
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Komoditas hasil dari subsektor peternakan ialah susu. Sebagian besar susu yang

diproduksi adalah susu yang berasal dari sapi, baik yang dikonsumsi dalam bentuk segar

maupun yang digunakan sebagai bahan baku dalam memproduksi berbagai produk susu

olahan. Karena itu, istilah susu biasanya mempunyai pengertian sebagai susu yang berasal

dari sapi.

Seiring dengan perkembangan industri pengolahan susu di Indonesia, produk-produk susu

olahan pun semakin berkembang. Ada beberapa jenis produk susu olahan, yaitu susu segar,

susu pasteurisasi, susu kental manis, susu bubuk, susu sterilisasi konvensional, dan susu

sterilisasi Ultra High Temperature (UHT).

Susu Ultra High Temperatur adalah proses pemanasan susu dengan suhu yang sangat

tinggi, yaitu 135°C-150°C dengan waktu yang cepat, 3-10 detik. Bermacam - macam merek

produk susu Ultra High Temperatur yang ada di Indonesia antara lain susu Ultramilk,

Indomilk, Frisian Flag, Milo, Griendfield, Milkuat, Dancow, Clevo, Ovaltine.

Indocomercial dalam Rahman (2008), pada tahun 2002, terdapat beberapa produsen susu

cair olahan di Indonesia beserta pangsa pasarnya, antara lain, PT. Ultrajaya Milk Industry

dengan pangsa pasar sebesar 54,38 persen, PT. Nestle Indonesia dengan pangsa pasar sebesar

20,45 persen, PT. Frisian Flag Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 16,31 persen, PT.

Indomilk dengan pangsa pasar 3,26 persen, PT. Greenfields Indonesia dengan pangsa pasar

sebesar 2,10 persen, dan perusahaan lainnya dengan pangsa pasar sebesar 3,46 persen.

Diantara beberapa jenis produk susu olahan, susu UHT merupakan produk susu olahan yang

paling tahan lama dan berkualitas tinggi.

Susu merupakan makanan penting yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

terhadap zat-zat yang diperlukan tubuh, terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan

seperti energi, kalsium, mineral, protein, karbohidrat, lemak dan vitamin. Besarnya penduduk

Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi kalangan industri susu. Berbagai

strategi komunikasi pemasaran dilakukan oleh para produsen susu untuk memenangkan

pasar. Salah satu pilihannya adalah melakukan promosi dengan beriklan di media televisi.

Produk susu yang beredar di pasaran dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu susu

bubuk, susu cair dan susu kental manis. Susu adalah minuman yang mempunyai kandungan
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nilai gizi yang sangat lengkap dan bagus untuk kesehatan,kandungan gizi yang terkandung

dalam susu adalah energi, kalsium, mineral, protein, karbohidrat, lemak dan vitamin seperti

A,B,C,D,E,K,B1, dan B12.

Susu UHT saat ini semakin banyak yang beredar di pasaran dengan berbagai macam

merek. Susu UHT semakin banyak diminati oleh masyarakat karena lebih praktis dan mudah

untuk dikonsumsi, serta umur simpan yang cukup lama, yaitu sekitar sepuluh bulan. Kondisi

tersebut dapat memacu banyak perusahaan pengolahan susu untuk memproduksi susu UHT.

Jenis dan variasi susu dalam kemasan, berkembang dari waktu ke waktu, hal ini karena

produsen menyadari bahwa konsumen semakin selektif dalam memilih produk yang akan

dikonsumsi. Konsumen cenderung memilih produk yang dikonsumsi sesuai denga cita rasa

dan selera, serta manfaat yang ingin diperoleh. Namun yang perlu diperhatikan yaitu

pemahaman produsen sebagai upaya untuk mendesain suatu produk yang diminati konsumen.

Suatu produk terdiri dari serangkaian atribut yang merupakan faktor penting dalam

mempengaruhi preferensi konsumen dan bahkan dapat menjadi faktor penentu dalam

memilih sebuah produk.

