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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menghadapi perkembangan era globalisasi, dunia bisnis dan 

perekonomian mengalami perkembangan semakin pesat yang ditandai 

dengan meningkatnya tingkat persaingan antar perusahaan baik 

perusahaan domestik maupun perusahaan internasional. Keadaan 

perekonomian yang berdaya saing kuat ini menyebabkan perusahaan pada 

umumnya berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan 

membentuk strategi usaha, berinovasi, menciptakan peluang, dan 

menumbuhkan laba yang optimal agar dapat memperkuat posisi 

perusahaan dalam menghadapi persaingan, di mana untuk menghadapi itu 

semua diperlukan usaha pemasaran yang terlebih dahulu dipikirkan dan 

direncanakan sebelum menciptakan suatu produk.  

 Kegiatan pemasaran menjadi pokok kegiatan oleh sebuah 

perusahaan untuk mencapai tujuan. Kegiatan seperti pengembangan 

produk, penelitian komunikasi, distribusi, penetapan harga  dan pelayanan 

merupakan inti kegiatan pemasaran. Dalam perkembangannya, industri 

minuman dengan berbagai bentuk dan rasa telah dijadikan sarana sebagai 

usaha untuk mendapatkan penghasilan, sehingga muncul kini berbagai 

jenis bentuk dan rasa minuman ditawarkan para pelaku ekonomi yang 

bergerak di bidang industri makanan dan minuman. 
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 Yoghurt Mayummy mencoba mengambil peluang yang ada yang 

direalisasikan dengan menciptakan suatu usaha mandiri  di mana dengan 

berwirausaha dapat menghasilkan suatu produk atau jasa sendiri yang 

berdaya saing untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. 

Produk yang dihasilkan berupa es stik yoghurt dari fermentasi susu sapi 

murni dengan berbagai rasa yang menyehatkan tanpa bahan pengawet dan 

pemanis buatan. Produk yang dihasilkan diproses dengan alat produksi 

yang telah memenuhi standart Internasional yang diterapkan dengan 

higienis dan ketat serta perusahaan berkomitmen menjalankan produksi 

yang ramah lingkungan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas 

dan dapat diterima di semua kalangan masyarakat Indonesia.  

 Yoghurt sendiri adalah minuman yang terbentuk dari fermentasi 

susu. Yoghurt dapat dibuat dari susu apa saja, susu sapi, susu kambing 

bahkan susu kedelai, namun produksi yoghurt yang paling dominan 

diproduksi dengan bahan susu sapi, dikarenakan susu sapi sangat mudah 

rusak, mudah didapatkan dan bergizi tinggi, sehingga tidak saja 

bermanfaat bagi manusia, namun juga renik pembusuk. Dengan mudahnya 

terkontaminasi oleh bakteri, untuk memperpanjang daya guna, daya 

simpan, serta meningkatkan nilai ekonomis dari susu itu sendiri, susu 

diolah dan difermentasikan sehingga menghasilkan jenis minuman baru 

bernama yoghurt. Cita rasa khas dari yoghurt berasal dari fermentasi gula 

susu (laktosa) yang menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein 

susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yoghurt 
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(widodo, wahyu,2002: 2) Untuk menunjang inovasi selera, Yoghurt 

tersedia dalam berbagai pilihan rasa, rasa alami, rasa buah, rasa vanila, dan 

rasa coklat.  

 Sejarah yoghurt berasal dari proses ketidak sengajaan yang terjadi 

ketika para pengembara di timur tengah melakukan perjalanan dengan 

membawa susu di wadah yang terbuat dari usus domba menjadi terkejut 

karena susu yan dibawanya berubah menjadi setengah padat akibat 

terkontaminasi dari bakteri yang ada pada usus domba, dengan terpaksa 

meminum susu yang telah terkontasminasi itu, para penggembara 

menemukan rasa yang sesuai dengan lidah mereka, ahirnya susu 

fermentasi menjadi lebih populer dan digemari dari susu segar biasa 

disebabkan rasa susu fermentasi lembut, asam menyegarkan, dan lebih 

awet.  

