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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis kuliner merupakan bisnis yang cukup menjanjikan karena 

berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan. Munculnya 

berbagai makanan yang unik, adanya wisata kuliner, dan trend kuliner sebagai gaya 

hidup masyarakat, menjadi bukti bahwa bisnis ini berkembang dengan pesat 

(Pamungkas dan Zuhroh, 2016). Terlebih lagi makanan dan minuman merupakan 

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. 

 
Gambar 1.1  Grafik Pertumbuhan Industri Penyedia Makanan dan Minuman (2010-2019)  

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, Juni 2020 

 

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Stastik (BPS), pada 

tahun 2010-2019, kinerja industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan 

sebesar 2 persen. Dibandingkan dengan kinerja sektor industri lain yang mengalami 

kinerja negatif, sektor industri makanan dan minuman mengalami kinerja postif 

dilihat dari kontribusinya terhadap PDB. Peningkatan kebutuhan dapat dilihat dari 

pertumbuhan PDB yang terus meningkat yang mana industri makanan dan 

minuman memiliki peranan penting dalam hal tersebut. Hal ini dapat menarik para 

pelaku bisnis untuk berinvestasi dalam industri ini dari waktu ke waktu. Di sisi lain, 

masyarakat akhir-akhir ini memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan 



 
 

2 
 

yang siap untuk dikonsumsi atau ready to eat. Berdasar data Kementerian 

Pertanian, makanan ready to eat pada 2019 menyumbang 28% dari total kalori yang 

dikonsumsi oleh penduduk perkotaan. Ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan 

ready to eat di Indonesia yang tinggi.  

Salah satu bentuk bisnis makanan ready to eat adalah frozen food atau 

makanan beku yang merupakan bisnis makanan ready to eat yang banyak diminati 

di era covid-19. Frozen food merupakan olahan makanan setengah matang yang 

dikemas dan dibekukan untuk diolah kembali dengan cara memasaknya kembali 

(bisnisukm.com, 2014). Perubahan pada konsumsi masyarakat menunjukkan 

bahwa konsumsi makanan telah berubah dari masakan rumahan menjadi makanan 

beku atau frozen food, Kepraktisan menjadi salah satu alasan utama pelanggan 

dalam mengkonsumsi frozen food. (Euromonitor International, 2014) 

UD. Soponyono adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

manufaktur. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1999 yang merupakan perusahaan 

keluarga. Dengan adanya perubahan kecenderungan konsumsi masyarakat masa 

kini yang menyukai kepraktisan dalam penyajian makanan, maka hal ini UD. 

Soponyono melihat peluang untuk memproduksi makanan olahan berupa bakso 

yang dikemas dalam bentuk frozen food.  
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Gambar 1.  1 Target & Pendapatan UD. Soponyono 

Sumber : Data target & pendapatan perusahaan UD. Soponyono tahun 2020-2021 

 

Dapat dilihat dari Gambar 1.2 pendapatan yang diperoleh dari UD. 

Soponyono tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Maka Gambar 1.2 diatas 

dapat dilihat dari bulan September ke bulan Oktober omzet perusahaan mengalami 

sedikit penurunan, bulan Oktober ke Desember mengalami peningkatan yang 

banyak, kemudian bulan Januari dan Februari mengalami penurunan meskipun 

tidak terlalu banyak. Berdasarkan grafik diatas bisa disimpulkan mengalami 

penurunan, ini menjadi salah satu permasalahan dari perusahaan UD. Soponyono 

yang perlu di evaluasi dan diperbaiki. 

Responden Apa yang menjadi pertimbangan anda jika ingin membeli bakso frozen UD. 

Soponyono 

Presentase  Rangkuman jawaban responden 

1.  Kualitas Produk  Kualitas produk, Ketahanan produk, Rasa yang 

ditawarkan (enak dan lezat), berbeda dengan merek 

lainnya.  

2.  Harga  Harga yang sesuai dengan kualitas, harga yang 

murah, harga yang terjangkau. 

3.  Promosi  Bisa dari media promosi atau dari segi harga. 

harga yang terjangkau dan dari segi promosi. 

4.  Faktor lainnya Tidak ada pertimbangan ketika membeli 

Tabel 1. 1 Pra-Survey Bakso UD. Soponyono 

Sumber: Data pra-survey bakso UD. Soponyono 
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Dilihat dari hasil yang ditampilkan pada Gambar 1.3 pra survey, responden 

(calon pelanggan) memberikan banyak jawaban yang bervariasi terhadap 

pertimbangan sebelum calon pelanggan membeli bakso frozen dari UD Soonyono 

tersebu. Data diatas menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi pertimbangan 

pelanggan sebelum melakukan pembelian bakso UD Soponyono yaitu kualitas 

produk. Kualitas merupakan kriteria utama sebelum melakukan pembelian produk. 

Kualitas produk dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap minat beli. Calon 

pelanggan memiliki beberapa persepsi tentang kualitas produk, harga dan gaya 

sebelum membeli produk.  

