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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan ekonomi saat ini tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan bisnis. 

Hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang terus berkembang di Indonesia. 

Pengembangan teknologi menghasilkan sebuah gagasan yang pada akhirnya 

mendorong pengembangan di dalam dunia bisnis salah satunya yaitu pemasaran 

(marketing) yang merupakan salah satu fokus utama dalam pengembangan 

teknologi yang diterapkan dalam dunia bisnis. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemasaran bisnis yang lebih baik. 

Saat ini perkembangan bisnis makanan mengalami kemajuan yang sangat 

pesat. Tidak hanya makanan tradisional tetapi juga makanan modern yang banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat. Masyarakat berbondong-bondong mencari makanan 

yang serba cepat, yang bukan termasuk makanan berat seperti nasi. Roti atau 

makanan ringan yang langsung bisa dipesan tanpa menunggu lama. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa saat ini masyarakat lebih memilih roti untuk sarapan daripada 

nasi atau makan berat lainnya. Perlu adanya evaluasi masyarakat saat ini 

mengkonsumsi makanan untuk kebutuhan mereka terlebih dari segi kualitasnya. 

Kesadaran dari perusahaan roti pada umumnya menjadi pertimbangan untuk terus 

bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan kepada para pelanggan yang 

akan memberikan timbal balik kepada perusahaan tersebut. 
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Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang produk makanan terutama roti, 

memberikan kualitas pada pelanggan dengan cita rasa yang unik dan hanya dimiliki 

oleh setiap perusahaan tersebut, sehingga menjadikan peluang bagi perusahaan 

untuk bisa bertahan dengan produk yang menjadi pilihan para pelanggan dengan 

cara membuat produk-produk baru dengan kualitas rasa yang unik. Faktor yang 

mendukung berkembangnya perusahaan yaitu dengan cara adanya pemasaran yang 

baik. 

Pemasaran viral (viral marketing) merupakan suatu proses penyebaran pesan 

elektronik untuk mengkomunikasikan suatu produk baru kepada konsumen secara 

meluas dan juga berkembang melalui jejaring media sosial. Dalam dunia online, 

viral marketing merupakan suatu produk baru akan memberikan peluang bagi 

konsumen untuk terhubung dengan perusahaan. Perusahaan harus memiliki strategi 

dalam memasarkan produk sehingga dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang 

semakin ketat tentu menuntut keunggulan kompetitif dari setiap perusahaan.  

Viral marketing memiliki hubungan dengan menciptakan cara pemasaran yang 

bisa membuat produk menjadi lebih viral melalui sosial media seperti instagram. 

Hal ini dapat diartikan bahwa seorang konsumen yang puas akan suatu produk maka 

mereka bersedia atau mau menyampaikan kepada teman-teman mereka terhadap 

suatu produk yang akan dibeli.  

Pengembangan suatu produk yang telah di promosikan melalui sosial media 

merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pelanggan melalui produk baru. 

Dengan produk yang dikembangkan, maka diharapkan adanya keputusan 
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pembelian produk oleh konsumen yang akan melakukan pembelian terhadap 

produk baru tersebut. 

Keputusan pembelian juga merupakan tingkah laku konsumen, dimana mereka 

dapat memutuskan untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki 

suatu produk mereka. Adapun menurut Kotler dan Keller (2009:178) keputusan 

pembelian yaitu dari pemilihan produknya, merek dagangnya, tempat penyalur dan 

waktu pembelian. 

Di kota Sukabumi terdapat toko kue yang memproduksi roti dan juga aneka 

kue lainnya, salah satunya yaitu Holland bakery yang ada di kota Sukabumi. 

Holland bakery adalah toko kue yang menyediakan roti dan kue lainnya dengan 

sajian rasa dan penampilan yang begitu menarik bagi pelanggannya. 

Holland bakery ini sudah didirikan sejak tahun 1978 dan sampai saat ini 

Holland bakery memiliki kurang lebih 400 outlet yang tersebar di kota-kota besar. 

Di kota Sukabumi Holland bakery mempunyai cabang dengan beralamat di Jl. Jend. 

Sudirman no.79,Sukabumi. Dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

01.319.278.6.428.001. Dengan motto bisnis “TERATAS KARENA KUALITAS” 

adapun dengan motto bisnis yang mereka junjung tinggi ini menjadikan toko bakery 

semakin maju. 

Berdasarkan fenomena diatas, bahwa keputusan pembelian konsumen dalam 

perusahaan kurang memberikan peluang kepada konsumen karena mereka tidak 

dapat memutuskan pembelian produk Holland Bakery terutama produk baru 

diakrenakan kurangnya kreatifitas Holland Bakery dalam mempromosikan produk 

baru melalui sosial media yang Holland Bakery miliki seperti instagram yang 
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membuat para konsumen bingung untuk menentukan pilihan produk utamanya. 

Maka dari itu perusahaan harus lebih menonjolkan produknya melalui sosial media 

kepada konsumen untuk lebih viral produknya agar lebih tinggi pembelian di dalam 

kesempatan berikutnya.  

