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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat 

menyebabkan perusahaan dituntut agar menciptakan sebuah produk yang 

berbeda apa bila ingin tetap bertahan dalam arus persaingan bisnis. Banyaknya 

pesaing yang muncul dengan berbagai differensiasi strategi pemasaran yang 

baru dapat mempengaruhi persaingan menjadi ketat dan memanas. Suatu 

perusahaan dikatakan menjadi pemenang apabila dapat menjaring pelanggan 

sebanyak-banyaknya sehingga berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan 

yang bertambah pula. 

Dalam menghadapi persaingan pemasaran yang semakin tajam, 

seorang produsen tidak boleh terpaku oleh bentuk produk yang menawarkan 

manfaat dasarnya saja. Persaingan sekarang ini umumnya terjadi pada tingkat 

produk tambahan yang meliputi tambahan jasa dan manfaat yang akan 

membedakannya dari produk pesaing (Kotler, 2000:449). 

Kegiatan belanja pada awalnya dilakukan oleh konsumen dimotivasi 

oleh motif yang bersifat rasional, yakni berkaitan dengan manfaat yang 

diberikan produk tersebut (nilai utilitarian). Nilai lain yang mempengaruhi 

kegiatan belanja yang dilakukan oleh konsumen adalah nilai yang bersifat 

emosional (Manik, 2012). Konsumen dalam melakukan pembelian 

menunjukkan perilaku yang berbeda-beda. impulse buying adalah salah satu 
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yang mendorong calon pelanggan untuk bertindak karena daya tarik atas 

sentiment atau gairah tertentu, daya tarik disini berkaitan dengan pemajangan 

barang yang menarik sehingga seseorang berhasrat untuk melakukan suatu 

pembelian (Arifianti, 2013).  

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan impulse buying 

diantaranya adalah Japarianto dan Sugiharto (2011) menjelaskan masyarakat 

high income akan membeli pakaian yang sedang dicari dengan harga, kualitas, 

serta model yang diinginkan, ketika masyarakat dari kelas high income 

melihat produk yang sulit dicari ditemukan maka ia akan membeli produk 

tersebut meskipun ia tidak merencanakan pembelian tersebut yang 

menyebabkan terjadinya impulse buying. Peneliti yang lain yaitu Santy dan 

Ihsan (2012) berdasarkan survey terhadap 30 konsumen yang datang ke Surf 

inc. Bandung, 73% menjawab bahwa mereka selalu merencanakan 

pembeliannya dan 27% menjawab terkadang mereka melakukan belanja tidak 

direncanakan atau impulsif. 

Salah satu usaha yang dapat ditempuh untuk menghadapi persaingan 

perdagangan yang semakin tajam adalah melalui desain kemasan. Daya tarik 

suatu produk tidak dapat terlepas dari kemasannya. Kemasan merupakan 

“pemicu” karena ia langsung berhadapan dengan konsumen. Karena itu 

kemasan harus dapat mempengaruhi konsumen untuk memberikan respon 

positif, dalam hal ini membeli produk karena tujuan akhir dari pengemasan 

adalah untuk menciptakan penjualan. (ahlidesain.com). 
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Kemasan telah menjadi alat pemasaran sebab peran kemasan bisa 

menciptakan nilai tersendiri bagi konsumen dan sebagai alat komunikasi bagi 

pihak perusahaan atau produsen (Klimchuck & Krasovec, 2007:33). Ada 

banyak dimensi yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa desain kemasan 

menarik konsumen. Suatu perspektif desain murni (memindahkan variabel 

pemasaran lain seperti harga, lokasi dan kesetiaan merek) terdapat elemen-

elemen penting yang menangkap perhatian konsumen dengan sangat baik dan 

menerobos kerumunan visual dalam kompetisi ritel.  

Klimchuck dan Krasovec (2007:82) membagi desain kemasan menjadi 

3 bagian yaitu desain grafis, desain struktur dan informasi produk pada 

kemasan. Tujuan perusahaan dalam menciptakan kemasan produk itu sendiri 

adalah agar produknya dapat meraih perhatian dan di beli oleh konsumen. 

Ketika berbicara bentuk, para desainer kemasan produk dituntut untuk 

menjelajah kemungkinan-kemungkinan tecapainya sebuah kemasan yang bisa 

diterima oleh target pasar, atraktif, unik. sekaligus mampu mendongkrak 

penjualan. Indomie adalah merek produk mi instan yang sangat populer di 

Indonesia dan Nigeria. 

Salah satu contoh produk yang sangat memiliki keunikan, inovatif dan 

informatif dalam menciptakan desain kemasan adalah mi instan Indomie. 

