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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Bisnis  merupakan  suatu  kegiatan  atau  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  

suatu perusahaan  untuk  memperoleh  keuntungan.  Saat ini  perkembangan  

bisnis  sudah semakin  cepat.  Pada  dasarnya  sebuah  perusahaan  atau  

organisasi  bisnis mempunyai  tujuan  untuk  dapat  bertahan  hidup,   

mendapatkan  laba  dan  berkembang.  Hal  tersebut  tentunya  dapat  dicapai  

dengan  menggunakan  strategi yang  mampu  bersaing  dengan  perusahaan  lain. 

Suatu perusahaan tidak lepas dari konsumen dan produk yang dihasilkan. 

Konsumen tentunya yang dibeli akan dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya serta berharap produk tersebut memiliki kondisi yang baik dan 

terjamin. Oleh sebab itu dalam perkembangan dunia industry saat ini, 

pengendalian kualitas semakin diperhatikan maka banyak perusahaan yang 

menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan suatu produk dengan kualitas 

yang baik. Untuk itulah pengendalian kualitas dibutuhkan untuk menjaga agar 

produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. 

Selain kualitas pada produk yang menjadi salah satu menentukan 

keputusan pembelian, adapun promosi yang dilakukan perusahaan untuk menarik 

minat masyarakat untuk membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Iklan 

merupakan salah satu bentuk promosi yang paling terkenal dan paling banyak 
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dibahas orang karena daya jangkauannya yang luas. Iklan juga menjadi instrument 

promosi yang sangat penting, terkhusus bagi perusahaan yang memproduksi 

barang dan jasa yang ditujukan kepada masyarakat luas. Iklan adalah salah satu 

bentuk komunikasi antara penjual dan pembeli. Penjual menyampaikan pesan 

yang bertujujan untuk memperkenalkan produk yang dijualnya dan mengajak 

konsumen sebaga penerima pesan untuk membelinya melalui iklan tersebut 

Kualitas produk pun tak hanya dipentingkan dari  kualitasnya saja, namun ada 

pula konsumen yang  tertarik  karena  kemasan  produk,  dijamin  kehalalannya  

atau  tidak,  dan tentunya dengan  promosi  yang  dilakukan  perusahaan  agar  

bisa  merambah masyarakat agar tahu mengenai produk tersebut. 

Vini, vidi, vici. Semboyan lama ini sangat tepat menggambarkan sepak 

terjang PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (KSNI) di bisnis makanan ringan di 

Indonesia. Bagaimana tidak,Perusahaan yang berlokasi di Bandung ini 

sebelumnya sama sekali tidak diperhitungkan di jagat bisnis snack nasional yang 

telanjur dikuasai para raksasa gemerlap seperti Grup Orang Tua, Garudafood dan 

Siantar Top. 

Sejak kehadirannya pada 2007, peta persaingan di bisnis snack mendadak 

berubah. Produk snack berbahan dasar keju dengan merek Richeese Nabati (RN) 

tiba-tiba meledak di pasaran. Kualitas produk yang tinggi (berbahan dasar keju), 

harga jual yang relatif murah, serta kemasan kuning biru yang berukuran panjang 

rupanya membuat konsumen ketagihan. RN dicari-cari hingga sering terjadi stok 

kosong di toko dan gerai. “Pada tahun 2007 dan tahun-tahun selanjutnya 

penjualan produk kami memang sangat luar biasa,” ungkap Budi Setiawan, 
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Manajer Pengembangan Promosi dan Channel Nasional KSNI. Bahkan, menurut 

Budi, karena gurihnya ledakan RicheeseNabati, banyak perusahaan yang 

membuat produk serupa tetapi tidak sama. Mereka mengekor dengan 

meluncurkan varian sejenis. 

Richeese Nabati tersedia dalam beberapa varian berat, yaitu dalam ukuran 

10g, 20g, dan 75g. Dengan varian ukuran ini memudahkan konsumen dalam 

menyesuaikan kebutuhan mengkonsumsinya. Richeese Nabati mengandung 

Vitamin A, B1, B2, B6, B12 yang baik untuk pertumbuhan anak-anak. Selain 

Richeese Nabati, perusahaan ini juga memproduksi produk lain, seperti : 

RicheeseAhh’, Richeese Roll’s, Nabati Siip, RicheeseChocochiz, 

RicheeseKrimero, RicheeseCracster, RicheeseBretos, RicheeseBisvit, Richeese 

Pasta Keju, Richeese Delis, RicheeseBisvit Selimut, Richeese Roll’s White, 

Richeese Bio, Richoco Wafer Coklat, RichocoKofer, RichocoAhh’, 

RichocoBretos, Richoco Roll’s, Richoco Hi-Pow, POW, Penter (Peanut Butter), 

dan Richips. (sumber: PT. Kaldu Sari Nabati) 

Meski demikian, ketika itu RicheeseNabati Wafer Keju masih mendominasi 

pasar dengan penguasaan sekitar 69 persen di kategori snack wafer keju. 

