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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sosis merupakan merupakan produk olahan daging yang 

sekarang popular di masyarakat, terutama di kalangan anak-

anak. Pengolahan sosis ini awalnya dikembangkan oleh negara 

empat musim yang bertujuan untuk mengawetkan, sehingga 

mereka tidak kekurangan daging selama musim dingin. Data 

survei independen yang dilakukan oleh perusahaan swasta 

pada tahun 2010 menunjukan konsumsi daging olahan seperti 

sosis dan nugget di Indonesia  tumbuh dengan baik. Konsumsi 

sosis oleh masyarakat Indonesia tumbuh rata-rata 4,46% per 

tahun (Anggraeni, 2014). 

Industri pengolahan ayam mulai berkembang di 

Indonesia pada tahun 1976. Sebelum tahun itu, industri 

pengolahan lebih didominasi olahan dengan bahan baku 

daging sapi dan babi. Perkembangan belakangan ini 65% 

perusahan sudah mengolah ayam. Komposisi bahan baku sosis 

yang beredar saat ini, 43% dari daging ayam dan 40,8% dari 

daging sapi. Sedangkan porsi nugget 86,5% terdiri dari daging 

ayam dan 7,2 % dari daging ikan (Asosiasi Industri 

Pengolahan Daging Indonesia). Produk olahan dengan bahan 

baku daging sapi produk utamanya yaitu bakso dan sosis, 

sedangkan untuk yang berbahan baku daging ayam produk 

utamanya adalah sosis dan nugget.  

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahan untuk mencapai tujuan 

pemasaran dalam memenuhi target pasarnya sehingga dapat 

menimbulkan kepuasan bagi pelanggan. Cara terbaik agar 
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dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global yaitu 

dengan cara meningkatkan mutu melalui bauran pemasaran 

(Charles, 2001). Bauran pemasaran dapat dipakai sebagai 

dasar untuk menetapkan suatu strategi dalam usaha untuk 

mendapatkan posisi yang kuat dipasar, maka dari itu strategi 

pemasaran yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan 

pangsa pasar dan volume penjualan. Selain itu produsen perlu 

mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen serta keadaan 

pasar sehingga produk sosis bisa diterima oleh konsumen 

(Kotler, 2002). Menganalisa bauran pemasaran yang 

melingkupi faktor produk, harga, tempat, dan promosi sangat 

penting bagi produsen atau pelaku bisnis karena dari faktor 

tersebut pembeli atau konsumen akan mempertimbangkan 

dalam melakukan pembelian. Konsumen akan lebih selektif 

dalam membeli produk makanan yang bermanfaat bagi tubuh 

seperti sosis. 

Proses pengambilan keputusan konsumen untuk 

membeli produk berupa sosis dan lain-lain akan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor bauran pemasaran yang terdiri dari 

produk, harga, promosi, dan tempat. Konsumen dalam 

memutuskan membeli suatu produk tidak selalu 

mempertimbangkan seluruh variabel bauran pemasaran yang 

ditampilkan suatu perusahaan. Penelitian analisis bauran 

pemasaran dalam pembelian produk sosis mengambil lokasi di 

Rumah Sosis yang terletak di wilayah Batu. Letak Rumah 

Sosis sangat strategis karena berdekatan dengan tempat wisata 

kota Batu. Kawasan Kota Batu yang terkenal sejuk dan dingin, 

sambil menyantap sosis merupakan sajian kombinasi yang 

ideal untuk melawan hawa dingin. Mengusung konsep wisata 

kuliner, Rumah Sosis menawarkan tempat yang santai dan 
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mengasyikan. Rumah Sosis menawarkan segala macam 

makanan, menu andalanya yaitu aneka olahan sosis. 

1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa 

permasalahan pokok yang dapat diidentifikasi, yaitu 

1. Bagaimana pengambilan keputusan pembelian oleh 

konsumen terhadap produk sosis di “Rumah Sosis” 

Batu – Malang. 

2. Apa saja faktor bauran pemasaran yang 

mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen 

terhadap produk sosis di “Rumah Sosis” Batu – 

Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengambilan keputusan pembelian oleh 

konsumen terhadap produk sosis di “Rumah Sosis” 

Batu – Malang. 

2. Mengetahui faktor bauran pemasaran yang 

mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen 

terhadap produk sosis di “Rumah Sosis” Batu – 

Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai informasi bagi produsen berkaitan dengan 

karakteristik konsumen dan bauran pemasaran 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mengembangkan strategi pemasaran produk sosis. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah 

pengalaman dan pengetahuan mengenai bauran 

pemasaran. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Konsumen memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan 

berbagai produk yang ditawarkan. Rumah sosis menawarkan 

produk sosis sebagai menu utama. Nilai suatu produk dan 

jumlah biaya yang sesuai dengan harapan konsumen 

merupakan keuntungan setelah membeli produk yang 

konsumen inginkan.  

 
Berdasarkan gambar skema konsep penelitian dapat 

dijelaskan yaitu rumah sosis mempunyai bauran pemasaran 

yang meliputi a) produk: kualitas, ukuran, keanekaragaman, 

dan warna; b) harga: keterjangkuan dan kesesuaian; c) 

promosi: Promosi lewat internet dan promosi melalui personal 

selling; d) tempat: lokasi, tempat parkir, dan kebersihan serta 

kenyamanan. Buaran pemasaran yang meliputi variabel 

produk, harga, promosi, dan tempat akan mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian 
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konsumen ini meliputi jumlah pembelian dan frekuensi 

pembelian. Keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor 

karakteristik konsumen yang meliputi usia, gender, 

pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Kotler (2002) 

menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah kegiatan 

pemasaran yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk 

mencapai sasaran dalam pangsa pasar. Bauran pemasaran 

adalah sumber informasi bagi konsumen untuk membuat 

keputusan dalam pembelian suatu produk. Produk sosis 

dengan berbagai macam jenis sudah banyak dijual di Kawasan 

Batu, hal ini dapat menjadi motivasi bagi produsen agar lebih 

kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk sosis yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta dapat 

bersaing di bidang kuliner. 

1.6 Hipotesis Penelitian 

1. Faktor ukuran memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

2. Faktor kerterjangkuan harga memiliki pengaruh  

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

3. Faktor media promosi melalui media elektronik 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

4. Faktor lokasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

 

 