Peneliti membuat data pendukung dengan menyebarkan kuesioner kepada 10 

responden, dengan membuat diagram lingkaran, yakni tabel hasil prakuesioner 

berikut ini : 

Gambar Diagram 1.1 

Data keluhan konsumen Holland Bakery Sukabumi melalui pra kuesioner 

pra penelitian 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data,2019 

Berdasarkan hasil diagram lingkaran diatas, menunjukan adanya permasalahan 

pada Holland Bakery sukabumi mengenai keputusan pembelian dengan pernyataan 

yang diberikan kepada responden . Permasalahan tersebut diduga disebabkan 

konsumen yang tidak setuju karena perusahaan kurang menyampaikan informasi 

produk kepada konsumen, selain itu penyebab lainnya dari Viral Marketing 

kurangnya minat dari konsumen yang menyebabkan produk tersebut tidak menarik 

dimata konsumen sehingga memerlukan pemasaran yang lebih viral dan mampu 
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menarik pelanggan untuk melakukan keputusan pembelian pada Holland Bakery 

Sukabumi. Sehingga terdapat nilai persentase sebesar 22%. Sehingga  Viral 

marketing akan berdampak negatif pada perusahaan yang akan mempengaruhi 

keputusan pembelian dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Perusahaan 

harus mampu membuat konsumen agar mereka dapat menentukan pilihan utamanya 

sehingga dapat terus melakukan keputusan pembelian pada Holland Bakery 

Sukabumi. 

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dan dengan judul “Fenomena Viral Marketing Terhadap Keputusan 

Pembelian pada Holland Bakery di Kota Sukabumi” 

 

1.2 IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Permasalahan tersebut diduga disebabkan konsumen yang tidak setuju 

karena perusahaan kurang menyampaikan informasi produk kepada konsumen, 

selain itu penyebab lainnya dari Viral Marketing kurangnya minat dari konsumen 

yang menyebabkan produk tersebut tidak menarik dimata konsumen sehingga 

memerlukan pemasaran yang lebih viral dan mampu menarik pelanggan untuk 

melakukan keputusan pembelian pada Holland Bakery Sukabumi. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Viral Marketing Holland Bakery Sukabumi. 
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2. Bagaimana Keputusan Pembelian konsumen terhadap produk Holland Bakery 

Sukabumi. 

3. Bagaimana pengaruh Viral Marketing terhadap Keputusan Pembelian produk 

Holland Bakery Sukabumi. 

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Viral Marketing Holland Bakery di Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui Keputusan Pembelian Produk Holland Bakery di Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Viral Marketing terhadap Keputusan 

Pembelian Produk pada Holland Bakery di Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis. Berikut kegunaan secara teoritis maupun praktis : 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadi masukan dalam  

Ilmu pengetahuan serta adanya gambaran untuk mengembangkan ilmu dan teori 

tentang pemasaran berdasarkan dengan teori yang ada dalam hal fenomena viral 

marketing dan keputusan pembelian. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

berkepentingan,diantaranya :  
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1.3.2.2.1  Bagi Peneliti 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman juga untuk 

menambah pengetahuan dan dapat lebih menambah keilmuan yang dipelajari 

selama perkuliahan. 

1.3.2.2.2  Bagi Perusahaan  

 Diharapkan penelitian ini dapat membantu pihak perusahaan untuk 

meningkatkan pemasaran yang baik dan dapat memecahkan masalah serta 

sebagai masukan. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain  

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk memberikan acuan 

kepada mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan 

masalah yang sama. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilakukan di Holland Bakery Sukabumi Jl. Jend 

Sudirman No.79 Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi 

35128 Jawa Barat. 

1.4.2 Lamanya Penelitian 

Peneliti memperkirakan lamanya waktu yang diperlukan untuk penelitian 

yaitu selama 9 bulan dimulai dari bulan November 2018 sampai Juli 2019. 

Tahapannya dimulai dari pengajuan judul sampai sidang skripsi. Adapun rincian 

jadwal penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

  



8 

 

Tabel 1.1 

Lama Penelitian 

No. Kegiatan 

2018 2019 

November  Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Tahap Persiapan                                                                         

1. Studi Kepustakaan                                                                         

2. Pengajuan  Judul                                                                         

3. Penentuan Perusahaan                                                                         

4. 
Bimbingan Usulan 

Penelitian 
                                                                        

5. 
Seminar Usulan 

Penelitian 
                                                                        

II. Tahap Penelitian                                                                         

1. 
Pengumpulan Data 

Dokumentasi 
                                                                        

III. Tahap Penyusunan                                                                         

1. Pengolahan Data                                                                         

2. Analisis Data                                                                         

3. Penyusunan Skripsi                                                                         

IV. Tahap Perbaikan                                                                         

1. Bimbingan Skripsi                                                                         

2. Sidang Skripsi                                                                         

3. Perbaikan Skripsi                                                                         

 


