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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sepanjang tahun 2012, pasar makanan dan minuman nyaris tidak pernah 

sepi akan pembeli, bahkan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan oleh jumlah 

penduduk yang meningkat tiap waktunya, sehingga menyebabkan tingkat 

konsumsi yang  semakin meningkat juga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

pada Tabel 1.1 (di lampiran), terlihat bahwa jumlah konsumsi makanan dan 

minuman jadi berada pada peringkat pertama dibandingkan padi-padian, sayur – 

sayuran, dan daging yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. 

Besarnya jumlah konsumsi makanan dan minuman jadi, membuat orang ingin 

terjun pada industri makan dan minuman jadi. Akibatnya, pada masa ini mulai 

banyak bermunculan perusahaan – perusahaan yang memproduksi jenis makanan 

dan minuman jadi yang bervariasi.  

Pada Tabel 1.2 (di lampiran), indeks produksi makanan dan minuman 

mengalami peningkatan dari tahun 2010 dengan rata – rata 6,41 dan pada tahun 

2011 dengan rata – rata 8,34. Peningkatan – peningkatan di atas tentunya 

berpengaruh pada semakin sengitnya persaingan perusahaan. Pada dasarnya 

semakin banyak jumlah pesaing, akan memberikan banyak pula pertimbangan 

konsumen dalam memilih suatu produk, karena jumlah produk yang 

ditawarkanpun semakin banyak. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk 

berinovasi dalam menghasilkan produk baru sesuai dengan kebutuhan 

konsumennya guna menarik perhatian konsumen dan menghadapi para pesaing. 
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Berkaitan dengan industri makanan dan minuman jadi dan juga persaingan 

perusahaan, salah satu perusahaan yang sedang menekuni hal tersebut adalah 

DARJANI. Perusahaan ini adalah industri yang bergerak dibidang food and 

beverage, bekerja sama dengan para petani untuk menghasilkan hasil tani 

berkualitas premium. Pada saat ini DARJANI menghasilkan produk berupa 

kacang asin dengan menggunakan proses olahan basah. Penggunakan proses 

pengelolahan basah ini bertujuan untuk membuat kacang menjadi lebih harum, 

mulus dan mengurangi peluang adanya kacang yang pecah ataupun gosong. 

Perusahaan Darjani ini berdiri pada tanggal 3 Januari 2012. Secara geografi, 

segmentasi pasar yang dituju perusahaan DARJANI  adalah Bali, Jakarta dan 

Surabaya dengan menargetkan lokasi penjualan di tempat tujuan para turis, café, 

bar, hotel, restoran, dan mini - market.  

Produk yang tawarkan oleh DARJANI merupakan produk kualitas 

premium dan merupakan standar kualitas produk perusahaan. Kualitas premium 

yang dimaksud dalam produk DARJANI ini adalah, warna kacang putih gading, 

bentuk kacang yang masih utuh, diameter kacang 4mm-7mm, rasa yang konstan 

,dan tingkat kegurihan dengan kadar air 2%.  Harga yang ditawarkan masih dapat 

dijangkau oleh masyarakat yaitu Rp. 5.000 per 50 gramnya. Penetapan harga 

tersebut menggunakan metode penetapan harga berdasarkan nilai (value based 

method). Pada tabel 1.3 dapat dilihat beberapa data mengenai struktur harga 

DARJANI, dibandingkan dengan pesaing. 

Pada kegiatan pameran yang diikuti di Surabaya, dan Bali, DARJANI 

sering memberikan tester kepada konsumen untuk mengetahui apakah kualitas 
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produk dan harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pada 

Kota Bali, kualitas yang diberikan dan harga yang ditawarkan sudah sesuai 

dengan harapan konsumen, namun berbeda dengan di Surabaya masih banyak 

masukan yang berkomentar akan rasa kacang yang tidak sesuai dengan harapan, 

dan harga yang masih tergolong mahal. Hal tersebut membuat perusahaan menjadi 

tidak dapat menentukan dengan tepat, harga dan kualitas yang sesuai dengan 

keinginan pasar di Surabaya. 

