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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Telur ayam ras merupakan salah satu produk pangan 

hasil ternak yang mempunyai peran sangat penting dan cocok 

dalam pemenuhan gizi masyarakat. Telur merupakan bahan 

pangan yang padat gizi dan enak rasanya, mudah diolah serta 

harganya relatif murah jika dibandingkan dengan sumber 

protein hewani lainnya (Sudaryani, 2006). Keluarga dengan 

keadaan perekonomian yang terbatas dan agar keluarga selalu 

sehat diperlukan tetap mengkonsumsi protein hewani yang 

mempunyai harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan 

nabati. Protein yang terdapat pada telur ayam dapat menjadi 

solusi bagi konsumen dan juga dapat  menjadi prioritas pilihan 

yang paling layak sebagai sumber protein hewani bagi 

keluarga.  

Nilai beli konsumen akan produk untuk di konsumsi 

dapat ditingkatkan dengan memberikan kepuasan kepada 

konsumen atas produk yang dihasilkan oleh produsen, karena 

kepuasan  konsumen  menjadi tolak ukur dari keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan 

yang diinginkan oleh konsumen. Strategi pemasaran dapat 

dicapai dengan tepat dan terbaik untuk diterapkan, salah  

satunya produsen dapat melihat dari faktor marketing mix atau 

bauran pemasaran. Marketing mix menjadihal yang penting 

karena merupakan salah satu pokok pertimbangan konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk.  

Produk peternakan untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat melalui proses pemilihan yang dipengaruhi oleh 

beberapa hal, antara lain a) tingkat perbedaan karakteristik 
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individu, yaitu tingkat pendapatan, pengetahuan, pengalaman, 

gaya hidup dan komunitas pergaulan; b) pengaruh eksternal, 

antara lain status sosial keluarga dalam  masyarakat, latar 

belakang budaya dan kebiasaan masyarakat; c) pengaruh 

lingkungan; d) program kampanye atau promosi baik oleh 

pemerintah maupun pihak swasta, serta e) pengaruh dari 

atribut yang melekat pada produk itu sendiri, yakni 

kebersihan, kesehatan, penampilan, kandungan gizi, 

keamanan, kemudahan diperoleh, rasa,kualitas, kepraktisan 

dan harga dari produk tersebut (Bakrie, Suwandi, dan Sarjoni,  

2008), sehingga untuk meningkatkan daya beli konsumen 

harus dilakukan cara untuk mengetahui produk apa yang 

diinginkan konsumen. 

Preferensi konsumen terhadap pemilihan suatu produk 

untuk dikonsumsi dapat diketahui dengan mengukur tingkat 

kegunaan nilai relatif penting suatu produk atau jasa.  Atribut 

yang ditampilkan pada suatu produk atau jasa dapat 

menimbulkan daya tarik pertama yang dapat mempengaruhi 

konsumen. Konsumen melakukan penilaian terhadap produk 

atau jasa menggambarkan sikap konsumen terhadap produk 

dan jasa tersebut, sekaligus dapat mencerminkan perilaku 

konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu 

produk ataujasa (Sucihatiningsih, Sutrasmawati, dan Fajarini, 

2009).  

Konsumen mengambil keputusan untuk menunda atau 

menghindari keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh 

risiko yang dipikirkannya, sehingga besarnya risiko tergantung 

pada besarnya uang yang dipertaruhkan, besarnya 

ketidakpastian atribut, dan besarnya kepercayaan diri 

konsumen sehingga untuk mengurangi risiko tersebut, 

konsumen melakukan beberapa hal seperti menghindari 
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keputusan pembelian, mengumpulkan informasi dari teman 

dan preferensi atas produk yang akan dibelinya, oleh karena 

itu dengan mengetahui preferensi konsumen terhadap telur 

ayam ras meliputi atribut yang terdapat pada telur ayam ras 

menjadi penting untuk diperhatikan agar dapat  menarik 

perhatian konsumen dalam membeli telur ayam ras. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana variabel-variabel mempengaruhi preferensi 

konsumen terhadap telur ayam ras? 

2. Bagaimana variabel-variabel mempengaruhi keputusan 

pembelian terhadaptelur ayam ras? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi 

preferensi konsumen terhadap telur ayam  ras. 

2. Mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi 

keputusan pembelian terhadap telur ayam ras. 

1.4 Kegunaan penelitian 

1. Memberikan informasi kepada pedagang tentang 

keinginan konsumen sehingga pedagang dapat  

menyesuaikan  keinginan  konsumen untuk menaikkan 

penjualan. 

2. Sebagai bahan acuan dan untuk menambah informasi bagi 

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Telur ayam ras merupakan salah satu produk pangan 

hasil ternak yang mempunyai peran penting dalam pemenuhan 

gizi masyarakat. Telur merupakan bahan pangan yang padat 

gizi dan enak rasanya, mudah diolah serta harganya relatif 
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murah jika dibandingkan dengan sumber protein hewani 

lainnya. Konsumen akan melakukan pembelian suatu jenis 

produk atau jasa didasarkan pada sejauh mana produk atau 

jasa tersebut dipandang relevan dengan gaya hidupnya, 

sedangkan masing-masing konsumen memiliki perbedaan 

selera. Atribut  menjadi salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk mengkonsumsi 

suatu produk, sehingga dapat menjadi pemicu perlunya 

pengetahuan mengenai preferensi konsumen terhadap produk 

yang dihasilkan oleh produsen. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui preferensi 

konsumen dan keputusan pembelian terhadap telur ayam ras. 

Pertama dilakukan penentuan atribut-atribut preferensi 

meliputi marketing mix dan faktor eksternal. Marketing mix 

yaitu  produk (X1),  harga (X2), promosi (X3), lokasi (X4), dan 

juga atribut faktor eksternal (X5). Atribut-atribut tersebut 

dianalisa menggunakan Analisis Faktor untuk memperkecil 

indikator-indikator yang berpengaruh pada variabel, 

selanjutnya variabel yang berpengaruh dianalisa menggunakan 

Path Analysis (Analisis jalur) untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel (X) terhadap preferensi (Y) dan terhadap 

keputusan pembelian (Z) oleh konsumen. 

 Preferensi konsumen dalam membeli telur ayam ras 

dilakukan melalui penilaian atribut serta keputusan konsumen 

dalam membeli telur ayam ras, sehingga dengan 

didapatkannya hasil preferensi dapat menjadi informasi bagi 

penjual telur ayam ras dalam menjual telur sesuai dengan 

preferensi konsumen terhadap telur ayam ras yang akan dibeli. 

Kerangka pemikiran secara sistematis dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Faktor eksternal (X5): 

 Penawaran telur 

(X5.1) 

 SNI telur ayam ras 

(X5.2) 

 Produk substitusi 

telur (X5.3) 

 Isu flu burung (X5.4) 

 Lingkungan (X5.5) 

 

 

Marketing mix: 

1. Produk (X1) 

 Bentuk (X1.1) 

 Warna (X1.2) 

 Ukuran (X1.3) 

 Kebersihan (X1.4) 

 Kandungan gizi (X1.5) 

2. Harga (X2) 

 Keterjangkauan harga  (X2.1) 

 Kesesuaian harga dengan manfaat produk (X2.2) 

 Kesesuaian harga dengan kualitas produk  (X2.3) 

3. Promosi (X3) 

 Memberi potongan harga (X3.1)  

 Jangkauan promosi (X3.2) 

 Penyampaian pesan (X3.3) 

4. Lokasi (X4) 

 Telur mudah didapat (X4.1) 

 Ketersediaan (X4.2) 

 Luas (X4.3) 

Preferensi konsumen  (Y) 

 Memilih produk terbaik 

(Y1) 

 Memenuhi kebutuhan 

(Y2) 

 Kepuasan konsumen 

(Y3) 

Keputusan  

pembelian 

telur ayam ras (Z) 

 Mengenali 

kebutuhan (Z1) 

 Keputusan 

membeli (Z2) 

 Melakukan 

pembelian ulang 

(Z3) 

 

Karakteristik responden: 

 Usia  

 Jenis kelamin  

 Pendidikan  

 Jumlah anggota keluarga  

 Pendapatan  

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
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1.6 Hipotesis 

1. Atribut mempengaruhi preferensi konsumen dalam 

pembelian telur ayam ras. 

1.1 Variabel ukuran telur berpengaruh positif terhadap 

preferensi konsumen terhadap telur ayam ras. 

1.2 Variabel keterjangkauan harga berpengaruh positif 

terhadap preferensi konsumen terhadap telur ayam 

ras. 

1.3 Variabel memberi potongan harga berpengaruh 

positif terhadap preferensi konsumen terhadap telur 

ayam ras. 

1.4 Variabel telur mudah didapat berpengaruh positif 

terhadap preferensi konsumen terhadap telur ayam 

ras. 

1.5 Isu flu burung berpengaruh positif terhadap 

preferensi konsumen terhadap telur ayam ras. 

1.6 Pendapatan berpengaruh positif terhadap preferensi 

konsumen dalam pembelian telur ayam ras. 

2 Variabel preferensi konsumen (Y) berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan membeli telur ayam ras 

(Z). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


