
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Bisnis makanan merupakan salah satu bisnis yang digemari di Indonesia. 

Data dari Indonesian Investment (2019) mengindikasikan bahwa bisnis makanan 

merupakan bisnis yang paling populer dan memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan per kapita negara. Statista (2021) bahkan menunjukkan bahwa 

pendapatan negara di sektor makanan dan minuman diperkirakan akan mencapai 

2471 juta USD pada 2021. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara 

dengan populasi penduduk yang tinggi sehingga kurva permintaan akan produk 

makanan dan minuman menjadi sangat tinggi. Potensi ini disertai dengan tantangan 

yaitu ketatnya persaingan pada industri makanan dan minuman. Oleh karenanya 

Carranza, Diaz, dan Consuegra (2018) menjelaskan bahwa apabila suatu 

perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman ingin untuk terus dapat 

bertahan dan bahkan berkembang di pasar Indonesia maka perusahaan tersebut 

harus mampu mengetahui atau mengidentifikasi poin-poin yang mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen terkait produk makanan dan minuman. 

Menurut Nilsen (2017) enam puluh sembilan persen orang Indonesia 

mengkonsumsi makanan cepat saji. Banyak orang cenderung menginginkan 

sesuatu yang cepat namun juga kenyang hingga hadirlah banyak inovasi makanan 

cepat saji di masyarakat. Tapi beberapa makanan cepat saji kurang memiliki nutrisi 

yang baik dan cenderung tidak baik untuk kesehatan. Kebanyakan makanan cepat 
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saji juga menggunakan daging ayam sebagai bahan dasar mereka, sehingga tingkat 

konsumsi ikan menjadi kurang di khalayak umum. Menurut peneliti makanan cepat 

saji tidak baik untuk sering dikonsumsi.(kompasiana,2019)  

Bisnis Icann Dory merupakan bisnis yang bergerak dibidang food and 

beverage yang menjual produk inovasi dari bahan dasar ikan dori. Icann Dory 

menjual makanan olahan dori yang dikemas dalam rice bowl dengan harga yang 

terjangkau dan memiliki lima varian rasa. Bisnis ini adalah hasil kerjasama dengan 

lima orang yaitu Teddy, Vica, Robby, Melinda, Nadia. Icann Dory merupakan merk 

makanan yang mempunyai tujuan untuk menjadi merk yang mencerminkan gaya 

hidup dan wadah untuk menjadi merk nomor satu dalam produk olahan ikan dori. 

Berikut ini merupakan penjualan Icann Dory selama tahun 2018 sampai februari 

2019 ditunjukkan dalam grafik 1.1. 

Grafik 1.1 Data Penjualan 2018-februari 2019 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan 

Berdasarkan grafik 1.1 penjualan produk Icann Dory dari bulan januari 2018 

– bulan Februari 2019 mengalami naik turunnya tingkat penjualan. Melihat angka 
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atau jumlah dari penjualan pada bulan April 2018 mengalami penurunan drastis 

sebesar Rp 200,000 dari bulan Maret sebesar Rp 950,000. Pada bulan Juli dilihat 

pada tabel 1.2 mengalami penurunan lagi tetapi tidak jauh dari bulan sebelumnya 

yaitu sebesar Rp 450,000. Pada bulan Agustus 2018-Januari 2019 mengalami 

banyak kenaikan penjualan tetapi pada bulan Februari 2019 mengalami penurunan 

lagi sebesar Rp 860,000. Kenaikan dan penurunan penjualan dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, peneliti ingin memastikan faktor-faktor dominan yang 

memengaruhi hal tersebut.  

