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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

   Pada era globalisasi seperti sekarang, situasi persaingan dalam pasar 

semakin tajam, faktor-faktor seperti “estetika” dapat berfungsi sebagai sebuah 

“perangkap emosional” konsumen yang terbukti sangat ampuh untuk menarik 

perhatian konsumen. Pertarungan produk tidak lagi terbatas pada keunggulan 

kualitas atau teknologi canggih semata, tetapi juga pada usaha untuk 

mendapatkan nilai tambah untuk memberikan emotional benefit kepada 

konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2009:379), kemasan adalah segala 

kegiatan yang berhubungan dengan merancang dan memproduksi pembungkus 

sebuah produk. Kemasan merupakan suatu “pemicu” karena ia langsung 

berhadapan dengan konsumen, karena itu sebuah kemasan harus dapat 

mempengaruhi konsumen untuk membeli sebuah produk tersebut.  Saat ini, 

kemasan dapat dikatakan sudah bertambah fungsinya. Dulunya yang hanya 

berupa bahan untuk melindungi produk saja, sekarang sudah bertambah fungsi 

sebagai alat / media promosi (Ferrel dan Hartline, 2008:201). 

    Seiring berdampaknya globalisasi secara menyeluruh pada setiap bidang 

di dunia (worldwide), juga berdampak pada sistem akademis termasuk salah 

satunya di Indonesia. Salah satu contohnya di Universitas Ciputra, Surabaya. 

Universitas Ciputra mendidik mahasiswanya untuk menjadi World-class 

Entrepreneur. Oleh karena itu setiap mahasiswa diwajibkan untuk memiliki 
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sebuah projek bisnis. Di jurusan IBM sendiri, para mahasiswa juga tidak asal-

asalan dalam menentukan dan mendirikan suatu bisnis. Setiap mahasiswa 

memulai tahap-tahapnya dengan melakukan analisis pasar, pesaing, dan faktor- 

faktor lain yang akan turut serta berdampak pada keberlangsungan usaha 

tersebut, serta mendiskusikannya dengan para dosen-dosen yang telah 

berpengalaman dalam meneliti sebuah bidang usaha.  

    Pada bisnis yang dijalankan oleh penulis, bergerak dalam bidang food 

and beverage bernama In-Tea. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini 

adalah teh bunga rosella dalam bentuk kemasan. Penulis beserta rekan-rekan 

usahanya melihat bahwa teh bunga rosella ini masih jarang ditemui di pasaran, 

dan melihat pangsa pasar kota Surabaya yang begitu luas merupakan sebuah 

kesempatan yang sangat berharga dan patut untuk dicoba untuk di masuki. 

Pada usaha yang dijalankan oleh penulis telah berjalan sejak Pebruari 2011, 

dan sejak berjalannya usaha tersebut pemasaran telah gencar dilakukan, baik 

melalui jejaring (network) sendiri maupun dengan cara word of mouth, dan 

berbagai media sosial seperti facebook, berbagai messenger, dan lain-lain.  
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Gambar 1.1 Penjualan In-Tea 2012 

Sumber:  Data penjualan lini usaha In-Tea, tahun 2012 
 

 

Namun hingga tahun 2012,  hasil penjualan masih naik-turun atau fluktuatif 

(seperti yang tertera pada gambar 1.1). Penjualan yang tidak stabil tentu 

didasarkan oleh beberapa faktor penyebab, dan peneliti beserta rekan-rekan 

projek mendapatkan mencari tahu dan mendapatkan berbagai pendapat dari 

konsumen mengenai produk In-Tea, dimana banyak konsumen memberikan 

masukan mengenai kemasan. 

 

 

 

 

 

 

           

                 

 

 

                             Gambar 1.2 Produk teh rosella In-Tea 

                             Sumber: Internal In-Tea,diolah. 



4 

 

        Pada sisi kemasan produk milik In-Tea, banyak orang termasuk 

beberapa konsumen menilai dan memberikan pendapat bahwa dari segi 

kemasannya kurang menarik dan dapat mempengaruhi keputusan seseorang 

dalam menentukan pilihannya untuk membeli produk tersebut atau tidak yang 

pada tahap selanjutannya akan berdampak pada penjualan dari grup In-Tea. 

