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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gresik merupakan kota yang sebagian besarnya merupakan lahan pertanian. 

sektor pertanian di Gresik meliputi sub sektor pertanian pangan, sub sektor 

perikanan, sub sektor peternakan, dan sub sektor perkebunan.  Sub sektor perikanan 

merupakan sub sektor yang memiliki produksi yang cukup besar setelah sub sektor 

pertanian pangan. Terbukti, pada tahun 2014 sub sektor pertanian pangan memiliki 

produksi terbesar di Gresik sebesar 393.802,02 ton dan sub sektor perikanan 

memiliki produksi sebesar 113.464,18 ton (Badan Pusat Statistik, 2015). Sub sektor 

perikanan di Gresik memiliki beberapa jenis ikan yang dibudidayakan, diantaranya 

adalah ikan bandeng, udang, mujair, dan bader. Luas tambak yang terdapat di 

kabupaten Gresik mencapai 15.601,001 Ha, hal ini bisa mendukung produksi pada 

sub sektor perikanan dengan jumlah produksi terbanyak didominasi oleh ikan 

bandeng yakni sebesar 39.912,0 ton (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa 

Timur, 2013). 

Ikan bandeng merupakan komoditi perikanan yang potensial untuk 

dikembangkan dan diolah menjadi jenis makanan yang bervariasi, sehingga 

memberikan keuntungan tersendiri bagi produsen, karena ikan bandeng merupakan 

bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga 

untuk memberikan keuntungan lebih tinggi maka perlu adanya pengolahan lebih 

lanjut. Sebagian besar masyarakat Gresik memanfaatkan hasil produksi bandeng 

untuk diolah menjadi salah satu produk olahan unggulan khas Gresik. Hal ini 
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dilakukan untuk meningkatkan nilai jual pada produk bandeng yang nantinya dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat Gresik.  

Usaha makanan saat ini memang sedang marak diperbincangkan oleh 

banyak masyarakat, khususnya makanan khas suatu daerah yang bisa dijadikan 

buah tangan oleh masyarakat yang sedang malakukan perjalanan ke daerah tersebut. 

Otak-otak bandeng misalnya, makanan olahan tersebut merupakan ikon kuliner dan 

menjadi ciri khas kota Gresik yang terkenal dengan otak-otak bandengnya. 

Salah satu industri pengolahan otak-otak bandeng yang ada di Gresik adalah 

UD. Suwaga Jaya. Usaha ini didirikan oleh Ibu Muzanah pada tahun 1969. UD 

Suwaga Jaya terletak di Kota Gresik tepatnya di daerah Kroman. UD Suwaga Jaya 

kemudian mendirikan Toko Bu Muzanah Store di Jalan Sindujoyo No. 68 Gresik 

Jawa Timur. Toko ini menyediakan banyak jenis makanan khas Kota Gresik yaitu 

berbagai macam olahan ikan Bandeng, seperti Otak-Otak Bandeng, Bandeng 

Presto, Bandeng Asap, Pepes Bandeng, dan BATARI. 

Selain menjual berbagai olahan ikan Bandeng, Bu Muzanah Store juga 

menyajikan berbagai macam makanan khas Gresik, seperti Pudak, Jenang Jubung, 

aneka kerupuk, dan berbagai macam aneka kripik lainnya. Namun dari sekian 

banyak jajanan yang tersedia pada Bu Muzanah Store, makanan yang paling banyak 

diminati adalah otak-otak bandeng, karena otak-otak bandeng adalah produk 

pertama yang dijual di toko tersebut. 

Perilaku konsumen yang saat ini cenderung lebih memilih produk makanan 

yang cepat saji dengan alasan mudah didapat, cepat, dan praktis menjadikan industri 

makanan melakukan berbagai cara untuk bisa menarik minat konsumen dalam 

memilih produknya. Salah satu yang paling dicermati oleh produsen adalah masalah 
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perilaku konsumen, karena perilaku konsumen inilah yang menjadi kunci 

keberhasilan sebuah produk yang ada di pasar. Terdapat beberapa faktor yang 

berhubungan dengan pembelian konsumen diantaranya adalah faktor sosial dan 

ekonomi, dalam faktor sosial ada kalanya konsumen produk otak-otak bandeng 

merupakan konsumen remaja maupun dewasa. Sedangkan Faktor ekonomi 

mencangkup pendapatan konsumen, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, serta 

