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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan industri makanan dan minuman di 

Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. 

Pertumbuhan industri makanan ini dipengaruhi oleh 

semakin banyaknya produk makanan yang dihasilkan 

oleh beberapa perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi 

manusia. Salah satu industri makanan yang mengalami 

perkembangan pesat adalah telur. Telur  adalah bahan 

makanan yang berasal dari ternak dan memiliki 

kandungan gizi tinggi. Zat-zat yang terkandung 

didalamnya seperti karbohidrat, lemak, protein, kalsium, 

fosfor dan zat besi . Susu juga mengandung substansi 

beragam seperti vitamin, dan pholpholipids atau 

substansi dengan bahan seperti lemak. Vitamin dalam 

telur yang paling dikenal adalah vitamin A, B1, dan C 

yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan 

menjaga kesehatan tubuh. 

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah 

kurang lebih 1.812,8 km² atau +3.78% dari luas wilayah 

Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai 

sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten 

Lamongan adalah seluas 902,4 km2, apabila dihitung 12 

mil dari permukaan laut. Kabupaten Lamongan terdiri 

dari 27 Kecamatan (Sukorame, Bluluk, Modo, 
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Kedungpring, Ngimbang, Sambeng, Mantup, 

Kembangbau, Tikung, Sarirejo, Sugio, Babat, Lamongan, 

Karangbinangun, Glagah, Deket, Paciran, Kalitengah, 

Maduran, Solokuro, Sekaran, Pucuk, Sukodadi, Turi, 

Brondong, Karanggeneng, dan Laren) dan 437 Desa. 

Tapi bukan kondisi geografisnya yang kita bicarakan, 

kita akan membahas kuliner yang ada di Lamongan. 

Kabupaten Lamongan disebut sebagai kota kuliner yang 

menghadirkan bermacam-macam aneka makanan 

(Anonimous. 2010). 

Telur asin merupakan salah satu olahan telur yang 

sudah dikenal dan yang biasanya dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia. Telur asin merupakan makanan 

tradisional khas kota Brebes. Perkembangan selanjutnya, 

telur asin menjadi produk pangan yang diterima dengan 

baik oleh masyarakat. Telur asin dapat dibuat dari 

berbagai jenis telur seperti telur bebek dan telur ayam. 

Tetapi produksi telur asin saat ini didominasi oleh telur 

yang berasal dari telur bebek. Minat masyarakat terhadap 

telur asin dikarenakan telur asin memiliki banyak 

citarasa, enak, relatif murah, dan memiliki banyak 

manfaat untuk kesehatan tubuh. Selain itu telur memiliki 

beberapa keunggulan, salah satunya sumber protein yang 

sempurna, dan kuning telur membatu perkembangan otak 

bagi anak-anak (Simatupang, 2004). 

Nilai manfaat yang dimiliki telur asinmenjadi 

salah satu alasan konsumen dalam membeli telur asin. 

Agar minat konsumen dalam membeli telur asin dapat 
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terus meningkat produsen dituntut untuk lebih inovatif 

dalam menyusun strategi pemasaran, alat yang sering 

digunakan dalam pemasaran yaitu bauran pemasaran. 

Cravens (2000) menyatakan bahwa strategi bauran 

pemasaran (marketing mix) merupakan bagian dari 

strategi bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi 

dan tujuan suatu organisasi. Bauran pemasaran terdiri 

dari 4 komponen yang biasanya disebut sebagai 4P, 

(product) produk, (price) harga, (place) tempat serta 

(promotion) promosi (Kotler, 2007). 

Chozin dan Rahayu adalah salah satu tempat 

produksi telur asin yang ada di Lamongan. Banyaknya 

pengunjung dan strategisnya lokasi menjadikan peneliti 

ingin melakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor 

bauran pemasaran yang mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam membeli telur asin Chozin dan Rahayu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan 

masalah penelitian yaitu bagaimana meningkatkan  

keputusan  pembelian  konsumen  pada usaha telur asin. 

Dari masalah  penelitian  tersebut maka  dimunculkan  

pertanyaan  penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengambilan keputusan konsumen 

dalam membeli telur asin di Chozin dan 

Rahayu? 

2. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran, 

lingkungan eksternal dan faktor-faktor lainnya 
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terhadap keputusan konsumen dalam membeli 

telur asin Chozin dan Rahayu di Babat-

Lamongan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengambilan keputusan 

konsumen dalam membeli telur asin Chozin 

dan Rahayu. 

2. Untuk mengatahui pengaruh bauran 

pemasaran, lingkungan eksternal dan faktor-

faktor lainnya terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli telur asin Chozin dan Rahayu 

di Babat. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

untuk menguatkan teori tentang perilaku konsumen, 

khususnya tentang keputusan pembelian dalam membeli 

telur asin Chozin dan Rahayu di Kecamatan Babat 

Kabupaten Lamongan. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan produksi telur asin 

Chozin dan Rahayu di Kecamatan Babat Kabupaten 

Lamongan dalam rangka menentukan strategi 
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pengambilan keputusan mengenai produk dan 

mengetahui faktor yang paling mempengaruhi konsumen 

dalam keputusan pembelian telur asin Chozin dan 

Rahayu di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Telur asin merupakan salah satu olahan telur yang 

sudah dikenal masyarakat umum saat ini. Produsen 

bertugas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan produk yang ditawarkan, yaitu telur 

asin. Konsumen memilih telur asin untuk memenuhi 

kebutuhannya melalui konsep nilai pelanggan sasuai 

dengan jumlah biaya yang dikelurkan oleh konsumen. 