Seperti survei yang dilakukan penulis terhadap sepuluh konsumen pada tahun 

2011. 

 

Tabel 1.1 Komentar Konsumen Mengenai Kemasan 

No Nama Konsumen Komentar mengenai perbandingan kemasan 

1 Bpk. Gimen Kemasan paper bag lebih bagus daripada 

plastik biasanya, cuman sayang harganya 

mahal 

2 Ibu. Silvina Memang sebaiknya menggunakan kemasan 

yang paper bag, lebih terlihat menarik. 

3 Bpk. Eric Kemasan yang plastik mudah rusak dan 

tidak tahan lama dibandingkan paper bag. 

4 Bpk. Jacky Kedua kemasan tidak terlalu bagus cuma 

lebih mendingan yang paper bag, kalau bisa 

yang bagus seperti kemasan JJ Royal Cofee 

atau teh Sariwangi 

5 Bpk. Andris Kemasan yang plastik terlihat murahan dan 

tidak menarik, lebih baik diganti agar lebih 

menarik. 

6 Ibu. Cindy Kemasan yang plastik lebih bagus sebab 

bisa dilihat isinya 

7 Bpk. Anwar Kemasan paper bag dan plastik selisih 

harganya terlalu jauh 

8 Bpk. Eka  Kemasan paper bag lebih bagus cuma 

kualitas kertasnya masih kurang baik 

9 Ibu. Giok Kemasan yang bagus seperti kemasan 

menggunakan kotak 

10 Ibu. Swandayani Kemasan plastik dapat dilihat dalamnya, 

namun terlihat murahan. Kemasan yang 

paperbag lebih menarik. 

Sumber: Internal In-Tea, tahun 2011,diolah. 
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Pada tabel tersebut, peneliti mendapatkan hasil wawancara di tengah-tengah 

melakukan transaksi dengan konsumen. Pada saat berjalannya transaksi 

penjualan, penulis juga melakukan interview singkat mengenai kemasan 

dengan cara menanyakan pendapat dan terlontar jawaban-jawaban singkat 

beserta informasi masing-masing konsumen mengenai kemasan produk In-Tea. 

Penulis mendapatkan para konsumen melontarkan pendapat bahwa kemasan 

teh rosella In-Tea dianggap kurang menarik, sehingga perlu diteliti dan 

dikembangkan oleh penulis. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti fenomena 

dan masalah usaha tersebut untuk diriset. 

      Dalam persaingan bisnis, para pelaku yang terdapat atau terlibat di 

dalamnya berusaha untuk memasarkan produknya agar para konsumen tertarik 

dalam melihat dan membelinya. Sebuah kemasan juga berkaitan dengan fungsi 

penjualan, contohnya adalah seperti sebuah iklan yang mampu memancing atau 

membujuk konsumen agar tertarik dengan produknya. Sebagai sebuah 

pembujuk maka kemasan dituntut untuk tampil menarik secara visual di 

hadapan konsumen. Sebagai salah satu alat penjual, kemasan adalah media 

pemikat terakhir yang bisa mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

membeli. Kemasan dalam kaitannya sebagai alat penjual adalah sebuah 

pembujuk yang tidak tampak (diam tapi menjual). Oleh sebab itu, desain 

kemasan secara visual juga sangat perlu diperhatikan sebagai salah satu strategi 

pemasaran yang berdampak besar bagi produk yang ditawarkan. Dengan 

pertimbangan kemasan sebagai media komunikasi yang melekat langsung pada 
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masing-masing produk, maka kemasan dituntut untuk menarik secara visual, 

informatif, dan juga secara fisiknya.  

