
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

    

I. Latar Belakang Penelitian  

Semakin maju zaman dan perubahan pola hidup manusia menyebabkan 

kebutuhan manusia berubah, terutama kebutuhan primer yang salah satunya adalah 

makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman sangat berkembang dan 

bervariasi mulai dari harga dan jenisnya. Tidak mengherankan jika pada saat ini 

pola konsumsi masyarakat selalu beraneka ragam, sehingga memunculkan konsep 

penyajian makanan yang praktis, salah satunya adalah jenis cake and bakery.   

 Saat ini selain kebutuhan akan makanan pokok seperti nasi, bisanya pada 

waktu sibuk maupun luang banyak orang menikmati makanan jenis cake and 

bakery. Meningkatnya segala aktvitas dalam kehidupan masyarakat menyebabkan 

orang-orang semakin sibuk dan cenderung menyukai makanan praktis. Tidak hanya 

karena padatnya aktivitas, namun didukung juga karena kebiasaan-kebiasaan 

masyarakat dirumah, dikantor dan dimanapun yang selalu menyediakan makanan 

jenis cake and bakery ini begitu terkenal.  

 Tingginya akan kebutuhan dan permintaan makanan jenis cake and bakery 

ini, memunculkan berbagai usaha toko-toko cake and bakery yang menjadi solusi 

untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat. Demikian juga toko cake 

and bakery di Cibadak dengan seiring berjalannya waktu, tidak terasa terdapat 

berbagai macam toko cake and bakery hingga saat ini. Banyaknya jenis dan usaha 
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produk yang ditawarkan menyebabkan persaingan antar sesama produk semakin 

ketat.  

 Tabel. 1.1 Harga dan Keragaman Produk Toko Kue di Cibadak 

Lini Produk Jenis Produk CV.Melati 

Putih Cake 

Amor Nafiza Cake 

Aneka bolu 

Rasa 
- Bolu Coklat Rp. 33.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 

 - Bolu original  -  Rp. 28.000 Rp. 28.000 

 - Bolu Vanila Rp. 33.000 Rp 28.000 Rp. 28.000 

 - Bolu Pandan Rp. 33.000 Rp.28.000 Rp. 28.000 

 - Bolu Pisang Rp. 35.000 Rp 28.000 Rp. 30.000 

 - Bolu Pisang 

meises keju 

-   Rp 30.000 Rp. 30.000 

 - Bolu Pisang 

meises 

-  Rp 30.000 Rp. 30.000 

 - Bolu pisang 

keju 

-  Rp30.000 Rp. 30.000 

 - Bolu lapis talas 

bogor 

-  Rp 35.000 -  

 - Bolu pisang 

coklat keju 

-  Rp 38.000 Rp. 30.000 

 - Bolu lapis talas 

original keju 

-  Rp 38.000 -  

Bolu lapis 

surabaya 

 -  -  Rp 28.000 

Brownies  Rp. 38.000 Rp.35.000 Rp. 30.000 

Bolu 

Gulung 

 Rp. 38.000 Rp. 28.000 Rp. 28.000 

Blackforest  Rp. 80.000 Rp. 35.000 Rp. 35.000 

Aneka Kue 

Ultah 
- Small Rp. 200.000 Rp.  85.000 Rp. 100.000 – 

Rp.200.000 

 - Medium Rp. 250.000 Rp 100.000 Rp. 100.000 – 

Rp.200.000 

 - High Rp. 300.000 Rp. 

100.000 – 

200.000  

Rp. 100.000 – 

Rp.200.000 

Aneka kue 

pengantin 
- Small Rp. 400.000 -  - 

 - Medium Rp.450.000 -  - 

 - High Rp.500.000 -  - 

Sumber : CV.Melati Putih Cake, Amor Cibadak, Nafiza Cake, 2019 
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Suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan dapat menjadi salah satu 

daya tarik dalam melakukan pengambilan keputusan pembelian.  Hal ini juga akan 

memicu konsumen untuk terus membandingkan harga dan ragam produk dalam 

memilih tempat berbelanjanya sehingga berdampak pada keputusan pembelian. 

Oleh karena itu perusahaan dituntut agar selalu memenuhi kebutuhan konsumennya 

sehingga mereka merasa yakin dalam keputusan pembelian yang akan dilakukan. 