Product, Price, Place, dan Promotion yang tergabung dalam bauran pemasaran, 

dalam hal ini banyak variabel yang digunakan dalam menentukan ada tidaknya 

hubungan dengan pembelian otak-otak bandeng.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kita ketahui bahwa penelitian 

mengenai analisis hubungan faktor-faktor sosial ekonomi dengan pembelian otak-

otak bandeng perlu dilakukan untuk mengetahui apakah variabel umur, pekerjaan, 

pendapatan, jumlah anggota keluarga, kemasan, merk, harga produk, citra toko, 

lokasi toko, dan promosi memiliki hubungan atau tidak dengan pembelian otak-

otak bandeng. Oleh karena itu, penelitian dengan judul Analisis Hubungan Faktor-

Faktor Sosial Ekonomi dengan Pembelian Otak-Otak Bandeng perlu dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

penghasilan, jumlah anggota keluarga dan tujuan pembelian otak-otak 

bandeng? 
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2. Apakah faktor umur, pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, 

kemasan, merk, harga produk, citra toko, lokasi toko, dan promosi Word Of 

Mouth memiliki hubungan dengan pembelian otak-otak bandeng? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasakan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang dicapai 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

penghasilan, jumlah anggota keluarga dan tujuan pembelian otak-otak bandeng 

Bu Muzanah 

2. Menganalisis hubungan faktor umur, tujuan pembelian, pendapatan, jumlah 

anggota keluarga, kemasan, merk, harga produk, citra toko, lokasi toko, 

promosi Word Of Mouth dengan pembelian otak-otak bandeng Bu Muzanah. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, 

anatara lain: 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagi salah satu pertimbangan dan bahan acuan 

bagi perusahaan dalam meningkatkan usaha, sehingga perusahaan bisa 

mencapai keuntungan yang maksimal. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memberdayakan 

masyarakat Gresik. 

3. Sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti ataupun 

mengembangkan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelian otak-otak bandeng Bu Muzanah di Kota Gresik. 
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4. Memberikan informasi dan konstribusi bagi kalangan masyarakat umum yang 

ingin mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian otak-

otak bandeng Bu Muzanah di Kota Gresik. 

1.5  Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ikan Bandeng merupakan ikan pangan populer yang ada di Asia Tenggara. Ikan 

ini juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat 

Gresik. 

2. Otak-Otak Bandeng merupakan makanan olahan yang terbuat dari bahan dasar 

ikan bandeng dan merupakan makanan khas Gresik. 

3. Produksi merupakan hasil yang didapat dari perpaduan berbagai macam input 

yang digunakan untuk usaha yang dinyatakan dalam kilogram per proses 

produksi. 

4. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual atau di 

pasarkan. 

5. Perilaku Konsumen merupakan suatu hal terkait keputusan yang di ambil oleh 

seorang (konsumen) dalam penentuan untuk mendapatkan dan mempergunakan 

barang dan jasa. 

6. Sosial merupakan suatu tatanan dari hubungan yang terjalin dalam suatu 

masyarakat yang menempatkan pihak-pihak tertentu (individu, keluarga, 

kelompok, kelas) dalam posisi sosial. 
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7. Ekonomi merupakan ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan 

pemakaian barang barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan 

perdagangan) 

8. Bauran Pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar 

untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan 

9. Pembelian merupakan suatu peristiwa atau tindakan yang di lakukan oleh dua 

belah pihak dengan tujuan menukarkan barang atu jasa dengan menggunakan 

alat transaksi yang sah. 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah:  

1. Umur adalah lamanya hidup yang dihitung dalam tahun sejak dilahirkan. 

2. Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan dan 

biasa dikenal dengan sebutan penjualan. Pendapatan ini diukur dari pendapatan 

konsumen dalam satu bulan. 

3. Pekerjaan adalah suatu hubungan antara dua pihak, yakni perusahaan dan 

pekerja. Pengukuran variabel ini berdasarkan jenis pekerjaan konsumen otk-

otak Bandeng. 

4. Jumlah anggota keluarga merupakan total dari anggota keluarga yang terdiri 

dari suami, istri, anak, orang tua, dan lain-lain yang tinggal dalam satu rumah, 

dalam hal ini diukur dari jumlah anggota keluarga. 

5. Kemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang 

menjadi siap untuk didistribusikan dan dipakai, dalam hal ini diukur dari ukuran 

produk. 
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6. Merek adalah suatu nama atau simbol atau gabungan diantaranya untuk dipakai 

sebagai identitas produk untuk membedakan dengan produk lainnya, dalam hal 

ini diukur dari seberapa besar pengetahuan masyarakat terhadap produk 

tersebut. 

7. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang 

lain untuk manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa, dalam hal ini diukur 

dengan berapa harga yang diberikan oleh produsen untuk setiap produk yang 

dijual. 

8. Citra Toko merupakan sesuatu yang berharga bagi suatu perusahaan, dalam hal 

ini diukur dengan seberapa baik konsumen menilai pelayanan yang diberikan 

perusahaan untuk kenyamanan konsumen. 

9. Lokasi merupakan tempat dimana suatu usaha dilakukan, dalam hal ini diukur 

dengan tempat produksi yang strategis dan mudah dijangkau oleh setiap 

konsumen. 

10. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk 

menginformasikan tentang produk, dalam hal ini diukur dengan seberapa jauh 

media yang digunakan dalam memasarkan produk tersebut 

1.6 Batasan Penelitian 

Terdapat beberapa batasan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini, 

diantaranya yaitu: 

1. Ruang lingkup penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pembelian otak-otak bandeng. Faktor-faktor tersebut 

meliputi faktos sosial berupa umur.  
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2. Faktor ekonomi yang meliputi pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, 

kemasan, merek, harga, citra toko, lokasi toko, dan promosi Word Of  Mouth.  

 


