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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

eKrips merupakan perusahaan yang bergerak di bidang home industry 

makanan ringan yaitu keripik kentang. eKrips ini sendiri sudah berdiri sejak 

pertengahan 2011 tepatnya pada bulan Juni. Penulis berani membuka perusahaan 

eKrips ini dikarenakan potensi keripik kentang di Indonesia ini masih sangat besar 

karena hampir seluruh masyarakat Indonesia gemar mengkonsumsi camilan keripik 

(Lampiran A). Perusahaan eKrips ini sendiri sampai sekarang sudah meluncurkan 5 

macam varian rasa produk yaitu keripik kentang udang, keripik kentang bawang, 

keripik kentang sayur, keripik kentang puli, dan keripik kentang stick. Target market 

dari eKrips yaitu untuk masyarakat dalam segala level ekonomi namun dengan skala 

yang fokusnya adalah komunitas kecil yang akan terus berkembang menjadi 

komunitas besar mulai dari sekolah-sekolah sampai ke perguruan tinggi. Dari awal 

perusahaan eKrips ini berdiri, penjualan yang dilakukan cukup baik dikarenakan 

produk eKrips ini merupakan produk baru dimata konsumen dan umumnya para 

konsumen menyukai produk eKrips ini. (Lampiran B) 

Tetapi seiring berjalannya waktu, penjualan mulai menurun secara perlahan 

dikarenakan berbagai masalah seperti harga produk yang naik dari Rp 10.000,00 per 

bungkus menjadi Rp 12.000,00 per bungkusnya, biaya transportasi untuk pengiriman 
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ke luar kota Surabaya cenderung lebih mahal dari pada biaya produknya sendiri. 

Masalah-masalah tersebut membuat penjualan eKrips turun dan banyak reseller 

eKrips yang sudah tidak aktif lagi dalam menjual produk eKrips. Reseller eKrips 

yang masih aktif tersisa beberapa pihak yaitu reseller yang ada di Universitas Kristen 

Petra, Supermarket Hokky, dan Sekolah SMA Gloria. Sehingga rata-rata penjualan ke 

end user serta repeat buyer eKrips sebulan sekarang hanya mencapai 10 orang saja. 

Maka dari itu promosi perlu dilakukan agar dapat meningkatkan penjualan eKrips.  

Menurut Kotler dan Keller (2009:510) promosi merupakan berbagai kegiatan 

yang dilakukan antar perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya 

dan juga sebagai sarana untuk meyakinkan konsumen sebagai sasaran agar membeli 

sebuah produk. Promosi yang dilakukan eKrips cukup moderen yaitu dengan 

menggunakan website, media sosial, penitipan di supermarket, sekolah, dan 

universitas, broadcast message, word of mouth, memberikan bonus dan promo pada 

event spesial seperti hari raya natal, hari raya imlek, hari raya lebaran. Pada awal 

berdirinya eKrips, promosi yang dilakukan masih sangat minim tetapi sangat efektif 

yaitu dengan menggunakan broadcast message dan word of mouth. Kedua cara 

promosi tersebut membantu eKrips bertahan dan menembus pasar keripik di 

Surabaya. Perkembangan eKrips terus membaik hingga eKrips mampu meluncurkan 

produk eKrips di beberapa tempat di Surabaya seperti di sekolah SMA Gloria, 

sekolah SMA Petra 1, sekolah SMP Petra 1, Universitas Kristen Petra, Universitas 

Ubaya dan Supermarket Hokky, Supermarket Bilka, dan Supermarket Bonnet di 
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Surabaya. Perkembangan eKrips berlanjut hingga ke luar kota Surabaya seperti 

Jakarta, Malang, Sidoarjo, Banjarmasin, Makassar, dan Lombok. eKrips juga 

mengikuti beberapa pameran yang berskala nasional di Surabaya, hasilnya juga 

sangat memuaskan karena eKrips makin dikenal. Karena merek eKrips ini sudah 

cukup dikenal di mata para konsumen, penulis menciptakan sebuah website untuk 

eKrips, namun hasilnya kurang efektif walaupun citra merk eKrips meningkat.  

Promosi yang dilakukan eKrips tidak bertahan lama. Persaingan yang sangat 

ketat di pasaran membuat produk eKrips secara perlahan mengalami kemunduruan. 

