahui jenis beras dan 

tampilan produk yang seperti apa yang sesuai dengan minat konsumen. 

Mempelajari atribut produk yang mempengaruhii keputusan pembeliani konsumen 

memberikani dampak marketingi yang lebih efektif dan strategii produksi yang 

sesuai dengan kebutuhan calon konsumen (Godoy et al., 2013).  

Penentuan jenis beras yang dijadikan atribut berdasarkan survey awal 

yang dilakukan penulis pada 15 orang pengguna beras dengan hasil survey empat 

jenis beras yang paling banyak dipilih adalah beras pandan wangi, setra ramos 

dan mentik wangi. Penulis tidak menggunakan atribut beras pandan wangi karena 

UD Sumber Urip sudah memproduksi beras tersebut. 
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Variabel warna dalam penelitian ini adalah warna beras yang diminati 

oleh calon konsumen yang dibagi menjadi dua level yaitu putih gading dan putih 

bening. Hal ini berdasarkan pada jurnal penelitian terdahulu yang ditulis oleh 

Aprilia (2018) yang menyebutkan bahwa variabel warna menjadi variabel yang 

paling penting bagi calon konsumen dalam memilih produk beras. 

Dalam penelitian ini variabel kemasan produk terdiri dari tiga level, yaitu 

5kg, 10kg, dan 25kg. Penentuan ukuran kemasan berdasarkan pada produk yang 

sudah diproduksi UD Sumber Urip, hasil survey awal pada produk pesaing, serta 

berdasarkan pada jurnal penelitian terdahulu. 

Urgensi penelitian ini adalah diperlukan produk baru yang sesuai dengan 

minat konsumen dengan harapan dapat meningkatkan omset penjualan UD 

Sumber Urip. Produk baru tersebut diharapkan dapat bersaing dengan kompetitor 

sejenis yang telah beredar.  

Peneliti memutuskan untuk meneliti produk beras agar dapat 

menghasilkan produk barui yang lebih menarik dengan penelitian yang terdiri dari 

tiga atribut yang menentukan minat konsumeni dalam keputusan pembelian. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian berjudul “Analisis atribut yang menjadi 

preferensi konsumen dalam memilih produk UD Sumber Urip”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini antara lain adalah: 

1. Apa kombinasi atribut yang menjadi preferensi konsumen dalam keputusan 

pembelian beras? 

2. Berdasarkan atribut yang diteliti, atribut mana yang dianggap paling penting 

bagi konsumen dalam memilih produk beras UD Sumber Urip? 
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 1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penulis menetapkan tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kombinasi atribut yang menjadi preferensi konsumen dalam 

keputusan pembelian produk beras di UD Sumber Urip. 

2. Untuk mendapatkan atribut manakah yang dianggap paling penting bagi 

konsumen beras berdasarkan atribut yang diteliti. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat teoritis 

a. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

pembaca dan memberi manfaat sebagai literatur untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan atribut yang menjadi preferensi 

konsumen dalam membeli produk UD Sumber Urip. 

b. Bagi penulis, penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai bentuk nyata dari 

ilmu yang didapat dari universitas. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai dasar, pedoman, dan bahan pertimbangan UD Sumber Urip 

dalam mengembangkan produk. 

1.5 Batasan Penelitian 

Masalah yang menjadi fokus utama objek penelitian ini adalah preferensi 

pemilihan atribut produk. Dimana preferensi tersebut diukur dari atribut jenis beras, 

warna beras dan kemasan. 

 

 

 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN

