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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keputusan pembelian merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 

rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit 

produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Jika konsumen puas akan barang 

yang dibeli tersebut maka, akan terjadi pembelian kembali terhadap produk 

tersebut. Menurut Kotler (2009:224), ada lima tahap yang dinilai konsumen dalam 

proses keputusan pembelian, yaitu sebagai berikut. (1) Pengenalan masalah, 

proses pembelian dimulai pada saat pembeli mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan. (2) Pencarian informasi. konsumen yang tergugah kebutuhan akan 

terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. (3) Evaluasi alternatif, setelah 

pencarian informasi, konsumen akan mengahadapi sejumlah pilihan mengenai 

produk sejenis. Kemudian, konsumen membentuk referansi atas merek-merek 

dalam kumpulan pilihan. (4) Keputusan pembelian. (5) Perilaku pasca pembelian.   

Kemajuan ilmu dan teknologi berakibat pada kemajuan produsen untuk 

menghasilkan produk yang beraneka ragam dan selanjutnya mengarah pada 

kompetisi persaingan pasar yang ketat. Hal ini membuat para pelaku dunia bisnis 

terutama para produsen atau perusahaan bersaing untuk menciptakan sesuatu yang 

menarik dibandingkan dengan para kompetitornya. Karena kalau tidak maka akan 

tertinggal dengan pesaing yang lain. 
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Dalam beberapa tahun terakhir, packaging di Indonesia semakin menarik 

dan futuristic. Di satu sisi, konsumen, terutama yang modern, cenderung terburu-

buru dalam berbelanja, di sisi lain, ada tuntutan dari konsumen untuk 

mendapatkan informasi yang layak sehingga memperkecil resiko negative paska 

konsumsi. Seperti yang diketahui, produk makanan merupakan produk dengan 

keterlibatan tinggi. Untuk memperkecil resiko, biasanya konsumen akan membaca 

informasi yang ada di kemasan. Di sinilah pentingnya kemasan dalam 

mengakomodasi kepentingan konsumen tanpa harus mengurangi kepentingan 

produsen.  

 Peranan kemasan merupakan salah satu alat pemasaran yang dapat 

memberikan pelayanan sendiri yaitu menyebutkan ciri-ciri produk untuk 

meyakinkan konsumen guna melakukan keputusan pembelian dan memberikan 

kesan yang menguntungkan. Menampilkan suatu produk dalam kemasan yang 

menarik merupakan salah satu upaya komunikasi antara produk dengan calon 

pembeli. Kebanyakan produk fisik yang ditawarkan kepada konsumen harus 

dikemas terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Studi lain yang dilakukan oleh Poin 

of Purchase Advertising Institute, menunjukkan bahwa sekitar 52,6% dari 

pembelian produk makanan di toko swalayan, tidak direncanakan secara spesifik 

dibenak konsumen (Aruman, 2008). Pada situasi seperti ini, keputusan pembelian 

sepenuhnya tergantung pada diri konsumen. Dengan keterbatasan waktu dan 

informasi, kemasan diharapkan dapat berperan secara efektif sebagai stimuli 

pemasaran yang mempengaruhi keinginan pembelian (Aruman, 2008). Produsen 
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harus memperhatikan secara benar jenis kemasan yang dijadikan pertimbangan 

konsumen sehingga hasilnya konsumen akan membeli produk tersebut.  

Kotler (2009:436) menyebutkan bahwa kemasan yang efektif memerlukan 

berbagai keputusan atas unsur-unsur kemasan, yaitu ukuran, bentuk, bahan, 

warna, label dan merek. Selain itu dalam mengalahkan persaingan yang ketat ini 

produsen perlu melakukan inovasi yang  akan meningkatkan nilai tambah suatu 

produk, menciptakan suatu produk baru yang dapat memberikan solusi yang lebih 

baik bagi pemecahan masalah yang dihadapi konsumen. 

Salah satu perusahaan makanan di Kudus yang terkenal adalah Jenang 

Mubarok Kudus. Jenang / dodol adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari 

bahan alami dan pilihan (tepung beras, santan kelapa, gula dan lain-lain, diproses 

secara modern dan higienis dibawah pengawasan tenaga ahli berpengalaman. 

Jenang Mubarok Kudus merupakan salah satu perusahaan jenang dan dodol 

terbesar di Indonesia dengan berbagai pengalaman lebih dari 106 tahun 

(mubarokfood.com). maka tidak heran jika pemasarannya sudah sampai ke luar 

negeri.  

Kemasan adalah alat paling penting untuk menarik pelanggan ke arah 

merek. Variabel dependen penelitian ini adalah keputusan pembelian. Sedangkan 

elemen kemasan seperti warna kemasan, bahan kemasan, model dan gaya huruf, 

informasi produk dan inovasi kemasan adalah sebagai variabel independen. 

Karena meningkatnya swalayan dan membawa perubahan dalam gaya hidup 

konsumen, minat dalam kemasan sebagai alat promosi penjualan dan stimulator 

pembelian impulsif perilaku semakin meningkat. Jadi kemasan melakukan peran 
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penting dalam aspek pemasaran, terutama di titik penjualan dan dapat 

diperlakukan sebagai salah satu alat terpenting yang memengaruhi keputusan 

pembelian konsumen.  

Berbagai upaya yang dilakukan Jenang Mubarok Kudus ternyata tetap saja 

belum menghasilkan penjualan sesuai yang ditarjetkan. Berikut tabel 1.1. yang 

menunjukkan data penjualan Jenang Mubarok Kudus tahun 2014-2016.  