Nilai produk dan jumlah biaya yang sesuai merupakan 

harapan konsumen setelah membeli produk yang 

diinginkan. 

Ketatnya persaingan home industri saat ini 

memaksa setiap perusahaan untuk dapat memuaskan 

pelanggannya dengan tujuan pelanggan tersebut menjadi 

loyal. Secara empirik keputusan pembelian dapat 

dipahami oleh perusahaan dengan meneliti lima bauran 

pemasaran jasa yaitu : produk (product), promosi 

(promotion), proses (process), orang (people) dan bukti 

fisik (physical evidence). Salah satu strategi penjualan 

untuk menjual produknya dan mempertahankan 

konsumen adalah dengan memberikan produk, harga, 

promosi dan tempat yang baik yaitu mengutamakan pada 

kepuasan konsumen yang akan berdampak pada 
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keputusan pembelian. Warung Chozin dan Rahayu di 

Babat-Lamongan merupakan salah satu industri yang 

sangat diminati konsumen baik konsumen. Kedua tempat 

ini selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

konsumennya. Konsumen akan selalu ingin mendapatkan 

produk, harga, tempat yang baik dan memuaskan, 

sehingga akan terbentuk harapan dari konsumen, 

selanjutnya akan menerima pelayanan tersebut serta 

membandingkan dengan harapannya. 

Perbandingan antara produk, harga, tempat dan 

promosi yang diterima dengan harapan itulah yang 

digunakan sebagai ukuran dalam menentukan keputusan 

pembelian di warung Chozin dan Rahayu di Babat-

Lamongan, kemungkinan yang terjadi positif, negatif 

atau bahagia. Jika positif artinya produk, harga, tempat 

dan promosi yang diberikan oleh warung Chozin dan 

Rahayu di Babat-Lamongan sesuai dengan harapan 

konsumen (merasa puas) dan suatu saat ingin kembali 

membeli lagi, negatif jika produk, harga, tempat dan 

promosi yang diterima kurang sesuai dengan harapan 

konsumen (tidak puas) dan bahagia jika produk, harga, 

tempat dan promosi yang diterima konsumen melampaui 

harapan atau konsumen merasa  sangat puas atas 

pelayanan yang diterimannya. 

Karakteristik konsumen berbeda antara satu 

konsumen dengan konsumen lainnya. Para konsumen 

tersebut terus mengalami proses yang kompleks agar 

dapat memaksimalkan kepuasannya sehingga berdampak 
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pada keputusan pembelian pada produk tersebut. 

Karakteristik konsumen mencakup usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Proses untuk 

memaksimalkan kepuasan yang berdampak pada 

pembelian ulang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal 

sehingga kepuasan konsumen akan berbeda dengan 

konsumen lainnya. Karakteristik konsumen tersebut 

berfungsi untuk mengetahui segmen dan target pasar dari 

warung Chozin dan Rahayu di Babat-Lamongan yang 

berguna untuk memberikan masukan informasi sehingga 

perusahaan mampu merancang strategi yang tepat untuk 

pihak manajemen agar mendapatkan kepuasan para 

konsumennya sehingga loyalitas konsumen tetap terjaga 

dan menguntungkan warung Chozin dan Rahayu di 

Babat-Lamongan. 

Penelitian ini melakukan pengukuran keputusan 

pembelian konsumen melalui beberapa variabel. 

Variabel-variabel yang dipertimbangkan oleh konsumen 

adalah meliputi variabel produk, harga, harga dan 

promosi. Variabel indikator produk adalah rasa produk, 

tekstur produk, ukuran produk dan tingkat kesukaan. 

Variabel indkator dari harga adalah tingkat harga, 

kesesuaian harga dan terjangkau. Variabel indikator 

tempat adalah kebersihan, asesibilitas, jarak dan mudah 

diakses. Variabel indikator dari promosi adalah seberapa 

banyak penyebaran brosur, pemasangan spanduk dan 

merek telur seberapa terkenal dikalangan masyarakat. 
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Setelah mendapatkan informasi tentang kepuasan 

konsumen yang berdampak pada keputusan pembelian 

maka pemilik warung telur asin dapat mengambil suatu 

kesimpulan untuk meningkatkan kinerja dari usahanya 

untuk tetap mempertahankan konsumen dan 

meningkatkan pendapatannya. Faktor yang ada dalam 

bauran pemasaran merupakan variabel-variabel yang 

diharapkan akan mempengaruhi adanya respon 

konsumen terhadap keputusan konsumen dalam 

pembelian produk. Skema kerangka pemikiran  dalam 

penelitian ini terdapat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Konsep Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat 

dibuat hipotesis (dugaan sementara) pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Rasa telur asin memiliki pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Kesesuaian harga telur asin memiliki pengaruh 

positif terhadap   keputusan pembelian 

3. Kebersihan tempat memiliki pengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. 

4. Merek telur asin memiliki pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. 

5. Harga barang substitusi memiliki pengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian 

 

 

 