Faktor kulitas produk merupakan salah satu faktor penentu dalam  

melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Menurut Grewal dan 

Levy (2010:45), kualitas produk adalah unsur yang paling penting bagi konsumen 

dan dijadikan dasar mengambil keputusan. Chef  Rodger yang merupakan seorang 

koki dan Bapak Cedok yang merupakan operational manager yang dulu pernah 

bekerja sama dengan perusahaan Dua Kelinci, mengatakan bahwa  pada konteks 

makanan kacang, kualitas produk dapat dilihat dari, besaran kacang yang sama, 

rasa kacang, warna yang seragam, kulit ari yang tidak keropos dan kemasan 

produk. Konsumen mengharapkan adanya kesesuaian antara harga yang dengan 

kualitas produk yang mereka terima. 

Selain kualitas produk, harga juga termasuk hal yang menjadi 

pertimbangan konsumen sebelum membeli produk (Wiyancoko, 2010:103). Pada 

umumnya semakin rendah harga yang ditawarkan, maka semakin besar pula 

permintaan akan produk tersebut, begitu pula dengan sebaliknya semakin tinggi 

harga yang ditawarkan, maka jumlah pemintaan akan semakin rendah. Oleh 

karena itu, penetapan harga produk harus disesuaikan dengan nilai, manfaat, dan 
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kualitas produk. Bersadarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti pada 14 

orang Tabel 1.4 (pada lampiran 3), peneliti mendapatkan hasil  bahwa 64,29% 

responden memilih kualitas produk sebagai faktor pertimbangan dalam membeli 

produk kacang, 28,57% pada harga produk yang ditawarkan, dan 7,14% pada 

brand produk. 

Demi meningkatkan kinerja penjualan  DARJANI, maka perlu dilakukan 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

berdasarkan permasalahan kualitas produk dan harga. Menurut Lamb et al., (2012: 

125), keputusan pembelian konsumen didahului dari adanya pengenalan 

kebutuhan dalam diri konsumen yang menimbulkan rangsangan kebutuhan yang 

tidak terpenuhi, dan ditambah dengan dorongan dari faktor internal dan eksternal. 

Pembelajaran dari keputusan pembelian konsumen dapat memberikan informasi 

dan masukan yang berisikan tentang apa saja kebutuhan dan keinginan konsumen 

terhadapat suatu produk, yang kemudian dapat dijadikan arah bagi perusahaan 

untuk mencapai penjualan secara maksimal. 

 Pada peneletian yang dilakuakn oleh Baedowi (2012) menunjukkan bahwa 

faktor kualitas produk, harga dan intensitas promosi berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sagita, 

(2011) memberikan hasil bahwa brand image dan harga berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 
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Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dipaparkan tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “PENGARUH KUALITAS 

PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

DARJANI DI SURABAYA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang ada, maka diambil rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh secara simultan antara kualitas produk dan harga 

terhadap keputusan pembelian DARJANI di Surabaya? 

2. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

DARJANI di Surabaya? 

3. Apakah ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian DARJANI di 

Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui apakah kualitas produk dan harga berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian DARJANI di Surabaya. 

2. Mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian DARJANI di Surabaya. 

3. Mengetahui apakah harga berpengaruh terhadapat keputusan pembelian 

DARJANI di Surabaya. 

 



6 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki manfaat bagi perusahaan dan keilmuan, antara lain: 

1. Manfaat bagi DARJANi: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan terkait dengan kualitas produk dan harga guna meningkatkan 

kinerja volume penjualan perusahaan DARJANI. 

2. Manfaat bagi Universitas Ciputra 

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

referensi yang nantinya dapat digunakan sebagai kepustakaan serta dapat 

memberikan tambahan wawasan kepada mahasiswa – mahasiswa lain 

mengenai penagruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Manfaat bagi Penulis 

Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat menerima manfaat 

sebagai brikut: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian 

DARJANI di Surabaya. 

2. Secara praktis bagi DARJANI, diharapkan melalui penelitian ini dapat 

memberikan gambaran pasar mengenai kualitas produk dan harga, 

sehingga DARJANI dapat memutuskan strategi penjualan yang tepat. 