 Kata yoghurt berasal dari bahasa Turki, yoghurt diambil dari kata 

‘yogun’ berarti ‘padat dan tebal’, atau berasal dari kata ‘yogurmak’ berarti 

‘memijat’, dan kemungkinan ‘membuat padat’ yaitu tentang proses 

bagaimana membuat yoghurt. Teori bahwa yoghurt berasal dari orang 

Turki kuno didasarkan pada buku Diwan Lughat al-Turk oleh Mahmud 

Kashgari dan Kutadgu Bilig oleh Yusuf Has Hajib yang ditulis pada abad 

ke-11. Pada kedua buku tersebut, kata yoghurt disebutkan dan 

digambarkan sebagaimana yang digunakan oleh orang Turki Nomadik, 

dengan kata yoghurt digambarkan dalam berbagai bagian. Di jazirah Arab, 

penduduk terbiasa mengkonsumsi susu unta. Yoghurt buatan mereka yang 
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berasal dari susu unta ini mereka sebut Keffir. Di wilayah Asia Tengah dan 

India, yoghurt lazim dibuat dari susu kuda dan dinamai Kumiss.  

 Kini yoghurt mulai digemari di berbagai negara termasuk 

Indonesia. Yoghurt Mayummy ingin turut ambil bagian dalam 

mengembangkan minuman ini yakni dengan membuatnya menjadi 

minuman es stik yang menyehatkan. Produk yang ditawarkan berupa es 

stik ukuran besar (31 ml) dengan harga 15000 per pack isi 20 batang dan 

es stik ukuran kecil (17 ml) dengan harga 13000 per pack isi 30 batang 

dengan berbagai macam varian rasa, semuanya dikemas dengan hygienis 

(www.yoghurtmayummy.com) 

 Perusahaan Mayummy Food Jaya berdiri sejak tahun 2012. 

Perusahaan ini termasuk kategori usaha kecil menengah yang dilakukan di 

rumah/ tempat tinggal/ kampung halaman sendiri (home industry). 

Dikatakan sebagai usaha kecil menengah karena usaha ini dipusatkan 

ditumah. Menurut UU No. 9 tahun 1995 yang menyebutkan bahwa usaha 

kecil adalah usaha dengan kekayaan paling bersih sebanyak 

Rp.200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha) dengan hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000. kriteria lain dalam 

usaha kecil mengah ini adalah milik WNI, berdiri sendiri, berafilasi 

langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan 

berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum ataupun tidak. 

Usaha kecil menengah juga disebut usaha keluarga, karena pengolala 

utamanya adalah dari kalangan keluarga sendiri (Dian, A,2011: 1) produk 
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yang dihasilkan oleh suatu UKM nantinya harus berkompeten, di mana 

untuk mengembangkan produknya harus dapat memberikan barang atau 

jasa yang bernilai lebih tinggi kepada pelanggan. Usaha Kecil Menengah 

(UKM) sendiri merupakan termasuk penyokong pertumbuhan ekonomi di 

masyarakat.  UKM memberikan konstribusi besar bagi penyerapan tenaga 

kerja, produk domestik bruto, dan eksprort (Meilani, F dan Sahat. S, 2012: 

163) 

 Sistem pemasaran usaha Yoghurt Mayummy dengan menyebar 

distributor di berbagai daerah dan dengan menggunakan sistem  franchise  

(waralaba). Yoghurt Mayummy saat ini terus berusaha untuk 

meningkatkan omzet penjualannya. Cara agar yoghurt Mayummy dapat 

diterima oleh masyarakat adalah dengan memahami perilaku konsumen 

sasaran yang ada, karena perilaku konsumen termasuk faktor yang ikut 

menentukan tercapainya tujuan perusahaan. Pada dasarnya perilaku 

konsumen adalah sebuah proses. Proses antara memilih barang, lalu 

memutuskan pembelian untuk digunakan sehingga memenuhi kebutuhan 

atau keinginan. Perilaku konsumen juga sebagai proses seseorang dalam 

menentukan pilihan, menggunakan dan mengatur barang / jasa yang ingin 

dibeli, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor utama 

yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah faktor kebutuhan 

(budaya dan kelompok sosial), faktor pribadi (usia, tahap siklus hidup, 

kepribadian dan konsep diri), dan faktor psikologis (motivasi, persepsi, 

belajar, kepercayaan, dan sikap). Menyadari hal ini semua, dalam 
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menjalankan usahanya perusahaan harus selalu memantau perubahan 

perilaku yang ada sehingga dapat mengantisipasi dan  memperbaiki 

strategi yang ada agar tercapainya tujuan pemasaran, yaitu mengetahui dan 

memahami keinginan konsumen dengan baik, sehingga produk yang 

ditawarkan dapat diterima dan laku terjual sehingga menciptakan sikap 

loyal terhadap produk. 