Tabel 1.1. 

Penjualan Jenang Mubarok Kudus Jawa Tengah (Pcs) 

CV. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus Tahun 2014-2016 

 

Bulan 

2014 2015 2016 

Target Penjualan 
Capaian 

% 
Target Penjualan 

Capaian 

% 
Target Penjualan 

Capaian 

% 

Januari 1,413 1,390 98.33 1,549 1,492,425 96.29 1,743 889,654 51.05 

Februari 1,603 1,187 74.06 1,330 1,017 76.52 1,554 955 61.44 

Maret 2,201 2,136 97.03 2,435 1,868 76.72 1,639 824 50.27 

April 1,888 1,880 99.54 2,140 1,763 82.44 1,892 1,449 76.61 

Mei 1,909 1,885 98.71 2,159 1,847 85.57 1,972 1,705 86.48 

Juni 2,653 2,633 99.23 3,062 1,98 64.83 2,493 1,948 78.16 

Juli 2,237 2,129 95.17 2,708 2,312 85.39    

Agustus 2,399 2,161 90.05 2,729 2,679 98.17    

September 3,253 3,235 99.43 3,969 2,795 70.42    

Oktober 2,469 2,457 99.53 2,793 2,067 73.99    

November 2,353 2,181 92.70 2,482 1,628 65.58    

Desember 3,043 2,796 91.87 3,231 2,622 81.14    

Jumlah 27,424 26,070 95.06 30,584 24,074 78.72 11,292 7,771,757 68.82 

Sumber : CV. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus, 2016. 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa selama periode 2014 hingga 

bulan Juni 2016, rata-rata penjualannya menurun pertahunnya  Terbuktinya 

penurunan penjualan tersebut memberikan indikasi bahwa minat pembelian 

konsumen terhadap Jenang Mubarok Kudus berkurang. 
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Selain itu, saat ini telah banyak produsen-produsen lain yang meniru desain 

kemasan Jenang Mubarok Kudus. Hal ini menjadi persaingan yang ketat dalam 

menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut. Sehingga Jenang 

Mubarok Kudus perlu membuat desain kemasan yang baru yang mana lebih 

menarik perhatian konsumen untuk membeli produknya.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang ANALISIS WARNA KEMASAN, BAHAN KEMASAN, 

MODEL DAN GAYA HURUF, INFORMASI PRODUK SERTA INOVASI 

KEMASAN YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN 

JENANG MUBAROK KUDUS. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup atau batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen produk 

Jenang Mubarok Kudus adalah warna kemasan, bahan kemasan, model 

dan gaya huruf, informasi produk serta inovasi kemasan sebagai variabel 

independen, sedangkan keputusan pembelian sebagai variabel dependen. 

1.2.2. Obyek penelitian pada produk Jenang Mubarok Kudus. 

1.2.3. Responden dalam penelitian ini merupakan konsumen produk Jenang 

Mubarok Kudus. 

1.2.4. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan setelah proposal disetujui. 
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1.3. Perumusan Masalah 

 Perkembangan produk Jenang Mubarok Kudus semakin meningkat, namun 

penjualan produk ini telah terjadi penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2014 

sampai 2016. Di Indonesia sendiri telah banyak desain kemasan dari produsen-

produsen jenang lain yang meniru desain kemasan Jenang Mubarok Kudus. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan pengamatan peneliti terdapat beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1.3.1. Apakah warna kemasan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Jenang Mubarok Kudus? 

1.3.2. Apakah bahan kemasan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Jenang Mubarok Kudus? 

1.3.3. Apakah model dan gaya huruf berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Jenang Mubarok Kudus? 

1.3.4. Apakah informasi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Jenang Mubarok Kudus? 

1.3.5. Apakah inovasi kemasan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Jenang Mubarok Kudus? 

1.3.6. Apakah warna kemasan, bahan kemasan, model dan gaya huruf, informasi 

produk serta inovasi kemasan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Jenang Mubarok Kudus secara berganda? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Menguji pengaruh warna kemasan yang mempengaruhi keputusan 

pembelian Jenang Mubarok Kudus. 

1.4.2. Menguji pengaruh bahan kemasan yang mempengaruhi keputusan 

pembelian Jenang Mubarok Kudus. 

1.4.3. Menguji pengaruh model dan gaya huruf yang mempengaruhi keputusan 

pembelian Jenang Mubarok Kudus. 

1.4.4. Menguji pengaruh informasi produk yang mempengaruhi keputusan 

pembelian Jenang Mubarok Kudus. 

1.4.5. Menguji pengaruh inovasi kemasan yang mempengaruhi keputusan 

pembelian Jenang Mubarok Kudus. 

1.4.6. Menguji pengaruh warna kemasan, bahan kemasan, model dan gaya huruf, 

informasi produk serta inovasi kemasan yang mempengaruhi keputusan 

pembelian Jenang Mubarok Kudus secara berganda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:  

1.5.1. Manfaat teoritis 

Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi 

pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  dalam  bidang  manajemen 
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pemasaran. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  

bahan  referensi bagi penelitian selanjutnya. 

1.5.2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta bahan 

pengembangan bagi pihak manajemen Jenang Mubarok Kudus sebagai 

sumber informasi  dan  merumuskan  pengambilan keputusan yang  tepat  

dalam  menghadapi masalah perusahaan, khususnya berkaitan dengan 

pemasaran produk. 

 

  