     Sebuah desain kemasan berlaku untuk membungkus, melindungi, 

mengirim, mengeluarkan, mengidentifikasikan, dan membedakan sebuah 

produk di pasar. Pada akhirnya desain kemasan berlaku sebagai pemasaran 

produk dengan mengkomunikasikan kepribadian atau fungsi produk konsumsi 

secara unik. Pada sebuah kemasan dapat mempengaruhi penjualan produk yang 

bersangkutan (Rosner, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 1.3 Kemasan Paperbag In-Tea Tahun 2011 

                     Sumber: Internal In-Tea,diolah 

 

     Pada sisi internal, penulis dan rekan-rekan grup In-Tea juga pernah 

mencoba untuk membuat kemasan yang berbeda dari yang ada sekarang, 

tepatnya pada semester empat tahun 2011. Dimana grup In-Tea mencoba 

membuat kemasan berbeda dalam satu bulan. Meskipun penjualan pada produk 

dengan kemasan baru lebih sedikit, namun dari pendapat mayoritas konsumen 

lebih menyukai kemasan yang menggunakan kemasan paperbag namun karena 
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dari segi harga lebih mahal, maka konsumen membeli produk yang 

menggunakan kemasan yang terdahulu yang dari segi harga lebih murah. 

     Pada semester tersebut karena terkendala masalah biaya pembuatan 

kemasan maka kemasan paperbag tidak dilanjutkan, dan menyadari bahwa 

kurang mendalamnya penelitian yang dilakukan pada saat itu,  peneliti ingin 

melakukan penelitian ini dengan cermat dan tepat pada penelitian mengenai 

kemasan. Pengalaman internal lain mengenai kemasan yang didapatkan penulis 

adalah dari masing-masing dosen pembimbing yang membimbing grup In-Tea 

selama menjalankan projek dimulai dari semester 4 (empat), dimana pada saat 

itu dibimbing oleh Pak Kent. Beliau mengatakan bahwa produknya sudah 

bagus, hanya kemasannya masih kurang menarik. Beliau juga menegaskan 

bahwa jika bisa dibuat yang berkesan bergaya vintage. Kemasan juga tidak 

lupa dibuat agar produk dapat awet dan tahan lama (disesuaikan dengan usia 

ketahanan produk) serta desainnya harus menarik. Pada semester 5 (lima) Pak 

Ivan menyampaikan bahwa "kualitas kemasan merupakan salah satu masalah 

internal kalian". Beliau menegaskan bahwa kualitas kemasan akan 

mempengaruhi selera konsumen serta keputusannya untuk membeli atau tidak 

membeli suatu produk. Grup penulis juga sempat diminta melihat kemasan 

milik pesaing seperti (diantaranya teh "Mahkota Dewa", teh "sari wangi", teh 

rosella milik UD. Sanctitas Veritas, Kopi JJ royal). Selain itu, melihat bahwa 

pada saat tersebut kami akan melakukan pameran di Malaysia, Pak Ivan 

memberikan saran bahwa kemasan kami perlu diganti dan sesuai dengan selera 

pasar, jika diperlukan disesuaikan dengan standar international. Pada semester 



8 

 

6 (enam) Pak Tanto, selaku pembimbing grup penulis menyampaikan kemasan 

teh rosella In-Tea perlu diperbaiki, karena kemasan merupakan faktor pemicu 

keputusan pembelian terhadap produk. Beliau juga menegaskan bahwa bahan 

serta ukuran kemasan juga perlu dibandingkan dengan produk-produk sejenis 

di pasar. Pada semester 7 (tujuh) Pak Ronald, selaku pembimbing grup penulis 

pada semester tersebut mengatakan bahwa selain perlu menambah rapid buyer, 

penulis beserta rekan-rekan grup In-tea diberikan saran untuk memperbaiki 

kemasannya, dimana menurut Pak Ronald kemasan In-tea masih kurang 

atraktif dan kurang menarik.  

