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1.1  Latar Belakang 

Manusia harus membeli produk barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari. Manusia memprioritaskan kepada pembelian barang-

barang kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan. Dalam pemilihan 

kebutuhan primernya yaitu pangan atau makanan, seseorang memiliki beragam faktor 

yang dipertimbangkan untuk pemilihan makanan yang akan dikonsumsinya antara 

lain jenis makanan, rasa, desain yang menarik, ukuran porsi makanan, keragaman 

pilihan menu, harga, hingga kebersihan tempat penjualan. 

Makanan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia seperti yang 

dikatakan oleh Anwar (2010:1-2). Makanan biasanya dikelompokkan menjadi dua 

jenis yaitu makanan berat dan makanan ringan. Makanan berat biasanya lebih banyak 

mengandung karbohidrat, contohnya jika di Indonesia adalah nasi dan berbeda-beda 

pada setiap negara, sedangkan makanan ringan atau biasa disebut dengan cemilan 

atau kudapan adalah makanan yang biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa 

lapar seseorang sementara waktu. Bisnis di bidang makanan semakin berkembang di 

Indonesia. Gabungan pengusaha makanan dan  minuman seluruh Indonesia 

memprediksi pertumbuhan industri makanan dan minuman tahun 2014 adalah sebesar 

6% seperti diutarakan oleh Franky Sibarani (Gapmmi, 2014). Hal ini juga bisa dilihat 



dari semakin tingginya pertumbuhan pusat-pusat makanan atau yang biasa disebut  

dengan pujasera. 

Sushi Kampoeng adalah perusahaan yang bergerak di bidang food and 

beverage. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012. Sushi Kampoeng adalah 

perusahaan yang menggabungkan antara Jepang dengan Indonesia dalam konteks 

makanan, sushi yang merupakan makanan asli khas Jepang digabungkan dengan 

bumbu sambal yang merupakan khas Indonesia.  

Perusahaan ini memproduksi sushi dengan cita rasa pedas karena 

menggunakan ciri utama bumbu yaitu sambal. Sushi Kampoeng memiliki empat 

pilihan produk yaitu sushi dengan isi ayam goreng, nugget, telur dan sosis. Harga dari 

Sushi Kampoeng untuk 1 porsi Sushi yang terdiri dari 1 roll atau 8 potongan sushi 

adalah sebesar 10.000 rupiah, harga ini berlaku untuk semua jenis varian produk 

Sushi Kampoeng yaitu ayam, sosis, telur dan nugget.  

Berikut merupakan komplain dan kritik dari beberapa konsumen Sushi 

Kampoeng yang diperoleh dari hasil wawancara singkat ditunjukkan pada tabel 1.1. 

Hasil komplain tersebut diperoleh dari 5 konsumen tetap yang sering membeli produk 

Sushi Kampoeng. 

Tabel 1.1 Komplain Konsumen yang Pernah Membeli Produk Sushi Kampoeng 
No. Nama Komplain 
1. Konsumen 1  Produk Sushi Kampoeng memiliki rasa yang kurang konsisten. 
2. Konsumen 2 Rasa dari produk Sushi Kampoeng enak tetapi terkadang terlalu pedas. 
3. Konsumen 3 Packaging dari produk Sushi Kampoeng kurang menarik dan kurang 

mencolok. 
4. Konsumen 4 Produk dari Sushi Kampoeng memiliki kemasan yang kurang menarik. 
5. Konsumen 5 Menu dari produk Sushi Kampoeng kurang bervariasi sehingga 

konsumen mudah bosan. 
Sumber : Diolah Peneliti 2014 



Melihat potensi bisnis, maka peneliti berencana untuk terus meningkatkan 

penjualan produk Sushi kampoeng. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan 

produk apabila perusahaan mengetahui keinginan konsumen dengan lebih baik lagi. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah memperbaiki berbagai 

macam komplain dan kritik dari para konsumen produk Sushi Kampoeng dengan cara 

diadakan penelitian sehingga konsumen tetap loyal dalam membeli produk dari Sushi 

Kampoeng.  

Dilihat dari catatan data keluhan sebelumnya yang telah berhasil dikumpulkan 

dan dirangkum. Secara garis besar, komplain konsumen dari produk Sushi Kampoeng 

dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu desain kemasan, rasa, dan ragam menu. 

Penulis ingin melakukan penelitian terhadap produk Sushi Kampoeng pada faktor 

desain kemasan karena banyak dari konsumen Sushi Kampoeng memberikan 

masukan bahwa kemasan yang digunakan pada produk Sushi Kampoeng terlihat 

biasa dan kurang menarik, faktor selanjutnya yang diteliti adalah rasa karena sebagian 

konsumen produk Sushi Kampoeng kurang menyukai rasa yang terlalu pedas 

sehingga perusahaan harus membuat produk dengan rasa yang tepat, dan faktor 

terakhir yang diteliti adalah keragaman menu yang diteliti berdasarkan masukan dari 

konsumen Sushi Kampoeng yang menginginkan adanya variasi menu dari perusahaan 

Sushi Kampoeng. Oleh sebab itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi 

berbagai macam kritik dan komplain yang dapat berpengaruh dalam kepuasan 

pembeli produk Sushi Kampoeng. Berdasarkan paparan yang telah disajikan pada 

bagian latar belakang, maka penelitian ini akan mengambil judul “Pengaruh Desain 



Kemasan, Rasa, dan Keragaman Menu Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Sushi Kampoeng”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah desain kemasan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Sushi Kampoeng? 

2. Apakah rasa berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Sushi 

Kampoeng? 

3. Apakah keragaman menu berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Sushi Kampoeng? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk menjelaskan pengaruh desain kemasan terhadap keputusan pembelian 

produk Sushi Kampoeng. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh rasa terhadap keputusan pembelian produk 

Sushi Kampoeng. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh keragaman menu terhadap keputusan pembelian 

produk Sushi Kampoeng. 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini, dharapkan akan memberikan manfaat bagi perusahaan 

Sushi Kampoeng untuk mengetahui masalah-masalah serta memberikan 

masukan atau solusi dari setiap masalah yang berkaitan dengan ukuran porsi, 

desain kemasan, rasa, keragaman menu dan volume penjualan. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi dosen 

maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang 

pemasaran serta dapat menjadi bahan referensi dan literatur tambahan pada 

perpustakaan universitas agar dapa memberikan manfaat bagi orang yang 

membacanya. 

 

 