Pesaing eKrips sendiri dibagi menjadi 2 yaitu keripik kentang tak ber-merek dan 

keripik kentang ber-merek. Keripik kentang tak ber-merek memiliki keunggulan 

seperti cost yang minimal dan dapat terus ditekan. Hal ini sangat menguntungkan 

mereka untuk mempenetrasi pasar. Namun keripik ber-merek ini tidak dapat 

mempertahankan pangsa pasarnya. Karena pada dasarnya para konsumen ini 

membutuhkan jaminan mutu untuk melakukan repeat buying process. Sedangkan 

untuk para pesaing keripik kentang yang memiliki merek, mereka dapat lebih stabil 

dalam mempertahankan eksistensi produk mereka di pasaran, hal ini karena keripik 

kentang ber-merek pada umumnya memiliki modal yang besar dan manajemen yang 

professional. eKrips memiliki kesamaan dengan keripik-keripik kentang ber-merek 

dalam hal manajemen yang diatur dengan cukup professional yaitu seperti struktur 

organisasinya sudah teratur, setiap pembelian dan penjualan telah didata dengan rapi. 
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Bedanya adalah bisnis eKrips tergolong masih baru dan dengan modal yang masih 

terus berkembang. 

 Merek eKrips semakin dikenal dikarenakan kualitas produk dan service yang 

diberikan oleh eKrips sangat memuaskan. Sesuai dengan survey awal yang sudah 

dilakukan oleh penulis, sebanyak 15% responden menyatakan bahwa keripik eKrips 

tidak berminyak dan sebanak 12% responden menyatakan bahwa keripik eKrips 

merupakan keripik yang renyah (Lampiran C). Perusahaan eKrips selalu menjaga 

kualitas dan mutu produk sehingga masyarakat dapat percaya dan tidak ragu-ragu 

dalam mengkonsumsi produk eKrips ini. Kualitas dan mutu dari eKrips terletak pada 

kerenyahan dari produknya, rasa yang ditawarkan eKrips sangat berciri khas, 

packaging eKrips yang tebal sehingga kerenyahan produk dapat tetap terjaga dengan 

baik. eKrips juga selalu memberikan service yang baik kepada para konsumennya 

seperti memberikan pelayanan yang baik kepada setiap konsumen dalam bentuk 

kemudahan distribusi dan kemudahan retur. Produk eKrips ini dikenal sebagai keripik 

yang tidak berminyak dan memiliki ciri khas rasa yang unik. Citra Merek 

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian dengan diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Fatlahah (2013) dengan judul “Dampak kualitas produk dan citra 

merek terhadap pembelian es krim walls magnum di Griya Mapan Sentosa Rungkut, 

Surabaya”. Keputusan Pembelian juga dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu Nilai 

yang Dipersepsikan pelanggan. 
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 Menurut (Hauser dan Zeithalm (1998) dalam Siburan (2011:30)) Nilai yang 

dipersepsikan konsumen adalah penilaian konsumen secara keseluruhan akan faedah 

dari suatu produk berdasarkan persepsi mengenai apa yang telah mereka terima dan 

apa yang telah mereka berikan. Produk eKrips memenuhi teori nilai yang 

dipersepsikan pelanggan di mana dengan mengeluarkan sejumlah uang, konsumen 

merasa nilai tersebut sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Dengan mengeluarkan 

uang sebesar Rp 12.000,00  dan dengan waktu 10-15 menit maka konsumen dapat 

menikmati sebungkus 200 gram keripik kentang eKrips sesuai dengan rasa yang 

diinginkan. Tenaga yang dikeluarkan untuk membeli eKrips juga tidak terlalu besar 

karena produk eKrips dapat diperoleh di Supermarket terkenal di Surabaya dan dari 

para reseller-nya. Tentu saja konsumen akan terpenuhi kebutuhan ngemil, apalagi 

jika pembeli tersebut memesan dengan jumlah yang cukup banyak, pembeli dapat 

memperoleh manfaat jasa seperti free ongkos kirim dan retur produk. Konsumen juga 

tidak perlu mengeluarkan biaya energi dan biaya waktu karena produk eKrips akan 

langsung dikirim. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh citra merek eKrips terhadap keputusan pembelian produk 

eKrips? 

2. Apakah ada pengaruh nilai yang dipersepsikan pelanggan terhadap keputusan 

pembelian produk eKrips? 
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3. Apakah ada pengaruh antara nilai yang dipersepsikan pelanggan dan citra merek 

terhadap keputusan pembelian produk eKrips? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh citra merek eKrips terhadap keputusan pembelian 

produk eKrips 

2. Untuk mengetahui pengaruh nilai yang dipersepsikan pelanggan terhadap keputusan 

pembelian produk eKrips 

3. Untuk mengetahui pengaruh citra merek dan nilai yang dipersepsikan pelanggan 

terhadap keputusan pembelian 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau pertimbangan bagi pemilik yang 

melakukan penelitian dalam aspek brand image atau citra merek dan nilai yang 

dpersepsikan pelanggan terhadap keputusan pembelian produk eKrips.  

Manfaat Praktis 

1. Bagi pemilik, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi 

eKrips untuk mengetahui citra merek dan nilai yang dipersepsikan pelanggan 

terhadap produk eKrips. 

2. Bagi pengusaha, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau 

pertimbangan untuk membantu para pembisnis dalam usahanya untuk 

meningkatkan penjualan dan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang.  