 Konsumen yang potensial akan mempertimbangkan terlebih dahulu 

berbagai faktor yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan seperti 

harga, fasilitas, lokasi, pelayanan dan berbagai faktor pendukung lain 

sebelum memilih atau mengambil keputusan dan mencari alternatif yang 

dapat memberi kepuasan tertinggi dalam mengkonsumsi suatu produk. Hal 

tersebut harus diperhatikan oleh pemasar agar tujuan perusahaan dalam hal 

memuaskan kebutuhan konsumen dapat tercapai sesuai dengan konsep 

pemasaran bahwa kepuasan kosumen merupakan syarat bagi kelangsungan 

hidup perusahaan. 

 Menurut Daromi,S dan Sri Hardjanti Santosa, 1992 : 19 (dalam 

skripsi, Puspita, Bayu 2007: 26), produk dapat dirumuskan sebagai 

sekumpulan atribut berwujud ataupun tidak, yang didalamnya tercakup 

warna, harga, kemasan, prestis serta pelayanan yang mungkin diterima 

oleh pembeli, sebagai suatu yang dapat memuaskan kebutuhannya. 

Dengan demikian atribut produk sangatlah penting untuk dijadikan dasar 

oleh konsumen dalam pembelian sebuah produk, sebab untuk melakukan 

pembelian pembelian konsumen akan bereaksi terhadap produk dengan 
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segala atribut yang melekat didalamnya. Pada garis besarnya perusahaan 

harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen 

terhadap produk yang dihasilkan diantara tentang harga yang terjangkau, 

kualitas yang baik, pelayanan yang memuaskan serta rasa yang dapat 

memenuhi selera konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen dalam 

memilih produk, pemasaran dapat memahami dengan sebenarnya apa yang 

menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, latar belakang konsumen, 

alasan melakukan pembelian produk, serta dalam kondisi bagaimana 

barang dan jasa dibeli, dimana dengan mengetahui adanya peluang pasar 

yang dapat dipenuhi oleh produk perusahaan maka perusahaan dapat 

memenuhi selera konsumen yang berati kepuasan bagi konsumen. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai pengaruh atribut produk terhadap keputusan 

pembelian Yoghurt Mayummy di Kecamatan Karanggede, Boyolali.  

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu: 

1. Apakah atribut produk mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian Yoghurt Mayummy di Kecamatan Karanggede, Boyolali? 

2. Atribut Prouduk manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian Yoghurt Mayummy di Kecamatan Karanggede, 

Boyolali? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian 

Yoghurt Mayummy di Kecamatan Karanggede, Boyolali. 

2. Mengetahui atribut produk manakah yang paling dominan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian Yoghurt Mayummy di Kecamatan 

Karanggede, Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

 Penelitian merupakan suatu kesempatan dalam menerapkan teori 

akademik dibidang pemasaran terhadap dunia praktek yang nyata 

yaitu pasar yang sesungguhnya dengan mengembangkan pemikiran 

mengenai penerapan konsep yang paling strategis dalam menghadapi 

suatu kasus yang terjadi di masyarakat. Mengetahui perilaku 

pembelian berarti menganalisa respon konsumen terhadap suatu 

produk atau jasa, sehingga mempelajari perilaku konsumen sangat 

penting untuk setiap pemasar agar dapat menempatkan produknya 

sesuai dengan yang diinginkan konsumen.  

2. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian yang didapatkan, dapat menjadi masukan yang 

bermanfaat bagi perusahaan untuk  mengetahui pengaruh masing-

masing variabel atribut produk, sehingga dapat diketahui atribut mana 

yang pengaruhnya belum sesuai dengan keinginan  dan kebutuhan 

konsumen sehingga perusahaan dapat melakukan peninjauan kembali 
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agar mudah dalam pengembangan produk dan pendistribusiannya ke 

konsumen yang lebih luas. 

3. Bagi Pihak Lain 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

pembaca dan sebagai informasi bagi peneliti lain yang berkaitan 

dengan atribut produk di bidang pemasaran.  

E. Sitematika Penulisan 

 Untuk menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi, sistematika 

penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini terdiri atas: latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan  penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan. 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri atas: landasan teori, penelitian terdahulu, 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas: kerangka pemikiran, definisi 

operasional variabel, subjek penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data,  
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BAB IV  ANALISIS DATA DAN KESIMPULAN 

Bab ini membahas tentang analisis data hasil penelitian dan 

pembahasan hasil analisis penelitian  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan akan penelitian dan 

saran bagi perusahaan untuk meningkatkan produktifitas 

Yoghurt Mayummy.  
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