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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Dewasa ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, sehingga 

profesionalisme kerja sangat dibutuhkan demi mempertahankan sebuah 

perusahaan, serta daya tanggap yang cepat dalam memenuhi kebutuhan 

pasar juga merupakan faktor penting dalam mencapai kesuksesan. 

Dengan banyaknya pilihan produk yang tawarkan oleh perusahaan 

mengakibatkan konsumen menjadi lebih sukar untuk menentukan 

keputusan pembelian. Pada saat memutuskan untuk membeli sebuah 

produk atau jasa, umumnya konsumen melalui serangkaian pertimbangan 

tertentu. Perusahaan yang baik dituntut untuk mampu mengetahui dengan 

jelas perihal pertimbangan apa saja yang dipikirkan konsumen dalam 

menentukan keputusan pembelian. 

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus 

menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, 

menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar 

sasaran yang dipilih. Pemasaran yang baik itu bukan kebetulan, 

melainkan hasil dari eksekusi dan perencanaan yang cermat. Praktik 



2 
 

pemasaran terus ditingkatkan dan diperbaharui diseluruh industri untuk 

meningkatkan peluang keberhasilan (Kotler dan Keller, 2009). 

Menurut Kotler dan Keller (2009), selain memantau perubahan 

lingkungan perusahaan, pemasar juga perlu mengembangkan 

pengetahuan. Pemasar yang baik menginginkan informasi untuk 

membantu mereka menginterprestasikan kinerja masa lalu dan 

merencanakan kegiatan khusus tentang pasar mereka masa depan. Para 

pemasar membutuhkan informasi yang tepat dan akurat, serta dapat 

dilakukan terhadap konsumen dan pesaing mereka. 

Di Jawa Timur telah terdapat banyak perusahaan yang bergerak di 

bidang makanan ringan mulai dari yang berskala  Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) sampai skala industri yang berbadan usaha 

Perseroan Terbatas (PT). Sehingga diperlukan manajemen  dan 

pengambilan keputusan yang tepat agar sebuah perusahaan mampu 

bertahan dalam dunia bisnis dibidang makanan ringan, serta unggul 

dalam persaingan.  

Peluang usaha makanan dan makanan ringan di Jawa Timur masih 

memiliki prospek yang bagus untuk kedepannya, hal ini dapat dilihat dari 

persentase rata-rata sebulan untuk makanan menurut provinsi Jawa Timur 

yang meningkat dari 49,61 % pada tahun 2008 menjadi 51,16 % pada 

tahun 2009 sehingga apabila dilihat dari tingkat peningkatan, maka 

peluang kue kuping gajah yang juga termasuk makanan mendapatkan 
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pengaruh positif dari sisi pasar yang terus berkembang. Selain itu 

pengeluaran rata-rata sebulan penduduk Jawa Timur untuk kategori 

“makanan dan minuman jadi” juga meningkat dari Rp. 37.739,- pada tahun 

2008 menjadi Rp. 47.982,- pada tahun 2009. Jumlah ini merupakan 

pengeluaran terbesar pertama dalam kategori pengeluaran rata-rata 

sebulan penduduk Jawa Timur untuk “makanan dan minuman jadi” pada 

tahun 2008 dan 2009 (BPS. 2009;19,58). Dengan adanya peningkatan 

seperti ini maka dapat dipastikan bahwa prospek perusahaan makanan 

ringan seperti kue kuping gajah masih sangat memungkinkan untuk terus 

berkembang dalam waktu yang lama. 

Berikut pada gambar 1.1 memaparkan perbandingan persentase 

pengeluaran rata-rata sebulan untuk makanan provinsi Jawa Timur tahun 

2008 dan 2009. 

 

 

Gambar 1.1 Perbandingan Persentase Pengeluaran Rata-Rata Sebulan untuk Makanan 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dan 2009. 

Sumber: BPS tahun 2009 
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Pada gambar 1.2 memaparkan Perbandingan pengeluaran rata-rata 

sebulan untuk “makanan dan minuman jadi” provinsi Jawa Timur tahun 

2008 dan 2009. 

 

Gambar 1.2 

Perbandingan Pengeluaran Rata-Rata Sebulan untuk “Makanan dan Minuman Jadi” 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dan 2009. 

