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BAB 1. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kentang atau Solanum tuberosum L adalah salah satu 
bahan pangan penting di dunia selain padi, jagung, dan 
gandum. Sebagai bahan pangan dengan kandungan 
karbohidrat yang tinggi serta banyak vitamin, kentang menjadi 
salah satu tanaman yang banyak dibudidaya di berbagai 
negara, termasuk Indonesia. Data BPS (2012) menunjukkan 
bahwa jumlah konsumsi kentang di Indonesia semakin 
meningkat dalam sepuluh tahun yaitu dari 972.019 ton pada 
tahun 2002 menjadi 1.138.920 ton pada tahun 2012. 

Kentang banyak diolah masyarakat Indonesia menjadi 
makanan ringan dalam bentuk keripik. Terdapat berbagai merek 
keripik kentang yang dihasilkan oleh industri besar, produsen 
skala kecil-menengah dan skala mikro, yang berasal dari 
berbagai daerah seperti misalnya di Kota Batu, Jawa Timur. 
Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Batu (2012), terdapat 27 usaha keripik kentang yang tersebar di 
Kota Batu, salah satunya yaitu Agronas Gizi Food.  

Persaingan antara perusahaan keripik kentang yang ketat, 
membuat Agronas Gizi Food perlu melakukan perancangan 
strategi untuk meningkatkan penjualannya. Strategi tersebut 
merupakan strategi bauran pemasaran 7P yang terdiri dari 
produk (product), harga (price), promosi (promotion), 
tempat/distribusi (place), orang (people), proses (process), dan 
bukti fisik (physical evidence). Bauran pemasaran 7P ini penting 
karena dapat menginformasikan produk agar bisa sampai 
kepada konsumen.   

Konsumen merupakan pemakai barang atau jasa yang 
tersedia di masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginannya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, sering 
dijumpai beragamnya kebutuhan dan keinginan konsumen. 
Berbeda individu, maka akan berbeda pula karakteristik 
kebutuhan dan keinginannya. Kebutuhan dan keinginan yang 
beragam tersebut menciptakan fenomena yang biasa disebut 
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sebagai perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini yang 
mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian secara sederhana adalah 
keputusan yang dibuat oleh konsumen dalam memilih satu 
produk atau jasa tertentu dari beberapa alternatif pilihan yang 
ada. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan 
individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 
mempergunakan barang yang ditawarkan. Proses pengambilan 
keputusan ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengenalan 
masalah, pencarian informasi, penilaian alternatif, keputusan 
membeli, dan perilaku setelah pembelian.  

Pengambilan keputusan menghubungkan konsep perilaku 
konsumen dan strategi bauran pemasaran dari perusahaan. 
Strategi bauran pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan 
terhadap konsumen dalam pengambilan keputusan sangatlah 
besar pengaruhnya. Strategi bauran pemasaran berguna untuk 
mendorong perilaku konsumen agar memberi respon secara 
positif terhadap produk yang ditawarkan di pasar. Hal ini 
dikarenakan tersedianya banyak pilihan untuk satu jenis produk 
yang sama di pasar, sehingga perlu diketahui pengaruh dari 
strategi tersebut dalam keputusan yang diambil oleh konsumen. 
Pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian 
dapat dianalisis dengan menggunakan metode Structural 
Equation Modeling (SEM).  

SEM adalah teknik analisis multivariat yang umum 
digunakan untuk membangun dan menguji model statistik dalam 
bentuk sebab akibat. SEM ini merupakan pengembangan dari 
analisis regresi dan analisis jalur (path analysis), sehingga 
memiliki fungsi yang sama dengan keduanya tapi dengan 
keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan kedua metode 
tersebut. Bila dibandingkan dengan analisis regresi, beberapa 
kelebihan SEM yaitu memungkinkan adanya asumsi-asumsi 
yang lebih fleksibel, menggunakan analisis faktor penegasan 
untuk mengurangi kesalahan pengukuran yang memiliki banyak 
variabel laten, dan memungkinkan adanya pengujian model 
secara keseluruhan dari koefisien secara sendiri-sendiri. Bila 
dibandingkan dengan analisis jalur, keunggulan SEM yaitu 
dapat digunakan untuk pengujian hubungan kausal antar 
variabel laten dan variabel manifes (indikator), memiliki 
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keterbatasan yang lebih sedikit, dapat diterapkan baik pada 
model rekursif ataupun model resiprokal, dan tidak terkendala 
oleh adanya korelasi antar error. Sehubungan dengan uraian di 
atas, maka penulis mengambil topik “Analisis Bauran 
Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Keripik Kentang 
Agronas Gizi Food dengan Metode SEM”. 

 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh variabel bauran pemasaran 7P 
terhadap keputusan pembelian keripik kentang Agronas Gizi 
Food?  

 
 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 
variabel bauran pemasaran 7P terhadap keputusan pembelian 
keripik kentang Agronas Gizi Food. 

 

1.4 Manfaat 

Memberikan informasi mengenai pengaruh variabel 
bauran pemasaran 7P terhadap keputusan konsumen dalam 
pembelian keripik kentang Agronas Gizi Food sehingga dapat 
digunakan perusahaan sebagai pertimbangan dalam melakukan 
strategi pemasaran yang dijalankan.  
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