Atribut produk merupakan segala sesuatu yang melekat dan menyertai produk tersebut,

seperti merk, desain, warna, kualitas dan sebagainya. Atribut dapat dijadikan sebagai daya

tarik tersendiri bagi konsumen dalam melakukan pembelian karena atribut adalah jantung

dari sebuah produk yang dapat mencerminkan kegunaan sekaligus penampilan produk.

Atribut produk yang baik akan menghasilkan hasil akhir yang dapat mempengaruhi persepsi

konsumen. Sebelum melakukan pembelian, konsumen akan memepertimbangkan beberapa

atribut, kemudian mengurutkan atribut berdasarkan tingkat kepentingannya, dan akan

memberikan perhatian terbesar pada atribut yang memberikan manfaat yang dicari. Demikian

pula dalam keputusan pembelian susu UHT, konsumen cenderung dipengaruhi beberapa

atribut, diantaranya adalah harga, merk, kemasan, rasa, komposisi, ada jaminan halal dan

lain-lain. Dimana sebagian konsumen akan menekankan performa produk, sementara yang

lain akan menekankan pada harga, atau mengacu pada produk value dengan membandingkan

benefit yang akan diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan mengetahui prfensi dan

atribut produk apa saja yang dipertimbangan konsumen dalam membei susu cair, produsen

diharapkan dpat menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan minat beli

atas produknya.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan salah satunya karena susu

termasuk ke dalam empat sehat lima sempurna yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan

masyarakat terutama untuk mencegah osteoporosis (pengeroposan tulang) dan untuk
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melengkapi kesehatan gizi masyarakat pada umumnya. Pemilihan lokasi di Swalayan Persada

karena aksestabilitas nya mudah dijangkau, dekat dengan kosan mahasiswa, serta kawasan

nya sangat strategis.

1.2.Rumusan Masalah

Ultra High Temperature adalah proses pemanasan susu dengan suhu yang sangat tinggi,

yaitu 135°C-150°C dengan waktu yang cepat, 3-10 detik. Susu dikemas secara aseptik dalam

karton ( aseptic filling ).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah mengenai :

1. Faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli susu Ultra High

Temperatur di Swalayan Persada?

2. Menganalisis karakteristik responden yang akan mempengaruhi keputusan pembelian

produk susu Ultra High Temperatur di Swalayan Persada?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli

susu UHT di Swalayan Persada.

2. Untuk mengetahui karakteristik responden yang akan mempengaruhi keputusan

pembelian produk susu UHT di Swalayan Persada.

1.4.Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka manfaat penelitian

yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian dan pengkajian terhadap produk susu

UHT.

1. Bagi Peneliti : Penelitian ini digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di

bangku perkuliahan ke kehidupan nyata dan untuk mempertajam pengetahuan,

wawasan, pengalaman. Serta merupakan kesempatan untuk mengkaji permasalahan

secara ilmiah.

2. Bagi Perusahaan : Dapat dijadikan sebagai suatu masukkan atau informasi bagi
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perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan, khususnya dalam bidang pemasaran yang akan datang.

3. Bagi pihak lain : Penelitian ini sebagai bahan kajian agar dapat memahami pentingnya

untuk mengetahui atribut produk dalam menentukan jenis susu UHT yang dipilih.

4. Bagi peneliti lain : Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan

dalam penelitian mengenai aspek-aspek sejenis.

1.5.Kerangka Pikir

Atribut yang melekat menimbulkan variasi produk sehingga berdampak pada preferensi

konsumen. Tetapi, konsumen tidak langsung menerima variasi tersebut, konsumen

mempunyai selera dan persepsi yang berbeda-beda dalam membeli suatu produk maka

permintaan akan naik.