Pelanggan beranggapan bahwa kesegaran produk merupakan faktor yang 

penting sebelum melakukan pembelian (Dolezalova et al., 2016). Menurut Kotler 

(2009), kualitas diartikan sebagai karakteristik dan sifat keseluruhan barang dan 

jasa yang mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat pelanggan. Kualitas produk didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi 

sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Hal tersebut secara tidak 

langsung mempengaruhi pendapatan perusahaan karena apabila kualitas produk 

yang diberikan tidak sesuai keinginan maka pelanggan merasa tidak puas dan 

pelanggan beralih ke kompetitor yang membuat pelanggan tidak loyal (Kotler 

(2009; dalam Dewi et.al., 2016) 

Menurut data pra survey, faktor penting setelah kualitas produk yang jadi 

pertimbangan calon pelanggan ketika ingin membeli bakso UD Soponyono adalah 

harga. Harga merupakan salah satu faktor penting dalam penjualan. Bagaimana 
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harga yang ditetapkan harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini 

bertujuan agar pelanggan dapat membeli produk tersebut. Harga suatu produk dapat 

mempengaruhi persepsi pelanggan mengenai produk tersebut. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2001) mengemukakan bahwa harga dinyatakan sebagai jumlah uang 

yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Sedangkan Tjiptono (2004) 

menjelaskan bahwa harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang atau jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak atas 

penggunaan suatu barang. 

NO NAMA PRODUK HARGA 

1 Bakso Grade A Rp. 100,000,-/Kg 

2 Bakso Grade B Rp. 50,000,-/Kg 

3 Bakso Mix Rp. 30,000,-/Kg 

Tabel 1. 2 Harga Bakso UD. Soponyono 

Sumber : Data Harga Perusahaan Bakso UD. Soponyono 

 

Dari Tabel 1.1 harga per kg dari jenis bakso yang di tawarkan oleh UD. 

Soponyono berbeda-beda tergantung dari kualitas bakso yang ditawarkan, harga 

paling mahal dari bakso yang UD. Soponyono jual ialah bakso Grade A yang di 

banderol dengan harga Rp 100.000/kg dan harga paling murah ialah bakso mix yang 

di banderol dengan harga Rp 30.000/kg. Menurut hasil pra-survey yang dilakukan 

di lingkungan perusahaan UD. Soponyono kepada calon pelanggan, kendala untuk 

menarik minat beli adalah bagaimana kualitas produk dapat sesuai dengan harga 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini dibutuhkan agar pelanggan tidak akan 

pergi ke kompetitor dari UD. Soponyono.   
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Dalam usaha perbaikan dari UD. Soponyono, perusahaan memberikan 

tawaran kepada pelanggan berupa promosi. Promosi merupakan suatu perkenalan 

bagi perusahaan untuk memperkenalkan produknya dan mempengaruhi minat beli 

dari pelanggan. Promosi merupakan salah satu penentu dari keberhasilan suatu 

program pemasaran tentang informasi mengenai adanya sebuah produk (Tjiptono, 

2008). Tujuan promosi yang dilakukan oleh UD. Soponyono pada produk bakso 

mereka yaitu digunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan 

pasar tentang produk dari perusahaan ini. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Adi 

Satria, (2017) yang mengemukakan bahwa Promosi mempunyai pengaruh positif 

atau signifikan terhadap Minat Beli, dimana Minat Beli yang tinggi dapat dibentuk 

oleh adanya Promosi yang menarik. 

Bentuk promosi yang dilakukan oleh perusahaan UD. Soponyono pada 

salah satu produk mereka bakso frozen tersebut salah satunya yaitu dengan 

melakukan personal selling, personal selling merupakan hal yang pertama yang 

dilakukan oleh perusahaan ini untuk memperkenalkan bakso mereka kepada calon 

pelanggan yang akan mengkonsumsi, dan membentuk pemahaman pelanggan 

terhadap produk sehingga pelanggan kemudian akan mencoba dan membelinya. 

Selain melakukan promosi dengan personal selling, bakso frozen soponyono juga 

mempromosikan secara online, melalui website perusahaan dan Instagram, 

Penggunaan website pada promosi ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar 

yang tidak hanya mendapatkan konsumen secara offline saja. Sedangkan, jika 

melalalui media sosial berupa Instagram berguna untuk memperluas pasar dengan 

menargetkan pada kalangan tertentu seperti remaja, dengan mengikuti trend 
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penjualan yang sesuai dengan keadaan pada saat ini yang bertujuan untuk 

meningkatan pembelian.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli pelanggan UD. 

Soponyono? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap minat beli pelanggan UD. Soponyono? 

3. Apakah promosi berpengaruh terhadap minat beli pelanggan UD. 

Soponyono? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berkaitan dengan permasalahan yang ada di latar belakang, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat beli pelanggan 

UD. Soponyono 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli pelanggan UD. 

Soponyono 

3. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat beli pelanggan UD. 

Soponyono 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini dapat membantu untuk bahan informasi bagi penelitian berikutnya 

pada masa mendatang kususnya dalam pengaruh kualitas produk, harga, dan 

promosi terhadap minat beli pelanggan.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi perusahaan UD. Soponyono 

dalam meningkatkan omset dan menentukan strategi untuk kedepannya. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh kualitas produk, harga, dan 

promosi terhadap minat beli pelanggan pada bakso frozen UD. Soponyono. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, berdasarkan tujuannya penelitian 

ini merupakan penelitian kausal yang bertujuan untuk menganalisis tujuan antar 

variabel yang diteliti. Dengan metode pengumpulan data yaitu melakukan survey 

dengan menyebarkan kuisoner.  Populasi yang digunakan pada penelitian ini 

masyarakat yang berdomisil di Surabaya yang ingin melakukan pembelian bakso 

frozen di UD. Soponyono.  