Sumber: BPS tahun 2009 

Perusahaan Josh berdiri pada tanggal 15 Januari 2011 dan berlokasi 

di Surabaya. Perusahaan Josh merupakan salah satu perusahaan 

makanan ringan yang mampu bertahan dalam ketatnya persaingan bisnis 

saat ini, dimana makanan ringan yang diproduksi adalah kue kuping 

gajah. Seperti yang telah diketahui, kue kuping gajah merupakan salah 

satu kue tradisional khas Indonesia dengan bentuk yang unik menyerupai 

kuping gajah serta rasa manis, gurih, dan renyah sehingga menjadi salah 

satu makanan ringan yang disukai oleh banyak orang.  
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Kue kuping gajah yang diproduksi perusahaan Josh memiliki empat 

varian rasa yaitu vanila, coklat, strawberry dan pandan. Pada awalnya 

perusahaan Josh hanya memproduksi rasa coklat dan disusul dengan 

penambahan rasa vanila pada awal tahun 2012, namun seiring 

berjalannya waktu, banyak konsumen yang memberikan umpan balik 

(feedback) dan saran mengenai harga yang tinggi sehingga pada bulan 

Oktober 2012 perusahaan Josh mengeluarkan lagi dua varian baru yaitu 

pandan dan strawberry dengan harga yang lebih murah sehingga 

kepuasan konsumen terpenuhi. Strategi penawaran produk kepada 

pelanggan selama ini lebih mengutamakan bentuk bagus, harga pas 

sehingga lebih murah dari harga pasaran, merek yang dapat di re-

branding, dan pelayanan pengiriman yang tepat waktu dibandikan 

perusahaan lain. 

Tujuan utama dari setiap perusahaan pastilah demi meraih profit 

sebanyak-banyaknya dari usaha yang dijalankan, namun perusahaan 

Josh memiliki tujuan lain dari memproduksi kue kuping gajah ini yaitu, 

demi melestarikan makanan tradisional khas indonesia yang semakin 

pudar seiring berjalannya waktu. Kesadaran akan pelestarian makanan 

khas Indonesia yang sudah sangat memudar dapat dilihat dari kebiasaan  

umum anak-anak jaman sekarang yang lebih sering mengkonsumsi 

makanan ringan modern tanpa mengetahui kandungan yang terdapat 

didalamnya. Pada umumnya makanan ringan yang terdapat dipasaran 

terbuat dari tepung beras, tepung kentang, jagung ataupun singkong, 
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akan tetapi biasanya terdapat bahan bahan lain seperti monosodium 

glutamat (MSG) sebagai bahan penyedap, pengawet, pewarna, pemanis. 

Sebenarnya apabila bahan tambahan yang diberikan sesuai dengan 

takaran yang disarankan maka tidak akan menjadi masalah namun 

apabila tidak sesuai dengan takaran yang disarankan maka akan 

memberikan dampak yang membahayakan bagi kesehatan.  

Menurut Toeti Soenardi, Ahli Gizi dan Ketua Yayasan Gizi Kuliner 

Indonesia, makanan ringan tradisional Indonesia hanya memiliki lemak 

sekitar 20-25%, Menggunakan bahan segar dan bumbunya memiliki 

khasiat kesehatan, sementara makanan modern olahan pabrik lemaknya 

bisa mencapai 40%. Selain itu, banyak dari makanan tradisional yang 

memiliki nilai fungisonal yaitu sebuah nilai tambahan dimana makanan 

tersebut tidak hanya sebagai pelengkap gizi, melainkan juga memiliki efek 

positif terhadap kesehatan (Koran Jitu, 2010; 2). 

Menurut Dermawan Wibisono (2011; 59), Umpan balik (feedback) 

dan saran pelanggan dapat meningkatkan kontribusi pelanggan terhadap 

efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Saran pelanggan dapat 

mengidentifikasikan area yang harus ditingkatkan kinerjanya oleh 

perusahaan yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Proses 

mendapatkan umpan balik dan saran dari pelanggan dapat dilakukan 

melalui riset pasar atau diskusi kelompok yang dibentuk secara khusus 

untuk mendiskusikan masalah kinerja perusahaan. Perusahaan Josh juga 
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memberikan solusi yang cepat terhadap umpan balik (feedback) dan 

saran dari pelanggan demi meningkatkan kontribusi pelanggan terhadap 

efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. 