Indomie diproduksi oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood atau Perseroan) memperoleh 12 

Penghargaan Peduli Gizi 2013 dari Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan 

Indonesia (PERGIZI PANGAN) bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha 
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Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI). Penghargaan diberikan pada 

tanggal 25 Juni 2013 saat penyelenggaraan Seminar Nasional Pangan dan Gizi 

di Rafflesia Hall, Balai Kartini, Jakarta. Sepuluh penghargaan diberikan 

kepada Indofood atas keberhasilannya dalam mengembangkan inovasi produk 

pangan peduli gizi dan kesehatan.  

Indomie juga mendapatkan penghargaan Indonesian Best Brand 

Award (IBBA) dan Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) selam 

sepuluh tahun berturut-turut dari tahun 2001 hingga 2010. Penghargaan 

terbanyak diraih pada tahun 2009  yakni Top Brand Award 2009 – Indomie, 

Outstanding Achievement in Building the Top Brand: Most Powerful 

Distribution Performance 2009 – Indomie, The Most Powerful Distribution 

Performance; The Most Powerful Distribution Performance 2009 - Indomie, 

The Most Powerful Brand Index; Indonesia Best Brand Award 2009 – 

Indomie, Platinum Brand Award, Achievement of Indonesian Best Brand 

Award for 7 Consecutive Years (2003-2009); Indonesian Customer 

Satisfaction Award 2009 – Indomie, Diamond Award, The Best in Achieving 

Total Customer Satisfaction for 9 Years (2001-2009); The Most Impactful 

Brand Activation 2009 – Indomie Jingle Dare, The Most Interactive Road 

Show Activation; Indonesia Best Packaging Award 2009 – Indomie Rasa Soto 

Betawi, First Place of The Most Environment-Friendly Packaging, The Most 

User-Friendly Packaging and The Safest Packaging. 

Seiring dengan berkembangnya pasar kini Indomie memberikan 

sentuhan baru pada desain kemasan produk-produk yang dihasilkannya, salah 
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satu varian yang dihasilkan adalah Indomie Taste of Asia. Desain kemasan 

pada Indomie Taste of Asia ini sangat berbeda dengan kemasan mi instan yang 

lain. Dengan desain kemasan Indomie yang berbeda, lebih berkelas, plastik 

yang lebih tebal, paduan desain dan warna yang elegan dapat mempengaruhi 

konsumen melakukan belanja impulsif. Desain kemasan pada indomie Taste 

of Asia ini diharapkan dapat mempengaruhi belanja impulsif sebagai acuan 

bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan produk dan perluasan pasar. 

Melihat fenomena ini, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

desain kemasan terhadap belanja impulsive dengan judul “EFEK DESAIN 

KEMASAN TERHADAP BELANJA IMPULSIF” (Studi pada 

Konsumen Mi Instan Indomie Taste of Asia) . 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, hal yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah variabel desain kemasan yang terdiri dari desain grafis, desain 

struktur dan informasi produk berpengaruh signifikan terhadap belanja 

impulsif? 

2. Diantara indikator variabel desain kemasan yang terdiri dari desain grafis, 

desain struktur dan informasi produk, indikator variabel apa yang paling 

berpengaruh signifikan terhadap belanja impulsif? 
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C. Batasan masalah 

Penelitian ini terfokus pada desain kemasan yang terdiri dari 3 

indikator yaitu desain grafis, desain struktur dan informasi produk 

(Klimchuck, 2007:82). 

Selanjutnya desain kemasan diatas akan difokuskan terhadap belanja 

impulsif yang terdiri dari spontanitas, kekuatan, kompulsi, intensitas, 

kegairahan, stimulasi dan ketidak pedulian akan akibat (Engel, 1995:203). 

 

D. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel desain kemasan yang 

terdiri dari desain grafis, desain kemasan dan informasi produk terhadap 

belanja impulsif. 

2. Untuk mengetahui diantara indikator variabel desain grafis, desain struktur 

dan informasi produk, indikator variabel yang paling berpengaruh 

signifikan terhadap belanja impulsif. 

 

E. Kegunaan penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi produsen atau pelaku usaha adalah desain 

kemasan yang atraktif dan inovatif di jadikan suatu strategi pemasaran 

terhadap bbeellaannjjaa  iimmppuullssiiff untuk meningkatkan penjualan. 

Manfaat bagi peneliti yang lain adalah sebagai tambahan wawasan dan 

pengetahuan serta memahami tentang pengaruh desain kemasan terhadap 
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bbeellaannjjaa  iimmppuullssiiff..  DDiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  ddiijjaaddiikkaann  sseebbaaggaaii  aaccuuaann  bbaaggii  ppeenneelliittii  

bbeerriikkuuttnnyyaa  yyaanngg  bbeerrkkaaiittaann  ddeennggaann  desain kemasan terhadap bbeellaannjjaa  iimmppuullssiiff.. 

 

 