     Dengan melihat secara keseluruhan masukan dari masing-masing dosen 

pembimbing penulis mendapatkan informasi yang semakin menguatkan untuk 

melakukan riset mengenai kemasan produk projek bisnisnya, yang pada saat 

tersebut penulis dan rekan-rekan grup belum terlalu yakin dan belum 

menyadari bahwa kemasan dapat mempengaruhi penjualan dan keputusan 

konsumen dalam menentukan membeli suatu produk atau tidak. Oleh sebab itu 

penulis akan mencari tahu dengan cara melakukan penelitiannya agar 

mendapatakan output untuk  mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan 

In-Tea. Melihat pada komentar konsumen yang penulis dapat melalui 10 

(sepuluh) orang konsumen In-Tea (table 1.1), mayoritas menyukai kemasan 

yang paperbag, karena dirasa lebih menarik namun dari segi harganya sangat 

disayangkan oleh konsumen karena berbeda jauh dengan kemasan yang plastik 

biasa. Dari sepuluh konsumen, hanya satu orang yang setuju terhadap kemasan 

plastik. Sembilan orang lainnya mengatakan bahwa kemasan plastik tidak 
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menarik dan perlu untuk diganti. Kemasan percobaan yang pada saat itu yang 

berbentuk paperbag, juga dirasa lebih baik dibandingkan dengan kemasan 

plastik. Oleh sebab itu penulis mendapatkan fakta bahwa atribut kemasan juga 

mempengaruhi konsumen dalam menentukan keputusan pembeliannya, dan hal 

inilah yang memicu penulis untuk melakukan riset penelitian.  

 

B. Rumusan Masalah 

    Berdasarkan fenomena yang ada di latar belakang maka rumusan 

masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh secara simultan antara bahan kemasan, daya tarik 

visual kemasan, dan daya tarik fungsional kemasan terhadap keputusan 

pembelian konsumen In-Tea? 

2. Apakah ada pengaruh antara bahan kemasan terhadap keputusan pembelian 

konsumen In-Tea? 

3. Apakah ada pengaruh antara daya tarik visual kemasan terhadap keputusan 

pembelian konsumen In-Tea? 

4. Apakah ada pengaruh antara daya tarik fungsional kemasan terhadap 

keputusan pembelian konsumen In-Tea? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh secara simultan antara bahan kemasan, daya tarik 

visual kemasan, dan daya tarik fungsional kemasan terhadap keputusan 

pembelian konsumen In-Tea. 
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2. Mengetahui pengaruh antara bahan kemasan terhadap keputusan 

pembelian konsumen In-Tea. 

3. Mengetahui pengaruh antara daya tarik visual kemasan terhadap keputusan 

pembelian konsumen In-Tea. 

4. Mengetahui pengaruh antara daya tarik fungsional kemasan terhadap 

keputusan pembelian konsumen In-Tea. 

 

D. Manfaat Penelitian 

    Dari penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti sendiri maupun bagi 

pihak lainnya. 

1. Secara akademik:  

a. Sebagai media penyerapan ilmu yang telah dipelajari yang berkaitan 

dengan ilmu kewirausahaan secara umum dan ilmu manajemen 

pemasaran secara khusus 

b. Sebagai kajian untuk penelitian serupa berikutnya 

2. Secara Praktik: 

a. Bagi penulis: Penelitian ini sebagai rujukan, tolak ukur dan 

masukan bagi ilmu serta praktis bisnis nyata yang dipelajari oleh 

penulis di Universitas Ciputra Surabaya, dalam kaitannya dengan 

analisis sebuah bisnis, khususnya mengenai kemasan produk. 

b. Bagi perusahaan: Dapat memberikan gambaran bagi bisnis sejenis, 

khususnya dalam usaha food and beverage. Sehingga perusahaan 
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yang menghasilkan consumer goods dapat memperbaiki celah-celah 

kekurangan mereka dalam hal kemasan. 

 

E. Lingkup dan batasan penelitian 

    Dalam penelitian ini, untuk menghindari penyimpangan maka peneliti 

membatasi penelitian ini dengan cara: 

1. Penelitian ini difokuskan pada konsumen yang telah mengkonsumsi 

produk In-Tea yang berada di Surabaya. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari atribut kemasan 

terhadap keputusan pembelian. 

3. Penelitian ini difokuskan untuk mencari tahu pengaruh faktor manakah 

yang lebih dominan pada dimensi sebuah kemasan (bahan kemasan, daya 

tarik visual, daya tarik fungsional) terhadap keputusan pembelian. 

 

 