Keputusan pembelian konsumen memberikan pengaruh penting untuk 

perusahaan, karena menentukan konsumen akan membeli atau tidak produk atau 

jasa yang diberikan perusahaan. Tentunya perusahaan akan selalu berusahaan 

membuat kosnumen tertarik untuk membeli produk atau jasa perusahaan agar dapat 

menciptakan keputusan pembelian yang positif dan menguntungkan perusahaan. 

Perusahaan akan berhasil jika mengetahui apa kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki pengetahuan mengenai 

perkembangan apa yang sedang terjadi dalam masyarakat, karena konsumen juga 

akan mempertimbangkan banyak faktor dalam memutuskan pembelian suatu 

produk, faktor tersebut diantaranya harga dan keragaman produk 

Harga merupakan sejumlah uang yang akan dikeluarkan oleh konsumen 

untuk mendapat barang atau jasa yang diinginkan. Harga juga merupakan salah satu 

daya tarik dimana para konsumen berniat untuk melakukan suatu pembelian atau 

tidak. 

Konsumen akan sangat sensitif mengenai harga karena konsumen akan 

membandingkan harga dengan apa yang didapat. Oleh karena itu perusahaan harus 
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selalu memantau harga yang ditetapkan pesaing agar harga yang ditentukan 

persuahaan tersebut tidak terlalu tinggi atau rendah.  

 Selain harga perusahaan juga harus memperhatikan ragam produk yang 

ditawarkannya. Keragaman produk adalah jenis atau macam-macam produk dalam 

artian kelengkapan mulai dari rasa, bentuk, warna, kemasan, serta ketersediaan 

produk tersebut di lokasi penjualan. Semakin lengkap sebuah produk, akan 

memberikan pilihan produk yang beragam bagi konsumen.  

Produk yang memiliki varian atau pilihan yang lengkap akan lebih dipilih dan 

tentu saja menambah nilai lebih dalam benak konsumen, sebab kebutuhan dan 

keinginan konsumen yang beragam sulit dicapai jika hanya menggunakan satu 

produk saja. Dengan beragamnya suatu produk, konsumen akan lebih termotivasi 

untuk mencari dan mencoba varian produk manakah yang lebih cocok dengan 

situasi dan kondisi yang dirasakan oleh konsumen,  sehingga dengan lengkapnya 

variasi produk yang diberikan perusahaan dapat lebih memuaskan keinginan, 

kebutuhan dan harapan konsumen. 

Sehubungan dengan keberadaan konsumen dan beragamnya perilaku individu 

untuk itu perusahaan harus tanggap terhadap apa yang harus dilakukan terkait  

dengan kelangsungan hidup usahanya, karena konsumen semakin selektif dalam 

melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan.  

 CV Melati Putih Cake merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang Cake dan bakery dengan Nomor Tanda Daftar Industri (TDP) : 

503.20/005/5812/BPPT/2011. Perusahan ini mulai dirintis pada tahun 1999 dan 
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berlokasi di Kp. Ciandam RT 03 RW 03 Karang Tengah, Cibadak, Kab Sukabumi. 

CV. Melati Putih ini menawarkan berbagai jenis olahan kue untuk kebutuhan 

konsumen. Seperti berbagai kue kering dan kue basah seperti bolu, kue ulang tahun, 

kue pengantin, snack box, dll.  

Berdasarkan hasil penjajakan yang peneliti lakukan, peneliti menemukan 

permasalahan yaitu pada keputusan pembelian yang diindakasikan dengan adanya 

penurunan pada konsumen yang membeli produk pada CV. Melati Putih Cake 

Cibadak selama lima bulan terakhir. Yang terjadi dikarenakan tidak menjadi produk 

cake atlernatif  yang dipilih. Hal tersebut didukung dengan adanya data perusahaan 

mengenai penurunan jumlah konsumen dari bulan Juni 2018 hingga Oktober 2018. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel.1. 2 Data Konsumen CV.Melati Putih Cake Cibadak 

No Bulan Jumlah Konsumen 

1. Juni 1.140 

2. Juli 1.020 

3. Agustus 937 

4. September 854 

5. Oktober 801 

Sumber: CV.Melati Putih Cake 2018 

Berdasarkan data diatas permasalahan tersebut disebabkan oleh harga yang 

ditawarkan oleh CV. Melati Putih Cake lebih tinggi dibanding toko kue lainnya. 