Hal ini berarti konsumen akan senang melakukan pembelian dengan harga yang murah

dan memiliki rasa yang sesuai selera. Menurut Setiadi ( 2008 ) bahwa proses pengambilan

keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan. Suatu keputusan melibatkan

pilihan diantara dua atau lebih alternatif tindakan ( perilaku ). Keputusan pembeli selalu

mensyaratkan pilihan diantara beberapa perilaku yang berbeda.

Pengambilan keputusan adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan

pengetahuan untuk menevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu

diantaranya. Dimensi untuk mengukur keputusan pembelian yang diambil oleh konsumen

antara lain ( Sulistyawati, 2010 ) :

1. Benefit Association

Kriteria benefit association menyatakan bahwa konsumen menemukan manfaat dari

produk yang akan dibeli dan menghubungkannya dengan karakteristik merek.

2. Frekuensi pembelian

Ketika konsumen membeli produk tertentu dan ia merasa puas dengan kinerja produk

tersebut, maka ia akan sering membeli kembali produk tersebut kapanpun ia

membutuhkannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari hal-hal apa saja yang mempengaruhi konsumen

dalam membeli produk susu UHT, untuk mengetahui hal itu terlebih dahulu maka

megumpulkan atribut-atribut produk dari berbagai literatur, kemudian dari keseluruhan

atribut-atribut tersebut dipilih atribut-atribut yang sesuai denga produk yang diteliti,

ditemukan atribut yang yang relevan yaitu: merek, warna kemasan, kesesuaian ukuran
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kemasan, komposisi susu, rasa, harga adanya, promosi, lokasi penjual dan ketersediaan

produk.

Konsep yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini diGambarkan sebagai

berikut :

Gambar 1. Konsep Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada Gambar 1. di atas dapat dijelaskan penelitian dilakukan di swalayan

persada di dekat kawasan Univeritas Brawijaya, ada beberapa atribut produk yang di duga

mempengaruhi konsumen dalam membeli susu UHT diantaranya variabel harga ( X1 ),

variabel produk ( X2 ), variabel promosi ( X3 ), variabel tempat ( X4 ), dari beberapa variabel

tersebut maka akan diteliti variabel mana yang paling berpengaruh dengan mengunakan

analisis data secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif, sebelum memutuskan untuk

membeli susu UHT konsumen akan mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa kriteria

merek yang akan dipilih, toko mana yang akan di pilih sebagai tempat pembelian, berapa

jumlah yang akan di beli, kapan akan membeli susu UHT tersebut, dan cara pembayaran,

Kawasan Universita Brawijaya

-Keputusan merek yang
dipilih (brand decision)
- Keputusan toko yang dipilih
(vendor decision)
-Keputusan mengenai jumlah
(quantity decision)
-Keputusan mengenai waktu
pembelian (time decision)
-Keputusan mengenai cara
pembayaran (payment method
decision)

Swalayan Persada (Outlet
Penjualan)

SUSU UHT

Variabel-variabel atribut
Variabel Harga  ( X1 )
Variabel Produk ( X2 )
Variabel Promosi ( X3 )
Variabel Tempat ( X4 )

Keputusan Pembelian
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setelah menetapkan semua kriteria maka seseorang akan memutuskan membeli susu UHT

sesuai dengan keinginannya.

1.6.Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis- hipotesis

statistik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan ( keseluruhan ) variabel

independen yaitu: variabel harga ( X1 ), variabel produk ( X2 ), variabel promosi ( X3

), variabel Tempat ( X4 ), yang akan berpenaruh terhadap keputusan pembelian pada

konsumen susu UHT di swalayan persada.

2. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial anatara variabel harga ( X1 ), varibel

produk ( X2), variabel promosi ( X3), variabel tempat ( X4 ), terhadap keputusan

pembelian susu UHT di swalayan persada.

3. Variabel produk ( X2) merupakan atribut yang dominan mempengaruhi konsumen

dalam membeli susu UHT.