Peneliti memiliki data internal berupa daftar keluhan pelanggan yang 

diperkirakan berpengaruh terhadap naik turunnya penjualan seperti yang 

ditampilkan pada tabel 1.1 Daftar keluhan pelanggan yang diambil dari dua puluh 

responden menyatakan bahwa banyak sekali perubahan yang bisa dilakukan mulai 

dari harga, kualitas produk, dan promosi sehingga dapat memperbaiki kekurangan 

yang terdapat pada produk Icann Dory. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

Seperti inilah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi penjualan produk Icann 

Dory. Berikut tampilan tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Daftar Keluhan Pelanggan Icann Dory 

No 
Nama 

Pelanggan 
Keluhan Kategori 

1 Kevin Topping Sedikit Kualitas 

2 Maria Topping kurang banyak Kualitas 

3 Inggrit Harga terlalu murah Harga 

4 Shanetta Porsinya agak berlebihan Kualitas 

5 Oscar Nasinya kurang matang Kualitas 

6 Ronald Bumbunya kurang berasa Kualitas 

7 Indrawan Harganya mahal Harga 
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Sumber : Data Internal Perusahaan 

Harga merupakan indikator penentu yang diberikan oleh pedagang untuk 

mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa 

(Xia dan Benchwati, 2017). Pada dasarnya harga merupakan suatu nilai suatu 

barang atau jasa yang diberikan dalam bentuk mata uang. Dalam proses melakukan 

penetapan harga perlu dilakukan tes pasar dan juga tujuan perusahaan dan 

pemasaran. Jika pada tes pasar konsumen mau menerima produk atau jasa yang di 

tawarkan maka konsumen tertarik dengan harga yang ditawarkan. 

 Kualitas produk tidak kalah penting karena kualitas produk juga sebagai 

faktor penentu tingkat kepuasan yang diperoleh pembeli setelah melakukan 

pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Kualitas produk adalah hal 

terpenting dalam kualitas seluruh restoran. (Carranza; Diaz; dan Consuegra, 2018). 

Promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melengkapi 

strategi pemasaran dengan memberikan informasi kepada konsumen tentang 

kegunaan dan karakteristik produk yang ditawarkan. (Liang; Yang ;Chen ; dan 

Chung, 2017) 

8 Santy Kurang promo Promosi 

9 Gregorius Tidak ada membership Promosi 

10 Lusy Porsinya besar Kualitas 

11 Joni 
Sudah enak tapi kurang banyak 

porsinya 
Kualitas 

12 Imelda Kurang varian menu Kualitas 

13 Jessica Makanannya cepat dingin Kualitas 

14 Celine Harganya terlalu murah Harga 

15 Bagas Toppingnya kurang banyak Kualitas 

16 Axel 
Porsinya besar tapi kurang 

berasa 
Kualitas 

17 Hendra Sudah enak kurang promo saja Promosi 

18 Christian Harganya Terlalu murah Harga 

19 Louis Mahal Harga 

20 Bianca Varian rasa kurang banyak Kualitas 
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Peneliti melakukan observasi terhadap pesaing yang menjual produk serupa 

untuk mengetahui bagaimana pesaing menetapkan harga dan melakukan promosi 

serta mengamati kualitas produk dari pesaing. Beberapa pesaing yang ada di 

lingkungan Icann Dory adalah seperti Asian Bowl dan Salted Egg By Shan. Berikut 

tabel perbandingan antara Icann Dory dan kedua kompetitor ditinjau dari aspek 

harga, kualitas produk, dan promosi.  

Tabel 1.2 Perbandingan dengan Pesaing 

 Harga Kualitas Produk Promosi 

Icann Dory Rp 25.000/ porsi 

1. Menjual produk 

ricebowl dengan 

lauk ikan dori 

2. Cita rasa 

homemade 

product 

3. Porsi penyajian 

cukup banyak 

4. Memperhatikan 

cara presentasi 

produk  

1. Menggunakan 

media sosial 

Instagram 

2. Melalui chat 

messenger (Line 

dan Whatssap) 

3. Mengikuti bazar 

Asian Bowl Rp 25.000/ porsi 

1. Menjual produk 

ricebowl dengan 

lauk ayam dan 

sapi 

2. Menyediakan 

variasi saus  

3. Porsi penyajian 

cenderung lebih 

sedikit 

4. Presentasi 

produk apa 

adanya 

5. Cita rasa produk 

yang disajikan 

merupakan cita 

rasa umum dan 

belum memiliki 

keunikan 

1. Menggunakan 

media sosial 

Instagram 

2. Melalui chat 

messenger (Line 

dan Whatssap) 