Konsumen sulit beralih karena dalam waktu singkat merek RicheeseNabati juga 

menancap kuat di benak mereka. Hal itu terbukti RicheeseNabati sebagai 

pendatang baru berhasil menyabet berbagai penghargaan di bidang pemasaran, 

seperti Best Brand dan The Most Recommended Brand. RN pun mengundang 

decak kagum para praktisi dan pemerhati dunia pemasaran di Tanah Air.  
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Tabel 1.1 

Top Brand Award 2017 

Produk TBI 2017 

Richeese Nabati 69 % 

Tango Long Cheese Wafer 14 % 

Zupper Keju 17 % 

Sumber: ICSA (Indonesia Customer Satisfaction Award), 2017 

Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa permasalahanyang 

terjadi di PT. Kaldu Sari nabati khususnya tentang kualitas produk.  

 

Gambar 1.1 

Hasil Pra-survey Kualitas Produk 

 

   

Hal itu dibuktikan dengan pra-survey yang dilakukan oleh penulis pada bulan 

Juli 2019 di kota Bandung kepada 30 konsumen pembeli produk Richeese Nabati 

Kualitas Produk

Kurang

Biasa Saja
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dan tiap minggunya sering mengkonsumsi produk Richeese Nabati tentang 

kualitas produk.  Bahwa mereka mengatakan produk richeese nabati yang 

sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada beberapa produk 

richeese yang mengalami pengurangan isi wafer baik itu dalam bahan keju dan 

panjang wafernya tersebut. Menurut karyawan richeese, untuk produk Nabati di 

Indonesia berbeda dengan produk yang di exspor ke luar negeri. Dalam hal 

kemasan, isi wafer dan komposisi wafer. Boleh dibilang lebih “mewah” jika 

dibandingkan dengan produk nabati di Indonesia. 

Gambar 1.2 

Grafik Penjualan Richeese Nabati di Kota Bandung 

 

Sumber: PT. Kaldu Sari Nabati 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa volume penjualan richeese nabati 

selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2016, richeese meraih Rp. 4.1 

Triliun, Tahun 2017 meraih Rp. 4.4 Triliun dan di tahun 2018 Richeese meraih 
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Rp. 5.2 Triliun dalam semua penjualan produknyadan ini mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan 

Strategi  pemasaran  menjabarkan  rencana pemasaran untuk mencapai 

sasaran perusahaan. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran  dan  atas  logika  

itu  unit  bisnis  diharapkan  bisa  mencapai  sasaran-sasaran  pemasarannya.  

Strategi  pemasaran  terdiri  atas  pengambilan  keputusan tentang biaya 

pemasaran perusahaan, bauran pemasaran, alokasi pemasaran, dan hubungannya  

dengan  keadaan  lingkungan  yang  diharapkan  dan  kondisi persaingan  yang  

dihadapi.  Bauran  pemasaran  merupakan  dasar  bagi  suatuperusahaan  untuk  

merancang  strategi  pemasaran  yang  tepat  agar  dapat memenangkan  

persaingan.  Bauran  ini  terdiri  dari  produk,  harga,  promosi  dan ditribusi. 

(Kotler 2015:68) 

Tabel 1.2 

Promosi Richeese Nabati di Kota Bandung 

Tahun Total Biaya Promosi Iklan 

2016 Rp. 1.4 Milyar 

2017 Rp. 1.2 Milyar 

2018 Rp. 900 Juta 

Sumber:PT. Kaldu Sari Nabati 

 

Namun jika diperhatikan dari tabel di atas, biaya promosi iklan yang 

dilakukan richeese nabati di kota Bandung mengalami penurunan yang cukup 

signifikan dari tahun ke tahun. Berbanding terbalik dengan jumlah penjualan yang 
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meningkat. Ini terjadi gap yang cukup menarik antara penjualan dan promosi 

iklan. 

Keputusan pembelian dijadikan dasar dalam mengembangkan sebuah 

produk yang baik. Penting bagi produsen untuk mengetahui faktor–faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. Kotler dan Keller (2013) menjelaskan 

bahwa perusahaan yang cerdas akan mencoba memahami sepenuhnya proses 

pengambilan keputusan pelanggan, semua pengalaman mereka dalam belajar, 

memilih dan menggunakan produk. Para pemasar harus memahami setiap sisi 

perilaku konsumen. Budaya konsumen yang telah mengalami perkembangan yang 

menjadi dasar dalam membentuk individu masyarakat (Shukla: 2014). 