Demi menunjang penelitian ini maka pada tanggal 19 Februari 2013 

dilakukan survey terhadap lima dari delapan distributor kue kuping gajah 

perusahaan JOSH diketahui bahwa atribut yang menentukan keputusan 

pembelian pelanggan B to B ada empat yaitu, pertama, kualitas produk; 

kedua, harga; ketiga, merek; keempat, kualitas pelayanan (layanan retur 

dan delivery on time). Keempat atribut ini umumnya sering digunakan 

pada perusahaan sebagai strategi dalam memasarkan produk atau jasa 

yang ditawarkan. 

Berikut pada tabel 1.1 memaparkan hasil survey terhadap lima dari 

delapan pelanggan B to B perusahaan Josh mengenai atribut manakah 

yang digunakan dalam menentukan keputusan pembelian. 

Tabel 1.1  

Hasil survey pelanggan B to B kue kuping gajah perusahaan Josh. 

Nama toko Komentar Kategori 

UD. Jamindo 

- Harganya terjangkau 

- Barang rusak bisa diretur 

 

- Bentuk yang besar agar 

hasilnya lebih banyak waktu 

dipacking ulang kemasan kecil 

- Harga 

- Kualitas pelayanan 

 

- Kualitas produk  
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UD. Setia Lima 

Jaya 

- Merek harus terkenal karena 

kebanyakan konsumen 

menyukai produk yang sudah 

dikenal 

- Harga yang dapar diterima 

konsumen 

- Bisa retur barang yang rusak 

- Merek 

 

 

 

- Harga  

 

- Kualitas pelayanan  

UD. Bandi 

- Harga terjangkau 

- Merek sudah dikenal 

- Gurih dan enak 

- Harga 

- Merek  

- Kualitas produk 

UD. Bobby 

- Rasa yang enak dan dapat 

diterima konsumen 

- Bisa retur barang rusak dan 

pengiriman tepat waktu 

- Harga yang terjangkau 

- Kualitas produk  

 

- Kualitas pelayanan  

 

- Harga  

UD. Berlian 

- Harga yang dapat diterima 

konsumen 

- Pengiriman barang tepat waktu 

- Bentuk bagus dan rasa yang 

enak 

- Harga 

 

- Kualitas pelayanan 

- Produk  

 

Sumber: Data olahan dari hasil survey pelanggan B to B perusahaan Josh 2013. 

 

Konsumen semakin banyak memiliki alternatif dan sangat berhati-

hati dalam menentukan keputusan untuk melakukan pembelian dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan, keunggulan produk, 

pelayanan, dan perbandingan harga sebelum memutuskan untuk membeli 
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(Tjiptono, 2008). Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk memuaskan kebutuhan atau kebutuhan, termasuk 

barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi, dan ide (Kotler dan Keller, 2009; 4). Produk (product) 

didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar 

agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan (Kotler dan Armstrong, 2008; 

266). 

Pelanggan B to B perusahaan Josh memilih untuk menggunakan 

kualitas produk sebagai atribut dalam menentukan keputusan pembelian, 

hal ini disebabkan oleh perilaku konsumen mereka yang lebih 

mengutamakan rasa yang enak, bentuk yang  bagus, serta tingkat 

kegurihan pada saat memakan kue kuping gajah. Kualitas produk 

merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan konsumen 

ketika membeli produk (Gasperzs, 2008; 119). Kotler dan Armstrong 

(2001) yang dikutip dalam Loebis (2009) yang menyatakan kualitas 

produk adalah kemampuan suatu produk melaksanakan fungsinya 

meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan dan kemudahan operasi dan 

perbaikan. Menurut Cannon, Perreault, dan McCarthy (2008; 286) kualitas 

produk juga harus dapat ditentukan oleh cara pelanggan memandang 

produk tersebut. Dari sudut pandang pemasaran, kualitas berarti 

kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan 

pelanggan. Kualitas produk dapat digambarkan ke dalam delapan 
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karakteristik (Gasperzs, 2008; 119), yaitu: Performance, Features, 

Reliability, Conformance, Durability, Serviceability, Aesthetics, Perceived 

quality. 

Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau 

jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk 

memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau 

jasa (Kotler dan Amstrong, 2008; 345). Lebih lanjut, harga adalah salah 

satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; elemen 

lain menghasilkan biaya (Kotler dan Keller, 2009; 67). Harga dijadikan 

atribut dalam menentukan keputusan pelanggan B to B perusahaan Josh 

disebabkan oleh perilaku konsumen yang menganggap bahwa harga yang 

lebih tinggi dari nilai produk, maka konsumen tidak akan membeli produk 

itu kembali, sedangkan jika konsumen menganggap harga berada 

dibawah nilai produk atau sesuai dengan manfaat, maka konsumen 

tersebut akan berpikir untuk membelinya kembali. 