Penyebab lainnya disebabkan karena kurang bervariasinya produk yang disediakan 
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oleh CV.Melati Putih Cake Cibadak, seperti variasi ukuran,bentuk dan rasa yang 

dijual oleh CV. Melati Putih Cake Cibadak. 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Harga, Keragaman Produk dan 

Pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian pada CV.Melati Putih Cake 

Cibadak” 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas dapat diidentifikasi 

permasalahannya yaitu pada keputusan pembelian yang diindikasikan dengan 

adanya penurunan yang dilakukan oleh konsumen di CV. Melati Putih Cake 

Cibadak. Fenomena ini disebabkan karena frekuensi jumlah pembelian oleh 

konsumen yang berkurang. Yang dikarenakan tidak menjadi produk cake atlernatif  

yang dipilih. Hal tersebut didukung dengan adanya penurunan jumlah pembeli 

selama lima bulan terakhir.  Penyebab tersebut disebabkan oleh harga yang 

ditawarkan oleh CV. Melati Putih Cake lebih tinggi dibanding toko kue lainnya. 

Penyebab lainnya disebabkan karena kurang bervariasinya produk yang disediakan 

oleh CV. Melati Putih Cake Cibadak, seperti variasi ukuran, bentuk dan rasa yang 

dijual oleh CV. Melati Putih Cake Cibadak.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Harga pada CV. Melati Putih Cake Cibadak ? 
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2. Bagaimana Keragaman Produk pada CV. Melati Putih Cake Cibadak ? 

3. Bagaimana Keputusan Pembelian pada CV. Melati Putih Cake Cibadak ?  

4. Bagaimana Analisis Harga dan Keragaman Produk dan Pengaruhnya 

terhadap Keputusan Pembelian pada CV. Melati Putih Cake Cibadak ?  

1.4  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Harga pada CV. Melati Putih Cake. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Keragaman Produk pada CV. Melati Putih 

Cake Cibadak.  

3. Untuk mengetahui bagaimana Keputusan Pembelian pada CV. Melati Putih 

Cake Cibadak. 

4. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Harga, Keragaman dan Pengaruhnya 

Produk terhadap Keputusan Pembelian pada CV. Melati Putih Cake 

Cibadak.  

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

1.4.2.1 Kegunaan Teoritis   

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi  

masukan bagi ilmu pengetahuan serta adanya gambaran untuk mengembangkan  

ilmu manajemen Pemasaran khususnya perilaku konsumen berdasarkan teori-teori  

yang ada, yang dalam hal ini berkenaan dengan Harga, Keragaman  Produk, dan 

Keputusan Pembelian. Penelitian ini juga dilakukan sebagai salah  satu penerapan 
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ilmu yang diperoleh pada program studi Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi.  

1.4.2.2 Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

serta menghasilkan  sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai berikut : 

 

 

1.4.2.2.1 Bagi Peneliti  

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan dan  ilmu  

pengetahuan  yang  berkaitan dengan  ilmu pemasaran dalam menganalisis Harga 

dan Keragaman Produk secara langsung pada sebuah perusahaan 

1.4.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang 

sifatnya membangun bagi perusahaan serta memberikan sumbangan pemikiran dan 

masukan yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi dan mengantisipasi 

masalah yang berkaitan dengan penelitian. 

1.4.2.2.3 Bagi pihak-pihak lain 

Bagi pihak lain dapat memberikan referensi pengetahuan tentang Harga dan 

Keragaman Produk serta Keputusan Pembelian.  

1.5 Lokasi dan Lamanya Penelitian  

1.5.1   Lokasi Penelitian  
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Lokasi yang diambil oleh peneliti yaitu pada perusahaan CV. Melati 

Putih Cake Cibadak Sukabumi. Beralamat di Kp. Ciandam RT 03 RW 03 

Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa 

Barat 43356.  

1.5.2 Lamanya Penelitian  

           Lamanya penelitian yang dilakukan peneliti terhitung dari bulan 

Oktober 2018  sampai dengan Juli 2019. Dimana selama kurun waktu tersebut, 

penulis melakukan beberapa tahapan penelitian mulai dari persiapan penelitian 

sampai dengan pengujian. 

Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan Penelitian 

No Kegiatan 
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 

Bimbingan 

Untuk 

Usulan 

Penelitian 

                        

2 

Seminar 

Usulan 

Penelitian 

                        

3 

Revisi 

Draft 

Usulan 

Penelitian 

                        

4 
Penaftaran 

Skripsi 
                        

5 

Penelitian 

dan 

Bimbingan 

Skripsi 

                        

6 
Sidang 

Skripsi 
                        

7 Perbaikan                         
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