Berdasarkan fenomena, teori, dan hasil penelitian pra-survey yang telah 

diuraikan di atas, penulis tertarik  untuk melakukan penelitian dengan mengambil 

judul “Pengaruh Kualitas Produk dan Iklan terhadap Keputusan Pembelian 

Ulang Produk Richeese Nabati di Kota Bandung” 

 

1.2  Indentifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

 

 Richeese Nabati merupakan salah satu merek produk makanan yang 

diproduksi oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia. Produk Richeese Nabati adalah 

wafer krim keju yang menadi pelopor krim keju pertama. Richeese Nabati 

diciptakan guna memberikan inovasi baru kepada konsumen dengan kandungan 

gizi yang baik bagi kesehatan. 
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Produk  merupakan  inti  dari  sebuah  kegiatan  pemasaran  karena  

produk merupakan  output  atau  hasil  dari  salah  satu  kegiatan  atau  aktivitas  

perusahaan yang  dapat  ditawarkan  ke  pasar  sasaran  untuk  memenuhi  

kebutuhan  dan keinginan  konsumen.  Pada  dasarnya  dalam  membeli  suatu  

produk,  seorang konsumen  tidak  hanya  membeli  produk,  akan  tetapi 

konsumen  juga  membeli manfaat atau keunggulan yang dapat diperoleh  dari 

produk yang dibelinya. 

Kotler dan Armstrong  (2015:253) mendefinisikan  kualitas produk 

sebagai  “Product quality is the characteristics of a product or service that bear 

on its ability to satisfy stated or implied customer needs”. 

Berdasarkan definisi  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kualitas produk  

merupakan  kemampuan  suatu  produk  dalam  memenuhi  keinginan konsumen.  

Keinginan  konsumen  tersebut  diantaranya  daya  tahan  produk, keandalan  

produk,  kemudahan  pemakaian,  serta  atribut  bernilai  lainnya  yang bebas dari 

kekurangan dan kerusakan. 

 Namun, kualitas produk Richeese nabati ini sangat kurang. Terbukti 

dengan adanya pra-survey yang dilakukan oleh peneliti terhadap tiga puluh lima 

orang konsumen di kota Bandung mengatakan bahwa kualitas produk Richeese 

Nabati tiap tahunnya menurun. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, produk 

wafer Richeese Nabati ukurannya lebih kecil dan isi krim keju nya lebih sedikit. 

Ditambah promosi iklan yang dilakukan oleh Richeese ini tiap tahunnya menurun 

berbanding terbalik dengan jumlah penjualan yang hasilnya selalu meningkat tiap 

tahunnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai kualitas 
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produk dan promosi terhadap keputusan pembelian terhadap produk Richeese 

Nabati di kota Bandung 

 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

 

 Penelitian ini ini dibatasi hanya pada variabel kualitas produk dan promosi 

iklan terhadap keputusan pembelian produk Richeese Nabati di kota Bandung. 

Pembatasan terhadap variabel-variabel penelitian ini juga diduga menyebabkan 

menurunnya kualitas produk Richeese Nabati yang didapat dari hasil Pra-survey 

tetapi tidak mengarah kepada capaian penjualannya karena yang terus meningkat. 

Dari sisi waktu penelitian, penelitian ini hanya membatasi waktu dari bulan Juni 

sampai dengan September 2019. Penelitian ini juga melakukan pra-survey berupa 

wawancara langsung kepada 30 (tiga puluh) narasumber yaitu konsumen Richeese 

Nabati di kota Bandung. 

 

1.2.3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pendahuluan yang menjadi latar belakang masalah 

pada penelitian ini dan yang sudah dikemukakan diatas, maka pokok 

permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Kualitas Produk Richeese Nabati di mata Konsumen di kota 

Bandung 

2. Bagaimana IklanRicheese Nabati di kota Bandung 
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3. Bagaimana Keputusan Pembelian ulangRicheese Nabati di Kota Bandung 

4. Seberapa besar pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ulang 

produk RicheeseNabati di kota Bandung 

5. Seberapa besar pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian ulang produk 

Richeese Nabati  di kota Bandung 

6. Seberapa besar pengaruh kualitas produk dan iklan terhadap keputusan 

pembelian ulang produk Richeese Nabati di kota Bandung 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, 

mengolah dan menganalisis data serta mengintreprestasikannya tentang kualitas 

produk dan promosi iklan dalam menentukan keputusan pembelian produk 

Richeese Nabati di Kota Bandung 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan hasil kajian mengenai kualitas produk yang telah dihasilkan oleh 

RicheeseNabati 

2. Mendapatkan hasil kajian mengenai iklan yang telah dilakukan oleh Richeese 

Nabati 

3. Mendapatkan hasil kajian mengenai keputusan pembelian ulang yang 

dilakukan oleh konsumen produk Richeese Nabati di kota Bandung 
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4. Mendapatkan hasil analisis mengenai pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan  pembelian ulang produk Richeese Nabati di kota Bandung 

5. Mendapatkan hasil analisis mengenai pengaruh iklan terhadap keputusan 

pembelian ulang produk Richeese Nabati di kota Bandung 

6. Mendapatkan hasil analisis mengenai pengaruh kualitas produk dan iklan 

terhadap keputusan pembelian ulang produk Richeese Nabati di kota Bandung 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1.  Implikasi Akademik 

Penelitian ini dapat mengungkapkan hubungan antara kualitas produk dan 

promosi iklan dalam menentukan keputusan pembelian ulang produk 

Richeese Nabati di kota Bandung 

2. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini dapat menambah gagasan pemikiran dan masukan kepada 

Richeese Nabati untuk berperan aktif dalam mengawasi kualitas produk 

dan promosi iklannya 