Merek menurut American Marketing Association sebagaimana 

dikutip oleh Kotler dan Keller (2009; 276), mendefinisikan sebagai nama, 

istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu 

penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Menurut Kotler 

dan Keller (2009; 259) peran merek adalah mengidentifikasikan sumber 

atau pembuat produk dan memungkinkan konsumen baik individual 
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maupun organisasi untuk menuntut tanggung jawab atas kinerjanya 

kepada pabrikan atau distributor tertentu. Pelanggan B to B perusahaan 

Josh menggunakan merek sebagai atribut dalam menentukan keputusan 

pembelian disebabkan oleh konsumen mereka yang lebih tertarik untuk 

membeli produk yang sudah dikenal daripada membeli produk baru. Hal 

ini disebabkan oleh kuatnya citra merek yang sudah ditanam dalam 

pikiran konsumen dan menjadi sebuah kekuatan yang mampu menarik 

konsumen untuk membeli kembali produk dengan merek yang sama. 

Pengukuran kualitas pelayanan yang diinginkan pelanggan pada 

dasarnya meliputi lima dimensi seperti yang dikemukakan oleh Barry dkk., 

(1988) dalam Dermawan Wibisono (2011; 51), yaitu: Keandalan 

(Reliability), Daya tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), 

Empati (Empathy), Hal yang terukur (Tangibles). Layanan retur barang 

diperbolehkan demi memberikan jaminan pada pelanggan bahwa barang 

yang dibeli sesuai dengan yang diinginkan. Sama halnya dengan layanan 

retur, Pengiriman tepat waktu (delivery on time) juga dikategorikan dalam 

dimensi keandalan (reliability) dan jaminan (assurance). Pelanggan B to B 

perusahaan Josh menggunakan layanan retur barang dan delivery on time 

sebagai atribut dalam menentukan keputusan pembelian demi 

mengurangi resiko yang dapat terjadi apabila terdapat kerusakan pada 

produk yang telah dibeli oleh pelanggan B to B perusahaan Josh serta 

menjadi jaminan dari perusahaan yang memproduksi dalam hal 

pertanggung jawaban. 



12 
 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penelitian ini 

akan membahas mengenai atribut manakah yang paling menentukan 

keputusan pembelian pelanggan B to B kue kuping gajah di Surabaya. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mampu meningkatkan 

omset perusahaan Josh. 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka perumusan masalah yang 

akan dikaji adalah atribut manakah yang menjadi pertimbangan pelanggan 

B to B dalam menentukan keputusan pembelian kue kuping gajah? 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa atribut manakah yang 

menjadi pertimbangan pelanggan B to B dalam menentukan keputusan 

pembelian kue kuping gajah? 

D.  Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat-manfaat bagi beberapa pihak seperti yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

khasanah keilmuan yang berkaitan dengan atribut yang paling 

menentukan keputusan pembelian pelanggan B to B kue 

kuping gajah khususnya bagi perusahaan di daerah Surabaya 

dan sekitarnya. 
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b. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi 

tambahan bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

meneliti hal yang berhubungan dengan atribut manakah yang 

paling menentukan keputusan pembelian pelanggan B to B kue 

kuping gajah. 

c. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah 

pengetahuan sebagai pembenaran ilmiah untuk membuktikan 

bahwa adanya atribut yang paling menentukan keputusan 

pembelian kue kuping gajah bagi pelanggan B to B. 

2. Manfaat Praktis  

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan 

Josh, dengan penelitian ini, perusahaan  dapat mengetahui 

atribut manakah yang paling menentukan keputusan pembelian 

pelanggan B to B kue kuping gajah  sehingga dapat 

meningkatkan omset perusahaan. 
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E. Lingkup Penelitian 

Pada penelitian di perusahaan Josh, yang diteliti adalah atribut 

manakah yang menjadi pertimbangan pelanggan B to B dalam 

menentukan keputusan pembelian kue kuping gajah. Elemen yang 

dibahas yaitu keempat atribut yang menjadi pertimbangan para 

pelanggan B to B kue kuping gajah perusahaan Josh dalam menentukan 

keputusan pembelian. Penelitian berbentuk wawancara dan pengisian 

kuesioner, data diambil dari 32 pengusaha makanan ringan di Surabaya. 