3. Mengikuti bazar 

Salted Egg By 

Shan 
Rp 50.000/ porsi 

1. Menjual produk 

ricebowl 

dengan lauk 

udang, ayam, 

dan cumi 

1. Menggunakan 

media sosial 

Instagram 

2. Melalui chat 

messenger 



6 
 

2. Cita rasa 

produk 

tergolong 

premium karena 

menggunakan 

bahan baku 

premium 

3. Porsi penyajian 

medium 

4. Presentasi 

produk menarik 

(Line dan 

Whatssap) 

 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi harga, dapat 

dikatakan bahwa Icann Dory menetapkan harga yang bersaing. Dalam hal ini Icann 

Dory hanya memiliki satu jenis harga untuk produk yang dijual. Demikian halnya 

dengan pesaing yang juga hanya menetapkan satu jenis harga untuk produk yang 

dijual. Ditinjau dari kualitas produk, Icann Dory dapat dikatakan masih kalah soal 

variasi produk dibandingkan para pesaingnya. Icaan Dory hanya menjual produk 

ricebowl dengan satu jenis lauk yaitu ikan dori sedangkan pesaingnya lebih variatif 

dalam menawarkan lauk dan juga saus pendamping. Meski demikian Icann Dory 

memiliki keunggulan dalam hal cita rasa produk yang dibuat dari resep home made. 

Namun demikian  Salted Egg By Shan menggunakan bahan baku premium yang 

diolah juga dengan resep khusus sehingga mampu memberikan kualitas cita rasa 

premium. Dalam hal ini Icann Dory masih berada di bawah kualitas rasa dari Salted 

Egg By Shan. Ditinjau dari porsi penyajian, Icann Dory memiliki porsi penyajian 

yang paling besar dan juga memiliki presentasi produk yang menarik. Secara umum 

kualitas produk dari Icann Dory dapat dikatakan bersaing dengan para pesaingnya. 

 Ditinjau dari segi cara promosi yang dilakukan, Icann Dory melakukan 

strategi promosi yang sama dengan para pesaing yaitu melalui penggunaan media 
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sosial dan chat messenger untuk menerima pre order. Icann Dory dan para pesaing 

dalam hal ini tidak memiliki food outlet di lokasi tertentu sehingga konsumen perlu 

menghubungi perusahaan melalui kontak yang tertera pada media sosial. Hal ini 

membuat Icann Dory dan para pesaing kurang mampu menjangkau konsumen lebih 

banyak. Icann Dory perlu untuk menerapkan strategi promosi yang lebih agresif.  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti  termotivasi untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Promosi 

dalam keputusan pembelian pada Perusahaan Icann Dory. “ 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Apakah harga yang ditawarkan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

Perusahaan Icann Dory?  

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

Perusahaan Icann Dory?  

3. Apakah promosi penjualan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

Perusahaan Icann Dory? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh dari 

beberapa variabel berikut:  

1. Mengetahui pengaruh harga yang ditawarkan terhadap keputusan pembelian 

pada Perusahaan Icann Dory.  

2. Mengetahui pengaruh kualitas produk yang di peroleh dari produk terhadap 

keputusan pembelian pada Perusahaan Icann Dory.  
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3. Mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian pada 

Perusahaan Icann Dory. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pemilik usaha  

2. Untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk ,dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian pada Perusahaan Icann Dory 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah :  

Dalam melakukan penelitian ini ada tiga tempat yang menjadi ruang lingkup 

penelitian ini. Pertama Surabaya barat, kedua Citraland, ketiga mahasiswa 

Universitas Ciputra Surabaya. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan 

penelitian agar penelitian ini bisa mudah untuk mencari responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




